NOTAT

Til Energistyrelsen

KL' høringssvar vedr. bekendtgørelse om undtagelse
af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om
selskabsmæssig udskillelse
Dispensationsordningen er i sig selv et godt tiltag der, som Energistyrelsen
selv skriver i høringsbrevet, imødekomme de kommuner, der har investeret i
den grønne omstilling og opsat solcelleanlæg på kommunens tage.
KL har længe efterlyst, ikke kun en dispensationsordning, men et generelt
regelsæt der imødekommer de kommuner der gerne vil sætte solceller op på
deres tage og fremme grøn energi. KL havde med implementeringen af
artikel 21 i VE-direktivet, set frem til en generel fjernelse af kravet om
selskabsdannelse fra kommunerne, frem for en dispensationsordning for de
resterende eksisterende kommunale solcelleanlæg, der endnu ikke er
omfattet af en dispensationsordning.
Dispensationsordningen kan imødekomme et eksisterende behov, men det
er KL’s opfattelse, at ordningen og de nye regler på området ikke i højere
grad vil fremme solceller på de kommunale tage.
Hvilke anlæg omfatter ordningen
Det fremgår af den revideret bekendtgørelse, at ordningen, omfatter alle
anlæg, som har været nettilsluttet før den 18. december 2020, desuagtet at
de nu er frakoblet, og som ikke tidligere har fået dispensation.
Derudover forstår KL definition således, at der er tale om både anlæg der
indtil nu har været selskabsudskilt men som endnu ikke er omfattet af en
dispensationsordning, samt anlæg som ikke har været selskabsudskilt, på
trods af at de heller ikke har været omfattet af en dispensationsordning.
Dette bør fremgå tydeligt af bekendtgørelsen eller stå vejledning.
Fristen for ansøgning
Dispensationsordning fra 1. april til 31. december 2021.
Dette kan give tidsmæssige udfordringer for alle de kommuner der først skal
lukke deres selskaber før de kan søge om dispensation.
Lukningen af et solcelleselskab er en længere proces. Kommunen vil bl.a.
skulle få et politisk mandat til at må lukke selskabet, kommunen skal søge
energistyrelsen om overtagelse af ejerskabet af solcelleanlægget fra
selskabet, en proces der normalt tager 4-8 mdr. Herefter starter hele
processen med at lukke selve selskabet og først herefter vil kommunen
kunne søge ordningen. KL er derfor bekymret for om alle kommuner
tidsmæssigt vil have mulighed for at nå at søge ordningen. KL vil derfor
opfordre Energistyrelsen til at forlænge denne ordning.
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Det fremgår ikke af selve bekendtgørelsen, at kommunerne er nødt til at
lukke selskaberne, selvom dette er en forudsætning. Energistyrelsen bør
overveje at skrive dette ind i vejledningen til bekendtgørelsen.

Dato: 5. marts 2021

Ordningens størrelse
Det fremgår af den politiske aftale, men ikke af selve bekendtgørelsen, at
dispensationsordningen er på 4,5 MW.
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KL kender ikke antallet af kommunale solcelleanlæg der er selskabsudskilt,
men KL har fået oplyst at antallet af kommunale solcelleanlæg der ikke er
selskabsudskilt, er på 43MW. Det fremgår dog ikke hvor mange af disse
anlæg der allerede er omfattet af en dispensationsordning.
KL er bekymret for, om denne dispensationsordning kan omfatte alle de
kommunale anlæg der vil blive søgt om. KL vil derfor gerne anmode om at
Energistyrelsen forhøjer ordningen på 4,5 MW, hvis der skulle blive behov
herfor, da det vil være meget uhensigtsmæssig for kommunerne først at
skulle lukket et selskab, for derefter at få en afvisning for dispensation. Dette
er ikke en holdbar løsning.
Forbehold
Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af
høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den
efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.
Med venlig hilsen
Maja Clemmensen
Specialkonsulent
Center for Klima og Erhverv
KL
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