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SPØRGSMÅL OG SV AR  10. februar 2015 

Center for Forsyning 

 

 

Ikraftsættelse af støtteregler for solceller, husstandsvindmøller og andre mindre VE-

anlæg 

 

Oversigt over spørgsmål 

 

Ikraftsættelsen 

 

1 Hvilke regler er det, der sættes i kraft nu? 

2 Hvorfor bliver reglerne først sat i kraft nu? 

3 Hvornår sættes reglerne i kraft? 

4 Hvor findes de nye regler? 

Administration af støtteordningerne 

 

5 Hvilken betydning har de nye støtteregler for solcelleejerne? 

6 Hvilken betydning har de nye støtteregler for husstandsvindmølleejerne? 

7 Hvem behandler ansøgninger om forhøjet støtte efter de nye regler? 

8 Hvor lang tid tager det at få behandlet en ansøgning om forhøjet støtte? 

EU-Kommissionens afgørelser om støtten til solcelleanlæg, husstandsvindmøller m.v. 

 

9 Hvad har Kommissionen truffet afgørelse om? 

10 Hvorfor er Kommissionens afgørelser kun to-årige? 

11 Betyder det, at den forhøjede støtte til solcelleanlæg, husstandsvindmøller m.v. kun 

kan udbetales til og med 2016? 

12 Hvis man har fået tildelt støtte i 2015 eller 2016, skal man så søge igen for at få udbe-

talt støtten efter 2016? 

 

 

Ikraftsættelsen 

 

1) Hvilke regler er det, der sættes i kraft nu? 

 

 I sommeren 2013 vedtog Folketinget nye regler om forhøjet støtte til solcelleanlæg, hus-

standsvindmøller og andre mindre VE-anlæg. Det er disse regler, som nu sættes i kraft. 
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2) Hvorfor bliver reglerne først sat i kraft nu? 

 

 Som anført i forbindelse med fremsættelsen af reglerne i Folketinget skulle EU-

Kommissionen godkende de nye regler om forhøjet støtte til solcelleanlæg, husstands-

vindmøller og andre mindre VE-anlæg, inden de kunne sættes i kraft. Kommissionen god-

kendte støttereglerne i slutningen af 2014. Derfor kan reglerne nu sættes i kraft. 

 

3) Hvornår sættes reglerne i kraft? 

 

 De nye regler om forhøjet støtte til solcelleanlæg, husstandsvindmøller m.v. er sat i kraft 

fra den 11. februar 2015. 

 

4) Hvor findes de nye regler? 

 

 Reglerne om støtte til solcelleanlæg m.v. findes i lov nr. 900 af 4. juli 2013. 

 

 Reglerne om støtte til husstandsvindmøller findes i lov nr. 641 af 12. juni 2013. 

 

 Samtidig med at reglerne om støtte til solcelleanlæg m.v. sættes i kraft, er der også udstedt 

to bekendtgørelser (125 og 126), som udmønter reglerne nærmere. Herudover er den be-

kendtgørelse, der udmønter reglerne om støtte til husstandsvindmøller ændret. 

 

 Energistyrelsen har derudover udstedt en lovbekendtgørelse, hvor de nye regler om støtte 

til solcelleanlæg og husstandsvindmøller indgår. 

 

 

Administration af støtteordningerne 

 

5) Hvilken betydning har de nye støtteregler for solcelleejerne? 

 

 Ikraftsættelsen af de nye regler om forhøjet støtte til solcelleanlæg betyder, at solcelleejere 

kan ansøge Energinet.dk om at blive omfattet af overgangsordningerne, som berettiger til 

forhøjet støtte.  

 

 For at kunne blive omfattet af overgangsordningerne til lov nr. 900 skal der være indgået 

en bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 20. marts 2013 

henholdsvis den 11. juni 2013. Herudover skal der senest den 20. marts 2013 henholdsvis 

den 11. juni 2013 være foretaget mindst en af følgende handlinger for, at et anlæg kan bli-

ve omfattet af overgangsordningerne: 

1) Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning. 

2) Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse efter byggeloven 

eller regler udstedt i medfør heraf. 

3) Netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i 

et register oprettet efter § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning. 

4) Netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af anlægget. 

