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UDDYBENDE BEMÆRKNINGER TIL BREV VEDR. ”NY
ELLEVERANDØR – AFREGNING TIME FOR TIME”
1. Lovgrundlag
Reglerne om årsbaseret nettoafregning fremgik frem til 2012 af den til enhver tid gældende
elafgiftslov og nettoafregningsbekendtgørelse. I 2012 blev der indgået en politisk aftale, der
stoppede ordningen med årsbaseret nettoafregning, og eksisterende godkendelser i nettoafregningsgruppe 6 blev ved lov nr. 1390 af 23. december 2012 1 ændret til en 20 årig overgangsordning.
Ved lov nr. 642 af 12.06.2013 2 blev elforsyningsloven § 20, stk. 2 vedtaget af Folketinget. Bestemmelsen fastslår, at der kan fastsættes regler om udskiftning eller opgradering til fjernaflæste målere. Reglerne fastsættes af energi-, forsynings- og klimaministeren efter forelæggelse
for et af Folketinget nedsat udvalg.
Efterfølgende har Energistyrelsen udstedt bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling
af elektricitet for slutforbruget 3. Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 1 skal netvirksomhederne
opsætte timeaflæste målere hos alle elkunder (både forbrug og produktion). Målet med dette
har været at sikre en øget fleksibilitet for det danske elforbrug og understøtte den grønne
omstilling. Timeaflæste målere skal opsættes ved alle elkunder inden udgangen af 2020.
Der har siden udstedelse af ovennævnte bekendtgørelse været dialog mellem elbranchen,
myndighederne og politikerne om, hvordan det skal gribes an for kunder på årsbaseret nettoafregning (gruppe 6).
Energistyrelsen meddeler i en pressemeddelelse af den 19. juli 2018 ”Flexafregning: Afklaring
for solcelleejere”, at flexafregning er den eneste gangbare løsning for årsnettoafregnede egenproducenter. En arbejdsgruppe med deltagelse fra Energistyrelsen og den danske elbranche
havde undersøgt, om der med baggrund i lovgivningen var mulighed for at undtage de årsnettoafregnede egenproducenter fra ovennævnte regler om flexafregning. På baggrund af dette
arbejde konkluderede Energistyrelsen, at dette ikke var muligt, bl.a. som følge af en afgørelse
fra Landsskatteretten fra 2016, der fastslog, at egenproducenter ikke længere kunne opretholde årsnettoafregning af momsen på elindkøb. Link:
https://presse.ens.dk/pressreleases/flexafregning-afklaring-for-solcelleejere-2525804.
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Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven.
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven.
Bekendtgørelse nr. 1358 af 3. december 2013.
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2. Alle bliver omfattet af afregning time for time
Du har således modtaget brevet fra Energinet, fordi det blev konkluderet, at flexafregning er
den eneste gangbare løsning for de årsnettoafregnede egenproducenter, jf. ovennævnte pressemeddelelse, og elbranchen nu har fået fastlagt, hvordan det skal gennemføres.
Overgangen til time for time – flexafregning – er således en politisk beslutning, jf. § 20, stk. 2 i
elforsyningsloven og bestemmelserne i bekendtgørelsen om fjernaflæste elmålere og måling af
elektricitet for slutforbruget, og du vil blive omfattet af flexafregning for din produktion, der
leveres til elnettet, når din lokale netvirksomhed er klar til det på din husstand.

3. Årlige meromkostninger
Beregninger viser, at meromkostningen pr. husstand forventes at ligge mellem 200 og 500 kr.
årligt, primært pga. øgede momsudgifter på indkøb af selve energien, jf. ovennævnte pressemeddelelse. Du kan selv lave en vejledende konsekvensberegning af, hvad det betyder for dig
på Energinets hjemmeside, hvor du også kan læse mere om flexafregning. Link:
https://energinet.dk/El/Private-elkunder/Flexafregning_Nettoafregningsgruppe6,
Den del af din produktion, der leveres til elnettet, afregnes som nævnt i brevet til spotpris,
hvilket betyder, at produktionen sælges på Nordpool. Dette fremgår af § 52, stk. 1 i bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi, LBK nr. 1194 af 28. september 2018. Du kan
følge prisudviklingen på Nordpools hjemmeside https://www.nordpoolgroup.com/ eller via
Nordpools App.
Selve produktionen, der leveres til elnettet, vil blive afregnet time for time.
Forbrug og produktion måles time for time, og det danner grundlag for afregningen. Det betyder, af dit køb fra elnettet samtidig bliver større, og du kan derfor forvente en større regning
fra din nuværende elleverandør. Hvordan du afregnes for dit forbrug fra elnettet afhænger af
den aftale, du har indgået med din nuværende elleverandør.
Meromkostningen nævnt ovenfor er beregnet ud fra, at du får et større køb fra elnettet, men
samtidig får et salg af produktion leveret til elnettet.
PSO og elafgift vil stadig blive beregnet og afregnet efter årsbaseret nettoafregning.

4. Administration af fremtidige udbetalinger for produktionen
I forbindelse med, at du overgår til afregning time for time for din produktion, varetager elhandelsselskabet Vindstød A/S udbetaling af den del af din produktion, der leveres til elnettet.
Energinet har opgaven med afregning af egenproducenternes levering af elektricitet til elnettet. Varetagelse af denne opgave har Energinet udbudt, og Vindstød A/S har vundet opgaven.
Det er alene den produktion, du leverer til elnettet, der skal afregnes af Vindstød A/S. Det er din
nuværende elleverandør, der afregner dit forbrug af elektricitet fra elnettet.
Som nævnt i vores brev skal du registrere dig hos Vindstød A/S, for at du kan få udbetaling for
din produktion. Vi opfordrer dig til at få det gjort hurtigst muligt. Hvis du ikke selv registrerer
dig, vil Vindstød A/S kontakte dig direkte, når du overgår til flexafregning af din husstand.
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Indtil du overgår til flexafregning, vil evt. udbetaling for årlig overskudsproduktion (pristillæg +
spotpris) fortsat komme fra Energistyrelsen.
Pristillæg på netto overskudsproduktion vil også efter overgang til flexafregning blive udbetalt
af Energistyrelsen. Pristillægget på netto overskudsproduktion opgøres af forskellen mellem
den faste afregningspris og den gennemsnitlige spotpris for udbetalingsperioden.
Du kan læse mere i Energistyrelsens vejledning om beregning af nettoafregning og opgørelse af
egenproducenters køb og salg af elektricitet på elmarkedet
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Stoette_vedvarende_energi/energistyrelsens_vejledning_om_
beregning_af_nettoafregning_og_opgoerelse_.pdf.

5. Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan indhentes således:
•

Generelle spørgsmål om nettoafregning: Energistyrelsen, tlf. nr. 70 21 50 74, mail
ve@ens.dk

•

Om afregning af produktion leveret til nettet: Vindstød A/S, tlf. nr. 86 63 88 65,
ve@vindstoed.dk

•

Om afregning af pristillæg af årlig netto overskudsproduktion: Energistyrelsen, tlf. nr.
70 21 50 74, mail ve@ens.dk

•

Hvis du ikke længere er indehaver af anlægget, eller du ikke længere bor på adressen:
Kontakt Energistyrelsen, tlf. nr. 70 21 50 74, mail ve@ens.dk

•

Om afregning af dit køb fra elnettet: Kontakt din nuværende elleverandør.

Vil du klage over den konkrete sagsbehandling hos Vindstød A/S, skal du klage til Energinet,
afregning@energinet.dk.
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