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Side 1 

Høring over forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om 

elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 

(Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.) 

 

Hermed fremsendes forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov 

om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Støtte til solcelleanlæg og øvri-

ge små vedvarende energi-anlæg m.v.). 

 

Energistyrelsen skal hermed anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til det frem-

sendte forslag. Bemærkninger til udkastet bedes sendt til Energistyrelsen, ens@ens.dk, med 

kopi til Karen Ørsted Pedersen, koep@ens.dk, senest mandag den 26. november 2012 kl. 

13.00, således at høringssvarene og kommentarer hertil kan blive fremsendt til Folketinget in-

den 1. behandlingen, som forventes at finde sted torsdag den 29. november 2012.  

 

Lovforslaget indeholder ændringer af lov om fremme af vedvarende energi og forskellige an-

dre love, og det har til hensigt at sikre, at sol tænkes mere strategisk ind i Danmarks energi-

forsyning. Desuden udmønter lovforslaget den politiske aftale af 15. november 2012 mellem 

regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, 

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om strategi for solcelleanlæg 

og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg.  

 

Lovforslaget indebærer forhøjede afregningspriser til solceller og små vedvarende energi-

anlæg, som mere end fordobler den gældende afregningspris på 60 øre/kWh. Hensigten med 

de nye forhøjede afregningspriser er at sikre ensartede økonomiske vilkår for de anlæg, der 

kan nettoafregne og for fælles anlæg, som kun kan nettoafregne for deres fællesforbrug. De 

forhøjede afregningspriser skal desuden kompensere for, at nettoafregning på årsbasis afskaf-

fes, således at al nettoafregning fremadrettet bliver på timebasis. Endvidere bidrager disse til 

en forsat udbygning af vedvarende energianlæg. 

 

Desuden indføres der en overgangsordning på 20 år for alle dem, der har investeret i et solcel-

leanlæg eller små vedvarende energi-anlæg inden fremsættelsestidspunktet for lovforslaget i 

dag. Det betyder, at alle omfattede anlæg uændret kan fortsætte på nettoafregning på årsbasis i 

20 år. 
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 Side 2 

Med lovforslaget afskaffes endvidere muligheden for at lade små private solcelleanlæg såvel 

som øvrige små vedvarende energi-anlæg isoleret set blive skattemæssigt betragtet som selv-

stændig erhvervsvirksomhed. 

 

Til orientering vedlægges bekendtgørelse nr. 1068 af 16. november 2012 om nettoafregning 

for egenproducenter af elektricitet. Bekendtgørelsen gennemfører afskaffelsen af  nettoafreg-

ning på årsbasis for nye VE-anlæg, således at nettoafregning herefter bliver afregnet på time-

basis. Samtidig bevares nettoafregning på årsbasis i 20 år for eksisterende VE-anlæg, som op-

fylder betingelserne herfor. Hovedparten af bestemmelserne i bekendtgørelsen er herudover 

en uændret videreførelse fra den tidligere bekendtgørelse. 

 

De foreslåede lovændringer er resultat af en analyse af støtten til sol, der indgik som aftale-

element i energiaftalen af 22. marts 2012. Denne analyse blev fremskyndet som følge af den 

hastige udbygning, der særligt har taget fart i 2012. Kombinationen af den årsbaserede netto-

afregningsordning, privates anvendelse af de erhvervsmæssige skattefradragsregler samt et 

kraftigt prisfald på solcelleanlæg har medført en eksplosiv stigning i antallet af små solcelle-

anlæg i Danmark i 2012, der har bevirket et betydeligt utilsigtet statsligt provenutab samt 

øgede PSO-udgifter og nettariffer. 

 

For at begrænse det store utilsigtede statslige provenutab og de øgede PSO-udgifter og netta-

riffer, som de gældende lempelige regler vurderes at medføre, foreslås det, at ændringerne i 

lovforslaget får virkning fra lovforslagets fremsættelse i dag. 

 

Lovforslaget indeholder bestemmelser om en ny støtteordning til vedvarende energi, som skal 

anmeldes til Europa-Kommissionen efter statsstøttereglerne. Disse bestemmelser vil først bli-

ve sat i kraft i det omfang og fra det tidspunkt, som følger af Europa-Kommissionens godken-
delse efter statsstøttereglerne.  

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende forslaget kan rettes til Karen Ørsted Pedersen, tlf. 33 92 68 

14, Rasmus Zink Sørensen, tlf. 33 92 67 82 eller Henrik Lawaetz, tlf. 33 92 68 43 i Energisty-

relsen og Jens William Grav (ligningsloven), tlf. 72 37 43 11 eller Annette Høegh, tlf. 72 37 

88 98 (lov om elafgift) i Skatteministeriet. 
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