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Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K 

Att: Karen Ørsted Pedersen 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk ens@ens.dk med kopi til koep@ens.dk 

 

Høring af forslag til lov om ændring af fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til 

visse solcelleanlæg) 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere det fremsendte udkast til 

lovforslag.  

 

Landbrug & Fødevarer er overordnet set tilfredse med, at partierne bag energiaftalen har 

opmærksomhed rettet mod omkostningerne i forbindelse med den grønne omstilling. Danske 

elforbrugere bærer allerede store omkostninger til f.eks. PSO, og det er derfor i udgangspunktet 

positivt, hvis ændringerne kan hindre (endnu) en ukontrollabel stigning i disse omkostninger. Det er 

helt afgørende for dansk erhvervsliv og danske husholdninger, at omstillingen sker omkostnings- og 

effektivt. 

 

Generelle bemærkninger: 

Når det er sagt, så er der flere elementer i det fremlagte forslag, og processen i forbindelse 

hermed, der opleves som mindre positive: 

 

Lovforslaget ændrer markant rammevilkårene for større solcelleinvesteringer i forhold til de 

eksisterende vilkår, der blev vedtaget i Folketinget så sent som 23. december 2012. Lovforslaget 

betyder således, at projekter, der har været under udvikling netop som umiddelbar følge af 

vilkårene i VE-loven, kan vise sig at må droppes. Som ved alle andre investeringsprojekter, er 

udvikling af solcelleprojekter naturligvis forbundet med projektomkostninger; de omkostninger er nu 

spildt. 

 

De hurtige kursskifter på området medvirker herudover til at skabe usikkerhed for alle interessenter 

i branchen og historikken med flere markante politiske ændringer af rammevilkårene inden for få 

måneder, og med meget kort varsel, vil næppe være fremmende for fremtidige 

solcelleinvesteringer. 

 

Landbrug & Fødevarer finder endvidere anledning til at kommentere Klima- energi- og 

Bygningsministerens udtalelser, hvor det fremhæves som et særligt tvingende argument for 

fremsættelsen af lovforslaget, at visse investeringer i solceller skulle foretages med henblik på at 

tjene penge. Den grønne omstilling kan generelt set ikke løftes uden betydelige private 

investeringer. De investeringer – fra institutionelle investorer, erhvervsvirksomheder eller private – 

vil næppe blive foretaget, såfremt der ikke er mulighed for et positivt økonomisk afkast. Det er 

derfor blokerende for de overordnede klima- og energipolitiske ønsker, såfremt denne retorik 

fastholdes. 

 

Helt overordnet er vi endvidere glade for, at mange landmænd overvejer at udvikle nye grønne 

forretningsmodeller på bedriften. Produktion af solcelle-el kan være en god måde at skabe en 
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business case, der supplerer den daglige drift, og som samtidigt kan være med til at forbedre 

bedriftens miljø- og klimaaftryk. 

 

Specifikke bemærkninger 

Lovforslaget er for rigidt 

Lovforslaget betyder, at de eksisterende rammevilkår for større anlæg alene vil gælde for 

’solcelleanlæg etableret på taget af bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af 

solceller’. Landbrug & Fødevarer finder denne formulering uhensigtsmæssig rigid.  

 

For det første forventes udviklingen på solcelleområdet i højere grad at gøre alternative 

placeringsmuligheder mulige i fremtiden. Det kan fx være med bygningsintegrerede 

tyndfilmssolceller. Dette er næppe i større skala økonomisk attraktivt i dag, men det er ikke 

hensigtsmæssigt med en lovgivning, der eksplicit blokerer for udvikling på denne front. I dag yder 

solceller placeret lodret ca. 75 pct. effektivitet i forhold til optimal vinkel på 40-45 grader, og vinkles 

de bare 15 grader stiger effektiviteten til 85-90 pct., hvilket kan give mulighed for integrering af de 

nuværende solceller i bygningens arkitektur. Der kunne tænkes i sydvendt støjafskærmning ved 

industrier eller veje. 

 

Landbrug & Fødevarer finder, at bemærkningerne til lovforslaget kan give anledning til en vis 

usikkerhed om fortolkningen af, hvornår bygninger opføres med henblik på opsætning af solceller. 

