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Europaudvalget har i brev af 20. december 2017 stillet mig følgende spørgsmål 

KOM (2016) 0864 spørgsmål 9, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Søren Søndergaard (EL). 

 

Spørgsmål 9 

 

I forlængelse af Europaudvalgsmødet den 1. december 2017 bedes ministe-

ren uddybe, hvorledes det nærmere skal forstås, at forbrugerne, som konse-

kvens af direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektrici-

tet, får nye muligheder for ”aktiv deltagelse i el-markedet” – udover at fjernaf-

læste timemålere og differentierede priser giver forbrugerne mulighed for at 

flytte noget af deres elforbrug til billigere tidspunkter. 

 

Svar 

 
Jeg vil gerne henvise til mit svar til Europaudvalgets spørgsmål 1, som blev 

oversendt den 19. december 2017. 

 

Foruden de forslag som er oplistet i det nævnte svar som fx udrulning af 

fjernaflæste målere samt dynamiske prisprodukter indgår der bl.a. også i for-

slag om revision af el-markedsdirektivet muligheder for at, at forbrugerne kan 

etablere sig i lokale energifællesskaber.  

 

Forslaget betyder, at forbrugerne kan sammenslutte sig om energifællesska-

ber. Det indebærer, at et fællesskab kan etablere et produktionsanlæg som 

f.eks. en vindmølle, lagring, og også et lokalt distributionsnet uafhængigt af 

det kollektive net. 

 

Det er Kommissionens vurdering, at lokale energifællesskaber kan under-

støtte forbrugernes øgede ejerskab af og deltagelse i den grønne omstilling 

og dermed medvirke til en bredere accept i befolkningen. 

 

I Danmark har vi allerede haft gode erfaringer med, at forbrugerne kan gå 

sammen i energifællesskaber. Middelgrundens Vindmøllelaug er et eksem-

pel på et lokalt energifælleskab.  
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Regeringen er enig med Kommissionen i, at energifælleskaber kan være en 

del af den grønne omstilling og skabe en lokal accept. Regeringen er derfor 

også positiv over for forslaget om, at forbrugerne i det øvrige Europa også 

kan producere, lagre og sælge el fra egne anlæg. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 

 


