
 

 

Energistyrelsen 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
 
 

Glostrup, tirsdag, 28 februar 2023 
 
       
                                                                        
 
  

 
2021-9171- Høringssvar vedr. bekendtgørelse om intern statslig modregning 
 
Energiforum Danmark takker for lejligheden til at kommentere bekendtgørelsen. 
 
Generelle kommentarer 
Formålet med bekendtgørelsen er at ligestille statens bygninger med andre offentlige bygninger, 
hvad angår solceller. I denne situation desværre, at gøre det lige så besværligt at opsætte solcel-
ler på statslige bygninger, som på kommunale og regionale. Det havde været mere oplagt at slip-
pe solceller på offentlige bygninger fri, og dermed få udnyttet det potentiale der er. Særligt i en 
tid hvor det er sværere og sværere at finde placeringer til solceller, uden folkelig modstand. 
 
Set i lyset af, at Regeringen ønsker grøn omstilling og afbureaukratisering, så trækker dette for-
slag i modsat retning på begge områder: 
 

- Man indfører med bekendtgørelsen indberetnings- og modregningsregler, dispensations-
ansøgningsprocedurer og andet bureaukrati, for at flytte et lille beløb fra et hjørne af 
statskassen til et andet.  

- Man begrænser incitamentet til at udnytte gode solcelle-placeringer på lokationer med 
stor samtidighed ml. produktion og forbrug, og siger dermed farvel til relativt billige CO2-
reduktioner, der matcher et VE-system præget af store input fra vindkraft. 

 
Det er ærgerligt og virker kortsigtet. 
 
Desuden er bekendtgørelsen baseret på en gammeldags tankegang, hvor bygninger anses for at 
være forbrugere af energi og ikke aktive dele af energisystemet, som bidrager med produktion, 
lagring og fleksibilitetsydelser. Det går imod de tendenser resten af samfundet arbejder for, i for-
bindelse med fremtidens energisystem.  
 
Vi skal have solcelleproduktionen ind i de områder, hvor forbruget er størst og ikke opstillet i 
landdistrikterne, hvor produktionen af VE allerede er meget høj. Offentlige bygninger er overve-
jende karakteriseret ved at ligge i byerne, hvor der vil være et stort forbrug samtidig med at pro-
duktionen er størst. 



 

 

 

 
Et argument for at opretholde særregler for offentlige bygninger er provenutabet. Men hvad 
med provenutab i forbindelse med energieffektivisering eller energibesparelser, skal man så også 
modregne der? Derudover forsvinder det tabte afgiftsprovenu forsvinder jo ikke ud i det blå, 
men kommer skatteborgerne til gode i form af reducerede udgifter til drift af offentlige bygnin-
ger og mindre udgifter til fleksibilitetsydelser og udbygning af infrastruktur.  
 
Endelig bliver elafgiften løbende nedjusteret for at fremme elektrificeringen af varme- og trans-
portsektoren, så man indfører et helt modregningsregime for at administrere modregning af et 
beløb, der er stadigt mindre betydende. Energiforum Danmark anbefaler, at Energistyrelsen be-
regner hvad disse nye regler vil koste i administration og sammenholder det med de beløb der 
flyttes rundt på. 
 
Sidst men ikke mindst virker det som dårlig timing, at iværksætte regler som disse, så tæt på, at 
en samlet solcellestrategi skal se dagens lys. Måske (forhåbentligt) har en ny strategi en mere 
moderne og dynamisk tilgang til solceller på tage, og reglerne risikerer dermed at blive tilbagerul-
let kort efter at de er indført, eller de risikerer at stå i vejen for en mere simpel, dynamisk og mo-
derne tilgang til solceller og deres rolle i et fleksibelt energisystem. 
  
Energiforum Danmark uddyber gerne ovenstående kommentarer. 
 
Med venlig hilsen 
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