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Det har kendetegnet Faxe kommune, at kommunen i mange år har haft et særligt fokus 
på nødvendigheden af klima- og bæredygtighed. Politisk er vi meget opmærksomme på 
nødvendigheden af, at skabe bæredygtighed lokalt gennem nye tiltag. 
I starten af 2020 nedsatte byrådet som konsekvens heraf et såkaldt §17.4 udvalg. Udvalget 
er sammensat af borgere og politikere og arbejder med FNs 17 verdensmål.  

Verdensmål Udvalget er navnet på udvalget og det har blandt andet drøftet solenergiens 
anvendelse i Faxe kommune. 
Drøftelsen mundende ud i denne henvendelse til ministeren.

På kommunens egne bygninger er en status, at Faxe kommune har 14 anlæg. Se den 
medsendte oversigt. De 13 er i drift, men kun fordi de har opnået dispensationer fra 
kravene om selskabsgørelse. Enkelte anlæg af de 13 anlæg er i drift uden at behøve 
dispensation, mens de øvrige 12 producerer på dispensationer.

Idet Faxe kommune ikke har opnået dispensation fra kravet om selskabsdannelse for alle 
14 anlæg, afskæres kommunen fra adgangen til fuld drift. Et større anlæg på 45 kW på 
Karise hallen er nemlig fortsat ude af drift. Der er søgt dispensation i den såkaldt 20 
Megawatt-pulje, hvor det forlyder at Faxe kommune nu er "nr. 69 i køen".

Faxe kommunes Økonomiudvalg har drøftet den uholdbare situation. Det vil være 
økonomisk ufordelagtigt for Faxe kommune at opsætte yderligere solcelleanlæg, når der 
ikke gives optimale lovgivningsmæssige muligheder og man fra centralt hold arbejder 
med et dispensationssystem. De kommunale bygninger rummer ellers store potentialer for 
opsætning af anlæg og skabelse af nye arbejdspladser under Corona pandemien.

Denne situation harmonerer ikke med kommunens bestræbelser på at leve op til 
verdensmålene nummer 7 (En bæredygtig indsats) og nummer 13 (Klimaindsatsen). De 
centrale regler og bestemmelser opleves ulogiske, bureaukratiske og dermed 
hæmmende for kommunens muligheder for at fremme solenergiens anvendelse. 

I modsætning til stat og regioner har Faxe kommune og andre kommuner siden 2013 
skullet leve op til særregler, som betyder, at anlæggene skal drives som 
forsyningsvirksomheder og sælge strømmen til de bygninger, de sidder på. Moms og 
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elafgifter har skullet afregnes, bestyrelser etableres og dette med alle de afledte udgifter 
til løn, revision og bestyrelsesarbejde. 

Det giver ikke længere mening og tilstanden på området forandres. 

Jeg skal på denne baggrund opfordre dig og dit ministerium til, at tage de fornødne tiltag 
til en mere fair ensretning af reglerne på området.
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”/” Oversigt med en status på driften af kommunens 14 solenergianlæg


