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Tak for din mail af 5. juni 2013 vedrørende overgangsordningen.
J nr. 2013 - 2591

Den 28. juni 2013 vedtog Folketinget lovforslag L 199. Hensigten med L 199 er
at begrænse udgiften til den fortsatte udbygning med solceller, således at den
samlede økonomiske ramme for energiaftalen fra marts 2012 ikke overskrides.
L 199 indeholder to overgangsordninger for anlæg købt i forventning om, at
støttesatserne i lov. nr. 1390 fra december 2012 og senere de reducerede
satser i L 199, som fremsat den 20. marts 2013, ville blive sat i kraft i uændret
form.
Jeg vil gerne understrege, at det helt centrale krav for at komme i betragtning til
en overgangsordning er, at der er indgået bindende og ubetinget købsaftale.
Under den første overgangsordning kan primært jordbaserede solcelleanlæg,
der er nettilsluttet, eller som der er indgået bindende og ubetinget købsaftale
om (dog må der gerne være taget forbehold for nr. 1 og 2 nævnt nedenfor), og
hvor der senest d. 20. marts 2013 er foretaget mindst en af følgende
handlinger, afregnes efter de forhøjede afregningspriser, som blev vedtaget ved
lov nr. 1390, når og i det omfang reglerne træder i kraft:
1) Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning.
2) Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse efter
byggeloven eller regler udstedt i medfør heraf.
3) Netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik p å
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.
Handlingerne må ikke efterfølgende være trukket tilbage.
Som følge af det seneste ændringsforslag til L 199 af 11. juni 2013, er der
desuden vedtaget en tilsvarende overgangsordning for solcelleanlæg, der
opfylder kravene til forhøjet pristillæg efter det fremsatte lovforslag L 199, som
er købt senest den 11. juni 2013, hvor ændringsforslaget ble v stillet.

Det skal for en god ordens skyld understreges, at afregningssatserne i både lov
nr. 1390 og det vedtagne lovforslag L 199 ikke er trådt i kraft og ikke kan sættes
i kraft, før støtteordningerne er godkendt af EU Kommissionen efter
statsstøttereglerne. Gældende ret er således en afregningspris på 60 øre/kWh i
10 år fra nettilslutningstidspunktet og 40 øre/kWh de efterfølgende 10 år.
Hvis EU Kommissionen ikke godkender støtteordningerne, kan den midlertidigt
forhøjede støtte til solceller ikke sættes i kraft og dermed ikke udbetales,
hverken til anlæg omfattet af puljen eller til anlæg omfattet af
overgangsordningerne. Derfor kan der heller ikke træffes afgørelse om , hvilke
konkrete solcelleanlæg, der omfattes af overgangsordningerne, før de rele vante
lovbestemmelser sættes i kraft.
I det omfang bestemmelserne godkendes og træder i kraft, vil det være
Energinet.dk, som i henhold til § 4, stk. 10, i det vedtagne L 199 træffer
afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at være omfattet af
overgangsordningen måtte være opfyldt. Det vil forudsætte en vurdering af de
konkrete forhold i sagen.

Med venlig hilsen
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