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Vedr. kommunale solceller  

Kommunerne arbejder i disse år med en omstilling af bygningsmassen, der 

udgør de daglige fysiske rammer for børnene, de ældre og mange af os an-

dre. De kommunale bygninger opdateres og moderniseres for både at kunne 

følge med nye krav til funktionaliteten, og for at kunne understøtte den 

demografiske udvikling.  

 

Samtidig gør kommunerne meget for at reducere energiforbruget og omstil-

lingen til den vedvarende energi – og dermed understøtte målet fra energi-

forliget om, at Danmark skal være fossilfrit i 2050. I den forbindelse spiller 

solceller en vigtig rolle. Solcellerne medvirker til at reducere brugen af fossi-

le brændsler, ligesom de sender et vigtigt signal om, at kommunerne tænker 

klimaet ind i den daglige drift. 

 

KL stiller sig derfor noget uforstående overfor det faktum, at kommunerne 

har markant ringere vilkår for opsætning og drift af solcelleanlæg, end andre 

offentlige myndigheder – herunder både regionerne og staten. Det skyldes 

primært kravet om selskabsgørelse samt de tilhørende modregningsregler i 

elforsyningslovens § 37, som kun gælder for kommunerne. 

 

KL har således meget svært ved at se det rimelige i, at der gælder ét regelsæt 

for en regions opsætning af et solcelleanlæg på et sygehus, mens der gælder 

et andet regelsæt for en kommunes opsætning af et tilsvarende solcelleanlæg 

på et sundhedshus.  

 

KL finder, at modregningsreglerne oprindeligt er blevet indført med et gan-

ske andet sigte, nemlig med henblik på nogle kommuners ejerskab af elfor-

syningsvirksomheder, som det hedder i bemærkningerne til det lovforslag, 

der blev vedtaget for mere end 10 år siden. 

 

Formålet med kommunernes opsætning af solceller er ikke at drive elforsy-

ningsvirksomhed. Formålet er at producere billig og miljøvenlig strøm til 
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eget forbrug på skolerne, i daginstitutionerne, på rådhuset mv. samtidig 

med, at kommunerne leverer endnu et bidrag til den fælles indsats for kl i-

maet.  

 

KL håber derfor, at der snarest muligt tages initiativ til at ændre de nuvæ-

rende regler således, at kommunerne bydes de samme vilkår for opsætning 

og drift af solceller, som gælder for de øvrige dele af den offentlige sektor. 

Konkret bør dette ske ved at undtage kommunale solcelleanlæg fra såvel 

kravet om selskabsgørelse, som fra kravet om modregning. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

 Kristian Wendelboe 

 