 

Handlingerne må ikke efterfølgende være trukket tilbage. 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152758
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152190
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168000
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168003
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167976
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167976
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167872
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 Private husstande, der ønsker at blive omfattet af puljeordningen med forhøjet støtte til i 

alt 60 MW i 2015, kan ansøge Energinet.dk fra den 16. marts 2015 kl. 10.00. Puljen er 

opdelt i fire underpuljer. 

 

 Hvis alle underpuljerne til private husstande på 60 MW i 2015 ikke udnyttes fuldt ud i 

forbindelse med den første ansøgningsrunde, afholder Energinet.dk en ny ansøgningsrun-

de, hvor den resterende mængde watt fra den første ansøgningsrunde fordeles ud fra en 

samlet pulje. Ansøgningsrunden afholdes fra den 1. oktober 2015 og løber frem til og med 

den 31. oktober 2015. 

 

6) Hvilken betydning har de nye støtteregler for husstandsvindmølleejerne? 

 

 Ikraftsættelsen af de nye regler om forhøjet støtte til husstandsvindmøller betyder, at hus-

standsvindmølleejere, der har nettilsluttet møller den 20. november 2012 eller senere, nu 

kan ansøge Energinet.dk om de forhøjede pristillæg på 250 øre/kWh for møller med en in-

stalleret effekt på op til 10 kW, eller 150 øre/kWh for møller mellem 10 kW og op til 25 

kW. Husstandsvindmøller, der er nettilsluttet i perioden 20. november 2012 til og med den 

31. december 2013, kan ikke opnå den forhøjede støtte, hvis de samtidig er på årsbaseret 

nettoafregning. 

 

 Nye husstandsvindmølleejere vil også kunne søge om at få de forhøjede pristillæg. 

 

7) Hvem behandler ansøgninger om forhøjet støtte efter de nye regler? 

 

 Det er Energinet.dk, der behandler ansøgninger om forhøjet støtte for såvel solcelleanlæg 

som husstandsvindmøller. 

 

8) Hvor lang tid tager det at få behandlet en ansøgning om forhøjet støtte? 

 

 Energinet.dk forventes at modtage en stor mængde ansøgninger om forhøjet støtte efter de 

nye regler for såvel solcelleanlæg som husstandsvindmøller.  

 

 Da der skal foretages en grundig gennemgang af hver enkelt ansøgning, må man derfor 

regne med, at der kan gå noget tid, før Energinet.dk har truffet afgørelse og udbetalt støtte. 

 

 

EU-Kommissionens afgørelser om støtten til solcelleanlæg, husstandsvindmøller m.v. 

 

9) Hvad har Kommissionen truffet afgørelse om? 

 

 Kommissionen har truffet afgørelse om godkendelse af støtten til solcelleanlæg, hus-

standsvindmøller m.v. efter EU’s statsstøtteretningslinjer. 

 

10) Hvorfor er Kommissionens afgørelser kun to-årige? 

 

 Kommissionen stillede i foråret 2014 spørgsmålstegn ved det danske PSO-system. 
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 I efteråret 2014 blev der fundet en midlertidig løsning frem til og med 2016 på de pro-

blemstillinger, som Kommissionen har rejst vedrørende det danske PSO-system. 

 

 Kommissionens afgørelser vedrørende støtten til solcelleanlæg, husstandsvindmøller m.v. 

gælder til og med 2016, da der alene er fundet en midlertidig løsning på problemstillin-

gerne vedrørende det danske PSO-system. 

 

 Det betyder, at der ikke må gives tilsagn om ny støtte efter 2016, hvis ikke der forinden er 

fundet en langsigtet løsning på PSO-problemstillingen. 

 

11) Betyder det, at den forhøjede støtte til solcelleanlæg, husstandsvindmøller m.v. kun 

kan udbetales til og med 2016? 

 

 Tilsagn om støtte til solcelleanlæg og husstandsvindmøller, som er givet i 2015 og 2016, 

og som er omfattet af Kommissionens afgørelser fra slutningen af 2014, kan også honore-

res efter 2016. 

 

 Støtte, der er tildelt i 2015 og 2016, kan altså også udbetales efter 2016. 

 

12) Hvis man har fået tildelt støtte i 2015 eller 2016, skal man så søge igen for at få udbe-

talt støtten efter 2016? 

 

 Hvis man har fået tildelt støtte i 2015 eller 2016, skal man ikke søge igen for at få udbetalt 

støtten efter 2016. 

 


