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Lidegaard bøjer sig for solcellekritik
Men for nye private husejere med solcelleanlæg ændres nettomålerordningen
som ventet fra at være årsbaseret til at blive timebaseret.
Det betyder, at en boligejer med solceller fremover ikke som i dag kan se på et
års produktion og forbrug og så afregne
med elselskabet. En ejer af et solcelleanlæg er kun sikret fuld værdi af den strøm,
han selv producerer og bruger, inden for
den time, hvor den er produceret.
Når han ikke at bruge al den strøm, der
produceres, får han 1,30 kroner per kWh
for den strøm, der sendes ud på elnettet i
de næste 10 år, hvis anlægget er installeret
i 2013. I mange tilfælde vil anlægget være
betalt tilbage, når de 10 år er gået.
Partierne har aftalt, at den garanterede
pris for overskydende strøm falder, i takt
med at solcellerne forventes at blive billigere. Et anlæg installeret i 2014 vil således
få 1,16 kroner per kWh i 10 år. For fællesanlæg er det 1,28 kroner per kWh.

De nuværende ejere af solcelleanlæg vil få 20 år med
uændrede vilkår. Men nye ejere af solceller vil få mindre
for overskudsstrøm – medmindre de er meget hurtige.
delagtigt at lave store fællesanlæg i for eksempel landsbyer og boligforeninger.
Disse anlæg, der ikke kan nettoafregne
for hver enkelt husstand, men kun for det
fælles forbrug, vil få en forhøjet afregningspris på 1,45 kroner per kWh i 10 år,
hvis de bliver etableret i 2013.
Martin Lidegaards oprindelige oplæg
opererede med en ordning, hvor alle ejere af individuelle anlæg – også de eksisterende – kun var garanteret en fordelagtig
tilbagebetalingspris for strømmen i 10 år
i modsætning til de nuværende 20 år.
Men han bøjede sig for pres i forhandlingerne og accepterede, at alle, der allerede nu har investeret i et solcelleanlæg,
vil få 20 år med uændrede vilkår.

solceller

R

egeringen har i dag indgået en aftale om en fremtidig ordning for
solceller, der betyder, at solcellestøtten til danskere med eget parcelhus
bliver sat ned.
Aftalen er indgået
med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten
og Det Konservative FolSØREN DILLING keparti.
Aftalen tager penge
fra tilskuddet til individuelle solcelleanlæg for at gøre det nemmere og mere for-

Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) havde spillet ud med et forslag
om, at anlæg, der er blevet installeret i
2012, kunne fortsætte med de nuværende
støtteregler i 10 år. Men perioden blev altså fordoblet.
»Jeg har lyttet til
den kritik, der har
været fra ejere af
solcelleanlæg, fra
Jeg har lyttet
solcellebranchen
til den kritik,
og fra oppositioder har været
nen. Med en overMartin
gangsperiode på
Lidegaard
20 år vil ejerne af
solcelleanlæg ikke
bare få investeringen hjem. De vil også få
en solid forrentning af deres investering«,
siger Martin Lidegaard i en pressemeddelelse.
»Vi har i dag lavet en ordning, der er
fremtidssikret. Det vil fortsat være attraktivt at investere i solceller for private hus-
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FAKTA
SÅDAN BLIVER STØTTEN

Solcelleejere kan stadig nyde godt
af den ordning, hvor elmåleren kører
baglæns, når solcellerne producerer
mere strøm, end husstanden bruger.
Ordningen ændres fra årsafregning
til timeafregning.
Den overskydende strøm kan fremover sælges til elselskaberne for
130 øre/kWh. Prisen nedtrappes, så
den efter fem år er 60 øre/kWh.
Skal ejerne af solcelleanlæg bruge
strøm om aftenen, må de købe den
til den normale afregningspris.
Alle, der har investeret i solceller,
vil dog kunne fortsætte 20 år med
årsafregning. De nye regler gælder
for anlæg, der bygges i det nye år.
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ķ Anmelderrost smartphone
ķ Knivskarp 4,8" HD Super AMOLED skærm
ķ Styr din nye Samsung med din stemme
1SJTQSQFSTPONFE%PCCFMU%FBM
Mobil pr. md.:
DobbeltDeal 5 timer pr. md.:

