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Energistyrelsen 

 
Amaliegade 44 
1256 København K 
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 
 
www.ens.dk 

Til høringsparterne 

 

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af 

vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 

 

Energistyrelsen sender vedlagte udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1115 af 

18. september 2015, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1123 af 24. august 2016 

om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 

(herefter nettilslutningsbekendtgørelsen). 

 

Ændringerne i udkast til nettilslutningsbekendtgørelsen er fremhævet i forhold til 

den gældende nettilslutningsbekendtgørelse.  

 

Indhold og baggrund 

Formålet med ændring af nettilslutningsbekendtgørelsen er at udmønte 

støtteordningen for husstandsvindmøller for perioden 2017-2020.  

 

Støtteordningen er blevet anmeldt til Europa-Kommissionen efter 

gruppefritagelsesforordningen den 27. januar 2017 med en varighed til og med  

31. december 2020. 

 

De gældende regler for støtteordningen i 2016 med årlig en pulje på 1 MW 

videreføres med mindre justeringer for støtteordningen for perioden 2017-2019. I 

2017-2019 er der ligesom i 2016 en pulje på i alt 1 MW pr. år. Energinet.dk afholder 

en ansøgningsrunde hvert år i 2017-2019.  

 

Ansøgningsrunden for tilsagn til pristillæg inden for puljerne i 2017-2019 er i 

samarbejde med Energinet.dk fastsat til perioden fra og med første onsdag i maj til 

og med anden onsdag i juni, i alt 6 uger. Ansøgningsrunden vil blive offentliggjort 

på Energinet.dk’s hjemmeside.  

 

Energinet.dk vil behandle de fyldestgørende ansøgninger i den rækkefølge de 

kommer ind i, og tilsagnene om pristillæg vil derfor blive givet til de indkomne 

fyldestgørende ansøgninger efter først til mølle-princippet.  

 

Hvis Energinet.dk modtager en ansøgning uden for den annoncerede 

ansøgningsrunde, vil Energinet.dk afvise ansøgningen.  

 

Ansøgningen om tilsagn om pristillæg skal sendes til Energinet.dk inden projektet 

påbegyndes for at kunne få tilsagn efter § 41, stk. 4, i lov om fremme af 

vedvarende energi.   

 

De gældende regler for oplysninger og dokumentation, der skal vedlægges 

ansøgning om tilsagn om pristillæg, videreføres med mindre justeringer for 
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støtteordningerne for perioden 2017-2020. Der er dog tilføjet et nyt oplysningskrav i 

medfør af gruppefritagelsesforordningen. En virksomhed skal i forbindelse med 

ansøgning om tilsagn om pristillæg bekræfte, at virksomheden ikke har modtaget et 

krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere 

endelig afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked. Hvis 

virksomheden har modtaget et sådan krav, skal virksomheden bekræfte, at kravet 

er fuldt ud efterkommet på følgende tidspunkter: 1) ved ansøgning om tilsagn om 

pristillæg, 2) ved ansøgning om udbetaling af pristillæg og 3) under selve 

udbetalingsperioden. 

 

Hvis virksomheden ikke har efterkommet et tilbagebetalingskrav fuldt ud, vil 

Energinet.dk træffe følgende afgørelse i de 3 tilfælde nævnt ovenfor:  

 

Ad 1) Afslag på ansøgning om tilsagn om pristillæg  

Ad 2) Afslag på ansøgning om udbetaling af pristillæg 

Ad 3) Afslag på udbetaling af pristillæg under selve støtteperioden  

 

Energinet.dk vil kunne træffe afgørelse om udbetaling af pristillæg og genoptage 

udbetaling af pristillægget, når virksomheden har sendt dokumentation til 

Energinet.dk om, at kravet er efterkommet fuldt ud. 

 

Det bemærkes, at støtteperioden på 12 år ikke suspenderes i tilfælde af, at 

Energinet.dk træffer afgørelse om afslag på ansøgning om udbetaling af pristillæg 

eller afslag på udbetaling af pristillæg under selve støtteperioden.  

