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28. februar 2016 
SGL 
 

  
Til  Energistyrelsen 

 

 

Statistik over solcelleudbygning uge 8, 2016 
 
Energinet.dk sender hermed opgørelse over udbygningen af solceller, som Ener-
ginet.dk har kendskab til den 28. februar 2016. 
 
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. 3.438 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 1087 tilfælde 
skyldes, at ejeren ikke har ansøgt om nettoafregning. For ca. 1000 var der 
deadline for ansøgning d. 31. december 2015, hvorfor disse ikke vurderes at 
kunne komme under nettoafregning. Energinet.dk har i februar 2015 givet be-
sked om disse anlæg til netvirksomhederne.  
 
Disse anlæg er indeholdt i nedenstående opgørelse, men kategoriseringen af 
dem bygger alene på kategorisering ud fra anmeldelses- og idriftsættelsesdato. 
Når anlæggene løbende bliver godkendt til nettoafregning, vil de blive kategori-
seret korrekt i de efterfølgende opgørelser, hvormed fordelingen hermed kan 
variere fra det viste. Netvirksomhederne er i gang med at rykke disse anlægs-
ejere og melder løbende tilbage med anlæg, der skal slettes fra Stamdataregi-
stret, 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. 54,5 324 -64,2 
Afsluttede ansøgninger om at 
komme på overgangsordning: 
Anlæg, hvor der er givet tilsagn om 
forhøjet pristillæg 143,5 850 +94,4 
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Afsluttede ansøgninger om at 
komme på overgangsordning: 
Anlæg, hvor der er givet afslag om 
forhøjet pristillæg 2,6 380 +0,0 
Samlet antal ansøgninger om at 
komme på overgangsordning 

200,6 1.554 +30,2 
 
 
 

Kategori Nettilslutning MW Antal Ændring1 

Gl. nettomålerordning: Solceller 
godkendt til eller forventes godkendt 
til den årsbaserede nettoafregning  473,9 86.923 -0,5 
Anlæg uden forhøjet støtte i drift i 
2012 eller tidligere 

2012 eller 
tidligere 4,1 240 +0,1 

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.  158,1 

 
 

 
7.285 -93,5 

Anlæg med forhøjet afregning, 
nettilsluttet i perioden 20. no-
vember 2012 til og med 19. marts 
2013 

 0,3 33 0,0 

Overgangsordning for anlæg med 
nettilsluttet fra den 20. marts 
2013 til den 10. juni 2013 
 2013 4,6 179 +0,0 
Overgangsordning for anlæg med 
nettilsluttet fra den 11. juni 2013 
eller senere 2013 40,7 375 +0,0 

2014 3,5 27 0,0 

2015 94,4 236 +94,4 
Anlæg på 60/40 
Anlæg, som ikke vil være berettiget til 
overgangsordningerne.  2,6 380 +0,0 
Anlæg med forhøjet støttet 
Anlæg som modtager forhøjet støtte 
efter tilsagn fra puljer 2015 4,3 1.011 +0,3 
Anlæg på 60/40 
Anlæg, som ikke vil være berettiget til 
forhøjet pristillæg efter puljerne.  0,0 2 0,0 
Anlæg uden støtte: Anlæg der ikke 
får pristillæg, da de bruger hele pro-
duktionen selv.  6,1 354 0,2 

Alle solceller i systemet  792,6 97.045 +1,0 

1Ændring i MW siden opgørelsen i uge 5 
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