150,110,-

260,-

.PCJMJOLMBCPOQSNE
Min. pris inkl. mobil i 24 mdr. og
abon. i 6 mdr. (bindingsperiode):
Kontantpris u. abonnement:

1SJTQSQFSTPONFE%PCCFMU%FBM
Mobil pr. md.:
DobbeltDeal 5 timer pr. md.:

ķ Suveræn lyd med Beats Audio™
ķ Kraftfuld ydeevne
ķ Skarp og klar 4" Super LCD-skærm – selv i sollys
140,110,-

250,-

.PCJMJOLMBCPOQSNE

4.560,-

Min. pris inkl. mobil i 24 mdr. og
abon. i 6 mdr. (bindingsperiode):

5299,-

Kontantpris u. abonnement:

UJMTBNNFONFEFO
DobbeltDeal
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ķ Stor knivskarp 4,3" skærm
ķ 8 megapixel hovedkamera med dobbelt-blitz
ķ Har både kamera på front og bagside
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Forældre
presser unge
i gymnasiet

Uddannelse

SPAR
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DobbeltDeal

I solcellebranchen er der frygt for, at aftalen vil udløse panik før lukketid. Det skyldes, at der stadig er mulighed for at komme med i den gamle ordning, hvis man
har en bindende aftale om køb af solceller, før lovforslaget fremsættes, og at solcellerne anmeldes og opføres hurtigt.
Det kan skabe en masse hovedet under
armen-løsninger, forudser direktør i
energivirksomheden Viridis Solar Systems Niels Holck.
»Folk vil bare gå ud og købe nogle komponenter, så man risikerer at stå med et
anlæg, der yder 30-50 procent mindre
end optimalt«, siger han og peger samtidig på, at der er risiko for byggesjusk, når
det hele skal gå stærkt.

Der er mere status i gymnasiet
end i en erhvervsuddannelse,
viser ny rundspørge.

SPAR
UJMTBNNFONFEFO
DobbeltDeal

Branchen frygter panik

soren.dilling@pol.dk
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SPAR EN JULENS
MASSE PENGE
– HVIS I ER TO

ejere, og det bliver mere fordelagtigt at installere større anlæg«, siger Martin Lidegaard.

1SJTQSQFSTPONFE%PCCFMU%FBM
Mobil pr. md.:
DobbeltDeal 5 timer pr. md.:
.PCJMJOLMBCPOQSNE

4.320,-

Min. pris inkl. mobil i 24 mdr. og
abon. i 6 mdr. (bindingsperiode):

4.699,-

Kontantpris u. abonnement:

80,110,-

10,-

UJMTBNNFONFEFO
DobbeltDeal

4POZ9QFSJBHP

ķ 3,5" skærm med BRAVIA Engine
ķ Tag fotos fra standby-tilstand
ķ 1 GHz Dual Core-processor
1SJTQSQFSTPONFE%PCCFMU%FBM
Mobil pr. md.:
DobbeltDeal 5 timer pr. md.:
.PCJMJOLMBCPOQSNE

60,110,-

170,-

2.880,-

Min. pris inkl. mobil i 24 mdr. og
abon. i 6 mdr. (bindingsperiode):

2.400,-

2.899,-

Kontantpris u. abonnement:

