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Det Økologiske Råd, WWF, Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til: 

 

”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.)”. 

 

Vi takker for invitationen til at afgive høringssvar. 

 

Resume 

 En sådan reform bør ikke være et nulsumsspil, hvor flere midler til sol betyder færre midler 

til vindmølleudbygningen. Det gør det så godt som umuligt at føre en fornuftig energi- og 

klimapolitik.  

 Lovforslaget og den bagvedliggende politiske aftale lever ikke op til hensigten om at tænke 

sol strategisk ind i Danmarks energiforsyning. Solcelleudbygningen tænkes derimod 

primært ind i finans- og skattepolitikken. 

 100 % VE i 2050 forudsætter, at solceller leverer 10 - 20 % af el-produktionen. Det kræver 

årlig udbygning på 150-200 MW svarende til den aktuelle udbygningstakst. Den indgåede 

solcelleaftale burde have opstillet et mål, der fastholdt tempoet. 

 Vi støtter PSO-støttemodellen for de rene produktionsanlæg, herunder at store anlæg får en 

lavere sats og fællesanlæg en højere. Det er dog usikkert, om støtteniveauerne er 

tilstrækkelige til at sikre investeringer, og om nedtrapningen af støtten sker for hurtigt i 

forhold til udviklingen i anlægspriser. 

 For egenproducenter betyder skiftet fra års- til timebaseret nettoafregning, at solcelleejerne 

får incitament til at agere efter egenproduktionen frem for efter det generelle prissignal. 

Dette er ikke udtryk for Smart Grid, tværtimod. Ændringen tjener alene skatte- og 

finanspolitiske hensyn og er ikke til gavn for udviklingen af et intelligent energisystem. 

 Vi støtter, at privates mulighed for at anvende de erhvervsmæssige skattefradragsregler 

fjernes. 

 

Uhensigtsmæssig proces og resultat 

Vi har i længere tid arbejdet aktivt på at sikre fornuftige rammevilkår for solceller. Vi har 

fordomsfrit identificeret problemer ved den årsbaserede nettoafregningsordning og givet forslag, til 

hvordan man bedst muligt kan imødegå disse i en solcellereform, jf. ”Solcellernes rolle i dansk 

energipolitik”, Det Økologiske Råd, september 2012 og ”Fuld sol over Danmark”, som vi 

udarbejdede i samarbejde med 14 miljø-, branche- og forbrugerorganisationer. Derfor beklager vi 

selv sagt, at det indgåede solcelleforlig ikke tager højde for vores anbefalinger om, hvordan man 
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bedst sikrer en udbygning med solceller, som er i overensstemmelse med omstillingen til et 

intelligent energisystem baseret på 100 % vedvarende energi.   

 

Af høringsbrevet fremgår det, at ”de foreslåede lovændringer er resultat af en analyse af støtten til 

sol, der indgik som aftale-element i energiaftalen af 22. marts 2012”. Såfremt der foreligger en 

bagvedliggende analyse, burde den have været lagt frem til offentlig debat i god tid før 

forhandlingerne, og før der blev givet politiske meldinger om, at de gældende regler ville blive 

afskaffet. De hidtil offentliggjorte små notater og faktaark kan næppe betragtes som fyldestgørende 

analyser på baggrund af hvilke, der kan træffes beslutninger om solcellernes strategiske rolle i 

dansk energipolitik. Der står ellers i høringsbrevet, at lovforslaget ”har til hensigt at sikre, at sol 

tænkes mere strategisk ind i Danmarks energiforsyning”. Vi mener ikke, lovforslaget lever op til 

dette formål. I det omfang der kan siges at være tale om strategisk indtænkning, er det en 

indtænkning af solcelleudbygningens rolle i finans- og skattepolitikken – ikke i energiforsyningen.  

 

Den politiske præmis for reformen har været et nulsumsspil, hvor flere midler til sol – hvad enten 

de finansieres over PSO eller forsyningssikkerhedsafgiften – betyder færre midler til 

vindmølleudbygningen. Det finder vi meget uheldigt, da en sådan præmis gør det så godt som 

umuligt at føre en fornuftig energi- og klimapolitik.  

 

Hele baggrunden for reformen er, som det også beskrives i høringsbrevet, et betydeligt utilsigtet 

statsligt provenutab som følge af en ikke forudset stigning i antallet af små solcelleanlæg i 2012. At 

virkeligheden udvikler sig anderledes end forventet i de fremskrivninger, man lavede forud for 

energiforliget af 22. marts 2012, vil nødvendigvis ske mange gange frem mod 2020. Vi vil derfor 

opfordre til, at man tager et opgør med dette nulsumsspil, så man ikke energipolitisk ender i samme 

uheldige situation næste gang, virkeligheden afviger fra modellerne.   

