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Overgangsordning for landbaserede solanlæg
For at få et overblik over hvor mange anlæg, der før den 20.3.2013 var i sagsbehandling hos de
danske kommuner, har European Energy foretaget en simpel google søgning. Skæringsdato for
søgningen er 20.03.2013 hvor ændringsforslaget blev annonceret.
Søgeord har været 400 KW i kombination med:
1. Idefase
2. Høring
3. Lokalplan
4. Landzone
5. Byggetilladelse
Resultatet fremgår af vedhæftede bilag ”konsekvens af lovændring 06-05-2013”
Et langt mere præcist resultat kan selvfølgelig opnås ved at Energistyrelsen sender en mail til
kommunerne med en forespørgsel om hvor mange anlæg der var i de forskellige
sagsbehandlingsstadier den 20.3.2013. Ovenstående giver dog et vejledende billede af
situationen.
Det er ikke opfattelsen i European Energy at normale aktører i branchen vil foretage økonomiske
dispositioner af betydeligt omfang hvis et projekt er i
1. Idefase
2. Høring
Det er vores opfattelse at projekter der har fået godkendt Landzone eller godkendt Lokalplan, er
så langt fremme at der foretages bindende økonomiske dispositioner idet byggetilladelsen for
disse projekter er en ren formalitet.
På den baggrund er det vores opfattelse at ca. 50 anlæg eller ca. 20 MW ud af en samlet
lovgivningspulje på 800 MW vil indgå i en overgangsordning.
Økonomi ved overgangsordning
En overgangsordning vil ikke have nogen eller kun en megen begrænset økonomisk effekt idet de
landbaserede anlæg med 1,3 DKK/KWH afregnes med samme tarif som de taganlæg der
alternativt opføres. Lidt afhængig af effekten af den nye 47% EU importtold forventer vi ikke at der
etableres mere end ca. 100 MW taganlæg i 2013 til henholdsvis 1,3 DKK/KWH eller 1,45 DKK/KWH
hvorfor yderligere ca. 20 MW til 1,3 DKK/KWH vil have en meget lille vægt i det samlede billede og
kun rykke 500 MW grænsen for den politiske genovervejning af tarifstruktur for de sidste 300 MW
marginalt frem. Hertil skal lægges at en del projekter, som følge af den generelle usikkerhed
omkring lovgivningen på området, nettilslutningsproblemer etc. vil blive forsinkede og derfor til
slut vil modtage den lidt lavere 2014 tarif.
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