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Høring af lov om ændring af lov om elforsyning og regionsloven
Energistyrelsen har med brev af den 17. december 2020 fremsendt ovennævnte
forslag til ændring af lov om elforsyning og regionsloven. Energistyrelsen har anmodet om at modtage bemærkninger til høringsudkastene senest den 21. januar
2021.
TEKNIQ Arbejdsgiverne har tidligere afgivet høringssvar i forbindelse med høringen af Elforsyningsloven, hvor der er klare snitflader til de høringsudkast, vi på de
følgende sider har kommenteret på.
Der er en række områder, hvor vi mener, at der er behov for justeringer, og høringen af lovændringerne giver TEKNIQ Arbejdsgiverne anledning til en række bemærkninger.

Bemærkninger til høringsudkastet
Høringsudkastets punkt 2.1.1. Gældende ret.
I høringsudkastets punkt 2.1.1. afsnit 3 henvises til loven § 4, stk. 1,2. pkt. hvor
der stilles krav til at kommuners ønske om at opsætte solceller medfører et krav
om at udskille dette i et separat selskab. Ministeren gives i loven mulighed for at
undtage kommuners opsætning af solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig
udskillelse.
TEKNIQ Arbejdsgiverne foreslår, at der i loven etableres en permanent undtagelse
for solcelleanlæg, der har til formål at dække det forventede årlige forbrug af el.
Undtagelsen kan bringes i anvendelse for en enkelt bygning, eller flere bygninger,
der har tilgrænsende matrikler med samme kommunale ejer. Dette vil understøtte den grønne omstilling og mindske de administrative byrder. TEKNIQ Arbejdsgiverne foreslår, at samme permanente undtagelse bringes til at gælde for
de danske regioner.
Hvis Danmark skal i mål med den grønne omstilling og nå de ønskede mål for CO2
reduktion, er det oplagt at give bedre muligheder for udbygning af solceller på eksisterende bygninger herunder på bygninger tilhørende stat, regioner og kommuner. Udbygning af solcelleanlæg på bygninger til dækning af bygningens eget forbrug, er en lavthængende frugt, der samtidig sikrer at el produceres tæt på forbrugeren, hvilket mindsker behovet for udbygning af el- og transmissionsnettet.
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Høringsudkastets punkt 6. Miljømæssige konsekvenser.
Høringsudkastets punkt 6 redegør for, at lovforslaget ikke vil have miljømæssige
konsekvenser af væsentlig betydning.
TEKNIQ Arbejdsgiverne mener ikke denne forudsætning er korrekt, da administrative byrder ved at udskille solcelleanlæg i separate selskaber vil afholde kommuner og regioner fra at installere solcelleanlæg på deres bygningsmasse. Disse solcelleanlæg vil give en ikke ubetydelig miljømæssig gevinst og en betydelig reduktion af udledning af CO2.

TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores høringssvar.

Med venlig hilsen
Simon O. Rasmussen
Underdirektør, TEKNIQ Arbejdsgiverne
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