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Orientering om afsluttet høring af lovforslag
Til Udvalgets orientering fremsendes Energistyrelsens høringsnotat, der
sammenfatter høringssvar, som er modtaget i forbindelse med høring af forslag til
lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Indsættelse af frister for
tilsagn om støtte, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af støtte samt puljer i
visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden
elproduktionstilladelse, ophævelse af solcellepuljen for 2017 og nedjustering af
balancegodtgørelse m.v.)
Udkast til lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi har været
i høring fra den 30. juni til den 14. august 2017. Efterfølgende har lovforslaget
været sendt i en ekstra høring fra den 29. september til den 2. oktober.
Høringsnotat og høringssvar er vedlagt.
Formålet med lovforslaget er at indsætte udløbsdatoer i overensstemmelse med de
statsstøtteretlige grundlag for en række støtteordninger, nedjustere
balancegodtgørelsen, indsætte en pulje på 1 MW i en række støtteordninger,
indsætte nettilslutningsfrist og frist for ansøgning om udbetaling af støtte i en række
støtteordninger for solcelleanlæg i lov nr. 900 af 4. juli 2013, ophævelse af
solcellepuljen for 2017 og indsætte mulighed for midlertidig drift af
elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse.
Høringerne har ikke givet anledning til at foretage ændringer i lovforslaget.
I forbindelse med den første høring er der dog foretaget yderligere vurderinger, der
har givet anledning til følgende ændringer:
1) Vedr. fristerne for nettilslutning og ansøgning om udbetaling af pristillæg:
Energistyrelsen foreslår, at fristerne for nettilslutning og ansøgning om
udbetaling af pristillæg udgår af lovforslaget og i stedet reguleres på
bekendtgørelsesniveau.
Baggrunden for ændringerne vedr. nettilslutning er, at det fremgår af
bekendtgørelse 1113/2015 i § 12, stk. 5, at ”Energinet.dk kan træffe
afgørelse om dispensation fra bortfald af tilsagnet efter stk. 2, hvis
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anlægget ikke opnår nettilslutning inden 2 år fra tidspunktet for afgivelse af
tilsagnet og forholdet ikke kan tilregnes ejeren af anlægget.”
Vedr. pristillæg indsættes der i stedet en frist for udbetaling af pristillæg på
bekendtgørelsesniveau i støtteordningerne for små biogasanlæg, særlige
biomasseanlæg og andre VE-anlæg. Frist for udbetaling af pristillæg
forventes at blive fastsat således, at der skal ansøges om udbetaling af
pristillæg senest 2 år og 3 måneder fra afgivelse af tilsagn om pristillæg.
Baggrunden for at fristerne for udbetaling af pristillæg flyttes til
bekendtgørelsesniveau er, at det under høringen er vurderet, at der for
disse ordninger er hjemmel i VE-lovens § 50 til at fastsætte fristerne på
bekendtgørelsesniveau. Derudover reguleres lignende frister for disse
ordninger på bekendtgørelsesniveau, og det er derfor besluttet, at det skal
hjemles på samme niveau.

2) Vedr. indsættelse af frist for nettilslutning i den grønne ordning:
Energistyrelsen har efter høringen modtaget henvendelse fra KL, der har
forespurgt om, kommunerne skal have foretaget nettilslutning inden den
21. februar 2018 for at få muligheden for at opnå tilskud efter den grønne
ordning. Det er efter drøftelse med Kammeradvokaten Energistyrelsens
vurdering, at den grønne ordning er anmeldt og statsstøttegodkendt for
vindmøller, der er nettilsluttet inden for perioden den 21. februar 2008 til
den 20. februar 2018.
På den baggrund foreslås det videre, at der indsættes yderligere en frist for
nettilslutning inden den 21. februar 2018 i VE-lovens bestemmelser om den
grønne ordning. Den foreslåede ændring har været sendt i høring fra
fredag den 29. september 2017 til og med mandag den 2. oktober 2017.

Lovforslaget fremsættes den 4. oktober 2017.

Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt

Side 2/2

