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Orientering om høring af udkast til bekendtgørelse om solceller m.v. 

 

Til udvalgets orientering fremsendes vedlagt udkast til bekendtgørelse om pris-

tillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. no-

vember 2012 eller senere. 

 

Bekendtgørelsesudkastet indeholder forslag til udmøntning af de nye støttereg-

ler til solcelleanlæg, som blev vedtaget af Folketinget med lov nr. 900 af 4. juli 

2013. Udkastet indeholder primært regler om 

 

1. hvad der forstås ved fælles solcelleanlæg, 

2. fordeling af puljen på 20 MW årligt i perioden 2015-2016 og 

3. generelle regler om pristillæg, herunder ændring af pristillæg. 

 

Bekendtgørelsesudkastet skal ses i sammenhæng med, at jeg forventer at kun-

ne sætte de vedtagne regler i lov nr. 900 af 4. ju li 2013 om ændring af lov om 

fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) i kraft i 

februar 2015. 

 

Et oprindeligt udkast til bekendtgørelsen var i høring i perioden fra den 12. 

marts 2014 til den 2. april 2014.  

 

Bekendtgørelsen kunne ikke træde i kraft i foråret 2014 efter høringen, da Eu-

ropa-Kommissionens afgørelse i statsstøttesagen ikke forelå. 

  

Europa-Kommissionen har den 24. oktober 2014 truffet afgørelse vedrørende 

de nye regler om pristillæg til solceller m.v., som Kommissionen korrigerede 

den 18. december 2014. Afgørelsen er tidsbegrænset til og med 2016. 

 

Baggrunden for, at afgørelsen er tidsbegrænset, er, at der kun er fundet en trak-

tatmedholdelig finansiering af støtten til solceller til og med 2016, idet der alene 

er fundet en midlertidig PSO-løsning. Energiforligskredsen har dog givet tilsagn 

om at finde en langsigtet løsning for det fremadrettede PSO-system med virk-

ning fra den 1. januar 2017. Energiforligskredsen er ligeledes enig i, at hvis der 

mod forventning ikke opnås enighed om en traktatmedholdelig PSO-løsning, så 

skal allerede givne støttetilsagn i 2015 og 2016 dog honoreres. 
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Energistyrelsen sender bekendtgørelsesudkastet i ekstern høring den 19. janu-

ar 2015 med frist for afgivelse af høringssvar den 26. januar 2015. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Rasmus Helveg Petersen 

 

 


