NOTAT

KL´s høringssvar: Høring om udkast til ændring af
bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale
solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig
udskillelse
KL takker for muligheden for at afgive høringssvar. KL er positiv overfor
bestræbelserne på at håndtere den nuværende udfordring. En udfordring,
der bl.a. har sin baggrund i at kommunerne ved en reaktiv hastebeslutning
alligevel ikke fik samme mulighed som regionerne og staten for at etablere
solcelleanlæg. KL tager forbehold for en eventuel politisk behandling af
sagen.
Helhedsindtryk
KL mener grundlæggende ikke, at bekendtgørelsesændringen flytter nok for
de berørte kommuner. KL vil derfor anbefale at regelsættet ændres således,
at kommuner som har allerede opførte og velfungerende anlæg, kan
omfattes af 20MW-puljen.
Virkningen af loven synes umiddelbart kun at få ringe positiv virkning for få
kommuner. Dog forstår KL ændringen sådan, at kommuner der
– har etablerede solcelleanlæg,
– om endnu ikke er selskabsdannet,
– som endnu ikke har nettoordning,
– og som samtidig har anlæg, der ikke endnu er etableret,
– med ændringen får mulighed for "flytning" af anlægget.
Dette vil vi gerne have bekræftet.
KL finder det ærgerligt at staten igen foreslår en løsning for de få, og dem
der får reageret hurtigt, og stadig med en række restriktioner. Den
foreliggende bekendtgørelse ændrer således ikke på de generelle
udfordringer, der fortsat er ift. etablering af kommunale solcelleanlæg.
Bekendtgørelsen ændrer heller ikke på det forhold, at der fortsat gælder
forskellige regler for hhv. staten/regionerne og kommunerne – mhp.
etablering og drift af solcelleanlæg. Denne forskel finder KL problematisk og
uholdbar.
Generelle bemærkninger
Bekendtgørelsesændringen åbner for at kommuner, som havde startet op på
montage af solceller på bygninger, men som endnu ikke var godkendt af
Energinet/Energistyrelsen, og derfor kom i klemme da 20 MW puljen for
solcelleanlæg i kommunerne blev opbrugt, kan blive omfattet af puljen.
Hvorvidt forslaget rent faktisk kan hjælpe de kommuner, som havde
monteret flere solcelleanlæg end de fik bevilliget under 20 MW-puljen, er
usikkert.
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For den enkelte kommune med et eller flere solcelleanlæg i klemme bliver
kun hjulpet af denne lovændring, hvis de har uudnyttet bevilling til
solcelleanlæg, som endnu ikke er monteret. KL er usikker på hvor mange
kommunale anlæg, der dermed reelt kan komme i betragtning pga. denne
byttepræmis.
Følgevirkninger
Hvis en kommune med bekendtgørelsesændringen opnår at kunne undgå
det store administrative arbejde med at etablere og drive de meget små
solcelle-selskaber, vil ændringen kunne gøre en reel forskel. Det vil gavne
såvel samfundsøkonomien som omlægningen til en mere grøn
energiforsyning.
Med venlig hilsen
Kristoffer Slottved
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