
 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret 

elektricitet m.v. 

 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 921 af 25.juni 2018 om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v., foretages følgende 
ændringer: 
 
1. Indledningen affattes således: 
 
»I medfør af § 3, stk. 2, § 35 f, § 39, stk. 8, § 41, stk. 6, § 42, stk. 8, § 43, stk. 2 og 3, § 53, stk. 1, § 57, stk. 1, § 61, § 
65, stk. 3, § 68, nr. 1 og § 73, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 27. juni 
2018, som ændret ved lov nr. 504 af 23. maj 2018, og § 2 a og § 85 a i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1009 af 27. juni 2018, og efter forelæggelse for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget fastsættes efter bemyndigelse i 
henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1512 af 15. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:«. 
 
2. I § 1, stk. 2, indsættes efter nr. 6 som nye numre:  
»  
9) Kriseramt virksomhed: Som defineret i Fællesskabets gældende retningslinjer for statsstøtte til redning og 
omstrukturering af kriseramte virksomheder som ændret eller erstattet, jf. punkt 16 i Retningslinjer for statsstøtte til 
miljøbeskyttelse og energi 2014-2020.  
10) Fyldestgørende ansøgning: Når Energistyrelsen har modtaget alle nødvendige oplysninger til at kunne træffe en 
afgørelse.« 
 
 
3. Efter kapitel 4 indsættes:  
 

»Kapitel 4 a 
 

Pristillæg for elektricitet produceret på vindmøller på land som nævnt i § 35 f i lov om fremme af vedvarende energi 

 
§ 15 a. Inden for en pulje på 40 mio. kr. (2018-priser) kan Energistyrelsen forud for et projekts påbegyndelse og senest 
den 31. december 2019 efter ansøgning give tilsagn om pristillæg for elektricitet produceret på fabriksnye vindmøller på 
land omfattet af § 35 f, i lov om fremme af vedvarende energi, hvis betingelserne i kapitel 4 a i denne bekendtgørelse er 
opfyldt.  
   Stk. 2. Særordningen er godkendt i medfør af Europa-Kommissionens meddelelse om retningslinjer for statsstøtte til 
miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 af 28. juni 2014, EU-Tidende 2014, nr. C 200, s. 1, og ordningen administreres i 
overensstemmelse hermed.   Stk. 3. Energistyrelsen træffer afgørelse efter stk. 1 i den rækkefølge, som Energistyrelsen 
modtager fyldestgørende ansøgninger i. Hvis flere fyldestgørende ansøgninger modtaget samme dag tilsammen 
overstiger det resterende beløb i puljen, trækker Energistyrelsen lod om den rækkefølge, der skal træffes afgørelse om 
disse ansøgninger i. Hvis en fyldestgørende ansøgning overstiger det resterende beløb i puljen, tilbyder Energistyrelsen 
ansøgeren at reducere ansøgningen, så den kan rummes inden for det resterende beløb i puljen. Accepterer ansøgeren 
ikke dette, gives der afslag på ansøgningen. 
   Stk. 4. Udnyttes et tilsagn delvist efter en afgørelse om tilsagn om pristillæg, jf. stk. 1, bortfalder det resterende beløb 
fra tilsagnet. 
 

Pristillæg og støtteperiode 

 

§ 15 b. Energistyrelsen træffer afgørelse om et fast pristillæg på 13 øre pr. kWh, jf. § 15 a og § 23 a i denne 
bekendtgørelse.  
   Stk. 2. Pristillægget ydes i 20 år fra nettilslutningstidspunktet.    
   Stk. 3. Der ydes ikke pristillæg for elproduktion i timer, hvor den markedspris, der er fastsat efter § 51, stk. 2, nr. 1, i 
lov om fremme af vedvarende energi, ikke er positiv.  
 
 
 
 



 

 

 
Ansøgning om tilsagn om pristillæg 

 

