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Kære Klima-, Energi-, og Bygningsudvalg

Solcellelovændring lavet med tilbagevirkende kraft

Som tillæg til den indsendte anmodning d. 13. juni, vil vi gerne udvise 
skuffelse med henblik på den omtalte lovændring d. 11/6, og specielt det faktum at den 
blev vedtaget med tilbagevirkende kraft på ca. 15 timer. Vi havde ikke forventet en lovæ
dring, og en så radikal ændring som i har vedtaget vil ødelæg
fået en dag eller to til at tilmelde de kontrakter vi havde i hus, ikke 30 dage som inde jul, 
men der er ingen rimelighed i den måde i har gjort det. I tirsdags hvor lovændringen fandt 
sted var ligeledes til kundemøder hele dagen
tid havde arbejdet på underskrev aftalen i tirsdags, men dem har vi heller ikke mulighed for 
at tilmelde nu. 

Vi tilbage med ingenting og en frygtelig masse spildte ressourcer, hvis den gennemføres 
og vedtages i nuværende form, og vi har ingen mulighed for at tjene de spildte ressourcer 
ind igen, hvis loven har virkning fra d. 10. juni 2013. Vi anmoder om, at den nye lov som 
minimum ikke træder i kraft med de 15 timers tilbagevirkende kraft som i har lagt op til.

Loven bør træde i kraft fra det tidspunkt den blev offentliggjort, dvs. kl. 15.00 d. 11. juni 
2013 hvor i holder pressemødet. Vi anmoder også på vores kunders vegne, som vi har 
aftaler med, og som ønsker at investerer i grøn energi i form af solceller. 

Der er for vores vedkommende tale om en teknikalitet, der er altafgørende for vores eks
stensgrundlag.  Man kunne ønske at der havde været en advarsel ude på forhånd, men 
det er jo anden gang der kommer et lovforslag som lyn fra en klar himmel fra jeres side
første gang blev vi meget hårdt ramt, og nu også i anden omgang.

Jeg står til rådighed ifm. spørgsmål
az@SolenergiDanmark.dk

Med venlig hilsen 

Anders Ztorm
Adm. Direktør, Solenergi Danmark

Tlf. 50 200 500
E-mail: az@SolenergiDanmark.dk
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Solcellelovændring lavet med tilbagevirkende kraft

Som tillæg til den indsendte anmodning d. 13. juni, vil vi gerne udvise vores bekymring og 
skuffelse med henblik på den omtalte lovændring d. 11/6, og specielt det faktum at den 
blev vedtaget med tilbagevirkende kraft på ca. 15 timer. Vi havde ikke forventet en lovæ
dring, og en så radikal ændring som i har vedtaget vil ødelægge branchen. Vi burde have 
fået en dag eller to til at tilmelde de kontrakter vi havde i hus, ikke 30 dage som inde jul, 
men der er ingen rimelighed i den måde i har gjort det. I tirsdags hvor lovændringen fandt 
sted var ligeledes til kundemøder hele dagen og to af kunderne som vi gennem længere 
tid havde arbejdet på underskrev aftalen i tirsdags, men dem har vi heller ikke mulighed for 

Vi tilbage med ingenting og en frygtelig masse spildte ressourcer, hvis den gennemføres 
værende form, og vi har ingen mulighed for at tjene de spildte ressourcer 

ind igen, hvis loven har virkning fra d. 10. juni 2013. Vi anmoder om, at den nye lov som 
minimum ikke træder i kraft med de 15 timers tilbagevirkende kraft som i har lagt op til.

oven bør træde i kraft fra det tidspunkt den blev offentliggjort, dvs. kl. 15.00 d. 11. juni 
2013 hvor i holder pressemødet. Vi anmoder også på vores kunders vegne, som vi har 
aftaler med, og som ønsker at investerer i grøn energi i form af solceller. 

r er for vores vedkommende tale om en teknikalitet, der er altafgørende for vores eks
stensgrundlag.  Man kunne ønske at der havde været en advarsel ude på forhånd, men 
det er jo anden gang der kommer et lovforslag som lyn fra en klar himmel fra jeres side
første gang blev vi meget hårdt ramt, og nu også i anden omgang.
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vores bekymring og 
skuffelse med henblik på den omtalte lovændring d. 11/6, og specielt det faktum at den 
blev vedtaget med tilbagevirkende kraft på ca. 15 timer. Vi havde ikke forventet en lovæn-

ge branchen. Vi burde have 
fået en dag eller to til at tilmelde de kontrakter vi havde i hus, ikke 30 dage som inde jul, 
men der er ingen rimelighed i den måde i har gjort det. I tirsdags hvor lovændringen fandt 

og to af kunderne som vi gennem længere 
tid havde arbejdet på underskrev aftalen i tirsdags, men dem har vi heller ikke mulighed for 

Vi tilbage med ingenting og en frygtelig masse spildte ressourcer, hvis den gennemføres 
værende form, og vi har ingen mulighed for at tjene de spildte ressourcer 

ind igen, hvis loven har virkning fra d. 10. juni 2013. Vi anmoder om, at den nye lov som 
minimum ikke træder i kraft med de 15 timers tilbagevirkende kraft som i har lagt op til.

oven bør træde i kraft fra det tidspunkt den blev offentliggjort, dvs. kl. 15.00 d. 11. juni 
2013 hvor i holder pressemødet. Vi anmoder også på vores kunders vegne, som vi har 
aftaler med, og som ønsker at investerer i grøn energi i form af solceller. 

r er for vores vedkommende tale om en teknikalitet, der er altafgørende for vores eksi-
stensgrundlag.  Man kunne ønske at der havde været en advarsel ude på forhånd, men 
det er jo anden gang der kommer et lovforslag som lyn fra en klar himmel fra jeres side, 
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