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Energistyrelsen 

ens@ens.dk 

Kopi til: jkg@ens.dk; sow@ens.dk;  

 

Et samlet høringssvar til: 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse 

solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller. 

 

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og 

pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse 

solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere. 

 

Generelle bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer ser frem til den endelige afklaring på de forskellige VE-ordninger, som de 

seneste år har været underlagt stor usikkerhed. Det gælder både for erhvervsliv og private, der har 

investeret i tiltro til de politiske anbefalinger.  

 

PSO systemet belaster de danske eksporterende fødevarevirksomheder hårdt i forhold til 

konkurrenterne fra andre lande. I det fremsendte materiale er omtalt ordning om pristillæg til 

solceller, som er tidsbegrænset til og med 2016, idet der kun er fundet en midlertidig PSO løsning. 

Landbrug & Fødevarer ser det som positivt, at Energiforligskredsen har aftalt at finde en langsigtet 

løsning for det fremadrettede PSO-system med virkning fra den 1. januar 2017.  

 

Landbrug & Fødevarer ser det nuværende PSO system som så belastende for erhvervet, at en 

fremtidig finansiering af omstillingen til VE bør foregå over finansloven.  

 

Specifik kommentar til: 

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre 

vedvarende energianlæg end vindmøller 

I henhold til §8, Stk. 4 foreslås, at pristillæg til fødevarebaserede biobrændstoffer kun gives indtil 

2020. Landbrug & Fødevarer finder, at dette er uhensigtsmæssigt, da nedsættelsen af pristillægget 

vil medføre et lavere forbrug af bæredygtige og klimavenlige biobrændstoffer.  

Omstillingen til vedvarende energi og en fossilfri biobaseret økonomi påkræver, at alle bæredygtige 

kilder tages i brug for at udfase brugen af fossile brændstoffer og mineralske råstoffer. Hertil 

kommer at biprodukter fra biobrændstoffer udgør et afgørende bidrag til forsyningen af foderprotein 

i Europa, hvor 70 pct. for nærværende importeres. Landbrug & Fødevarer finder, at forslaget vil 

bidrage til den fortsatte dæmonisering af visse typer af biobrændstoffer på et meget usikkert 

grundlag, og at det sætter den grønne omstilling over styr.  
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Landbrug & Fødevarer vil derfor foreslå, at beslutningen vedr. udløb af pristillæg for 

fødevarebaserede biobrændstoffer i 2020, udsættes til 2018 – og at der på daværende tidspunkt 

også foreligger en analyse af konsekvenserne herved. 

 

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

kommentarer, hvis det er nødvendigt. 

 

Med venlig hilsen 
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