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NOTAT 

Danske Regioners høringssvar vedr. ændret lovgivning på solcelleområdet: 

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og regionsloven (Sidestillelse af re-

gioner med kommuner i forhold til selskabsudskillelse ved egenproduktion af elek-

tricitet) 
 

Danske Regioner kvitterer for modtagelsen af høringsmateriale vedr. ændret lovgiv-

ning på solcelleområdet, og for muligheden for at afgive høringssvar. 

Generelt: 

Danske Regioner er uforstående overfor den besværliggørelse og fordyrelse, som de 

nye regler vil medføre for fremtidige regionale VE-anlægsprojekter, og det vurderes, 

at der med de nye regler ikke vil blive installeret og produceret nær så meget vedva-

rende energi på og ved regionale bygninger, som potentialet tilskriver. Ligeledes vil 

der med forslaget blive spildt tid og penge på unyttigt bureaukrati.   

De regionale politikere er dedikerede til den grønne omstilling på hospitaler og insti-

tutioner, og det er her afgørende, at forholdene for opstilling af bl.a. solcelleanlæg er 

så enkle og ubureaukratiske som muligt. 

Vores fælles offentlige bygningsmasse bør fremstå så grøn og bæredygtig som mu-

ligt. Det er forventningen fra borgerne, at det offentlige går foran i den grønne om-

stilling. Dette besværliggøres med det udsendte forslag til nye regler, som derfor bør 

ændres i videst muligt omfang indenfor VE-direktivets rammer. 

Regionerne er professionelle bygherrer, med stor erfaring på solcelleområdet, og kan 

derfor indkøbe og drifte anlæg, fuldt på højde med kommercielle aktører, og yder-

mere forbruger vi strømmen med det samme og i umiddelbar nærhed af, hvor den 

produceres. 

Danske Regioner har forståelse for, at VE-direktivet skal implementeres korrekt, men 

forslaget til kommende regulering synes at indføre mere restriktive regelændringer 

for regionerne, end direktivet nødvendiggør. Det foreslås, at kommunerne i stedet 

opnår ”sidestillelse”, ved at der så vidt muligt tages udgangspunkt i reglerne for regi-

onerne, i stedet for de kommunale regler. 

 

Specifikke bemærkninger: 

Regionale selskaber: Danske Regioner har forstået, at det kun bliver nødvendigt at 

oprette et selskab pr. region, som skal håndtere regionalt ejede solcelleanlæg, som 
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besluttes efter lovens ikrafttræden. Vi ønsker tilsendt skriftlig bekræftelse af dette, 

ligesom uddybende materiale om krav i den forbindelse. Dette materiale kan så indgå 

i den kommende vejledning på området. 

Dispensationer: Uanset, at det bliver enkelt at oprette et regionalt selskab, så bør 

den eksisterende bekendtgørelse vedr. dispensationer (i øjeblikket kun med kommu-

ner omfattet) ændres, så dispensationer gives langt hurtigere og smidigt end i dag. 

Der bør oprettes et ”fast track” med automatisk dispensation, hvis et anlæg opfylder 

bestemte krav og fx opsættes som del af opfyldelsen af en energiramme. 

Vedr. mulighed for at søge dispensation fra kravet om produktionsselskab i forbin-

delse med en konkret opsætning, så er erfaringerne fra kommunerne, at det er me-

get bureaukratisk og besværligt, som bekendtgørelsen fungerer i dag. I forbindelse 

med etablering af solceller på eksisterende bygninger kræves der f.eks., at der skal 

være tale om en gennemgribende energirenovering af bygningen. Det giver ingen 

mening for regionerne, som ønsker at kunne sætte solceller op, hvor der er plads. 

Overgangsordning: Danske Regioner vil gerne have bekræftet, at udskillelse i produk-

tionsselskaber og afgiftspålæggelse af anlæg, der producerer strøm til eget brug, kun 

gælder for anlæg, hvor der er indgået entreprisekontrakter på efter lovændringernes 

ikrafttræden.  Alternativt vil der være brug for en overgangsordning for projekter, 

hvor der er indgået kontrakt om installering, men anlægget stadig ikke er nettilsluttet 

inden lovens ikrafttræden. 

 

Øvrige afklaringspunkter:  

• Danske Regioner ønsker yderligere materiale vedr. forholdet til f.eks. andre 

bygningsejere, som vi har driftsoverenskomst med. Her tænkes på selvejende 

institutioner mv. Det er ikke belyst i materialet. 

• Regionernes foreløbige beregninger viser, at tilbagebetalingstiden i bedste 

fald fordoblet med det nye forslag til regler. Hvordan vil staten sikre, at der 

fortsat vil være en rimelig tilbagebetalingstid for opsætning af regionalt ejede 

solceller? 

• Det skal sikres, at eksisterende anlæg, hvorpå der foretages renovering og 

evt. delvis udskiftning af elementer ikke hermed omfattes af de kommende 

regler for nye anlæg, og at der dermed skal betales elafgift af produktionen 

fra anlægget. 

• Det skal afklares, hvordan rammerne for hvornår der kan søges dispensation 

bliver så brede og fleksible som muligt. 

 

Der tages forbehold for efterfølgende politisk behandling af lovforslaget om de kom-

mende regelændringer på solcelleområdet. 


