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Notat om resultatet af solcellepuljen 2015 

 

Hvad er solcellepuljen? 

Der er vedtaget en pulje med forhøjet tilskud på i alt 20 MW solceller om året i 

perioden 2013-2017, dvs. samlet 100 MW. Der blev udbudt 60 MW i 2015, da 

puljen for 2013 og 2014 ikke blev udmøntet. Dette skyldtes, at Europa-

Kommissionen først godkendte puljen i slutningen af 2014. 

 

Puljen for 2015 blev udbudt i fire underpuljer i perioden fra den 16. marts 2015 til 

og med 31. maj 2015. Der blev i foråret givet tilsagn om ca. 19 MW, hvoraf ca. 1,4 

MW først vil kunne få tildelt tilsagn fra efterårets puljer, fordi de ikke lå indenfor 

kapacitetsgrænsen på en underpulje i foråret. 

 

Flere underpuljer blev ikke udnyttet fuldt ud i den første ansøgningsrunde i foråret 

2015. Derfor afholdt Energinet.dk en ny ansøgningsrunde, hvor den resterende 

kapacitet fra forårspuljen på 40,99 MW blev udbudt fra og med 1. oktober 2015 til 

og med den 31. oktober 2015 i én samlet pulje. Energinet.dk har i efteråret 

modtaget ansøgninger om tilsagn, som samlet har en kapacitet på ca. 6,3 MW. 

 

Resultat af årets udmøntning 

Solcellepuljen er fordelt på 4 underpuljer, som er nærmere beskrevet nedenfor 

sammen med resultatet af forårets og efterårets udmøntning, jf. tabel 1. 

 

Der er primært private personer, der har udvist interesse for at søge puljen. Private 

personer omfatter eksempelvis enfamilies-boliger og sommerhuse. Energinet.dk 

har i foråret og efteråret modtaget ansøgninger fra hhv. 3.330 og 1.255 fra denne 

type ansøgere. 

 

Det ses også, at der har været begrænset interesse om at søge om støtte i 

underpulje 3 og 4, som omfatter boligforeninger, der nettoafregner forbrug fra 

fælles faciliteter og solcellelav. For disse anlægstyper er der samlet ansøgt om 

godt 1,1 MW fra puljen i hele 2015. 
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1) 
Det bemærkes, at der var en begrænsning i kapaciteten, der kunne søges om, i 

underpuljerne i forårets pulje. Der har ikke været en begrænsning i kapaciteten fordelt på 

underpuljer i efterårets ansøgningsrunde.  
2) 

De 1,4 MW, som er markeret i parentes, er ansøgninger fra forårets pulje, der ikke 

opnåede tilsagn pga. kapacitetsgrænsen ved underpuljer i foråret. Ansøgningerne er blevet 

opretholdt i efterårets pulje og har herefter opnået tilsagn.  

 

Der videreføres ca. 36 MW til puljen for 2016. 

På baggrund af det samlede antal ansøgninger, som Energinet.dk har modtaget til 

puljen i 2015, er der givet tilsagn om ca. 24 MW. Da den samlede pulje i 2015 var 

på i alt 60 MW, vil der således blive overført ca. 36 MW fra puljen i 2015 til puljen i 

2016. Puljen i 2016 var i forvejen på 20 MW og vil derfor med overførslen blive på 

ca. 56 MW.  

 

Ansøgningsrunden til næste års pulje åbner første gang den 1. februar 2016. 

 

Tabel 1: Resultat af 2015-pulje fordelt på underpuljer
 

 

  
Forårets pulje Efterårets pulje I alt 

Underpuljer Afsat til 

under-

puljer 
1
, 

MW 

Antal 

ansøg-

ninger 

Antal 

ansøgte 

MW 

Antal 

MW 

(tilsagn) 

Antal 

ansøg-

ninger 

Antal 

ansøgte 

MW 

Antal 

MW 

(tilsagn) 

Tilsagn 

MW 

Underpulje 1 

- til lejeboliger  
18 160 5,7 5,1  30 0,15 0,1 5,2 

Underpulje 2 

- til private 

personer  

12 3.300 15,5 12,0 1.255 5,99 
6 

(1,4) 
2 18,0 

Underpulje 3 

- til solcellelav 
15 4 0,04 0,0  0 0 0,0 0,0 

Underpulje 4 

- til fælles 

solcelleanlæg  

15 55 0,9 0,6  28 0,28 0,2 0,8 

Total 60 3.519 22,14 17,7 1.313 6,33 6,3 24,0 