 

Vi har oplevet, at finans- og skattepolitikken skulle passe, og energipolitikken kom i anden række. 

Men det blev ikke lagt åbent frem, forud for forhandlingerne. I stedet har regeringen søgt at sælge 

reformen som fornuftig energipolitik. Man har bl.a. fremhævet omlægningen fra års- til 

timeafregning som et skridt hen i mod Smart Grid – hvad det ikke er, se nedenfor.  

 

På denne baggrund finder vi processen forud for den politiske aftale og fremsættelsen af 

lovforslaget uhensigtsmæssig. 

 

Solcellernes rolle i dansk energipolitik – Intet intelligent energisystem uden sol 

Der er bred politisk enighed om, at vi i Danmark skal omstille vores energisystem til 100 % 

vedvarende energi i 2050. Et centralt delmål er, at energisystemet senest i 2035 skal levere el og 

varme 100 % fra vedvarende energikilder. Det er afgørende, at vi indretter vores energisystem med 

det rette miks af energikilder med et tilhørende intelligent energisystem, hvor produktionen fra de 

forskellige vedvarende energikilder supplerer hinanden, så vi mindsker behovet for lagring af 

energien. For el-produktionen satses på en stærkt øget andel af vindproduceret strøm. Det betyder, 

at Danmark fremover skal planlægge, hvordan en rigelig el-produktion, når det blæser, bedst kan 

anvendes. Og vi skal sikre, at der er el i nettet, når vinden ikke blæser. Solceller vil være en vigtig 

brik i fremtidens intelligente energisystem, idet solceller producerer strøm i dagtimerne, hvor el-

forbruget også er højest. Hertil kommer, at de producerer mest om sommeren, hvor der er et meget 

lavt varmeforbrug og dermed dårligere økonomi i at producere strøm på termiske 

kraftvarmeværker. Endelig producerer solcellerne strøm ude af fase med den dominerende el-
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produktion fra vindmøller og hjælper dermed til med at ”dække hullerne” i vindproduktionen og 

mindske behovet for energilagring.  

 

Der er enighed blandt energiplanlæggere om, at elektricitet fra solceller skal levere 10 - 20 % af el-

produktionen frem mod 2050 som centralt supplement til den dominerende el-produktion fra 

vindmøller
1
. Selv hvis vi tager udgangspunkt i den lave ende af dette interval – dvs. 10-15 % sol i 

elforsyningen i 2050 – skal Danmark, ifølge energiplanlæggerne fra Aalborg Universitet, have 

installeret 1400 MW sol i 2020, hvilket kræver en årlig udbygning på 150-200 MW svarende til den 

aktuelle udbygningstakst. Den indgåede solcelleaftale burde altså have søgt at fastholde tempoet i 

den nødvendige solcelleudbygning i Danmark.  

 

Baggrunden for den nuværende situation er, at solceller hidtil ikke har været tillagt nogen 

nævneværdig rolle i dansk energipolitik. I Klimakommissionens rapport fra september 2010 

undervurderes det økonomiske og energimæssige potentiale i solceller markant, hvilket er 

medvirkende årsag til, at solceller ikke ofres megen opmærksomhed i energiforliget fra marts 2012. 

Der findes derfor ingen officielle målsætninger for slet ikke at tale om en sammenhængende 

strategi. Det er en fejl, som solcelleaftalen af 15. november 2012 burde rette op på. Aftalen sætter 

imidlertid ingen målsætning for solcelleudbygningen, men antager som forudsætning i 

økonomiberegningerne, at den nye støttemodel vil give 66 MW årligt resulterende i 760 MW i 

2020. 

Selv hvis dette tal realiseres, lever det langt fra op til de 1400 MW i 2020, som energiplanlæggerne 

efterlyser. Set i det lys er det godt, at aftalen lægger op til en revurdering af støtten i 2015.  

 

Konkrete elementer i lovforslaget 

Vi finder det positivt, at privates mulighed for at anvende de erhvervsmæssige skattefradragsregler 

fjernes. Dermed fjernes den uhensigtsmæssige diskrimination af de bygningsintegrerede 

solcelleanlæg, som ikke havde denne mulighed. Samtidig er tiltaget en fornuftig reduktion af 

solcelleudbygningens belastning på de offentlige finanser. 