Det bør være klart, at bygninger, hvor der i øvrigt foregår anden erhvervsmæssig anvendelse 

(stalde, opbevaring, lagerhaller), bør betragtes som omfattet af den foreslåede § 47, stk. 5, nr. 1. 

Det bør selvsagt ikke diskvalificere denne type bygninger, hvis muligheden for etablering af 

solceller har indgået i planlægnings- og konstruktionsfasen, således at der opnås både en højere 

ressourceudnyttelse og større arkitektonisk værdi. 

 

Landbrug & Fødevarer er klar over, at lovforslaget først og fremmest har til hensigt at modvirke 

opstillingen af jordbaserede solcelleanlæg. Landbrug & Fødevarer ønsker heller ikke tyske 

tilstande, hvor landbrugsproduktionen nogle steder opgives til fordel for energiproduktion. I et 

langsigtet bæredygtighedsperspektiv kan der også være en udfordring i forhold til, at egnet 

produktionsjord på mange måder er den vigtigste knappe ressource, og at arealerne derfor skal 

udnyttes effektivt. Den udfordring anerkender Landbrug & Fødevarer gerne. 

 

Der findes dog på mange bedrifter en række parceller eller arealer, hvor det kan give rigtigt god 

mening at udnytte jorden til grøn energiproduktion via solceller. Det kunne f.eks. være mindre 

fritliggende arealer op mod industri- eller bymæssig bebyggelse, arealer fra nedlagte ensilage- eller 

gødningspladser, hvor der er en eksisterende betonbund at fæstne solcellestativerne på, eller 

andre marginale jorder og arealer af en sådan beskaffenhed (størrelsesmæssigt, terrænmæssigt 

eller som følge af særlige reguleringskrav), at de kun vanskeligt kan dyrkes som landbrugsjord.  

 

Vurderingen af arealernes bedste anvendelse kan således bedst foretages efter en konkret 

vurdering. Der bør derfor være en mulighed for, at det bliver muligt at opstille solcelleanlæg på 

udvalgte arealer. Landbrug & Fødevarer vil derfor anbefale, at den helt generelle regel fraviges til 

fordel for et regelsæt, der i højere grad forholder sig til lokale hensyn i forlængelse af Planloven, 

Miljøvurderingsloven, VVM-bekendtgørelserne m.fl. 

 

I forhold til landskabelige hensyn vil det også på mange måder være at foretrække, såfremt 

solceller i større skala kan integreres i forbindelse med andre tekniske anlæg (eksempelvis 

vindmølleparker), frem for hvis samme effekt solceller skal placeres på tage af bygninger, der jf. det 

eksplicitte krav ikke er bygget hertil. 
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Mulighed for alternative støtteregimer 

Som nævnt indledningsvist kan Landbrug & Fødevarer bifalde en tilpasning af støttesatserne til 

solceller, således at den grønne omstilling foregår omkostningseffektivt og ressourceeffektivt. Den 

foreslåede lovændring vil imidlertid betyde en meget stor forskel i rammevilkårene for projekter 

omfattet af § 47, stk. 5, nr. 1. og projekttyper, der med de nye ændringer nu ekskluderes fra de 

støttesatser, der blev vedtaget 23. december 2012.  

 

Derved må det forventes, at en række projekter, der jf. ovenstående bemærkninger kan være 

udmærkede ud fra ønsker om at anvende arealressourcerne effektivt, må droppes. 

 

Landbrug & Fødevarer vil på den baggrund opfordre regeringen til at overveje, om der kan findes 

alternative støtteniveauer, der ligger mellem de nu foreslåede 60 øre/kWh og de 130 øre/kWh. 

Såfremt projekterne på de særligt udvalgte velegnede arealer kan udvikles til en garanteret 

afregningspris, der er konkurrencedygtig med konkurrerende teknologier som f.eks. offshore 

vindmøller, kan solcelleanlæg i stor skala jo godt vise at give et omkostningseffektivt bidrag til den 

grønne omstilling. 

 

Derved vil man potentielt også kunne udnytte det betydelige momentum, der er i enkelte projekter, 

der er meget langt i deres udvikling, og hvor der eksempelvis er indsendt ansøgning til de 

respektive kommuner.  

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere 

kommentarer, hvis vi finder behov for dette. 

 

Med venlig hilsen 

 

Mikkel Stein Knudsen 

D 33 39 46 57 

M 30 83 10 63 

E msk@lf.dk  
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