§ 15 c. Ansøgning om tilsagn om pristillæg efter § 35 f, i lov om fremme af vedvarende energi og kapitel 4 a i denne 
bekendtgørelse kan sendes til Energistyrelsen frem til senest den 31. oktober 2019, bortset fra tilsagn om pristillæg efter 
stk. 5, dog kun indtil puljen, jf. § 35 f i lov om fremme af vedvarende energi og § 15 a i denne bekendtgørelse, er 
udnyttet.  
   Stk. 2. Der skal sendes en ansøgning pr. projekt. Der skal anvendes et ansøgningsskema, der er udarbejdet af 
Energistyrelsen. Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til Energistyrelsen eller hentes på www.ens.dk.  
Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk på hjemmesiden www.ens.dk eller sendes til Energistyrelsen.  
   Stk. 3. Ansøgning om tilsagn om pristillæg skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 
1) Navn på ejeren eller ejerne af vindmøllen eller vindmøllerne. 
2) CPR-nr., CVR-nr. eller andet identifikationsnummer på ejeren eller ejerne af vindmøllen eller vindmøllerne, samt 
oplysning om virksomhedens størrelse og dokumentation for gældende tegningsregel for juridiske personer. 
3) Bopælsadresse på ejeren eller ejerne af vindmøllen eller vindmøllerne.  
4) Telefonnummer eller e-mailadresse til ejeren eller ejerne af vindmøllen eller vindmøllerne.  
5) GPS koordinater for vindmøllen eller vindmøllernes forventede placering. 
6) Vindmøllen eller vindmøllernes installerede effekt målt i kW.   
7) Opnået certifikatnummer for vindmøllen, hvor det er påkrævet i henhold til certifikatbekendtgørelsen. 
8) Det forventede tidspunkt for nettilslutning.  
9) En beskrivelse af projektet, herunder projektets forventede start- og slutdato og liste over projektomkostninger.  
10) Dokumentation for at lokalplan, inkl. VVM-redegørelse, for vindmølleprojektet er godkendt af 
kommunalbestyrelsen inden den 1. januar 2017.  
11) Dokumentation for, at der har været behandling af en klagesag vedrørende vindmølleprojektet hos Planklagenævnet 
eller Miljø- og Fødevareklagenævnet eller hos begge nævn i perioden fra og med den 1. januar 2017 til og med den 31. 
december 2017. Der har været behandling af en klagesag, hvis det fremgår af Planklagenævnets eller Miljø- og 
Fødevareklagenævnets register, at klagesagen verserede som aktiv i 2017. 
12) Ansøger skal bekræfte, at projektet maksimalt udgør seks vindmøller. 
13) Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke har modtaget eller vil modtage anden støtte til det ansøgte vindmølleprojekt.   
14) Ansøger skal bekræfte, at ansøger 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 de har 
modtaget et sådan krav om tilbagebetaling af støtte skal de bekræfte, at de har efterkommet ethvert sådan krav fuld ud. 
15) Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er en kriseramt virksomhed. 
16) Ansøger skal bekræfte, at projektet, jf. § 5 i lov om fremme vedvarende energi, ikke er påbegyndt, og at vindmøllen 
eller vindmøllerne ikke er opstillet og ikke vil blive opstillet, hvis der ikke opnås tilsagn om pristillæg. 
Stk. 4. Ansøgninger, som ikke er bekræftet og dokumenteret i overensstemmelse med nr. 10), 11), 12), 13), 14), 15) og 
16) afslås under henvisning til den manglende bekræftelse og dokumentation.  
Stk. 5. Ansøgning om tilsagn om pristillæg på 13 øre pr. kWh, jf. § 15 b, stk. 1, sendes til Energistyrelsen frem til senest 
den 28. oktober 2018. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om pristillæg vedrørende ansøgninger efter 1. pkt. 
frem til senest den 26. november 2018.  
Stk. 5. Ansøgninger, som Energistyrelsen har modtaget efter den 31. oktober 2019, afvises under henvisning til, at 
Energistyrelsen ikke kan nå at træffe en afgørelse inden fristen den 31. december 2019, jf. § 15 a i denne 
bekendtgørelse. 
Stk. 6. Ansøgninger, som Energistyrelsen har modtaget efter den 31. december 2019, afvises under henvisning til, at der 
ikke kan gives tilsagn om pristillæg efter 31. december 2019, jf. § 15 a i denne bekendtgørelse.  
 Stk. 7. Ansøgningstidspunktet regnes fra den dag, hvor Energistyrelsen har modtaget en fyldestgørende ansøgning.   

Afgørelse om tilsagn om pristillæg 

§ 15 d. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om pristillæg efter § 35 f, i lov om fremme af vedvarende energi og 
kapitel 4 a i denne bekendtgørelse. 
  Stk. 2. Når Energistyrelsen modtager en ansøgning efter § 15 c i denne bekendtgørelse, foretager Energistyrelsen en 
kontrol af, om pristillægget efter § 15 b, stk. 1 i denne bekendtgørelse har tilskyndelsesvirkning. Det kontrolleres ved at 
påse, om ansøgers samlede forventede omkostninger, jf. § 15 e, stk. 1 i denne bekendtgørelse, er større end den 
skønnede elmarkedspris, jf. § 15 e, stk. 2 
  Stk. 3. De værdier og oplysninger, som anvendes ved kontrollen af tilskyndelsesvirkningen efter stk. 2, fastsættes med 
udgangspunkt i den dag, ansøgningen er fyldestgørende, jf. § 15 c, stk. 7 i denne bekendtgørelse. 
  Stk. 4. Tilsagn om pristillæg efter stk. 1 kan ikke overdrages til andre.  



 

 

  Stk. 5. Hvis en vindmølle eller vindmøller, som har fået tilsagn om pristillæg fra Energistyrelsen, ikke nettilsluttes 
senest 31. december 2020, bortfalder tilsagnet. 
  Stk. 6. Der kan ikke gives dispensation for nettilslutningsfristen efter stk. 5. 
 

