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Lasse Puertas Navarro Olsen m.fl
Formand for Teknisk Udvalg
Aalborg Kommune
Vedr. ændring af lovgivning om kommunal drift af solcelleanlæg
Hermed fremsendes ordlyden af en henvendelse til Folketingets Energi-, Forsyningsog Klimaudvalg med opfordring til at skabe bedre betingelser for, at det kommunale
selvstyre - i lighed med regionerne - kan oprette og drive solcelleanlæg.
Henvendelsen er sendt til de tekniske fagudvalg i samtlige 98 kommuner i Danmark.
Disse udvalg kender problematikken, og formanden opfordres til at sætte emnet på
dagsorden til en principiel drøftelse internt i udvalget. Derefter kan en indstilling
føres gennem systemet til afgørelse i byrådssalen.
Vi opfordrer Jeres kommune til at drøfte sagen og tilslutte sig henvendelsen (se
vedhæftede).
Begrundelse
Byrådene er i øjenhøjde med vælgerne. Initiativer taget på rådhusene bliver
registreret og debatteret af borgerne. En synlig prioritering af CO2-reduktion, vil gøre
kommunen til et efterspurgt, grønt lokomotiv i lokalsamfundet. Navnlig vil det give et
signal til børn og unge om, at de voksne kerer sig om deres fremtid. Men
bestræbelserne bremses, fordi lovgiverne har sat restriktioner på mulighederne for at
oprette og drive solcelleanlæg. Der gælder for eksempel den bestemmelse, at der
skal oprettes et selskab for hver eneste matrikel, hvor der er opsat solceller. Desuden
skal der afregnes moms og afgifter af den el, der bliver produceret - dvs skolerne
ikke bare kan føre en ledning fra taget ned til de elektriske installationer eller - som
et indlysende pædagogisk redskab - vise eleverne hvordan teknologien fungerer i
praksis
Enighed blandt kommunerne
I foråret 2018 blev de tekniske udvalg i 30 kommuner i hovedstadsområdet kontaktet
af initiativtagerne bag denne henvendelse for at høre deres holdning til kommunal
solcelledrift. Her svarede 28 ud af de 30, at lovgivningen udgjorde en massiv
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hæmsko. Med et befolkningsunderlag på knapt 2 mio. mennesker, er det en
tankevækkende enighed.
Derfor forekommer det oplagt at gå videre og kontakte byrådene i alle 98 kommuner
i Danmark, for at dokumentere, at man i lokalområderne ønsker mulighed for at
skabe en mere aktiv energipolitik.
En omfattende tilslutning kan få indflydelse på de energiforhandlinger, der finder sted
i efteråret 2018.
Udtalelsen samt initiativtagernes argumentation er vedhæftet.
En eventuel tilslutning bedes returneret i underskreven stand som scannet pdf.
Deadline for en endelig tilbagemelding: 1. okt. 2018.
Herefter vil resultatet tilgå Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget samt Ministeren.
Cc til samtlige medlemmer af Udvalget for Teknik og Miljø
Med venlig hilsen
Thomas Meinert Larsen
Bjørn Tving Stauning
350 Klimabevægelsen i Danmark
& Frederikssund Klimaforening
Tlf. 3137 5085
Se også: https://www.information.dk/debat/2018/05/opraab-christiansborg-giv-kommunerne-lovopfoere-solceller
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KLIMABEVÆGELSEN
I DANMARK

