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Notat om solcellestatistik marts 2016 

 

 Sammenfatning 

Månedsstatistikken fra marts 2016 viser, at udbygningen med solceller på 

overgangsordningerne fortsat har potentiale til at overstige den af forligskredsen 

godkendte udbygning på 260 MW med 41,6 MW. Potentialet for solceller på 

overgangsordningerne ligger dermed fortsat på omkring 300 MW, siden denne 

stigning blev kendt i januar 2016. Siden februar 2016 er der blevet behandlet en 

større mængde ansøgninger. Det betyder, at antallet af godkendte anlæg til 

overgangsordningerne er steget. 

 

Der blev åbnet for ansøgninger til puljerne på 56 MW den 1. februar 2016, og pr. 

28. februar er der modtaget ansøgninger for 164 anlæg svarende til 0,768 MW. 

Ansøgningsrunden løber frem til 31. maj 2016. 

 

Nedenfor følger en beskrivelse af de enkelte elementer i månedsstatistikken. 

 

 Årsbaseret nettoafregning 

Det fremgår af Energinet.dks statistik, at der pr. 28. februar 2016 er godkendt 461,2 

MW på den årsbaserede nettomålerordning. Yderligere 12,7 MW er endnu ikke 

behandlet og afventer godkendelse. Forligskredsen har godkendt finansiering til 

478 MW pr. 25. november 2014.  

 

 Overgangsordningerne 

Potentialet for solceller på overgangsordningerne ligger pr. 28. februar 2016 på 

301,6 MW. Som nævnt har niveauet været stabilt siden stigningen i anmeldelser og 

nettilslutninger umiddelbart før årsskiftet 2015-2016. 

 

Nedenstående figur viser status for potentialet for udbygning med solceller på 

overgangsordningerne de seneste tre måneder.  Den sorte streg angiver den 

aftalte finansiering på overgangsordningerne på 260 MW. Figuren er opdelt efter 

graden af sandsynlighed for, at anlæggene godkendes til overgangsordningerne. 

Siden sidste månedsstatistik er der blevet godkendt yderligere 94,4 MW, og der er 

kommet nye ansøgninger svarende til 30,2 MW, som der allerede var taget højde 

for i det samlede potentiale. Potentialet for solceller på overgangsordningerne 

ligger dermed fortsat på omkring 300 MW. De seneste måneders statistik tegner et 

billede af, at langt de fleste ansøgninger hidtil er blevet godkendt.  
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Figur 1: Udvikling i anlæg, der potentielt kan komme på overgangsordninger, pr. 28. februar 2016 

 

 

På baggrund af statistikken fra Energinet.dk pr. 28. februar kan det udledes: 

 

- at der samlet er godkendt anlæg til overgangsordningerne svarende til 

143,5 MW (grøn kategori). 

- at der er verserende ansøgninger for 54,5 MW til overgangsordninger (gul 

kategori) 

- at der er 103,6 MW, hvor det for nærværende er svært at vurdere 

anlæggenes mulighed for at komme på en overgangsordning, før en 

eventuel ansøgning er behandlet.  

 

Energistyrelsen foretager i øjeblikket en undersøgelse af, hvorvidt der er 

solcelleanlæg, der endnu ikke er nettilsluttet, som potentielt kan blive omfattet af 

overgangsordningerne. Energistyrelsen forventer at være færdig med 

undersøgelsen ultimo april. 

 

 Solcellepuljen 

Status på solcellepuljerne fremgår af tabel 1 og er baseret på solcellestatistikken 

pr. 28. februar 2016 og oplysninger modtaget fra Energinet.dk.   
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Tabel 1: Udvikling i anlæg, der potentielt kan komme på overgangsordninger, pr. 28. februar 2016 

 2015-puljen  

(samlet udbud var 60 MW) 

2016-puljen  

(samlet udbud er 56 MW) 

Underpulje 
Antal 

ansøgninger 
  Effekt (MW) 

Antal 

ansøgninger 

indtil videre 

Effekt (MW) 

indtil videre 

Underpulje 1 – lejeboliger  190     5,2 9 0,037 

Underpulje 2 – private personer 

(ikke omfattet af underpulje 1) 

4.555 18,0 155 0,731 

Underpulje 3 – Fælles anlæg 

organiseret i lav  

4 0,0 0 0 

Underpulje 4 – Fælles anlæg 

(afdelinger i alm. bolig.  mv.) 

83 0,8 0 0 

 

Solcellestatistikken pr. 28. februar 2016 viser, at 1.011 anlæg svarende til 4,3 MW, 

har udnyttet deres tilsagn og nu modtager pristillæg. Der er således anlæg 

svarende til 19,7 MW, der endnu ikke har udnyttet deres tilsagn. 

 

2016-puljen åbnede den 1. februar og løber indtil den 31. maj 2016. Der er pr. 28. 

februar 164 anlæg svarende til 0,768 MW, der har ansøgt om støtte fra puljen. 

 

 60/40-ordningen 

Støtte fra 60/40-ordningen medfører, at støttemodtager har en fast afregningspris 

på 60 øre/kWh de første 10 år og en fast afregningspris på 40 øre/kWh de 

næstfølgende 10 år.  

 

Støtteordningen har indtil videre haft en begrænset søgning, da puljerne er 

økonomisk set mere attraktive. Der er således kun godkendt 2,6 MW på ordningen.  


