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 Notat om virtuel nettoafregning 

 

Virtuel nettoafregning 
 

Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel 

nettoafregning. 

 

 

Hvad er virtuel nettoafregning 
 

Virtuel nettoafregning indebærer, at elproduktionen fra et eller flere solcelleanlæg 

modregnes i elforbruget for de relevante forbrugere (lejerne) uden sammenhæng 

med den fysiske konstruktion af elnettet. Solcellernes produktion måles og leveres 

således til elnettet på et passende sted uafhængigt af forbrugerens 

afregningsmåler, mens forbruget hos forbrugerne måles på separate 

afregningsmålere.  

 

Med lov nr. 901 af 4. juli 2013 opnåede lejere og udlejere samme mulighed for 

individuel og kollektiv nettoafregning, som ejere og andelshavere havde. Almene 

boliger kan i dag etablere solcelleanlæg og anvende både den individuelle og 

kollektive nettoafregningsmodel. Nettoafregning indebærer, at man kan bruge den 

strøm, som man selv producerer inden for samme time uden at blive pålagt PSO-

tarif, afgifter og moms heraf. 

 

Hvad er lovgrundlaget? 
Lovgrundlaget for nettoafregning baserer sig på både elforsyningslovens § 8 a og b 

og elafgiftsloven.  

 

Reglerne om nettoafregning er udmøntet i nettoafregningsbekendtgørelsen.  

 

Reguleringen af nettoafregning af store elproduktionsanlæg er anført i 

nettoafregningsbekendtgørelsens § 3, og lyder således: 

”Egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som har en 

nominel eleffekt som nævnt i stk. 2, kan betinget af Energinet.dk’s 

tilsagn få mulighed for nettoafregning, som opgøres på timebasis, 

hvorved egenproducenten fritages for at betale beløb til dækning af 
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pristillæg til miljøvenlig elektricitet i forhold til egetforbruget af 

elektricitet. 

Stk. 2.  Nettoafregning efter stk. 1 gælder for anlæg med en nominel 

eleffekt over 

1) 50 kW for solcelleanlæg, 

2) 25 kW for vindmøller og 

3) 11 kW for kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg, som ikke er 

nævnt i nr. 1 eller 2. 

Stk. 3.  Nettoafregning efter stk. 1 er betinget af, at 

elproduktionsanlægget er 100 pct. ejet af samme juridiske enhed 

som elforbrugeren. 

Stk. 4. Nettoafregning for elektricitet produceret på et solcelleanlæg 

eller en vindmølle er tillige betinget af, at elproduktionsanlægget er 

tilsluttet i egen forbrugsinstallation eller er beliggende på 

forbrugsstedet.” 

 [vor understregning] 

 

Det er muligheden i stk. 4 for, at anlægget kan være ”beliggende på 

forbrugsstedet”, som muliggør den virtuelle nettoafregning. Det betyder, at virtuel 

nettoafregning er mulig for så vidt angår solcelleanlæg over 50 kW og inden for 

rammerne af et forbrugssted. 

 

Virtuel nettoafregning gælder kun anlæg placeret inden for et forbrugssted 

Forbrugssted er defineret i elforsyningslovens § 5, nr. 8, som lyder: 

”Forbrugssted: punkt, hvorfra der aftages elektricitet til ét samlet 

matrikelnummer eller til sammenhængende bygninger fordelt på 

flere matrikelnumre med kun én forbruger af elektricitet.” 

