
Vejledning til bekendtgørelse nr. 100 af 29. januar 2019 om fritagelse for betaling til dækning af 

offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet 

produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten. 

Denne vejledning er skrevet for at klarlægge netvirksomhedernes forpligtigelser i henhold til 

bekendtgørelse nr. 100 af 29. januar 2019 om offentlige forpligtigelser. 

Energistyrelsen henviser desuden til vejledning om oplysninger i stamdataregistret, som findes her 

§ 7 netvirksomhederne skal ved oprettelse af elproduktionsanlæg omfattet af denne 

bekendtgørelses § 3 og § 4 i stamdataregistret påse, at betingelserne for betalingsfritagelse 

er opfyldte.  

Netvirksomhederne skal påse  

 at anlæggets størrelser (nominel effekt) er inden for rammerne til enten helt eller delvis fritagelse 
for offentlige forpligtigelser, samt  

 om der er tilslutning i egen forbrugsinstallation, (der hvor dette kræves), eller  

 at anlægget er beliggende på forbrugsstedet samt,  

 om anlægget er anmeldt behørigt i stamdataregistret.  
 

I det omfang det ikke er muligt for netvirksomhederne at påse, at anlægget er beliggende på 

forbrugsstedet, kan netvirksomheden rette henvendelse til Energistyrelsen på ve@ens.dk 

§ 7, stk. 2 Hvis netvirksomheden vurderer, at betingelserne for betalingsfritagelse ikke er 

opfyldte, oversendes stamdataregistreringen af anlægget til Energistyrelsen. 

Energistyrelsen er bekendt med, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for netvirksomhederne at 

påse, om ejeren i stamdataregistret stemmer overnes med disponenten i DataHub. 

I henhold til § 8 træffer Energistyrelsen afgørelse om betalingsfritagelse. Når en sådan afgørelse 

forelægger, giver Energistyrelsen besked herom til den netvirksomhed, der har oversendt sagen til 

Energistyrelsen.  

 § 9 Egenproducenten eller lejer skal underrette netvirksomheden om alle forhold af 

 betydning for opnåelse af betalingsfritagelse i henhold til bekendtgørelsen. 

Netvirksomhederne skal efter § 9 alene underrettes om og reagere på information og ændringer som 
vedrører anlægsstørrelser (nominel effekt), samt om der er tilslutning i egen forbrugsinstallation, eller på 
forbrugsstedet, samt om anlægget er anmeldt behørigt i stamdataregistret. 
 
Forhold der vedrører ejerforholdet af anlægget eller disponent på adressen rettes til Energistyrelsen. 

Netvirksomhed er ansvarlig for oprettelse af korrekte ejerdata ved oprettelse af anlægget i 

stamdataregistret, det er Energistyrelsens ansvar efterfølgende at vedligeholde ejerdata.  

Derudover henviser Energistyrelsen til Vejledning om oplysninger i stamdataregistret, som findes på  
https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/data-oversigt-over-energisektoren 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205993
https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/data-oversigt-over-energisektoren

