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Høring over bekendtgørelse om midlertidig suspension af
overgangsordningen i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 og
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet
fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end
vindmøller
Hermed sendes vedlagte (A) bekendtgørelse om midlertidig suspension af
overgangsordningen i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 og (B) bekendtgørelse
om ændring af bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse
solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller i høring.
Baggrund og indhold
A. Bekendtgørelse om midlertidig suspension af overgangsordningen i § 7,
stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015
Lovforslag L91, der blev fremsat den 18. november 2016, indeholder en hjemmel
til, at energi-, forsynings- og klimaministeren efter forelæggelse for et af Folketinget
nedsat udvalg kan fastsætte regler om, at der ikke før Europa-Kommissionens
godkendelse af bl.a. i overgangsordningerne i § 7, stk. 5 og 6, i lov nr. 744 af 1. juni
2015 kan træffes afgørelse om støtte eller udbetaling af støtte.
Efter fremsættelse af lovforslaget er der foretaget en nærmere afdækning af de
berørte ordninger, og der har vist sig, at behovet for at suspendere er begrænset til
overgangsordningen i § 7, stk. 5.
Der vil derfor blive fremsat et ændringsforslag til lovforslag L 91 i forbindelse med
2. behandling af lovforslaget den 16. december 2016, hvor der foreslås, at der
alene indsættes en bemyndigelse til energi-, forsynings- og klimaministeren til
midlertidigt at kunne suspendere afgørelse om støtte eller udbetaling af støtte efter
overgangsordningen i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 om ændring af lov om
fremme af vedvarende energi.
Bekendtgørelse om midlertidig suspension af overgangsordningen i § 7, stk. 5, i lov
nr. 744 af 1. juni 2015 udmønter denne lovhjemmel, og indeholder en regel om, at
der ikke kan træffes afgørelse efter § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 om
ændring af lov om fremme af vedvarende energi.
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Bekendtgørelsen vil skulle træde i kraft samtidig med loven, nemlig 1. januar 2017,
således, at det sikres at der ikke kan træffes afgørelse efter § 7, stk. 5, i lov nr. 744
af 1. juni 2015 indtil Europa-Kommissionen har statsstøttegodkendt
overgangsreglen.

B. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet
fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end
vindmøller
Der er i lovforslag L 91 indsat en betingelse for udbetaling af støtte til en række
støtteordninger, hvorefter, at den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt
maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro. De berørte støtteordninger er
en række mindre anlæg med en installeret effekt på 6 kW eller derunder. Det drejer
sig om elektricitet fremstillet ved biogas og forgasningsgas, samt på stirlingmotorer
og andre særlige elproduktionsanlæg med biomasse som energikilde. Herudover
drejer det sig om elektricitet fremstillet ved anvendelse af energikilder eller
teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet
(dog ikke solcelleanlæg).
Formålet hermed er at sikre, at der fortsat kan træffes afgørelser i relation til disse
støtteordninger pr. 1. januar 2017 ved anvendelse af gruppefritagelsesforordningen
(Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014)).
Det er yderligere et krav for at kunne anvende gruppefritagelsesforordningen, at
der indsættes et krav om, ansøgning om tilsagn skal indeholde en erklæring fra
ejeren eller ejerne om, at ejeren eller ejerne har efterkommet ethvert eventuelt krav
om tilbagebetaling af statsstøtte, som denne eller disse måtte have modtaget, og
som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og
uforenelig med det indre marked.
Med de tilsigtede forslag i dels L91 og dels den bekendtgørelse, som sendes i
høring, hvor kravet i gruppefritagelsesforordningen gennemføres, er det tiltænkt, at
der fortsat kan træffes afgørelser i relation til de berørte støtteordninger fra 1.
januar 2017.
Ikrafttrædelse
Begge bekendtgørelser foreslås sat i kraft den 1. januar 2017.
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Høringsfrist
Høringssvar til lovforslaget kan fremsendes pr. e-mail til ens@ens.dk med kopi til
ccl@ens.dk
senest torsdag den 15. december 2016.
Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til lovforslag kan rettes til følgende
fuldmægtig Emil Axelsen, tlf. 33 92 77 01, e-mail: eax@ens.dk, eller
fuldmægtig Charlotta Castenfors Laursen, tlf. 33 92 66 68, e-mail: ccl@ens.dk.

Med venlig hilsen

Charlotta Castenfors Laursen
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