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Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om 
undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kra-
vet om selskabsmæssig udskillelse 
 
Energistyrelsen har med brev af den 5. februar fremsendt ovennævnte udkast til 
bekendtgørelse og har anmodet om at modtage bemærkninger til høringsudka-
stet senest den 5. marts 2021. 
 
Udkastet til bekendtgørelse - herefter benævnt “udkast” giver TEKNIQ Arbejdsgi-
verne anledning til følgende bemærkninger.  
 
Solceller er et vigtigt element i den grønne omstilling og kommunernes mulighe-
der for at opsætte solceller skal derfor sikres bedst muligt. TEKNIQ Arbejdsgiverne 
er selvfølgelig opmærksomme på at kommunernes kerneopgaver er og skal være 
kommunens hovedfokus. TEKNIQ Arbejdsgiverne er også indforstået med at el-
produktion ikke er en kommunal kerneopgave.   
 
Kommuners egne solcelleanlæg producerer begrænsede mængder energi og an-
læggene opføres ikke med henblik på salg af el, men til dækning af eget elforbrug. 
Anlæggene har intet kommercielt sigte og påvirker ikke i nogen nævneværdig 
grad konkurrerende erhvervsvirksomhed. TEKNIQ Arbejdsgiverne mener derfor at 
kommunernes muligheder for at opsætte solceller uden selskabsmæssig udskil-
lelse bør gøres nemmere. Tilgangen til at opsætte solceller vil fremadrettet være 
et vigtigt element i borgerenergifællesskaber. TEKNIQ Arbejdsgiverne ser kommu-
nerne som en vigtig spiller i fremtidige borgerenergifællesskaber.  
 

Specifikke kommentarer 
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne forslår, at der laves en generel undtagelse som giver kom-
muner lov til at opsætte solcelleanlæg, der er dimensioneret til at dække en eller 
flere bygninger i umiddelbar nærhed af hverandres samlede maksimale elforbrug. 
Dette vil mindske administration og sikre at el produceres der hvor der er behov 
for elektriciteten. Dette sikrer desuden at behovet for udbygning af forsyningsnet-
tet ikke eksploderer, når el produceres og forbruges lokalt.  
 
§5 20 MW puljen 
TEKNIQ Arbejdsgiverne foreslår at 20 MW puljen afskaffes da den er i modstrid 
med VEII-direktivet. VEII-direktivet fastslår at der skal gives mulighed for produk-
tion til egetforbrug og som det fremgår af Fodnote 1) i høringsbrevet henviser til 
”Aftale om implementering af VEII….” gælder dette også for kommuner. Som det 
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fremgår af høringsbrevet, er der pt. venteliste til 20 MW puljen, dette hindrer den 
kommunale udbygning af solceller.  
 
 
 
 
§11 Ansøgninger om dispensation. 
TEKNIQ Arbejdsgiverne bemærker at muligheden for ansøgning om dispensation 
kun løber i 8 måneder. TEKNIQ Arbejdsgiverne foreslår at ordningen gøres perma-
nent med implementering af de ændringer vi her har forslået.  
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-
ringssvar. 
 
 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon O. Rasmussen 

Underdirektør 
 