 

Hvis puljen for 2017 og 2018 ikke udnyttes fuldt ud, vil eventuelt overskydende 

Watt fra puljen for 2017 blive overført til puljen i 2018 og eventuelt overskydende 

Watt fra puljen for 2018 vil blive overført til puljen i 2019. Da der ikke er en pulje i 

2020, vil der ikke kunne overføres overskyende Watt fra puljen for 2019 til 

ordningen uden pulje i 2020. Således vil eventuelt overskydende Watt fra puljen for 

2019 bortfalde. 

 

Endelig er der foretaget en række konsekvensrettelser i bekendtgørelsen. 

 

Baggrunden for, at støtteordningen for nye husstandsvindmøller for perioden 2017-

2020 først udmøntes nu, er, at der den 17. november 2016 blev fundet en 

langsigtet PSO-løsning med virkning fra og med 1. januar 2017.  

 

Det er på denne baggrund, at støtteordningen for husstandsvindmøller vedrørende 

perioden 2017-2020 i § 41, stk. 4, jf. lov 1877 af 29. december 2015, blev sat i kraft 

den 26. januar 2017, jf. bekendtgørelse nr. 82 af 19. januar 2017 og efterfølgende 

blev anmeldt til Europa-Kommissionen efter gruppefritagelsesforordningen med en 

varighed til og med udgangen af 2020.  

 

Aftrapningsordningen i perioden 2017-2020 består af en puljeordning i 2017-2019 

og en ordning uden pulje i 2020. Aftrapningsordningen medfører, at der kan gives 
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tilsagn om støtte til nye husstandsvindmøller, inden projektet påbegyndes. 

Tilsagnet indeholder vilkår om nettilslutning senest 2 år efter afgivelse af tilsagnet. 

Virksomheder, der har fået tilsagn den 1. januar 2017 eller senere, kan maksimalt 

få støtte svarende til 15 mio. euro pr. virksomhed pr. projekt.  

 

Aftrapningsordningen medfører en nedsættelse af afregningsprisen for 

husstandsvindmøller med en installeret effekt på til og med 10 kW og for 

husstandsvindmøller med en installerede effekt over 10 kW til og med 25 kW. 

Støtten reduceres gradvist år for år med henholdsvis 38 øre/kWh og 18 øre/kWh 

for de nye husstandsvindmøller. Afregningsprisen vil således ende på 60 øre/kWh i 

2020 uanset størrelsen af husstandsvindmøllens installerede effekt og uden nogen 

pulje.  

 

Generel oversigt over pristillæggenes størrelse kan ses i skemaet nedenfor:  

 

 

2017 2018 2019 2020 

Pulje 

 

1 MW pulje 1 MW pulje 1 MW pulje Ingen pulje 

Installeret 

effekt op til 10 

kW 

 

174 øre/kWh 136 øre/kWh 98 øre/kWh 60 øre/kWh 

Installeret 

effekt over 10 

kW til 25 kW 

 

114 øre/kWh 96 øre/kWh 78 øre/kWh 60 øre/kWh 

 

Afregningsprisen, der gælder på tidspunktet for afgivelse af tilsagnet, udbetales i 12 

år fra nettilslutningstidspunktet. 

 

Bekendtgørelsen forventes at kunne træde i kraft den 13. april 2017.  

 

Høringsfrist 

Høringssvar vedrørende udkast til ændring af nettilslutningsbekendtgørelsen kan 

fremsendes pr. e-mail til ens@ens.dk med kopi til tkl@ens.dk: 

 

 senest fredag den 31. marts 2017, kl. 12.  

 

Spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Tina Knudsen-Leerbeck tlf. 33 92 67 17.  

 

Det bemærkes, at eventuelle høringssvar vil blive oversendt til Folketingets Energi-, 

Forsynings- og Klimaudvalget.  

 

Med venlig hilsen 

 

Tina Knudsen-Leerbeck 


