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Vedr. Ændring af lov om støtte til solceller.
Vi skriver til dig som medlem af Klima‐, Energi‐ og Bygningsudvalget og ansvarlig politiker, med en reaktion
på det fremsatte lovforslag.
Vi er som borgere kommet alvorligt i klemme af de foreslåede ændringer af loven om støtte til
solcelleanlæg.
De foreslåede ændringer af den gældende lovgivning, vil bringe os i en situation som kan få meget svære
personlige og økonomiske konsekvenser.
Vi anmoder derfor om, at der i det nye lovforslag, åbnes mulighed for, at der i et så fremskredent projekt
som vores, kan gives dispensation for de nye regler på området.
I begyndelsen af februar måned 2013 tog min hustru og jeg initiativ til at iværksætte planerne for
opførelsen af en solcellepark på vores ejendom på Møn.
Vi er begge meget optaget af klima debatten og da muligheden bød sig for at etablere en en bæredygtig
energiproduktion under rimelige vilkår, greb vi den.
Vi har fra starten af været optaget af at etablere et mindre anlæg som kan tilpasses vores flotte natur med
beplantninger omkring anlæget.
Vores planer blev præsenteret på Vordingborg Kommunes Klima‐ og miljø udvalg og der var bred
opbakning til forslaget, som er endeligt berammet til en produktion på 3 X 400 kw. på et areal af ca 3 ha,
se projekt oplæg, bilag 1.

Inden vi kom for langt i sagen undersøgte vi forholdene for flere anlæg på en matrikkel, samt
afregningsprisen for den producerede strøm. Det svar vi modtog fra Energinet var meget klart, se bilag 2,
hvorfor vi handlede på dette grundlag.
Arbejdet med lokalplanen blev iværksat d. 20. februar og den er på nuværende tidspunkt godt på vej
igennem de politiske udvalg og forventes i 8 ugers offentlig høring primo maj 2013, se lokalplan, bilag 3
samt tidsplan for behandlingen, bilag 4.
Vi har undervejs i forløbet været i tæt dialog med såvel banker og kreditforeninger og vi har en klar
tilkendegivelse fra disse parter om en finansiering af projektet
Projekteringen af en solcellepark tager tid og indbefatter geologiske undersøgelser, ligesom
landinspektøren skal lave opmålinger på stedet.
Efter moden overvejelse indgik vi derfor bindende kontrakt om leveringen af solcelleparken, med
virksomheden SolarPanels Aps i Skanderborg. En kontrakt som vi ikke kan komme ud af, da eneste
forbehold i kontrakten, er indsigelser overfor lokalplanen, se bilag 5.
De forslåede ændringer i loven, betyder at vores solcellepark vil være tilbage betalt på 26 år.
Vi taler om 26 år uden nogen former for afregning af forbrugt tid eller jordleje for det benyttede areal.
Vi har meget svært ved at overskue de konsekvenser som lovændringerne har for vores fremtid og vi håber
derfor at i vil kigge på muligheden for en dispensation.
Med venlig hilsen
Brit & Christian Petersen
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