Energi- Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18
L 190 Bilag 4
Offentligt

Ændringsforslag
til 2. behandling af
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om
Energinet (L 190)
(Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt
udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg m.v.)
[af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt)]:
Af energi-, forsynings- og klimaministeren:
Til § 1
1) I den under nr. 4 foreslåede ændring af § 6, stk. 1, 1. pkt., ændres »50 b« til »50 c«.
[Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 7]
2) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:
»01) I § 6, stk. 5, 1. pkt., ændres »Krav« til: »For vindmøller forfalder krav« og »forfalder« udgår.«
[Sproglig præcisering af eksisterende lovgivning]
3) I det under nr. 5 foreslåede § 6, stk. 6, ændres »Krav« til: »For solcelleanlæg forfalder krav« og
»forfalder« udgår.
[Sproglig præcisering af ændring]
4) I den under nr. 12 foreslåede ændring af § 9, stk. 5, 1. pkt., ændres »inden for en afstand af op til« til: »i
en afstand af op til«.
[Sproglig præcisering af ændring]
5) I den under nr. 17 foreslåede ændring af § 13, stk. 1, ændres »50 b« til »50 c«.
[Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 7]
6) I den under nr. 51 foreslåede ændring af § 43, stk. 1 og 2, indsættes efter »ændres«: »i alt tre steder«
[Lovteknisk præcisering]
7) Nr. 52 affattes således:
»52. Efter § 50 b indsættes:
§ 50 c. Denne bestemmelse omhandler udbud af pristillæg for elektricitet produceret på havvindmøller
omfattet af § 25, jf. § 23, stk. 4, landvindmøller og solcelleanlæg bortset fra anlæg, som er tilsluttet i egen
forbrugsinstallation.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren afholder maksimalt to udbud i perioden 2018-2019.«
[Lovteknisk ændring]

Bemærkninger
Til nr. 1
Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 7. Det foreslås i ændringsforslagets
nr. 7, at indsættelsen i det fremsatte lovforslags § 1, nr. 52, flyttes fra § 50 b til § 50 c. Henvisningen § 6,
stk. 1, 1. pkt., skal derfor ændres tilsvarende til § 50 c.
Til nr. 2
Det fremgår af den gældende § 6, stk. 5, 1. pkt. at krav efter stk. 1 forfalder til betaling ved opstilling af
vindmøllens tårn.
Det foreslås at ændre § 6, stk. 5, 1. pkt., så det fremgår, at for vindmøller forfalder krav efter stk. 1 til
betaling ved opstilling af vindmøllens tårn.
Der er tale om en sproglig præcisering af bestemmelsen for at tydeliggøre, at bestemmelsen gælder for
vindmøller. Forslaget indebærer således ikke nogen indholdsmæssig ændring af bestemmelsen. Forslaget til
ændring skal ses i sammenhæng med ændringsforslagets nr. 3, der vedrører en tilsvarende bestemmelse
for solcelleanlæg.
Til nr. 3
I det fremsatte lovforslags § 1, nr. 5, er der foreslået indsat et nyt stykke, som fastsætter, hvornår krav efter
værditabsordningen forfalder til betaling for solcelleanlæg.
Det foreslås at ændre bestemmelsen for at tydeliggøre, at bestemmelsen gælder for solcelleanlæg. Der er
tale om en sproglig præcisering af bestemmelsen, og forslaget indebærer således ikke nogen
indholdsmæssig ændring. Ændringen skal ses i sammenhæng med ændringsforslagets nr. 2, der vedrører en
tilsvarende bestemmelse for vindmøller.
Til nr. 4
Der er tale om en sproglig præcisering. Med ændringen tydeliggøres det, at kravet skal forstås som i en
afstand af op til 200 meter. Forslaget indebærer således ikke nogen indholdsmæssig ændring.
Til nr. 5
Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 7. Det foreslås i ændringsforslagets
nr. 7, at indsættelsen i det fremsatte lovforslags § 1, nr. 52, flyttes fra § 50 b til § 50 c. Henvisningen § 13,
stk. 1, skal derfor ændres tilsvarende til § 50 c.

Til nr. 6
Der er tale om en lovteknisk præcisering. ”, § 35 b” forekommer en gang i § 43, stk. 1 og to gange i § 43,
stk. 2. Det foreslås derfor at præcisere, at ændringen forslås indsat i alt tre steder, dvs. at både den ene
forekomst af ”, 35 b” i den gældende § 43, stk. 1 og de to forekomster i den gældende § 43, stk. 2, skal
ændres til ”-35 f”.
Til nr. 7
I det fremsatte lovforslags § 1, nr. 52, er bestemmelsen foreslået indsat som § 50 b i lov om fremme af
vedvarende energi.
Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at L 166, fremsat den 28. februar 2018, ligeledes indeholder
et forslag til § 50 b under overskriften ”Udbud af pristillæg” i lov om fremme af vedvarende energi. Da L
166 forventes vedtaget før L 190, foreslås det, at § 50 b ændres til § 50 c, og at overskriften udgår.
Forslaget indebærer således ikke nogen indholdsmæssig ændring.

