
 
 

Vestjyllands Energi- 
og Miljøforening 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Klosterport  4 E, 1.sal 

DK - 8000 Aarhus C 

Tel: +45 86 76 04 44 

www.ve.dk 

CVR/SE nr. 8320 9313    

 

D  22.april   2016 
 
Uddybning og sp.:  
Gunnar Boye Olesen 
E  olesen@ve.dk 
Tek.: +45 86760444 
Fax+4586227096 
Mobil 24269933 

    

 

Solcellelaug strander på bureaukrati  
- giv dem en chance 
Mange mennesker har ikke mulighed for at få solceller på eget tag, men vil gerne 

være med i et fælles anlæg, på samme måde som mange er med i vindmøllelaug. 

Desværre er der med de aktuelle regler for solcellelaug så mange barrierer, at der kun 

er blevet opstillet ganske få anlæg (vistnok kun 2). Den kvote, der var til solcelle-

laug, er meget langt fra at blive udnyttet. Vi har fra miljøorganisationer jævnligt gjort 

opmærksom på disse problemer, både i høringssvar og ved direkte kontakt til 

energipolitikere, men hidtil uden resultat. Derfor er den folkelige interesse for 

decentral elproduktion fortsat blokeret på dette område. 

Reglerne må ændres, så det bliver nemmere at opstille solceller-anlæg som laug med 

forhøjet pristilskud. Det vil give mange flere muligheder for at deltage i 

investeringerne i vedvarende energi og muliggøre en reel folkelig deltagelse. 

Vi foreslår derfor: 

 Afstandskravene for deltagere i fællesanlæg skal ændres, så man kan deltage i 

et anlæg op til 10 km fra ens bolig og ikke kun 2 km som nu. Det vil 

muliggøre en række projektforslag, vi har kendskab til, som er blevet opgivet 

grundet afstandskrav. Et sådant afstandskrav vil også muliggøre at to-tre 
landsbyer kan gå sammen om anlæg på deres fælles hal/kulturcenter.  Den 

nuværende grænse på 2 km er alt for begrænsende. 

 Der skal ikke være krav om lige store andele for alle deltagere. I praksis har 

interesserede deltagere forskellige midler og økonomiske muligheder. Reglen 

om at alle skal deltage med samme størrelse andel er en alvorlig begrænsning 

for for at realisere anlæg. Der kan fint fortsat være en overgrænse pr. husstand 

på andele svarende til 6 kW anlæg eller en årsproduktion på 6000 kWh for at 

forhindre spekulation. 

 Det skal ikke være en begrænsning for at deltage, at man selv har solceller. 

Mange potentielle initiativtagere har allerede selv solceller, og denne regel 

begrænser derfor initiativerne væsentligt. Der kan fortsat være en 

begrænsning for skattefritagelse for de første 7000 kr. i indtægt (ikke 

overskud), som der også er for andele vindmøllelaug, og skattefritagelsen kan 

administreres så de 7000 kr. i indtægt er summen af indtægter og besparelser 

fra solcelleanlæg, samt indtægter fra vindmølleandele og solcelleandele. 

 Man skal kunne søge hele året. De korte ansøgningsrunder gør det svært for 

solcellelaug, da de tager længere tid at organisere end individuelle anlæg. 

 Der er ikke behov for at forhindre at solcelleanlæg opstilles på jorden 

samtidig med at anlægget modtager forhøjet pristilskud som fællesanlæg 

(laug). Reglen om at begrænse solcellelaugs anlæg med høj afregningspris til 

anlæg på tage betyder i praksis for mange mindre samfund uden store 

tagflader, at det bliver umuligt at etablere fællesanlæg. Det er både 

hæmmende for udviklingen og en urimelig forskelsbehandling i forhold til 

større bysamfund, hvor det vil være langt lettere at finde brugbare, større tage.  

 Offentlige institutioner, f.eks. skoler og gymnasier skal have mulighed for at 

udleje tage til solcellelaug, uden at det bremses af regler om, at institutioner 

ikke må tjene penge på eksterne ydelser. 
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