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Allonge til aftale af den 11. juni 2013 om begrænsning af udgiften til den
fortsatte udbygning med solcelleanlæg
Den 11. juni 2013 indgik regeringen en aftale med V, DF, EL og K om begrænsning af udgiften til
den fortsatte udbygning med solcelleanlæg. Aftalen indebærer, at den midlertidigt forhøjede
afregningspris for solceller under VE-loven begrænses til private boliger inden for en pulje på 20
MW om året.
Med aftalen (udmøntet ved ændringsforslag til L 199 af 11. juni 2013) reduceres afregningen af el
fra alle solcelleanlæg – bortset fra anlæg inden for puljen - til 60 øre/kWh i 10 år og 40 øre/kWh de
følgende 10 år. Adgangen til nettoafregning på timebasis ændres ikke med L 199.
Kommuner, der betaler fuld elafgift, kan have fordel af at opsætte solcelleanlæg og spare hele
elprisen inkl. elafgift (Jf. Elafgiftsloven). Sådanne anlæg bliver ikke omfattet af den aftalte pulje på
20 MW pr. år under VE-loven, da puljen alene regulerer, hvilke anlæg der kan få forhøjet
afregningspris under VE-loven.
Aftalepartnerne ønsker forsat, at kommunerne, der betaler fuld elafgift, har mulighed for at opsætte
solcelleanlæg og spare elafgiften, da det er at sammenligne med energibesparelser. Parterne er
yderligere enige om, at denne udbygning ikke er omfattet af den aftalte pulje på 20 MW pr år under
VE-loven.
Parterne er enige om, at klima- energi- og bygningsministeren, der som følge af elforsyningsloven
har adgang til at dispensere fra kravet til kommunerne om selskabsmæssig adskillelse, får hjemmel i
elforsyningsloven1 til at dispensere for en pulje på op til 20 MW kommunale solcelleanlæg fra
lovens vedtagelse. Når der er givet dispensationer til 20 MW nye kommunale solcelleanlæg eller
senest i 2015 mødes forligsparterne og drøfter, hvorvidt puljen til dispensationer skal øges.
Solcelleanlæg der er etableret i forbindelse med nybyggeri eller gennemgribende renoveringer
indgår ikke i puljen.
Parterne noterer sig, at solcelleudbygningen i kommuner bidrager til et tab af statsprovenu. Parterne
er enige om, at provenutabet finansieres ved at reducere i energiselskaberne energispareindsats for
perioden 2016 til 2020 svarende til den kommunale solcelleudbygning.
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Lovhjemmelen udmøntes i en bekendtgørelse

