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L 199 endeligt svar på spørgsmål 48
Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 14. juni 2013 stillet mig følgende
spørgsmål 48 til L 199, som jeg hermed skal besvare.

Ministeren

Spørgsmål 48

J nr. 2013 - 1428

"Ministerens bedes kommentere henvendelsen af 14. juni 2013 fra VIASOL A/S, jf. L
199 – bilag 60."
Svar
VIASOL A/S har henvendt sig til udvalget vedrørende overgangsordningen til L 199.
VIASOL skriver i henvendelsen, at de har behov for at vide, hvilken tidshorisont, de
arbejder under i forhold til overgangsordningen for jordbaserede og tagbaserede
solcelleanlæg. VIASOL A/S foreslår, at der gives en rimelig tidsfrist til at færdiggøre
projekterne på overgangsordningen, gældende fra den dato, hvor EU godkender de
midlertidigt forhøjede afregningssatser. Der ønskes yderligere en præcisering af,
hvad der skal foreligge for, at anlægget kan færdigmeldes.
Den seneste aftale om solceller, der blev indgået den 11. juni 2013, er et resultat af,
at solcelleudbygningen er gået hurtigere end forventet. Energinet.dk har den 21. juni
oplyst, at der pr. samme dato er nettilsluttet 475 MW. Vi er dermed tæt på at passere
en udbygning af solcelleanlæg på 500 MW, og der er således ikke langt til de 800
MW, som er rammen frem til 2020 i den solaftale, der blev indgået i november 2012.
Den overgangsordning, der er foreslået, skal altså balancere mellem på den ene side
hensynet til rimelige vilkår for dem, der har investeret i et solcelleanlæg, og på den
anden side nødvendigheden af at begrænse udbygningsfarten, således at der også
kan sikres en udbygning i de kommende år.
Overgangsordningen har til hensigt at give dem, der har indgået bindende aftale om
køb af et solcelleanlæg, inden reglerne blev ændret, mulighed for at få den
afregningssats, de har investeret i tillid til. Bindende aftale om køb betyder i denne
sammenhæng bl.a., at køber af anlægget ikke kan tilbagelevere det købte anlæg
med henvisning til ændrede regler. For at reducere risikoen for snyd med
tilbagedatering af kontrakter kræves det desuden, at en af følgende handlinger er
foretaget inden fremsættelsen af lovforslaget:
1. kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning
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2. kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse efter
byggeloven eller regler udstedt i medfør heraf
3. netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på
registrering i et register oprettet efter § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning
4. netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af anlægget.
Hvis man lemper på kravene til overgangsordningen, som foreslået af VIASOL, vil
det føre til en endnu større utilsigtet udbygning med store solcelleanlæg.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard

