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Aftale om implementering af VEII art. 21, særordning for kommunale solcel-

ler og solcelleanalyse 

EU’s direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder art. 

21 (VE-direktivet) stiller krav om, at medlemsstaterne skal sikre alle forbrugeres ret 

til at forbruge egenproduceret strøm, herunder også kommunerne.  

 

Implementeringen af VE II-direktivets art. 21 indebærer bl.a., at der skal gives mu-

lighed for egetforbrug via tredjepart. Dette blev allerede aftalt ifm. Klimaaftale for 

energi og industri mv. 2020 med beslutningen om at ophæve det såkaldte identi-

tetskrav, hvormed alle forbrugere, herunder virksomheder, kommuner og regioner 

fik mulighed for at egenforbruge el fra en tredjepart med mulighed for at spare tarif-

fer, men ikke elafgift.   

 

Regeringen er sammen med en bred kreds af partier (Venstre, Radikale Venstre, 

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Al-

ternativet) nået til enighed om at oprette en særordning for eksisterende kommu-

nale solcelleanlæg, som imødekommer de kommuner, der har investeret i den 

grønne omstilling og opsat solceller på kommunens tage. Med den politiske aftale 

sikres ro om og fuld nyttiggørelse af de eksisterende kommunale solcelleanlæg.  

 

Aftalen sikrer også klarhed om de fremtidige vilkår. Som led i at få ensrettet vilkå-

rene fremadrettet for kommuner, regioner og staten og for at leve op til EU-direkti-

vet om vedvarende energi vil regeringen desuden fremsætte lovforslag om at stille 

krav om selskabsudskillelse af solcelleanlæg i regionerne. Reglerne for regionerne 

skal svare til dem, der i dag gælder for kommunerne. Derudover vil der blive udvik-

let en model for at foretage en intern modregning for den sparede elafgift på stats-

lige solcelleanlæg.   

 

Aftalens hovedelementer er således:  

 Kravet om kommunal selskabsudskillelse opretholdes, og der indføres et tilsva-

rende krav om selskabsudskillelse af regional elforsyningsvirksomhed som 

gælder fremadrettet for kommende, nye regionale anlæg.  

 Der foretages en intern modregning for den sparede elafgift på statslige solcel-

leanlæg, som gælder fremadrettet for kommende, nye statslige anlæg – den 

konkrete metode fastlægges i forbindelse med implementeringen.  

 Der indføres en særordning for eksisterende kommunale solcelleanlæg for ca. 

4,5 MW, som skal dispensere for kravet om selskabsudskillelse. Dispensatio-

nen vil lovliggøre alle eksisterende kommunale anlæg, både dem der endnu 

ikke overholder de eksisterende regler, men også dem der overholder reglerne. 

De fritages for elafgiftsbetaling. Dette sikrer ligestilling af eksisterende kommu-

nale solcelleanlæg.  
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Det har været vigtigt for aftaleparterne, at der tilvejebringes kommunikation til alle 

landets kommuner om særordningen, gældende regler og de fremtidige vilkår, her-

under eksempelvis at der ift. gældende regler og fremtidige regler for kommunerne 

om selskabsudskillelse ikke skal etableres ét selskab pr. anlæg.  

 

Aftalen er fuldt finansieret. Indførelsen af krav om selskabsudskillelse for regioner 

samt modregning for staten forventes at medføre et merprovenu på ca. 200 mio. kr. 

i perioden 2022-2064, som finansierer særordningen estimeret til ca. 61 mio. kr. 

Profilforskelle indebærer dog en udgift for staten på samlet ca. 8 mio. kr. i årene 

frem til 2025, som primært finansieres via de generelle reserver.  

 

Samlet set gør aftalen det ikke dyrere at være dansker eller drive virksomhed. Afta-

len skaber de rigtige rammer for en fremadrettet holdbar solcelleudbygning, som 

ikke er dyrere, end den behøver at være, og imødekommer samtidig de kommuner, 

der har investeret i den grønne omstilling.  

 


