Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om fremme
af vedvarende energi og lov om elforsyning
(Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen,
køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg, m.v.)
i fornyet høring.
26. februar 2018

Dansk Solcelleforenings høringssvar
Dansk Solcelleforening har den 21. februar 2018 modtaget Høring over udkast til lovforslag om
ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. Det er med stor beklagelse,
at Dansk Solcelleforening må konstatere, at regeringen ikke har til hensigt at etablere lige vilkår for
de teknologier, som er påtænkt at skulle indgå i en lige konkurrence under de kommende teknologineutrale udbud for vind og sol.
Dansk Solcelleforening har følgende kommentarer:
Som det fremgik af Dansk Solcelleforenings høringssvar, om udkast til lovforslag om teknologineutrale udbud, var vi meget positive overfor teknologineutrale udbud, fordi det sikrer valget af
den billigste energikilde til fremtidens energiforsyning.
Derfor er det også med stor beklagelse, at Dansk Solcelleforening kan konstatere, at regeringen og
Dansk Folkeparti nu vælger at ændre forudsætninger for de teknologineutrale udbud. Konkret vil
der med lovforslaget blive taget midler fra den pulje, der er udset til at tilfalde den mest konkurrencedygtige løsning, således at alene én teknologi bliver forfordelt. Ændringen giver særligt to problemer:
1. Midlerne til testvindmøller overføres fra den aftale, der for få måneder siden blev indgået
om en teknologineutral udbudspulje, der allerede var ganske begrænset
2. Tilskuddene til testmøllerne skævvrider den teknologineutrale udbudsmodel, når vindindustrien får et ekstra tilskud til finansiering af deres teknologi.
At lave en særordning, hvor en af teknologierne får specielt formede tilskud stemmer langt fra
overens med ambitionen om at skabe en lige konkurrencesituation. Det er urimeligt at forbedre en
af teknologiernes betingelser. Det har store konsekvenser for danske solcellevirksomheder.
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Mange solcellevirksomheder har allerede brugt store beløb på at indgå aftaler om jordleje og få
godkendt lokalplaner for de planlagte anlæg, fordi de handlede i den overbevisning, at en aftale om
det teknologineutrale udbud var en aftale.
Dansk Solcelleforenings anbefalinger:
Når der afsættes midler til testvindmøller bør der også gennemføres testopstillinger af solcelleparker, da der – på samme måde som for vindmøller - er behov for at afprøve de mange nye muligheder indenfor solcelleteknologien, der lanceres i disse år. Det er derfor Dansk Solcelleforenings klare budskab og anbefaling, at der også indføres en forsøgspulje til solceller i forbindelse med det
teknologineutrale udbud. Specielt er der behov for at sikre opbygningen af danske kompetencer
inden for bygningsintegrerede solceller.
Yderligere er det Dansk Solcelleforenings anbefaling, at der snarest igangsættes udviklings- og demonstrationsprojekter under EUDP, som kan danne udgangspunkt for at udvikle systemer til bygningsintegrerede solcelleanlæg samt tagplacerede anlæg til industribygninger, landbrug m.m..
Det fremgår af det sammenfattende skema i lovforslaget (s. 17), at der ikke er negative konsekvenser for erhvervslivet. Dette er ikke Dansk Solcelleforenings forståelse. For de solcellevirksomheder,
der fokuserer på at udvikle, etablere og drive solcelleløsninger i konkurrence med vindindustrien vil
der de kommende år være en systematisk ulige adgang til støttemidler. For at sikre teknologineutrale udbudsmodeller bør der også åbnes for etableringen af testsolcelleanlæg.
Som minimum bør finansieringen af testvindmøller først tages fra 2019 udbuddet og ikke allerede
fra indeværende år, da det er puljen for i år, der i første omgang er igangsat planlægning for.
Med venlig hilsen
Flemming Vejby Kristensen
Formand for Dansk Solcelleforening
Mobil +45 2086 9638
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