København den 15.3.2018
Det Økologiske Råds høringssvar til:
”Betingelser for udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg på under 1 MW”

Det Økologiske Råd har følgende bemærkninger til det fremlagte udkast til regler for den
besluttede pulje:
Det er en ret lille pulje, som kun udbydes i 2018, og som maksimalt vil generere ny
solcellekapacitet på forventet 43 – 50 MWpeak.
Der bør fokuseres på, at denne pulje ikke støtter anlæg opstillet på anvendelig landbrugsjord eller
arealer med betydelig biodiversitet. Puljen bør derfor fokuseres på opstilling af mindre
solcelleanlæg på egnede større bygninger uden tilslutning i egen installation, på overskudsarealer i
industriområder eller overskudsarealer tæt på f.eks. trafikanlæg m.v.
Hvis sådanne placeringer for ikke-markbaserede solcelleanlæg skal fremmes, virker overgrænsen
på 15 øre/kWh for tilskud pr kWh for lavt sat – sammenlignet med overgrænsen på 13 øre/kWh
for udbud af store solcelleanlæg.
Den foreslåede 500 meters grænse mellem anlæg bør kun gælde for markplacerede anlæg under
denne pulje, mhp. at reducere størrelsen af disse. Den bør ikke gælde for tagbaserede
solcelleanlæg, hvor en 500 meter grænse vil være overflødig og samtidig stærkt generende for en
fornuftig placering af støttede solcelleanlæg, f.eks. i industriområder med flere anvendelige
tagplaceringer.
Der mangler regler, der sikrer at overskydende midler i puljen anvendes til gavn for udbygningen
med solcelleanlæg. Her tænkes på:
•
•
•

Midler, som bliver tilovers, når marginaltilbuddet ikke passer præcis med det afsatte beløb
på 105 mio. kr.
Midler som eventuelt betales i fastholdelsesbod
Midler som stammer fra kombination af evt. underproduktion grundet dårlige solår og en
ambitiøs fastsættelse af årlige forventede produktionstimer for solcellerne

Endelig savnes en skarpere formulering af omstændighederne for fristforlængelse. Især §5.6.2. stk.
1 ”Energistyrelsens forhold” virker vanskelig at agere efter for de bydende. Ligeså virker §5.6.2. stk.
7 fejlplaceret i disse betingelser, da den omhandler vindmøller.
Med venlig hilsen
Søren Dyck-Madsen
Det Økologiske Råd

