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7. september 2015 

SGL/LRO/PCG 

 

  

Til  Energistyrelsen 

 

 

Statistik over solcelleudbygning uge 37, 2015 

 

Energinet.dk sender hermed opgørelse over udbygningen af solceller, som Ener-

ginet.dk har kendskab til den 7. september 2015. 

 

Efter ikrafttrædelsen af lov nr. 900 er det nu muligt at opgøre, hvor mange an-

læg, der reelt er godkendt til de enkelte støttesatser.  

 

Bemærk, at ca. 2.892 anlæg endnu ikke er færdigbehandlet. Nogle af disse an-

læg kan ud fra anmeldelses- og idriftsættelsesdato have ret til årsbaseret netto-

afregning. Anlæggene er endnu ikke færdigbehandlet, hvilket i mange tilfælde 

skyldes, at ejeren ikke har ansøgt om nettoafregning. Disse anlæg er indeholdt i 

nedenstående opgørelse, men kategoriseringen af dem bygger alene på katego-

risering ud fra anmeldelses- og idriftsættelsesdato. Når anlæggene løbende bli-

ver godkendt til nettoafregning, vil de blive kategoriseret korrekt i de efterføl-

gende opgørelser, hvormed fordelingen hermed kan variere fra det viste. Net-

virksomhederne er i gang med at rykke disse anlægsejere og melder løbende 

tilbage med anlæg, der skal slettes fra Stamdataregistret, idet de aldrig har 

været sat op. 

 

Omfanget af verserende ansøgninger om at komme på overgangsordning frem-

går af tabellen. 

 

Kategori MW Antal Ændring1 

Verserende ansøgninger om at 

komme på overgangsordning: 

Anlæg, hvor der er søgt om at komme 

på overgangsordning, men hvor sa-

gen ikke er afgjort endnu. 21,5 

 

 

393 -0,9 

Afsluttede ansøgninger om at 

komme på overgangsordning: 

Anlæg, hvor der er givet tilsagn om 

forhøjet pristillæg 35,5 438 +2,1 

Afsluttede ansøgninger om at 

komme på overgangsordning: 

Anlæg, hvor der er givet afslag om 

forhøjet pristillæg 1,0 210 +0,0 
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Samlet antal ansøgninger om at 

komme på overgangsordning 
58,0 1.041 +1,2 

 

 

 

Kategori Nettilslutning MW Antal Ændring1 

Gl. nettomålerordning: Solceller 

godkendt til eller forventes godkendt 

til den årsbaserede nettoafregning  475,9 87.144 0,0 

Anlæg uden forhøjet støtte i drift i 

2012 eller tidligere 

2012 eller 

tidligere 4,6 236 0,0 

Anlæg der potentielt kan være 

berettiget til forhøjet støtte på 

overgangsordningerne/puljerne:  

Anlæg, der kan være omfattet af 

overgangsordningerne/puljerne, men 

som enten ikke har ansøgt herom 

eller hvor ansøgningen om at komme 

på overgangsordning/afgørelse efter 

puljerne endnu ikke er færdigbehand-

let.   156,2 

 

 

 

6840 -1,4 

Anlæg med forhøjet afregning, 

nettilsluttet i perioden 20. no-

vember 2012 til og med 19. marts 

2013 

 0,1 16 0,0 

Overgangsordning for anlæg med 

nettilsluttet fra den 20. marts 

2013 til den 10. juni 2013 

 2013 3,8 127 0,2 

Overgangsordning for anlæg med 

nettilsluttet fra den 11. juni 2013 

eller senere 
2013 27,4 271 +1,4 

2014 3,8 23 +0,1 

2015 0,4 1 +0,4 

Anlæg på 60/40 

Anlæg, som ikke vil være berettiget til 

overgangsordningerne.  1,0 210 0,0 

Anlæg med forhøjet støttet 

Anlæg som modtager forhøjet støtte 

efter tilsagn fra puljer 2015 0,8 149 0,0 

Anlæg uden støtte: Anlæg der ikke 

får pristillæg, da de bruger hele pro-

duktionen selv.  5,3 299 0,0 

Alle solceller i systemet  679,3 95.316 +0,7 

1Ændring i MW siden opgørelsen i sidste uge 

 

 

 

 