2.399,-

orældre presser deres børn til at gå benhårdt efter studenterhuen i stedet for svendebrevet. Otte ud af ti ungdomsuddannelsesvejledere siger i en rundspørge, som Politiken
Research har foretaget, at eleverne føler sig presset af deres forældre til at tage en gymnasial uddannelse. Hver tredje UU-vejleder svarer, at eleverne ofte mærker forældrepresset.
Til sammenligning oplever hver fjerde UU-vejleder, at forældrene blander sig til fordel for erhvervsuddannelserne.
»Forældrene har en ambition, en drøm eller en
forventning om, at deres børn tager en gymnasiel
uddannelse. Nogle elever fortæller, at deres forældre bliver skuffede, hvis de ikke søger gymnasiet«,
siger UU-vejleder Jeppe Johansen.
Ifølge UU-vejleder Helle Würtz kommer nogle
forældre til at læsse deres egne uopfyldte ambitioner eller manglende muligheder for uddannelse
over på børnene. Og det kan give store nederlag.
»Visse steder er det et meget stort problem, fordi mange af eleverne ikke kan leve op til forventningerne hjemmefra. For mange elever forlader
grundskolen som funktionelle analfabeter, der
tror, de skal på gymnasium. Men nogle af dem kan
hverken begå sig socialt eller fagligt på gymnasieniveau«, siger Helle Würtz.
Ifølge uddannelsesforsker og forskningsleder
på Center for Ungdomsforskning Noemi Katznelson er der i stigende grad en tendens til at opfatte
en gymnasial uddannelse som den eneste rigtige.
»Vi er på et kritisk tidspunkt for erhvervsuddannelserne. De må ikke fortsætte med at tabe elever.
Det vil betyde, at vi får for stor en andel af unge,
der har en studiekompetencegivende uddannelse frem for en erhvervsrettet uddannelse«, siger
Noemi Katznelson.
Direktøren for Danske Erhvervsskoler, Lars Kunov, efterlyser mere opbakning til erhvervsuddannelserne.
»Vi risikerer at gå glip af mange unge, der kunne blive rigtig dygtige faglærte, og dem, der kunne være med til at skabe innovation ude i virksomhederne«, siger Lars Kunov.
I Dansk Byggeri mener uddannelseschef Louise
Pihl, at undersøgelsens resultater er et symptom
på, at erhvervsuddannelserne har et dårligt image i befolkningen.
»Der er et indbygget uddannelsessnobberi i vores samfund«, siger hun.
jakob.stig@pol.dk

Ungdomsuddannelse
20-siders særsektion med avisen i dag
Du får

Normalpris

DobbeltDeal pris

Spar pr. md.

130,-

110,-

20 kr. x 6 mdr.

120,-

Fri surf, 3 GB

50,-

0,-

50 kr. x 6 mdr.

300,-

Telenor til Telenor

29,-

0,-

29 kr. x 6 mdr.

174,-

170,-

150,-

20 kr. x 24 mdr.

480,-

DobbeltDeal 5 timer

Mobil, f.eks. Samsung Galaxy S III

Spar i alt

*TQBSFSUJMTBNNFO2.148,

-

Telenor butik 72 12 72 12 Føtex Bilka

Expert telenor.dk

Min. pris er pr. abonnement og mobil i 24 mdr. med Telenor 5 timer, som er minuttakseret (herefter 59 øre pr. min.). Inkl. fri data og Telenor til Telenor. 25 øre pr. sms, 2,5 kr. pr.
mms og 300 kr. i udbetaling og oprettelse. Kreditomkostninger: 0 kr. (ÅOP 0%). Sælges ikke uden abonnement. Tilbuddet gælder t.o.m 11.12.2012.

Det får du også:
ķ
ķ

Danmarks stærkeste netværk

q

Mulighed for at betale din mobil rentefrit
over 6, 12 eller 24 mdr.

q

ķ

Garanteret byttepris for din gamle mobil
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Politiken Research har stillet 861 UUvejledere en række spørgsmål fra torsdag
25. oktober til 2. november. 356 vejledere,
som vejleder grundskoleelever, har deltaget.
Svarprocenten er 41, og vejledere fra 51 ud
af landets 53 UU-centre har deltaget.
Undersøgelsen er ikke statistisk
repræsentativ, men udtrykker en tendens.
Research: Rasmus Kibæk Skytte

