
Dato: 21. september 2022 

 

 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 1 af 1 

 

 

Til: Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen 

Cc: Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen samt klima-, energi og 

forsyningsordførere 

Kære Christian Rabjerg Madsen 

 

Med Folketingets ”Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022” af 25. juni 

2022 er ambitionen, at der skal ske en firedobling af vedvarende energi 

(VE) på land inden 2030. Det sætter kommunerne i en central rolle.  Kom-

munerne ønsker at tage politisk ansvar ift. klimadagsordenen. Yderligere 

opsætning af VE på land støder dog aktuelt mod borgermodstand, idet 

der skabes store gevinster til meget få og betydelige ulemper til mange.  

 

KL har fokus på, at den grønne omstilling også for landdistrikterne fører 

til udvikling og ikke afvikling. Det kræver nye muligheder for, at de land-

områder, der lægger jord til store VE-anlæg, også får større andel i den 

økonomiske gevinst. Det kan blive afsæt for at skabe flere muligheder for 

attraktive landskaber, friluftsliv, natur, skovrejsning osv., som kommer et 

helt lokalsamfund til gode. Samtidig vil større lokale incitamenter sikre, at 

de nødvendige arealer bliver til rådighed for VE-udviklerne. 

 

Staten har igangsat en screening for arealer til energiparker, hvor kom-

muner og branche har mulighed for at melde forslag ind senest den 1. ok-

tober 2022. Vi er sikre på, at mange borgmestre og byråd gerne vil spille 

aktivt ind. Men det sætter kommunerne i en svær situation at skulle 

melde ind uden at kende de vilkår, der kommer til at gælde for VE-etable-

ring både inden for og uden for energiparker – ikke mindst i forhold til lo-

kal kompensation, incitamenter og udviklingsmuligheder. Herudover giver 

den korte tidsfrist ringe mulighed for den nødvendige lokalpolitiske pro-

ces, borgerinddragelse og samarbejde med nabokommuner. 

 

KL er indforstået med, at tempo er afgørende, hvis 2030-målet skal nås. 

KL foreslår derfor, at der sættes turbo på at få afklaret de lokale vilkår, så 

både kommuner og branche kan byde ind på sikkert grundlag. KL foreslår 

en vifte af muligheder for bedre lokal gevinstfordeling (se bilag). For kom-

munerne er det også vigtigt, at der er rammer til en reel borgerinddra-

gelse, klar lovhjemmel til at forhandle vilkår med opstillerne, incitamenter 

til solceller på kommunale tage og lovhjemmel til strategisk energiplan-

lægning – så den grønne omstilling sker effektivt og billigst muligt.   

 

Vi ser frem til de videre drøftelser.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

Kristian Vendelbo 

Offentligt
KEF Alm.del - Bilag 505
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