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Tema 1 / Nye virkemidler til udbygning af vedvarende energi
CO2-reduktion i kommunerne

TEMA 1 /

NYE VIRKEMIDLER TIL
UDBYGNING AF
VEDVARENDE ENERGI
En omstilling af samfundet i retning af CO2-neutralitet og elektrificering af transportsektoren kan ikke nås uden at styrke mulighederne
for at etablere vedvarende energi. Her spiller kommunerne en nøglerolle.
Kommunerne kan give tilladelser til opsætning af landbaserede
vindmøller i det åbne land og solceller på bygninger og på terræn.
Desuden har kommunerne i årevis været en drivkraft i de lokale
processer om at stille nye landvindmøller op. Etablering af landvindmøller er imidlertid næsten gået i stå i Danmark på grund af
manglende placeringsmuligheder og lokal borgermodstand. På
samme vis er etableringen af solceller i større skala blevet udfordret
af borgermodstand, og fordi anlæggene i stigende grad skæmmer
landskabet.
Fortsat etablering af landvindmøller og større solcelleanlæg kræver
derfor helt nye virkemidler og rammevilkår. Regeringen og partierne bag energiaftalen 2018 præsenterede i november 2019 et
skridt i den rigtige retning, men der er brug for kvantespring. Det
er nødvendigt at tænke i løsninger, der i endnu højere grad skaber
synlig merværdi for lokalsamfundene og mulighed for at opnå flere
gevinster på én gang. En sådan mulighed er en fond til jordbytning
med flere formål for øje. Den kan åbne for, at der skabes både mere
sammenhængende natur, mere sammenhængende landbrugsjord,
arealer til vedvarende energianlæg og landdistriktsudvikling oveni
(deraf betegnelsen ”multifunktionel jordfordeling”). Det vil kræve
en understøttende regulering, så kommunerne får mulighed for at
planlægge for ”klima- og energilandskaber”, og så der skabes flere
placeringsmuligheder for landvindmøller.
Etablering af landvindmøller kan nu foretages uden statstilskud og
er både i nettilslutning og drift væsentligt billigere end havvindmøller. Derfor vil det samfundsøkonomisk være effektivt at satse på
flere landvindmøller. En del af den gevinst, som mølleejere og samfundet derved opnår, bør investeres i en reel fornyelse af de landdistrikter, hvor møllerne stilles op.

Herudover bør de nuværende bureaukratiske benspænd for, at
kommunerne kan etablere solceller på egne bygninger på samme
vilkår som resten af den offentlige sektor, fjernes. Det vil give kommunerne mulighed for at levere strøm til egne bygninger og reducere deres CO2- forbrug væsentligt.
For at styrke mulighederne for at etablere vedvarende energi anbefaler KL:
1. At der etableres en uafhængig ekstern fond for multifunktionel
jordfordeling.
2. At der for landvindmøller etableres flere placeringsmuligheder.
Det kræver, at der sker en ny national politisk afvejning af beskyttelseshensyn i forhold til skovplantager, herregårdslandskaber og afstandskrav til boliger langs motorveje.
3. At kommunerne gives muligheder for at opkøbe arealer (med
evt. ekspropriationsmulighed) og planlægge for klima- og energilandskaber, med mulighed for bl.a. frasalg af arealerne til vindmølleopstillere.
4. At betingelser for at opføre og drive solcelleanlæg gøres ens for
stat, regioner og kommuner, så der gælder samme støttemuligheder, og solcelleanlæg ikke skal udskilles i et særskilt selskab.
5. At etablering af landvindmøller understøttes af mærkbare gevinster for beboere i respektive kommuner i form af kompensation, samt væsentlige bidrag til udvikling og fornyelse i landdistrikterne. De rammevilkår, som regeringen og partierne bag
energiaftalen 2018 præsenterede i november 2019, er langt fra
nok.
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Vedvarende energi Opsætning af solceller på eksisterende
kommunale tage
Solcelleanlæg på kommunale bygninger er et oplagt og enkelt instrument til
at opnå CO2-reduktion i kommunerne,
men statslige regler spænder ben for
etableringen.
Hvis en kommune vil sætte solcelleanlæg op på deres bygninger, skal de
danne selvstændige selskaber. Det koster både mange penge til administration og etablering. Oveni kommer afgift
for den strøm, de selv producerer til
eget brug. Det gør solcelleanlæg i kommunerne helt urentabelt. Det har de
erfaret i Morsø Kommune, hvor de har
været nødt til at tage allerede monterede solceller på kommunens tage ud af
drift på grund af reglerne. Det er et stort
tab af ressourcer og ikke samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt.
Nogle kommunale anlæg har fået dispensation, men langt fra alle, og der bør
findes en holdbar løsning. I marts 2019
var der ca. 140 kommunale solcelleanlæg, der endnu manglede at blive lavet
om til et selskab. Fx i Odsherred Kommune, hvor man endnu ikke har fået
dispensation.
Kommunerne er samlet set de største
bygningsejere i Danmark. Derfor ligger
der et kæmpe potentiale for CO2-reduktion i kommunerne, hvis de får mulighed for at etablere solcelleanlæg på
egne tage uden at skulle oprette et selvstændigt selskab i forbindelse hermed.
Københavns Kommune har anslået, at
de kan spare 900 ton CO2 årligt, hvis
reglerne ændres, og solcelleanlæggene
sidestilles med de regionale og statslige
anlæg.

