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Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 13. juni 2013 stillet mig følgende
spørgsmål 47 til L 199, som jeg hermed skal besvare.

Ministeren

Spørgsmål 47

J nr. 2013 - 1428

"Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 13. juni 2013 fra TEKNIQ
Installatørernes Organisation, jf. L 199 – bilag 59."
Svar
TEKNIQ oplyser, at der i de sidste uger er indgået bindende aftaler om levering af
solcelleanlæg, men hvor parterne har ikke fundet anledning til allerede nu at tilmelde
anlægget.
Da sådanne anlæg ikke, som lovforslaget er formuleret, kan omfattes af de hidtidige
regler, finder TEKNIQ, at der skabes en helt utilfredsstillende situation for parter, der i
god tro har indgået en bindende aftale.
TEKNIQ opfordrer derfor til, at overgangssystemet ændres, så de hidtidige regler kan
anvendes for anlæg, hvorom der er indgået bindende aftale senest den 10. juni, og
som tilmeldes inden en bestemt dato.
Det fremgår af den politiske aftale af 11. juni 2013, at et solcelleanlæg kan omfattes
af overgangsordningen forudsat, at ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale
om køb af solcelleanlægget senest d 10. juni 2013 og mindst af en af følgende
handlinger er foretaget senest d. 10. juni 2013:
1. Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning
2. Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse
3. Netvirksomhederne har modtaget anmeldelse af anlægget
4. Netvirksomhederne har modtaget anmodning om nettilslutning
Ændringsforslaget til L 199, der blev fremsat 11. juni 2013, følger den politiske aftale
af samme dato.
På baggrund af bl.a. henvendelsen fra TEKNIQ har forligskredsen dog aftalt at rykke
virkningsdatoen én dag, så ovenstående handlinger i stedet skal være foretaget
senest d. 11. juni 2013 for, at et anlæg kan omfattes af overgangsordningen.

27. juni 2013

KLIMA-, ENERGI- OG
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Jeg kan desuden oplyse følgende:
I notat af 10. juni om Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande, som
indgår i KEB bilag 69 til L 199, blev anført, at ”Energistyrelsen har bedt om
oplysninger fra netvirksomhederne via Dansk Energi, samtlige kommuner, Dansk
Solcelleforening og en række forsikringsselskaber til belysning af det mulige omfang
af en sådan ny overgangsordning. Energistyrelsen har pr. 10. juni modtaget
tilbagemeldinger fra omkring 70 kommuner og større forsikringsselskaber, der
bekræfter billedet af en væsentlig aktivitet, men ikke giver tilstrækkeligt grundlag for
præcist at opgøre det samlede omfang af en ny overgangsordning.”
Indberetningerne fra kommunerne viste et kendskab til ca. 15 MW anlæg over 10
kW. Kommunerne oplyste i et vist omfang kun om kommunernes egne anlæg.
Kontakten til forsikringsselskaber gav ikke brugbar viden. Dansk Solcelleforening har
ikke besvaret Energistyrelsens henvendelse. Efter at aftalen om begrænsning af
udgiften til den fremadrettede udbygning med solceller var indgået om morgenen den
11. juni fik Energistyrelsen den 11. juni om eftermiddagen foreløbige tal fra Dansk
Energi, der viste et samlet omfang på 135 MW. Dette blev 13. juni suppleret med
næsten endelige tal fra Dansk Energi, der viste et samlet omfang på 140 MW.
Alle solcelleanlæg skal anmeldes til netselskabet, hvorfor tallene, som Dansk Energi
har modtaget fra netselskaberne, må forudsættes at indeholde de anlæg, som
kommunerne har kendskab til.
Da Energistyrelsen tidligere på foråret indhentede tal fra Dansk Energi for omfanget
af jordbaserede anlæg, blev kommunerne også spurgt. På tilsvarende vis gav
oplysningerne fra kommunerne dengang ikke viden, der kunne supplere
oplysningerne fra Dansk Energi, bortset fra, at to kommuner uopfordret oplyste, at en
række solcelleprojekter på jorden nu var flyttet op på taget af bygninger.
Det endelige omfang af den samlede udbygning vil i øvrigt først blive kendt i takt
med, at de enkelte anlæg bliver nettilsluttet. Der kan også være tale om, at nogle
anlæg bliver opgivet. Der kan eksempelvis være tale om, at anlægget ikke opnår de
nødvendige kommunale tilladelser eller, at der viser sig tekniske vanskeligheder som
umuliggør etableringen (f.eks. at taget ikke er stærkt nok).
Det er desuden et krav i overgangsordningerne, at der inden de respektive indgreb
skal være indgået bindende og ubetinget aftale om købet. Som en del af
administrationen af overgangsordningerne vil Energinet.dk kontrollere om aftalerne
har været både bindende og ubetingede, bortset fra betingelser om tilladelser efter
den kommunale planlægning.
Køber og sælger kan endvidere blive enige om at ophæve aftalen, hvis de
økonomiske forudsætninger ikke længere holder. Økonomien påvirkes bl.a. af den
midlertidige told på kinesiske solceller og af, om anlægget kan etableres inden
årsskiftet, hvor støttesatserne reduceres.
Energinet.dk har 21. juni 2013 oplyst, at der pr. samme dato samlet er nettilsluttet
475 MW solceller, hvor hovedparten er på gammel ordning (årsnettoafregning).
Med venlig hilsen

Martin Lidegaard
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