Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13
L 199 endeligt svar på spørgsmål 24
Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 7. maj stillet mig følgende
spørgsmål 24 vedr. L 199, som jeg hermed skal besvare.

Ministeren

Spørgsmål 24

J nr. 2013-1428

"Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 7. maj 2013 fra dansk
Solcelleforening, jf. L 199 – bilag 17."
Svar
Dansk Solcelleforening har indsendt en såkaldt ”Status for den danske solcellepolitik”
til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget, som jeg vil kommentere neden for i
nummereret rækkefølge.
Ad.1) Det er korrekt, at de midlertidigt forhøjede afregningspriser, der blev vedtaget
med lov nr. 1390 af 23. december, og som mere end fordobler den gældende sats på
60 øre/kWh til 130 eller for fælles anlæg til 145 øre/kWh, ikke er trådt i kraft endnu.
De midlertidigt forhøjede afregningssatser kan først træde i kraft fra det tidspunkt og i
det omfang, de bliver godkendt af EU Kommissionen efter statsstøttereglerne.
Det er helt sædvanlig procedure, at forhøjede støttesatser også skal godkendes af
EU Kommissionen. Jeg forventer, at de anmeldte støttesatser bliver godkendt af EU,
men jeg kan ikke bestemme, hvornår dette sker.
Ad. 2) Det glæder mig, at Dansk Solcelleforening deler min tilfredshed med, at der nu
er udsendt et lovforslag i høring, som skal muliggøre, at lejere kan nettoafregne.
Ad. 3) Jeg kan oplyse, at betingelserne for de kommunale solcelleanlæg overvejes.
Ad. 4) Jeg har taget initiativ til, at der ved lovændring laves en lempelse af det krav
om netanmeldelse, der blev stillet til overgangsordningen til L 86. Dette forslag til
lovændring vil blive stillet til 2. behandlingen af L 199.
Ad. 5) Jeg har på baggrund af en række henvendelser og høringssvar til L 199 taget
initiativ til at drøfte spørgsmålet om en overgangsordning med forligspartierne bag
solcelleaftalen inden 2. behandling af lovforslaget.
Ad. 6) De nærmere regler for fælles anlæg skal fastlægges i en bekendtgørelse, som
jeg håber snarest at kunne udsende i offentlig høring.
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Ad. 7) Jeg er bekendt med EU Kommissionens antidumping- og
antisubidieundersøgelser og følger udviklingen.
Ad. 8) Det er glædeligt, at solceller er blevet en væsentlig mere omkostningseffektiv
energikilde, hvilket også er den primære anledning til, at solceller nu skal tænkes
mere strategisk ind i Danmarks energiforsyning.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard

