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Notat om solcellestatistik februar 2016 
 

 

Månedsstatikken fra februar 2016 viser, at udbygningen med solceller på 

overgangsordningerne er stort set uændret fra januar 2016. Den potentielle 

overskridelse af de økonomiske rammer, som forligskredsen har godkendt, er på 

40,7 MW. Forligskredsen har godkendt de økonomiske rammer for en udbygning 

på 260 MW på overgangsordningerne. Det fremgår af Energinet.dks 

stamdataregister, at potentialet for udbygning på overgangsordningerne er 300,7 

MW. 

 

Nedenfor følger en beskrivelse af de enkelte elementer i månedsstatistikken.  

 

Årsbaseret nettoafregning 

Det fremgår af Energinet.dks statistik, at der pr. 3. februar 2016 er godkendt 474,4 

MW på den årsbaserede nettomålerordning. Forligskredsen har den 25. november 

2014 godkendt finansiering til 478 MW. 

 

Overgangsordningerne 

Forligskredsen har d. 25. november 2014 godkendt den økonomiske ramme for en 

udbygning med solceller på overgangsordningerne på 260 MW baseret på en 

tidligere afdækning af projekter med større solcelleanlæg foretaget af 

Energistyrelsen. 

 

Den potentielle overskridelse af de økonomiske rammer kommer som følge af en 

stor stigning i anmeldelse og nettilslutning af solcelleanlæg svarende til 80 MW fra 

kvartalsrapporten i december 2015 og til forgående månedsstatistik. Den store 

tilslutning blev tilskrevet et væsentligt incitament til at etablere og nettilslutte anlæg 

berettiget til overgangsordningerne inden årsskiftet. På baggrund af statistikken for 

februar 2016, der viser en minimal stigning i ansøgninger til overgangsordninger fra 

januar 2016, tyder det på, at stigningen som forventet skyldtes incitamentet til at 

anmelde og nettilslutte inden årsskiftet.  

 

Nedenstående figur viser potentialet for udbygningen med solceller på 

overgangsordningerne. Den sorte streg angiver den aftalte finansiering på 

overgangsordningerne (260 MW). Figuren er opdelt efter graden af sandsynlighed 

for, at anlæggene godkendes til overgangsordningerne. Der er ikke sket 

bemærkelsesværdige ændringer fra sidste månedsstatistik. Ud af det samlede 
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potentiale på 300,7 MW pr. 3. februar 2016 er 49,1 MW allerede godkendt til 

overgangsordningerne (grøn kasse). Herefter bliver sandsynligheden lavere for, at 

anlæggene kommer på overgangsordningerne, jo højere man bevæger sig op i 

figuren. 

 

 

 

På baggrund af statistikken fra Energinet.dk kan det udledes, 

- at der er 101,6 MW, hvor det er svært at vurdere anlæggenes mulighed for 

at komme på en overgangsordning, før en eventuel ansøgning er 

behandlet (rød kasse). 

- at der er anlæg med en samlet effekt på 26,2 MW, hvor der vurderes at 

være høj sandsynlighed for, at anlæggene kan godkendes til en 

overgangsordning, da projekterne har modtaget vejledende udtalelser fra 

Energinet.dk, selv om der endnu ikke er indsendt en ansøgning (blå 

kasse). 

- at der er 5,1 MW, hvor der ikke er indleveret ansøgninger til at komme på 

overgangsordningerne, men hvor der på baggrund at nettilslutningsdatoer 

vurderes at være høj sandsynlighed for, at de kan godkendes til 

overgangsordningerne (brun kasse). 

- at der er verserende ansøgninger om 118,7 MW til overgangsordningerne 

(gul kasse). 
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Anlæg potentielt på overgangsordning pr. 3. februar 2016

Anlæg der potentielt er berretiget
til overgangsordningerne, men
hvor der ikke er indleveret
ansøgning om pristillæg (101,6
MW)

Anlæg der har modtaget vejlende
udtalelse fra ENDK (26,2 MW)

Anlæg hvor der ikke er indleveret
ansøgning, men som med stor
sandsynlighed vurderes at være
berettiget overgangsordningerne
(5,1 MW)

Anlæg hvor der er ansøgt til
overgangsordningerne (118,7
MW)

Godkendte anlæg til
overgangsordningerne (49,1 MW)

260 MW
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Den potentielle ekstra udbygning på overgangsordningerne vurderes med betydelig 

usikkerhed at øge PSO-udgifterne med samlet 170 mio. kr. (faste 2015-priser) frem 

til og med 2020.  

 
Energistyrelsen er som nævnt i statistikken for januar blevet bedt om at undersøge 
de bagvedliggende tal nærmere for en vurdering af, om det bliver nødvendigt at 
finde yderligere finansiering til overgangsordningerne.  
 

Vurderingen af behovet for yderligere finansiering afrapporteres til EFK-udvalget. 

 

Solcellepuljen 

Der er pr. 3. februar 2016 915 anlæg svarende til 4,0 MW, der har udnyttet deres 

tilsagn og nu modtager pristillæg. 

 

Udvikling i registrerede anlæg 

Udviklingen i effekten af registrerede anlæg, der potentielt kan komme på 

overgangsordninger (ekskl. godkendte anlæg på overgangsordninger), fremgår af 

nedenstående figur (blå graf). Figuren indeholder også udviklingen i effekten af 

anlæg godkendt til forhøjet afregning (rød graf). 

 

 

 

Udviklingen i gruppen af ikke færdigbehandlede anlæg fremgår af nedenstående 

figur. 
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