 

Forbrugssted skal fortolkes i overensstemmelse med Energistyrelsens fortolkning 

og Energiklagenævnets praksis herom, herunder navnlig Energiklagenævnets 

afgørelse af 7. maj 2014, j.nr. 1011-22-229- og senest 20. februar 2015, J.nr. 1011-

15-16-19, hvoraf det fremgår, at: 

”Energiklagenævnet har i afgørelse af 7. maj 2013 i j.nr. 1011-22-22-

9 om nettoafregning for fælles solcelleanlæg i tilknytning til Ringe 

Fri- og Efterskole fortolket udtrykket ”sammenhængende bygninger” 

således, at bygningerne skal have en tæt sammenhæng, således at 

forbrugsstedet har en samlet karakter. Der kan efter 

Energiklagenævnets opfattelse ikke stilles krav om, at bygningerne 

skal være direkte fysisk sammenhængende, dvs. sammenbyggede. I 

tilfælde, hvor der kun er én forbruger af elektricitet, men hvor 

elektriciteten aftages til flere bygninger fordelt på flere 

matrikelnumre, vil det derfor komme an på en konkret vurdering, om 
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de pågældende bygninger har en tilstrækkelig sammenhæng til, at 

aftagepunktet kan betragtes som ét forbrugs-sted.   

 

Virtuel nettoafregning er alene for solcelleanlæg over 50 kW 

Anlægsstørrelsen fastsættes på baggrund af den fysiske tilslutning til det kollektive 

net, dvs. det individuelle solcelleanlæg, der nettilsluttes, skal være over 50 kW, hvis 

det skal indgå i virtuel nettoafregning. Det er muligt at summere flere anlæg, hvis 

de enkelte anlæg er over 50 kW.  

 

Anlæg på 50 kW eller mindre kan ikke indgå i virtuel nettoafregning, uanset antallet 

af disse anlæg inden for forbrugsstedet.  

Kravet om anlæg på 50 kW forudsætter enten en betydelig tagstørrelse, 

eller at der trækkes kabler for at forbinde flere mindre anlæg, så det solcelleanlæg, 

der individuelt tilsluttes det kollektive net, når over en effekt på 50 kW. 

 

Hvad gælder for virtuelt nettoafregning i forhold til elafgift 
Energistyrelsen har rettet henvendelse til SKAT med henblik på at klarlægge hvilke 

forhold, som gælder i forhold til elafgiftsloven. SKAT har meddelt følgende; 

 

”Nedenfor er gengivet et uddrag af de væsentligste bestemmelser i 

elafgiftsloven, som har indgået i SKATs vurdering af de 

administrative og kontrolmæssige vurderinger i forhold til virtuel 

kollektiv nettoafregning. 

§ 3. Afgiften svares af 

1) den, der leverer elektricitet til forbrug her i landet, og 

2) den, der til eget forbrug fremstiller elektricitet. 

Stk. 2. Ved den, der leverer elektricitet til forbrug her i landet, jf. stk. 

1, nr. 1, forstås net- og transmissionsvirksomheder, der er omfattet 

af § 19 i lov om elforsyning. 

 

§ 4. Den, der skal svare afgift efter § 3 skal anmelde sin virksomhed 

til registrering hos told- og skatteforvaltningen. 

 

§ 7. Netvirksomheder og transmissionsvirksomheder omfattet af § 3, 

stk. 1, nr. 1, skal måle forbruget af elektricitet hos de forbrugere, der 

er tilsluttet virksomhedens net, samt eget forbrug af elektricitet. 

Virksomheden skal føre et regnskab over det nævnte forbrug samt 

over mængden af elektricitet, der leveres og distribueres for andre 

registrerede virksomheder, som kan danne grundlag for opgørelsen 

af de afgiftspligtige elmængder, det i hver afgiftsperiode opkrævede 

afgiftsbeløb og for kontrollen af afgiftsbetalingen. 
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§ 12. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, 

til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til 

at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes i forbindelse med driften af 

registreringspligtige virksomheder, og til at efterse virksomhedernes 

forretnings-bøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance 

m.v. Told- og skatteforvaltningen er endvidere berettiget til at 

foretage tilsvarende eftersyn hos virksomheder, der begærer 

tilbagebetaling efter § 11. 

