NOTAT

KL input til Energiforlig 2018
Til forhandlingerne om Energiforlig 2018 har KL seks ønsker. Målet er at
styrke kommunernes rolle i fremme af omstillingen til grøn energi på en
måde, som skaber vækst i det danske samfund:
1. Energiafgifterne skal understøtte en grøn omstilling
2. Kommunens rolle i omstillingen til grøn energi skal understøttes med nye
partnerskabsmidler til strategisk energiplanlægning.
3. Et udvalgsarbejde med kommunerne skal anvise, hvordan udbygning med
vedvarende energi kan fremmes.
4. Omlægning af energisparemidler skal give kommunerne mulighed for at
fremme energieffektivisering i boliger og mindre virksomheder.
5. Videreudvikling af Energi- og CO2-regnskabet skal sikres med nye midler.
6. Reglerne for opsætning af kommunale solceller skal være de samme som
for staten og regionerne
Energipolitik er afgiftspolitik
Nu er tiden kommet til at få indført de langsigtede og transparente
energiafgifter, som har været efterspurgt i årevis. Afgifterne skal sikre mere
robuste investeringsrammer bl.a. for kommunerne. Det er her afgørende, at
afgifterne understøtter og fremmer en grøn omstilling.
KL's anbefaling: At der i den fremtidige afgiftspolitik tænkes langsigtet.
Kommunens rolle i omstillingen til grøn energi skal understøttes med
nye partnerskabsmidler til strategisk energiplanlægning
I energiforliget fra 2012 blev der afsat midler til partnerskaber om strategisk
energiplanlægning. Kommunerne indgik i partnerskaber med en lang række
energiaktører og viste, hvordan et lokalt fokus på mere vedvarende energi
og øget energieffektivitet kan være med til at understøtte EU- og nationale
klimamålsætninger.
Partnerskabsprojekterne gjorde en stor forskel lokalt. På trods af de relativt
få midler, der blev stillet til rådighed, blev der sat et positivt aftryk på
energiplanlægningen og dialogen på tværs af kommunegrænserne samt i
kommunikationen mellem forskellige energiaktører, herunder kommunens
borgere, energiforsyninger og lokale virksomheder. Momentum for en
kommunal rolle i omstillingen til grøn energi var stor i 2015, hvor projekterne
blev afsluttet. Muligheden for at prioritere en frivillig indsats er imidlertid ikke
til stede i alle kommuner. Strategisk energiplanlægning er aldrig blevet en
bunden, kommunal opgave. Derfor falder momentum – og de lokale
kompetencer risikerer at forsvinde.
KL's anbefaling: At der afsættes midler i det kommende energiforlig til at
understøtte, at kommunerne i partnerskaber med andre energiaktører kan
udvikle og afprøve nye muligheder til fremme af omstillingen til grøn energi
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Udvalgsarbejde med kommunerne om, hvordan udbygning med VE kan
fremmes
En kommende energiaftale bør lede til en hurtig nedsættelse af en
arbejdsgruppe/ udvalg, som på tværs af stat og kommuner med inddragelse
af øvrige væsentlige aktører, peger på nye incitamenter for at fremme en
god udbygning med VE til gavn for den grønne omstilling, lokale hensyn og
fastholdelse af Danmark som udstillingsvindue for den grønne eksport.
Incitamenterne skal balancere lokale interesser samtidig med, at der skabes
rimelig sikkerhed for hvilke krav, der stilles i godkendelsesprocessen, og
sikre at planprocessen kan foregå effektivt i kommunerne.
Målet er implementeringen af en række nye konkrete initiativer; bl.a. haster
det med at finde en erstatning for den "grønne ordning" til lokale initiativer i
kommunerne, som afskaffes pr. 21. februar i år.
KL'sanbefaling: At der nedsættes et bredt VE-udvalg, som, ud over
repræsentanter fra staten og KL, også inddrager andre væsentlige aktører.
Omlægning af energisparemidler skal give kommunerne mulighed for
at fremme energieffektivisering i boliger og mindre virksomheder
Den nuværende ordning med energisparemidlerne har favoriseret de store
energiforbrugere, mens små- og mellemstore virksomheder (SMV) og
boligerne kun i mindre omfang er blevet tilgodeset, da det her er sværere at
høste nemme og store besparelser.
Det er vigtigt, at der fokuseres på energibesparelser i alle dele af
bygningsmassen. Kommunerne har i flere pilotprojekter vist, at de med
succes kan spille en faciliterende rolle i samspillet mellem håndværkere,
rådgivning og energiforbrugere i SMV'er og boliger.
KL's anbefaling: At det sikres at den nye ordning med energisparemidlerne
åbner mulighed for, at kommunerne kan ansøge om midler til arbejde for en
styrket indsats for energieffektivisering i SMV'er og boliger.
Videreudvikling af Energi- og CO2-regnskabet skal sikres med nye
midler
I Energiforlig 2012 blev der afsat midler til at videreudvikle "CO2beregneren". Den er nu blevet til "Energi- og CO2-regnskabet"; et
klimaværktøj der gør det muligt for kommunerne at hente tal for CO2udledningen i deres kommune og prioritere den frivillige indsats til reduktion
af den lokale CO2-udledning, som mange kommuner har sat mål for.
Der er dog stadig behov for at videreudvikle værktøjet og dermed styrke
nytten af det for kommunerne i deres klimaarbejde. Uden nye midler til
videreudvikling vil det store arbejde være tabt – og den frivillige lokale og
kommunale indsats vil blive svækket.
KL's anbefaling: At der i Energiforlig 2018 afsættes midler til videreudvikling
af klimaværktøjet Energi- og CO2-regnskabet.
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Regler for solceller på de kommunale bygninger er urimelige
Kommunerne skal i dag oprette et selskab, hver gang man sætter solceller
op på fx en børnehave. Det er administrativt tungt. Samtidig skal
kommunerne betale 40-60 pct. i statsafgift af værdien af den strøm, som
solcellerne producerer, hvilket gør det umuligt at få økonomien i et
solcelleanlæg til at hænge bare nogenlunde sammen. Det er urimeligt og
uforståeligt, at kommunerne på dette område ikke har samme vilkår som
staten og regionerne i en tid hvor alle ellers er enige om vigtigheden af en
bred indsats for fremme af den grønne omstilling.
KL's anbefaling: At der i forbindelse med en kommende energiaftale aftales,
at kommunerne bliver omfattet af de samme vilkår for opsætning af solceller
som staten og regionerne.
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