P R E S S E S T U NT
Åbent brev til Energipolitisk Udvalg og energiminister Martin Lidegaard.
Kære udvalg og energiminister.
Vi har et godt tilbud til Jer – et jydsk tilbud:
Inden jul forventes Folketinget at vedtage den nye lov om støtte til solceller. Vi er af den
overbevisning, at præmisserne for loven for private solcelleanlæg ikke holder i praksis. Derfor har
vi et tilbud til medlemmerne af Energipolitisk Udvalg og energiministeren: Vi vil kvit og frit forære
Jer et solcelleanlæg – hver og en af Jer - eller en af Jeres vælgere, eller en af Jeres venner, hvis I/de
kan overholde de betingelser, som er i gang med at blive vedtaget på Borgen.
I kan hver især få – eller et partimedlem eller en ven – et solcelleanlæg til en værdi af 100.000
kroner, opsat og i drift, hvis I inden for de næste 12 efterfølgende måneder efter idriftsættelsen
kan leve op til betingelserne, som I selv har sat. Kan I ikke det, skal I betale for anlægget.
Og vi er jo ikke jyder for ingenting, så præmisserne er som følger:
1) Målerregnskabet skal vise, at det, som energiministeren lover, er muligt; at tilbagebetale dette
anlæg inden for 10 år, hvis det var finansieret med et 3 % lån.
2) Egetforbruget skal være på mindst 40 % første år – det er en af forudsætningerne i lovforslaget.
3) Der må ikke være en stigning på mere end 5 % i energiforbruget i pågældende hus i forhold til
året før. (For at undgå snyd).
Kære politikere - vi er ikke bange – er I?
Nu er det på tide med lidt fakta:
Anlægget, som I - måske - får gratis, er et 5,5 kWpeak anlæg, bestående af lutter
kvalitetskomponenter og opsat af dygtige danske håndværkere.
Solcelleanlægget består af:
1stk. Kostal Piko inverter (Tysk kvalitet) med webinterface
30 stk. SolarSoul 190 watt monokrystallinske paneler (Kinesiske med meget høj ydelse)
Baggrunden for dette tilbud er, at vi som Christiansborg mener, at den gamle solcelleordning var
blevet for lukrativ: Men derfor er der jo ingen grund til at køre i den anden grøft. Vi vil derfor

gerne konfrontere politikerne med realiteterne, og af den grund giver vi dem dette tilbud, og
dermed også underforstået spørgsmålet:
Vil I helst miste penge
Miste en ven
En vælger
Eller tror I på Jeres egne love?
Vi siger blot: Velkommen til virkeligheden.

Med venlig hilsen
SolarPanels
www.solarpanels.dk
Henvendelse angående dette pressestunt til Poul Schack Petersen på 20 80 85 56.

P.S.: Medsendte tilbud gælder til udgangen af februar.

