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Høring over bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse 

solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller 

 

Hermed sendes ny bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse 

solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller i høring. 

 

Baggrund og indhold 

Bekendtgørelsen indeholder ændringer i medfør af bl.a. lov nr. 1201 af 15. novem-

ber 2017, hvorved der bl.a. indsættes en pulje på i alt 1 MW i en række støtteord-

ninger. Det drejer sig om støtteordningerne for elektricitet fremstillet ved biogas og 

forgasningsgas, jf. VE-lovens § 43 a, stk. 7, samt stirlingmotorer og andre særlige 

elproduktionsanlæg med biomasse som energikilde med en installeret effekt på 6 

kW eller derunder, jf. VE-lovens § 44, stk. 2. Herudover drejer det sig om støtteord-

ningerne for elektricitet fremstillet ved anvendelse af energikilder eller teknologier af 

væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet, dvs. anlæg der 

alene anvender solenergi (f.eks. elproducerende solfangere, men ikke solcellean-

læg), bølgekraft, vandkraft eller andre vedvarende energikilder, bortset fra biogas, 

biomasse og vindkraft, jf. VE-lovens § 47, stk. 9, nr. 1-3. 

  

De ændringer, der følger af lov nr. 1201 af 15. november 2017 indebærer, at det 

bl.a. af bekendtgørelsens §§ 3, 7 og 8 kommer til at fremgå, at der alene kan gives 

tilsagn om pristillæg indtil udgangen af 2020, samt at der i perioden 2018-2020 

alene kan gives tilsagn om pristillæg inden for en pulje på 1 MW i hver af de 5 støt-

teordninger for små biogasanlæg, særlige biomasseanlæg og i hver af de tre støt-

teordninger i VE-lovens § 47, stk. 1-3 for andre VE-teknologier.  

 

Derudover medfører lov nr. 1201 af 15. november 2017, at der i § 9 a i bekendtgø-

relsen indsættes bestemmelser om fordeling af puljerne på 1 MW i perioden 2018-

2020, herunder regler om at puljen fordeles løbende, og regler om lodtrækning, 

hvis flere ansøgninger modtaget samme dag tilsammen overstiger mængden af de 

resterende watt i puljen. Der indsættes endvidere regler om udbetaling af pristillæg 

efter de nævnte støtteordninger for små biogasanlæg, særlige biomasseanlæg, og 

andre VE-teknologier, således at udbetaling af pristillæg er betinget af, at Energi-

styrelsen senest 2 år og 3 måneder efter, at der er givet tilsagn om pristillæg, har 

modtaget fyldestgørende ansøgning om udbetaling. 
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Bekendtgørelsen indeholder derudover ændringer som følge af lovforslag L66, der 

blev fremsat den 25. oktober 2017. Med L66 foreslås en række opgaver vedrøren-

de administration af støtteordninger til vedvarende energi overflyttet fra Energinet til 

energi-, forsynings- og klimaministeren, dvs. Energistyrelsen. Disse ændringer af 

bekendtgørelsen har ikke til hensigt at foretage egentlige indholdsmæssige æn-

dringer af støtteordningerne, men vedrører alene en opgaveoverførsel fra Energi-

net til Energistyrelsen. Derudover foreslås det i L66, at ophæve støtteordningen i 

VE-lovens § 48, idet ordningens statsstøttegodkendelse er udløbet. Støtteordnin-

gen i VE-lovens § 48 udgår derfor af den nye bekendtgørelse. Endeligt medfører 

lovforslag L66, at der er foretaget de nødvendige tilpasninger af klagebestemmel-

sen i bekendtgørelsens § 23, således Energistyrelsens afgørelser over forhold i 

medfør af § 8, stk. 3, kan påklages til Energiklagenævnet. 

 

Med lov nr. 662 af 8. juni 2017 blev støtteordningerne i VE-lovens § 44, stk. 2-5 

ophævede, og erstattede af en ny støtteordning i § 44, stk. 2, for små biogasanlæg 

med en installeret effekt på 6 kW eller derunder, og VE-lovens dagældende § 44, 

stk. 6, blev herefter nyt stk. 3. På den baggrund er der i bekendtgørelsen foretaget 

en række konsekvensrettelser, særligt i bekendtgørelsens § 7, i forhold til henvis-

ningerne til § 44 i VE-loven. 

 

Ikrafttrædelse  

Bekendtgørelsen foreslås at træde i kraft den 1. januar 2018.  

 

Høringsfrist  

Høringssvar til lovforslaget bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse  

ens@ens.dk med kopi til dps@ens.dk fuldmægtig Ditte Parmer Simonsen. 

 

senest mandag den 11. december 2017. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til bekendtgørelsen kan rettes til: 

Fuldmægtig Ditte Parmer Simonsen: dps@ens.dk, tel.: 3392 7900.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ditte Parmer Simonsen 
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