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Ændringsforslag til L91 og forelæggelse for Energi-, Forsynings- og Kli-

maudvalget af revideret bekendtgørelse om midlertidig suspension af 

overgangsordningen i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 i tilknytning 

hertil 

 

Hermed sendes ændringsforslag til L91, hvor suspension af overgangsordnin-

gen i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 for så vidt angår 60-40-ordningen til 

sol foreslås suspenderet fra tidspunktet fra lovens ikrafttræden ved bekendtgø-

relse i Lovtidende.  

 

Endvidere forelægges udkast til Bekendtgørelse om midlertidig suspension af 

overgangsordningen i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 for Energi-, Forsy-

nings- og Klimaudvalget i tilknytning hertil. 

 

Bekendtgørelse er ændret i forhold til den bekendtgørelse om samme, som ud-

valget modtog den 18. december 2016 alene i forhold til, at støtteordningen for 

60-40-ordningen til sol skal træde i kraft tidligere, nemlig ved bekendtgørelsens 

offentliggørelse i Lovtidende – og dermed også suspenderes tidligere.  

 

Bekendtgørelsen skal for de resterende støtteordninger fortsat træde i kraft den 

1. januar 2017. 

 

Som jeg anførte på talerstolen i Folketinget i fredags ved 2. behandlingen af 

L91, er der indkommet et stort antal ansøgninger til en overgangsordning for sol 

målt i MW.  

 

Energinet.dk har den 15. december 2016 modtaget 44 ansøgninger svarende til 

ca. 1.660 MW vedrørende overgangsordningen fra 2015 relateret til pristillæg til 

elektricitet fremstillet fra solcelleanlæg. Det skal sammenholdes med, at Energi-

net.dk pr. 18. december 2016 har truffet positiv afgørelse i 73 ansøgninger sva-

rende til i alt 7,9 MW. 

 

Energinet.dk har søndag den 18. december 2016 oplyst det ikke kan udelukkes, 

at der ved sagsbehandling af disse ansøgninger kan fremkomme nye vinkler el-

ler nyt i sagerne, der kan påvirke sagernes udfald. Det kan med andre ord ikke 

udelukkes, at der kan ske en markant merudbygning på ordningen udover, hvad 

der har været forventet. 
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Det samlede skøn for støtteudgiften ved 1.660 MW er groft estimeret til 4,5 mia. 

kr. Der er tale om en helt uventet potentiel merudgift på overgangsordningen for 

sol.  

 

Jeg mener, at der på den baggrund er behov for hurtigst muligt at suspendere 

overgangsordningen. Jeg vil derfor fremsætte det fremsendte ændringsforslag 

forud for 3. behandlingen i Folketinget.  

 

Jeg vil nærmere kunne redegøre for ændringsforslaget i det indkaldte samråd 

mandag den 19. december 2016 kl. 8.00, hvor der også vil være mulighed for at 

få en drøftelse af situationen.  

 

Jeg vil inden da fremsende en nærmere redegørelse for de indkomne ansøg-

ninger samt fremsende svar på de 6 stillede spørgsmål 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars Chr. Lilleholt 


