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Kære Ole  

 

Tak for dit brev om sagsforløbet for Faxe Kommunes solcelleanlæg. Jeg skal 

beklage, at du først får svar nu.  

 

Som du ved, ligger den grønne omstilling regeringen meget på sinde. Klimamå-

let kan kun nås gennem en omfattende indsats, også blandt kommunerne. Jeg 

hilser derfor Faxe Kommunes mange grønne initiativer og arbejde med verdens-

målene velkommen.  

 

Jeg er enig i, at det kan virke besværligt med en venteliste til dispensation for 

kravet om selskabsudskillelse. Da 20 MW-puljen åbnede, var der imidlertid så 

stor søgning, at det var nødvendigt at etablere en venteliste, da puljen ikke 

kunne rumme alle de kommunale anlæg.  

 

Du spørger derfor til, om jeg kan se på kravet om kommunal selskabsudskil-

lelse, så kommunerne kan udbygge med flere solceller. Du fremhæver samtidig, 

at det ikke giver mening, at de regler, der gælder for kommunerne ikke også 

gælder for stat og regioner. Jeg kan godt forstå, at det virker urimeligt. Hvis kra-

vet blev ophævet, vil det imidlertid give kommunerne mulighed for at producere 

grøn strøm til eget forbrug uden, at der skal betales elafgift. Det risikerer at ko-

ste statskassen ca. 1,8 mia. kr. frem mod 2030.  

 

Det er vigtigt, at den grønne omstilling sker hurtigt, men også på en ansvarlig 

måde, hvor vi ikke skubber til den sociale balance. Det er afgørende for mig, at 

vi bruger vores fælles midler klogt og effektivt. Den grønne omstilling skal ikke 

være dyrere end den behøver at være. Jeg vil derfor ikke uden videre ændre 

ved reglerne, som de er i dag.  

 

Jeg vil dog nævne, at der med klimaaftalen for energi og industri af 22. juni 

2020 var enighed om at igangsætte en analyse, der skal anvise vejen til en tids-

varende udbygning med solceller under hensyn til gældende EU-regulering. 

Analysen kan understøtte, at vi som samfund udbygger med solceller på den 

mest hensigtsmæssige måde. Denne analyse er i fuld gang. 
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Jeg vil samtidig gerne sige, at kommunerne har en stor rolle at spille i den 

grønne omstilling, også uden selv at udbygge med solceller. F.eks. kan kommu-

nerne sikre i lokalplanlægningen, at der kan opstilles solcelleparker og vindmøl-

ler i kommunen, selvfølgelig under hensyntagen til borgere og natur. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Dan Jørgensen 


