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Emne: Solcelledrift i kommunalt regi - nu med vedhæftning

Niels Rolskov m.fl.
Formand for Teknisk Udvalg
Køge Kommune
Vedr. ændring af lovgivning om kommunal drift af solcelleanlæg
Hermed fremsendes ordlyden af en henvendelse til Folketingets Energi-, Forsyningsog Klimaudvalg med opfordring til at skabe bedre betingelser for, at det kommunale
selvstyre - i lighed med regionerne - kan oprette og drive solcelleanlæg.
Henvendelsen er sendt til de tekniske fagudvalg i samtlige 98 kommuner i Danmark.
Disse udvalg kender problematikken, og formanden opfordres til at sætte emnet på
dagsorden til en principiel drøftelse internt i udvalget. Derefter kan en indstilling
føres gennem systemet til afgørelse i byrådssalen.
Vi opfordrer Jeres kommune til at drøfte sagen og tilslutte sig henvendelsen (se
vedhæftede).
Begrundelse
Byrådene er i øjenhøjde med vælgerne. Initiativer taget på rådhusene bliver
registreret og debatteret af borgerne. En synlig prioritering af CO2-reduktion, vil gøre
kommunen til et efterspurgt, grønt lokomotiv i lokalsamfundet. Navnlig vil det give et
signal til børn og unge om, at de voksne kerer sig om deres fremtid. Men
bestræbelserne bremses, fordi lovgiverne har sat restriktioner på mulighederne for at
oprette og drive solcelleanlæg. Der gælder for eksempel den bestemmelse, at der skal
oprettes et selskab for hver eneste matrikel, hvor der er opsat solceller. Desuden skal
der afregnes moms og afgifter af den el, der bliver produceret - dvs skolerne ikke
bare kan føre en ledning fra taget ned til de elektriske installationer eller - som et
indlysende pædagogisk redskab - vise eleverne hvordan teknologien fungerer i praksis

Enighed blandt kommunerne
I foråret 2018 blev de tekniske udvalg i 30 kommuner i hovedstadsområdet kontaktet
af initiativtagerne bag denne henvendelse for at høre deres holdning til kommunal

solcelledrift. Her svarede 28 ud af de 30, at lovgivningen udgjorde en massiv
hæmsko. Med et befolkningsunderlag på knapt 2 mio. mennesker, er det en
tankevækkende enighed.
Derfor forekommer det oplagt at gå videre og kontakte byrådene i alle 98 kommuner i
Danmark, for at dokumentere, at man i lokalområderne ønsker mulighed for at skabe
en mere aktiv energipolitik.
En omfattende tilslutning kan få indflydelse på de energiforhandlinger, der finder sted
i efteråret 2018.

Udtalelsen samt initiativtagernes argumentation er vedhæftet.
En eventuel tilslutning bedes returneret i underskreven stand som scannet pdf.
Deadline for en endelig tilbagemelding: 1. okt. 2018.
Herefter vil resultatet tilgå Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget samt Ministeren.
Cc til samtlige medlemmer af Udvalget for Teknik og Miljø
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