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Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 

Christiansborg  

1240 København K 

Ikraftsættelse af bekendtgørelser for solcelleanlæg, 

husstandsvindmøller m.v. 
 

Til udvalgets orientering fremsendes høringsnotater og udstedte bekendtgørelser: 

 

1. om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 

20. november 2012 eller senere. 

2. om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre 

vedvarende energianlæg end vindmøller. 

3. om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret 

elektricitet m.m. 

 

Bekendtgørelserne har været i høring i perioden 2. juli 2015 til 13. august 2015. 

Høringen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer.  

 

Bekendtgørelserne udmønter den nye ansøgningsprocedure, som blev vedtaget af 

Folketinget med lov nr. 744 af 1. juni 2015 (L 163), som trådte i kraft den 1. juli 2015.  

 

Ændret ansøgningsprocedure 

Det fremgår af bekendtgørelserne, at pristillæg til elektricitet fremstillet på 

solcelleanlæg, andre mindre VE-anlæg og husstandsvindmøller gøres betinget af, at 

Energinet.dk har givet tilsagn om pristillæg, inden projektet er påbegyndt. Den 

ændrede ansøgningsprocedure skal sikre, at projekter ikke påbegyndes i tillid til en 

støtte, som eventuelt ikke kan opnås. 

 

Ændringerne i bekendtgørelserne forelægges ikke for udvalget inden ikrafttrædelsen, 

fordi ændringerne ikke er omfattet af kravet om forelæggelse for udvalget efter lov 

om fremme af vedvarende energi. Bekendtgørelserne indeholder genaffattelser af 

bestemmelser, som i sig selv skulle forelægges for udvalget efter lov om fremme af 

vedvarende energi. Disse bestemmelser har tidligere været forelagt for og godkendt 

af udvalget og skal derfor ikke forelægges igen. 

 

Til udvalgets orientering fremsendes desuden høringsnotat og bekendtgørelse: 

 

4. om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet 

(nettoafregningsbekendtgørelsen)  
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Bekendtgørelsen om nettoafregning er foreslået ændret af praktiske årsager, således 

at ansøgningsproceduren for nettoafregning følger ansøgningsproceduren for 

pristillæg som anført ovenfor. 

 

Bekendtgørelserne gælder fra den 23. september 2015.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars Chr. Lilleholt 
 

 


