
NOTAT 
   

Dato:  Forfatter: JTO 

Emne: Indstilling vedr. solceller i AP regi 

 

  Side 1 af 5 

 

Forkortelser 

AP: AffaldPlus I/S 

Indledning 

På AP’s bestyrelsesmøde d. 30/8-2020 pkt. 5 ”Solcelleanlæg (B)” blev det besluttet, at der rettes henvendelse 
til den nye regering, med henblik på, at ophæve begrænsningerne for elproduktion i Kommunale virksomhe-
der. Denne indstilling er et oplæg til en sådan henvendelse. 

Baggrund 

AP driver 20 genbrugspladser samt et antal andre anlæg, herunder 2 kraft-varmeproducerende affaldsfor-
brændingsanlæg.  

AP ønsker kontinuerligt at forbedre sin miljøprofil, herunder bl.a. at reducere sine drivhusgasemissioner, 
herunder de, der er forbundet med AP egetforbrug af elektricitet på genbrugspladser og administrationsbyg-
ninger.  Dette søges gjort inden for en stadigt mere fordelagtig økonomisk ramme. 

Som led i AP’s generelle oplysnings- og uddannelsesarbejde kunne det ske fordelagtigt, og for offentligheden 
instruktivt, ved at AP etablerer fx solcelleanlæg og/eller andre energiproducerende anlæg, der udnytter ved-
varende energikilder.  

Derfor har AP i perioden 2014-2017 installeret solcelleanlæg på indtil videre 5 genbrugspladser mhp. dels at 
lade genbrugspladsernes eget-energiforbrug delvist dække af solcellestrøm, dels for at reducere omkostnin-
gerne ved at genbrugspladsernes drift, dels derved at signalere overfor ejerkommunernes borgere og offent-
ligheden i øvrigt, at AP arbejder med sin miljøprofil.  

AP’s indsatser på området besværliggøres ved elforsyningslovens krav om selskabsgørelse af solcelleanlæg, 
af solcelleanlæg etableret af kommunerne (herunder også specialkommuner), herunder også selskabsgørelse 
af solcelleanlæg etableret før lovændringerne vedr. ”nettomålerordningen” trådte i kraft i 2016. 

I lovkomplekset vedr. elforsyning er der adgang til at søge dispensation for kravet om selskabsgørelse1, en 
adgang som administrationen i Næstved Kommune har undersøgt og beskrevet i orientering til teknisk ud-
valg, som behandlede sagen d. 25. juni 2020 (se bilag). Adgangen til at søge dispensation vurderes ikke at 
være relevant for AP ift. de allerede etablerede anlæg, men kan blive relevant ifm. etablering af nye bygnin-
ger eller ifm. totalrenoveringer af eksisterende bygninger. 

Problematikken har flere aspekter, hvor det fra AP’s side særligt har været italesat, at AP, ift en almindelig 
husstand, iht. Lov om elforsyning, er pålagt den additionelle økonomiske og administrative byrde at skulle 

 

1 BEK nr 179 af 26/02/2019, Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabs-
mæssig udskillelse 
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selskabsgøre hidtidige solcelleinstallationer og etablere og drive evt. fremtidige solcelleanlæg i samme eller 
lignende selskab.  

En mere relevant sammenligning forekommer dog at være, om offentlige og private virksomheder har 
samme vilkår for brug af nettoafregning. Det er vurderingen, at det ikke er tilfældet, idet kravet om sel-
skabsgørelse alene pålægges kommuner, men ikke fx statens institutioner, regionerne eller private virksom-
heder. Herved forringes kommunernes muligheder for at drage fordel af reglerne om nettoafregning, idet 
kommunerne ift. private virksomheder har den additionelle byrde ved at skulle administrere et eller flere 
udskilte selskaber.  

Det er muligt for en kommunal virksomhed at opnå fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtel-
ser for egetforbrug af elektricitet produceret med solceller ejet af et andet selskab, men det fordrer bl.a. at 
både anlæg og ejendom ejes af det andet selskab.2 Den konstruktion vurderes mulig, men vil give anledning 
til en række afledte problematikker, som ikke er vurderet i denne indstilling.  

Indstilling 

Ift. til en henvendelse til den nye, nu siddende, regering, vurderes det, at henvendelsen bør fokusere på, at 
kravet om selskabsgørelse af kommunale solcelleanlæg mv. forhindrer, at kommunerne bidrager til den nød-
vendige omstilling til grøn energiproduktion, medfører at borgerne får højere omkostninger til drift og admi-
nistration af kommunale institutioner end de kunne have haft, og at det alene sker ved at pålægge kommu-
nerne en additionel administrativ og økonomisk byrde.  En byrde som alene kommunerne er pålagt og som  
det principielt vil være omkostningsneutralt for staten at fjerne, fordi kommunerne kan opnå fordelene ved 
nettoafgiftsreglerne på anden måde (se note 2 ovenfor), men ikke uden administrative og økonomiske mer-
omkostninger.  

En ændring af regelsættet, så kommunerne ligestilles med øvrige ejere af solcelleanlæg, vil derfor i højere 
grad understøtte den grønne omstilling, vil reducere de kommunale omkostninger og uden et provenutab 
for staten. Der synes således ikke at forekomme teknisk-økonomisk saglige argumenter for at opretholde 
kravet om selskabsgørelse af kommunale solcelleanlæg. 

 

 

 

 

 

 

2 BEK nr 100 af 29/01/2019: Bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af 
§ 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten 
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Bilag 

Luftfotos af solcelleanlæg etableret på AP anlæg 

Ringsted: 
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Slagelse: 

 

Mogenstrup: 
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Vordingborg: 

 

Sorø: 

 

 


