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TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal  
med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr. 

 

 

 

 
 
 
 

Høring over forslag til Lov om ændring af lov om 
fremme af vedvarende energi  
(Ændring af grøn puljeordning) 
 
Energistyrelsen har med brev af den 19. august 2020 fremsendt ovennævnte for-
slag til lov om ændring af lov om elforsyning og har anmodet om at modtage be-
mærkninger til høringsudkastet senest den 9. september 2020. 
 
Til forslag om ændring af lovbekendtgørelsen - herefter benævnt “lovforslag” gi-
ver TEKNIQ Arbejdsgiverne følgende høringssvar.  
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne bemærker, at ordningen med indbetaling til grøn puljeord-
ning fritager vindmøller under 25 meter (husstandsmøller med en maksimal effekt 
på 25 kW). Derfor mener TEKNIQ Arbejdsgiverne at solcelleanlæg til private med 
en installeret effekt på maksimalt 25 kW ligeledes skal fritages for indbetaling til 
grøn puljeordning.  
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne ser gerne at mulighederne for et fleksibelt elnet med bor-
gerenergifællesskaber udnyttes til fordel for Danmark og danskerne. Ved at fri-
holde private solcelleanlæg for puljebetaling gives borgerne et incitament til at in-
stallere solceller på boliger for at sikre borgerens egen elforsyning og gennem 
energifællesskaber medvirke til regeringens målsætning om 70 % reduktion af CO2 
udslippet.    
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne har deltaget i klimapartnerskabet for bygge- og anlægs-
sektoren, hvor der i anbefalingerne til regeringen bl.a. blev peget på det store po-
tentiale for i højere grad at anvende bygningsmassen som en aktiv del af det dan-
ske energisystem.  TEKNIQ Arbejdsgiverne ser således lovforslaget som et vigtigt 
element på vejen mod en CO2 neutral energiforsyning i Danmark. 
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-
ringssvar. 
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