§ 15 e. Ansøgers samlede forventede omkostninger beregnes som summen af følgende: 
1) Anlægsomkostninger omregnet til en årlig annuitetsydelse under antagelse af en 20-årig afskrivningsperiode og med 
en kalkulationsrente, som er skønnet til at være 7,5 % (procent). Anlægsomkostninger skal indeholde støttemodtagerens 
samlede omkostninger til opstilling af projektet, inkl. nettilslutningsomkostninger, evt. nabokompensation m.v.  
2) Driftsomkostninger til projektet. Driftsomkostninger dækker både faste omkostninger pr. megawatt pr. år og variable 
omkostninger pr. megawatt-time. 
  Stk. 2. Den skønnede elmarkedspris.  
  Stk. 3. Hvis Energistyrelsens kontrol i medfør af § 15 d, stk. 2, viser, at pristillægget ikke har tilskyndelsesvirkning, 
afslår Energistyrelsen ansøgning om tilsagn om pristillæg. 

 

4. I § 17, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 35 a-42« til: »§ 35 a, § 35 b og §§ 36-42«. 
 
5. § 21 ophæves.  
 
6. Efter § 23 indsættes: 
 
   »§ 23 a. Energistyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af pristillæg på baggrund af afgørelse om tilsagn om 
pristillæg for elektricitet fra vindmøller, der er omfattet af § 35 f, i lov om fremme af vedvarende energi, og kapitel 4 a i 
denne bekendtgørelse efter ansøgning.    
   Stk. 2. Ansøgningen udfyldes elektronisk på www.ens.dk eller sendes til Energistyrelsen med dokumentation og 
bekræftelse for, at vindmøllen opfylder kravene for at modtage udbetaling af pristillæg efter § 35 f, i lov om fremme af 
vedvarende energi og kapitel 4 a i denne bekendtgørelse, på nettilslutningstidspunktet. 
   Stk. 3. Udbetaling af pristillæg efter stk. 1 og 2, er betinget af: 

1) at vindmøllen er anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning 
(Stamdataregisteret), og at alle oplysninger vedrørende møllen eller møllerne er ajourførte i registret, 

2) at nettilslutning er sket senest den 31. december 2020, 
3) at vindmøllen eller vindmøllernes installerede effekt er som oplyst efter § 15 c, stk. 3, nr. 6,  
4) at bekræftelserne og dokumentationen fortsat er som oplyst efter § 15 c, stk. 3, i denne bekendtgørelse, og 
5) at vindmøllen eller vindmøllerne omfattet af værditabsordningen i §§ 6-12 og køberetsordningen i §§ 13-17, i 

lov om fremme af vedvarende energi, har opfyldt kravene i § 54, i lov om fremme af vedvarende energi.  
   Stk. 4. Udbetaling af pristillæg efter stk. 1-3 er betinget af, at Energistyrelsen har modtaget fyldestgørende ansøgning 
om udbetaling af pristillæg senest den 31. marts 2021.« 
 
7. Efter § 24 indsættes: 
 
»§ 24 a. Energistyrelsen afslår at udbetale pristillæg i støtteperioden efter kapitel 4 a i denne bekendtgørelse: 

1) Hvis støttemodtager har modtaget et krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en 
tidligere endelig afgørelse har erklæret ulovlig eller uforenelig med det indre marked, og støttemodtager endnu 
ikke har efterkommet et sådan krav fuldt ud. Udbetalingen genoptages for den resterende støtteperiode, jf. § 15 
c, i denne bekendtgørelse, når virksomheden har sendt dokumentation til Energistyrelsen om, at kravet er 
efterkommet fuldt ud. 

2) Hvis støttemodtager er kriseramt. Udbetalingen genoptages for den resterende støtteperiode, jf. § 15 c, i denne 
bekendtgørelse, når virksomheden har sendt dokumentation til Energistyrelsen om, at virksomheden ikke er 
kriseramt.   

3) Hvis støttemodtager har modtaget eller modtager anden støtte til vindmøllen eller vindmøllerne. 
4) En klagesag medfører at lokalplan, inkl. VVM-redegørelse, ikke længere kan anses for at være godkendt før 1. 

januar 2017. 
  Stk. 2. Energistyrelsen kræver allerede udbetalt pristillæg tilbagebetalt, hvis støttemodtager uretmæssigt har modtaget 
pristillæg, samtidig med at denne har befundet sig i en eller flere af de i stk. 1, nævnte situationer. «  

 
8. I § 28 indsættes efter »nr. 1-6 og 8«: »§ 15 d«: 
 
9. I § 28 ændres »§§ 23 og 24« til: »§§ 23 og 23 a, §§ 24 og 24 a«: 



 

 

 
 
 
 
 

§ 2 

 
Bekendtgørelsen træder i kraft den. [*] 2018. 
 
 

Energistyrelsen, den      /      2018 
Janni Torp Kjærgaard 

Vicedirektør 
 

 /Jakob Henrik Juul 
 