Argumentation for ændring af lovgivningen om kommunal solcelledrift
Solcellestrøm er en lavteknologiske elproduktionsform, som kan skabe et værdifuldt supplement til
den højteknologiske havvind. Samtidig er udnyttelsen af denne energikilde nem at integrere indenfor
de kommunale rammebetingelser og kan give et signal til borgerne om kommunal prioritering af grøn
omstilling. De fleste kommuner er da også klar med planer om udnyttelse af denne CO2-fri energi.
Men desværre bliver de kommunale bestræbelser effektivt modarbejdet af lovgivningen.
Ad. 1. Kravet om særskilt selskabsgørelse for det enkelte anlæg, der opsættes i en kommune, har haft
en utrolig negativ indflydelse på udbredelse af solcelleteknologien. Loven medfører en tung
administrativ byrde, som i praksis har forhindret såvel mindre projekter som større initiativer.
Der er ingen rimelighed i at fastholde en besværlig ordning, der alene har til formål at besværliggøre
udbredelsen af kommunale solcelleanlæg og ikke giver nogen form for værdiskabelse for samfundet.
En central kommunal registrering af produktion og forbrug er tilstrækkelig, og kravet bør ophæves.
Ad. 2. Energiproduktion fra et kommunalt solcelleanlæg pålignes moms og afgifter. Et fritidshjem kan
f.eks. ikke bare føre en ledning fra panelerne på taget direkte ned i kogepladen - men skal købe deres
egen strøm, afregnet til markedspris. Det er en højst upædagogisk ordning, som på ingen måder
inddrager børn og unge – eller støtter et klimaengagement fra ældre medborgere på et plejehjem.
Men det er i alles interesse, at det offentlige tilskynder til CO2-reduktion. Kommunal elproduktion bør
derfor fritages for moms og afgifter, når strømmen anvendes i de bygninger, hvor panelerne er opsat.
I tilfælde af overproduktion – eller på ferier/fridage - afregnes til nettet til gældende dagspris.
Markanlæg
I dag er det rentabelt at opsætte solcellepaneler direkte på jorden - de såkaldte markanlæg. Elproduktionsprisen kan herved konkurrere med f.eks. havvindmøller. Det er naturligvis positivt for
forbrugeren, at etableringsprisen er faldet, og det kan virke overflødigt at bruge ekstra midler på at
opsætte panelerne på tagflader. Men set fra et etisk synspunkt, er det problematisk, at inddrage
landbrugsjord i en verden med sult - specielt når der findes i titusindvis af velegnede bygninger.
Initiativer fra kommunen vil have en afsmittende virkning i befolkningen.
Elektrikere i Danmark
På grund af det vigende marked for solceller har mange el-installatører droppet efteruddannelse af
deres medarbejdere. Også praktikpladser er i dag en mangelvare. Ved større anlæg hentes specialister
fra udlandet, og danske elektrikere må nøjes med at tilslutte et færdigt anlæg til det danske net. Det er
ikke en tilfredsstillende situation i et land, der normalt kendes på en velkvalificeret medarbejderstab.
Et kommunalt ryk vil selvsagt skabe gunstigere vilkår for udvikling af den faglige kompetence.
Thomas Meinert Larsen
Bjørn Tving Stauning
350 Klimabevægelsen i Danmark
& Frederikssund Klimaforening

Frederikssund Klimaforening Jernbanegade 29, Frederikssund. Tlf. 3137 5085. sol@klimabevaegelsen.dk

Til medlemmerne af Folketingets Energi- Forsynings- og Klimaudvalg

Byrådet i ………………………….. Kommune ønsker med denne henvendelse at tilslutte sig initiativet fra
350 Klimabevægelsen i Danmark og Frederikssund Klimaforening om en opfordring til Folketingets
energiforligskreds om at fjerne de blokeringer, som hæmmer kommunernes mulighed for at opsætte
og drive solcelleanlæg.
Det omfatter en lempelse af lovgivningen på området så kommuner i lighed med regionerne kan
oprette og drive energiforsyningsvirksomhed fra solceller opsat på egne bygninger.
Herunder:
1. Ophævelse af kravet om selskabsgørelse af de enkelte energiforsyningsanlæg på kommunale
bygninger for i stedet at koordinere en samlet registrering af den enkelte kommunens anlæg.
2. Tilladelse til at anvende produktionen af solcellestrøm direkte i de kommunale institutioner
uden påligning af moms og afgifter.

Vedhæfter 350 Klimabevægelsen i Danmark og Frederikssund Klimaforenings argumentation for
initiativet.

Med venlig hilsen
For ……………………….. Kommune
Sted, dato

…………………………………

