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Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
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1240 København K

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 25. juni 2013 stillet mig følgende
spørgsmål 58 til L 199, som jeg hermed skal besvare.

Ministeren

Spørgsmål 58

J nr. 2013 - 1428

"Ministerens bedes kommentere henvendelsen af 25. juni 2013 fra Fyns
Energigruppe Aps, jf. L 199 – bilag 77."
Svar
Jacob Friis har på vegne af Fyns Energigruppe ApS henvendt sig til udvalget som
reaktion på det svar, jeg gav på spørgsmål 50. Det fremgik af dette svar, at ”de
forhøjede afregningssatser fremover begrænses til solcelleanlæg tilknyttet husstande
og fælles anlæg, som desuden omfattes af en pulje på 20 MW årligt frem til 2017”.
Fyns Energigruppe er i gang med at projektere en række anlæg, der er planlagt som
fælles anlæg og som det forventes falder ind under overgangsordningen for
jordbaserede anlæg. I den anledning stiller Fyns Energigruppe tre spørgsmål, som
jeg vil besvare nedenfor. Jeg skal dog bemærke, at det er Energinet.dk, der skal tage
konkret stilling til, om anlægget opfylder betingelserne for at modtage forhøjet
afregningssats.
Fyns Energigruppe spørger for det første, om deres projekterede anlæg kan opnå
den forhøjede afregning, selvom den samlede solcelleudbygning overstiger 500 MW
inden årets udgang.
Overgangsordningerne er ikke direkte afhængige af det samlede udbygningstal i år.
De projekterede anlæg vil kunne afregnes med de forhøjede afregningssatser,
forudsat at de forhøjede afregningssatser godkendes af EU Kommissionen, og at de
projekterede anlæg opfylder kravene til en af overgangsordningerne. Endelig skal
anlæggene, hvis de skal afregnes med den særligt forhøjede afregningssats for
fælles anlæg, også opfylde de nærmere bestemmelser for fælles anlæg, som ikke er
fastlagt endnu. Definitionen af fælles anlæg vil blive nærmere afgrænset af bl.a. krav
til anlæggets størrelse og krav til afstand mellem anlæggets placering og
anlægsejernes bopælsadresse.
De nærmere regler for fælles anlæg skal udstikkes i en bekendtgørelse, som først
kan udstedes, når og i det omfang de midlertidigt forhøjede afregningssatser
godkendes af EU Kommissionen efter statsstøttereglerne og kan træde i kraft. Der vil
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snarest blive udsendt et udkast til bekendtgørelse om de nærmere regler for fælles
anlæg.
Som svar på det andet spørgsmål om, hvorvidt fristerne i overgangsordningerne kan
forlænges, kan jeg oplyse, at forligskredsen har aftalt at rykke virkningsdatoen én
dag. Det betyder, at handlingerne for at blive omfattet af overgangsordningerne, som
beskrevet nedenfor, i stedet skal være foretaget senest henh. den 20. marts 2013 for
den overgangsordning, der retter sig mod primært jordbaserede anlæg og den 11.
juni 2013 for den overgangsordning, der retter sig mod de solcelleanlæg, der ville
opfylde kravene til forhøjet pristillæg efter lovforslag L 199, som fremsat den 20.
marts 2013.
Solcelleanlæg kan omfattes af overgangsordningerne forudsat, at ejeren har indgået
bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget og at mindst af en af
følgende handlinger er foretaget indenfor de frister, der nævnes ovenfor:
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
Som svar på det sidste spørgsmål vedrørende de nærmere regler for fælles anlæg,
herunder afstandskrav, skal jeg henvise til, at der snarest vil blive sendt et udkast til
bekendtgørelse om fælles anlæg i offentlig høring. Det vil ved den lejlighed blive
muligt at afgive høringssvar og kommentere på et konkret forslag til regler for fælles
anlæg.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard

