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Overborgmester med opråb til
regeringen: Lav reglerne om, så vi kan
få langt flere solceller på kommunens
tage
Ruslands invasion af Ukraine har ændret spillet, siger regeringen. Derfor bør
der også igen ses på, hvordan kommunernes mange bygninger kan få solceller,
lyder det fra overborgmesteren i København. Klimarådet bakker hende op.
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Tagene på skoler, idrætshaller og rådhuse over hele landet kunne spille en meget
større rolle, når Danmark skal væk fra russisk energi og over på grøn energi.
Det mener overborgmester i København Sophie Hæstorp Andersen (S), der vil have
regeringen til at lave reglerne om, så kommunernes mange bygninger bedre kan
udnyttes til at opsætte solceller.

“

Der er virkelig nogle fordele ved at etablere solceller i byerne, fordi strømmen
bliver brugt stort set der, hvor den bliver lavet.
Poul Erik Morthorst, Medlem af Klimarådet, professor emeritus i energiøkonomi ved DTU

”Regeringen siger, at vi skal have meget mere strøm fra sol og vindenergi. Det er vi
helt klar til at hjælpe med i Københavns Kommune, men det kræver, at Folketinget
laver reglerne om, så det giver mening for kommunerne at investere i solceller,” siger
Sophie Hæstorp Andersen.
Opråbet kommer forud for forhandlingerne om at firedoble produktionen fra solceller
og vindmøller på land frem mod 2030, som ventes at blive genoptaget ovenpå
folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet.
Forhandlingerne tager udgangspunkt i regeringens udspil Danmark kan mere II fra
april, der handler om hurtigt at komme fri af russisk olie og gas efter Ruslands
invasion af Ukraine.
Mange bygninger kunne sættes i spil
Solceller er hurtigere at opføre end vindmøller, men i øjeblikket ses kun en stor
udbygning af solcelleparker på marker ude i landet – ofte langt væk fra, hvor
strømmen skal bruges.
Her kunne kommunernes tage potentielt bidrage med grøn strøm, der ikke optager
landbrugsjord og skal transporteres via elledninger mange kilometer, før den skal
bruges.
Ifølge KL råder de danske kommuner over 82 procent af de cirka 17.800 offentlige
bygninger med et grundplan på mindst 500 kvadratmeter, som er den størrelse, hvor
det vurderes for alvor at give mening at opsætte solcelleanlæg.
Men som reglerne er i dag, løber kommunerne ind i en række benspænd, der gør, at
potentialet slet ikke udnyttes.
Før solcellerne sættes op, skal en kommune nemlig stifte et elproduktionsselskab, som
skal sælge strømmen videre og betale afgift og skat af den el, der produceres til
elnettet.
Og når kommunen opretter et elproduktionsselskab kan den ikke optage de
sædvanlige favorable lån hos Kommunekredit til projektet, da kommunen vil komme til
at konkurrere med private firmaer om produktion af strøm.

De nuværende regler er ifølge Sophie Hæstorp Andersen med til at gøre det besværligt
og urentabelt for kommunen at investere i solcelleanlæg.
"Tingene skal selvfølgelig hænge økonomisk sammen. Men jeg må også sige, at hvis vi
for alvor skal gøre os fri af russisk gas, og nå i mål med den grønne omstilling, så er
det en rigtig god idé at lytte til og inddrage kommunerne i det arbejde," siger hun.
Opbakning fra Klimarådet
Overborgmesteren får støtte fra Klimarådet, der kalder den nuværende situation ”en
skam for den grønne omstilling.”
”Jeg kan godt forstå, hvis man fra kommunernes side synes det her er bureaukratisk
og vanskeligt,” siger Poul Erik Morthorst, medlem af Klimarådet og professor emeritus
i energiøkonomi ved DTU.
Han fortæller, at en lempelse af reglerne, der gør det nemmere at etablere solceller på
tagene, vil være en oplagt mulighed for at give kommunerne noget handlerum i den
grønne omstilling.
”Der er virkelig nogle fordele ved at etablere solceller i byerne, fordi strømmen bliver
brugt stort set der, hvor den bliver lavet,” siger Poul Erik Morthorst og fortæller, at der
ofte er 6-7 procent strøm, der går tabt i transporten fra produktionssted til
forbrugssted.
”Jeg har ikke den perfekte løsning i hånden lige her og nu, men det er værd at give det
et forsøg til med solceller i kommunerne. Det er synd, hvis vi ikke får udnyttet det
potentiale, der er,” siger han.
For det er ikke første gang, at kommuner ønsker bedre muligheder for at sætte
solceller på tagene.
Ikke drevet af at tjene penge
Men fra regeringen og dets embedsværk har lydt, at man ikke ønsker en
”uforholdsmæssig stor indirekte støtte” til kommunerne, da der jo er et marked for
produktion af strøm.

“

Jeg får pænt mange henvendelser fra byrådsmedlemmer, som deler deres
erfaringer og gerne vil have, at der kommer flere solceller op på kommunale
bygninger. Og de er altså ikke drevet af, at deres kommune ligesom vil tjene
et eller andet på det.
Søren Egge Rasmussen (EL), Energiordfører

Skal kommuner have lov til at blive undtaget elafgiften og slippe for at oprette et
elproduktionsselskab, vil man tillade en solcelleudbygning, som ikke er
”samfundsøkonomisk eﬃcient”, som det hedder i Energistyrelsens ”Analyse af
tidssvarende udbygning med solceller under hensyn til gældende EU-regulering” fra
december 2020.
På Christiansborg er der dog også politikere, som mener kommunernes regler for
solcelleudbygning bør genbesøges.
En af dem er Enhedslistens Søren Egge Rasmussen, der i maj også havde Folketingets
energiordførere i salen med et forslag om at lave en national plan og strategi for
udbygning af solceller frem mod 2030.
Han fortæller, at Københavns overborgmester langt fra er den eneste
kommunalpolitiker, der begræder de nuværende regler.
"Jeg får pænt mange henvendelser fra byrådsmedlemmer, som deler deres erfaringer
og gerne vil have, at der kommer ﬂere solceller op på kommunale bygninger. Og de er
altså ikke drevet af, at deres kommune ligesom vil tjene et eller andet på det,” siger
Søren Egge Rasmussen, der vil tage kommunernes opråb med til de kommende
forhandlinger.
I regeringen hører man kommunerne, men man ønsker ikke at åbne for, at kommuner
skal kunne slippe for at betale elafgift.
Det handler om afgiften
Socialdemokratiets klima- og energiordfører Anne Paulin skriver i en kommentar til
Altinget, at regeringen ønsker en markant udbygning af vedvarende energi fra
landvind, havvind, ”men i den grad også solenergi” i de kommende år.
For der skal ifølge regeringen turbo på for at styrke den grønne omstilling og vores
ua ængighed af fossile brændstoﬀer og russisk gas.
”For os er det ikke et spørgsmål om vi enten skal have sol på land eller på tagene, for
vi har brug for begge dele. Vi ser også gerne solenergi på kommunale tage, som der
også allerede er mulighed for i dag,” skriver Anne Paulin og fortsætter:
”Kommunerne er meget vigtige i den grønne omstilling, og vi lytter altid til gode
indspark fra dem. Vi mener dog ikke, at det skal være sådan, at kommunerne skal
stilles en fritagelse for elafgift i sigte som modregning for at opsætte solceller på
kommunale bygninger.”
Forhandlingerne om Danmark kan mere II har ligget stille på grund af
folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet, men ventes nu at blive genoptaget frem
mod sommerferie.