 

Vi finder den grundlæggende PSO-støttemodel fornuftig i forhold til de rene produktionsanlæg, 

som ikke tjener selvforsyningsformål, idet de ikke er tilknyttet et forbrugssted. Det er dog usikkert 

om støtteniveauerne er tilstrækkelige til at sikre investeringer, og om nedtrapningen af støtten sker 

for hurtigt i forhold til udviklingen i anlægspriser. 

 

Det er godt, at støtteniveauerne varieres, så f.eks. store anlæg på over 400 kW får en lavere sats. 

Solcelleanlæg er meget velegnet til folkeligt engagement, hvorfor de hovedsageligt bør finde 

anvendelse på hustagene og ikke på markarealer, hvis anvendelse der i forvejen er rift om. På 

samme måde er det positivt, at fællesanlæg får en forhøjet afregningspris på 145 øre/kWh, da 

anlægsplaceringer på tagene af etageejendomme ofte er dyrere i etableringsomkostninger.  

 

At fremstille reformen som en entydig forbedring af vilkårene for fællesanlæg er dog misvisende. 

De boligforeninger, som ønsker at investere i et solcelleanlæg til dækning af deres fælles el-forbrug 

                                                 
1
 Se f.eks. hovedrapporten fra Aalborg Universitet, Henrik Lund m.fl., 2011: ”Coherent Energy and Environmental 

System Analysis”, http://www.ceesa.plan.aau.dk/Publications/work+package+reports/ . Se f.eks. diverse publikationer 

af Gorm Andresen fra Aarhus Universitet http://pure.au.dk/portal/da/persons/gorm-bruun-andresen(e8cce461-f844-

4bbf-be14-adcd7aa05ce8).html herunder artiklen ”Solceller mindsker behov for energilagring”, Andresen og Greiner, 5. 

okt. 2012 http://ing.dk/artikel/132744-solceller-mindsker-behov-for-energilagring.  

http://www.ceesa.plan.aau.dk/Publications/work+package+reports/
http://pure.au.dk/portal/da/persons/gorm-bruun-andresen(e8cce461-f844-4bbf-be14-adcd7aa05ce8).html
http://pure.au.dk/portal/da/persons/gorm-bruun-andresen(e8cce461-f844-4bbf-be14-adcd7aa05ce8).html
http://ing.dk/artikel/132744-solceller-mindsker-behov-for-energilagring


 

 - 4 - 

til belysning i opgange mv., får forringet økonomi ved at gå fra årsbaseret til timebaseret 

nettoafregning.    

 

Hvad angår ordningen for egenproducenter, som investerer i solcelleanlæg med henblik på hel eller 

delvis selvforsyning, er skiftet fra årsbaseret til timebaseret nettoafregning meget uhensigtsmæssigt. 

Det betyder, at man kun får glæde af nettoafregningsordningen, hvis man kan flytte sit strømforbrug 

til dagtimerne. De fleste husstande har imidlertid ikke mulighed for at flytte deres elforbrug til midt 

på dagen, når solen skinner. Derfor bliver resultatet af aftalen, at almindelige familier fremover kun 

har incitament til at investere i meget mindre anlæg eller til at spekulere i at lagre strømmen på 

batterier. Begge dele er uhensigtsmæssigt.     

 

Skiftet er blevet begrundet med at ”vi skal blive bedre til at bruge strømmen, mens solen skinner”, 

hvorfor en ordning, der giver incitament til at være fleksibel omkring, hvornår man bruger sin 

strøm, kan siges at være i overensstemmelse med Smart Grid. Det er imidlertid fuldstændigt forkert. 

Et intelligent energisystem, hvor vi formår at udnytte de fluktuerende mængder VE, kræver, at alle 

aktører med et fleksibelt forbrug tilpasser deres elforbrug efter prissignalet fra det samlede 

energisystem. At solcelleejerne får incitament til at agere efter egenproduktionen frem for efter det 

generelle prissignal er ikke udtryk for Smart Grid. Skiftet fra års- til timafregning tjener alene 

skatte- og finanspolitiske hensyn og er ikke til gavn for udviklingen af et intelligent energisystem. 

 

Man bør i stedet indføre en model, hvor solcelleejeren kan reagere på timeprissignalerne fra 

energisystemet inden for en årsbaseret nettoafregning. Det ville sikre en solcelleordning som er reelt 

”Smart Grid Ready”. 
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