 

SKATs vurdering    

Det kan ud fra elafgiftslovens bestemmelser udledes, at det alt 

afgørende for vurderingen af de administrative og kontrolmæssige 

forhold er, at det er netvirksomhederne, som er ansvarlige for 

ordningen. 

 

Udover lovgrundlaget baserer SKATs vurdering sig bl.a. på 

følgende: 

 

• at der ved udtrykket ”når anlægget er placeret i 

forbindelse med udlejningsejendommen og den udlejede ejendom 

udlejes af elproducenten” anlægges samme fortolkning om 

”forbrugssted” som defineret i elforsyningsloven jf. § 5, nr. 8 som: 

”Punkt, hvorfra der aftages elektricitet til ét samlet matrikelnummer 

eller til sammenhængende bygninger fordelt på flere matrikelnumre 

med kun én forbruger af elektricitet.” 

  

• at ordningen kun vil gælde for anlæg med en 

produktionskapacitet på over 50 kW, jf. reglerne om nettoafregning. 

 

• at Energistyrelsen telefonisk har bekræftet, at det er 

netvirksomhederne, som er ansvarlige for administration af 

ordningen om virtuel kollektiv nettoafregning i forhold til 

elforsyningslovens bestemmelser, herunder 

nettoafregningsbekendtgørelsen. 

 

Det bemærkes, at i forhold til afgiftslempelsen for forbrug af 

elektricitet i elopvarmede helårsboliger beliggende i ejendomme 

omfattet af virtuel kollektiv nettoafregning, jf. elafgiftslovens § 6, stk. 

1, forudsætter SKAT, at den pågældende helårsbolig har eget 

aftagenummer (el-måler), der aflæses af netvirksomhederne, 

herunder at netvirksomhederne foretager den afgiftsmæssige 

opgørelse – for at den pågældende helårsbolig kan blive omfattet af 

afgiftslempelsen. ”  
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Overgangsordninger i nettoafregningsbekendtgørelsen 

Eksisterende anlæg skal som hovedregel søge om virtuel nettoafregning, 

således at ansøgningen er modtaget senest den 31. december 2015 i 

Energinet.dk. 

 

Der er i forbindelse med den nye ansøgningsprocedure for nettoafregning indført 

en overgangsordning i nettoafregningsbekendtgørelsens § 23, som indebærer, at 

anlægsejere, der allerede har investeret i tillid til det dagældende regelsæt, får 

mulighed for at opnå nettoafregning, selvom de ikke overholder det nye krav om, at  

et projekt ikke må være påbegyndt før ansøgning.  

 

Energistyrelsen kan oplyse, at det følger af den gældende 

nettoafregningsbekendtgørelses § 23, stk. 1, at Energinet.dk skal have modtaget 

ansøgning om nettoafregning for allerede nettilsluttede anlæg senest den 31. 

december 2015. Denne frist vil også gælde ansøgning om virtuel nettoafregning. 

Anlæg som falder uden for denne overgangsbestemmelse vil ikke kunne opnå 

virtuel nettoafregning.  

 

Såfremt en anlægsejer ønsker at skifte nettoafregningsgruppe, er der ikke tale om 

et nyt projekt, som kræver en ny ansøgning om tilsagn til nettoafregning. Der skal 

alene foreligge en ansøgning om ændring af nettoafregningsgruppe til 

Energinet.dk.  

 

Såfremt en boligafdeling ønsker at ansøge om virtuel nettoafregning, hvor der sker 

en ændring af eksempelvis målepunkter og/eller opgørelse og måling af forbrug og 

produktion af elektricitet vil der skulle sendes en konkret ansøgning, som er 

modtaget hos Energinet.dk senest den 31. december 2015.  

 

Energistyrelsen skal bemærke, at i det omfang at eksisterende anlæg måtte opnå 

ret til virtuel nettoafregning, vil opgørelse heraf først kunne ske, når der er etableret 

korrekt måling i henhold til nettoafregningsbekendtgørelsens § 9, stk. 2, nr. 2.  

 

 


