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Regeringen laver aftale om mere sol for
pengene

Regeringen har indgået en aftale med partierne i energiforligskredsen om at
afsætte 105 mio. kr. til et udbud, hvor solcelleprojekter på op til 1 MW kan
byde ind. Det forventes at give en udbygning med i alt ca. 35 MW nye
solceller i Danmark, der vil kunne levere et års forbrug af grøn strøm til
12.500 danske husstande.

Regeringen og partierne i energiforligskredsen (Dansk Folkeparti,
Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten) har indgået en
aftale om at erstatte 2017-solcellepuljen, som blev aftalt af
energiforligskredsen i 2013, med et udbud på solceller.



Med 2017-solcellepuljen kunne der i tilknytning til hustande søges om støtte
i form af en afregningspris på 66-77 øre pr. kWh til solcelleanlæg på op til 6
kWh pr. hustand. Den forventede udbygning ville blive ca. 20 MW til en
omkostning på ca. 105 mio. kr.

Da det var en dyr og ineffektiv udbygning med solceller, har regeringen
foreslået at omdanne ordningen, så det samme beløb på 105 mio. kr. afsættes
i et udbud, hvor solcelleprojekter på op til 1 MW kan søge om tilskud.

Det forventes at kunne give en samlet udbygning af solceller på 35 MW i
stedet for 20 MW. De store anlæg i de 35 MW er mere effektive, og da
udbudsformen samtidig sikrer lavere støttesatser forventes udbuddet at give
mere end dobbelt så meget grøn energi for pengene.

”Jeg er glad for, at der i energiforligskredsen er opbakning til at indrette
energipolitikken på en måde, så vi får mest mulig grøn energi for pengene.
Regeringens forslag om at gå fra tilskudspuljer til udbud med konkurrence kan
give mere end dobbelt så meget vedvarende energi for samme beløb. Det synes vi
er sund fornuft, og vi forventer, at der bliver budt ind med solcelleprojekter der
tilsammen kan forsyne 12.500 husstande årligt med grøn energi,” siger energi-,
forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Solcelleudbuddet vil skulle godkendes af Europa-Kommissionen.

Fakta:

• Solcelleudbuddet kan søges til anlæg mindre end 1 MW.
• Støtten tildeles som et fast pristillæg oven i elprisen i 20 år.
• Budgettet vil være 105 mio. kr.
• Med forbehold for statsstøttegodkendelsen forventes udbuddet

afholdt i 2018.
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Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
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omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressekontakt
Pressechef 
Energistyrelsen
tfh@ens.dk
+45 25 13 78 46

mailto:tfh@ens.dk
tel:+45 25 13 78 46


Laura Andersen
Pressekontakt
Presserådgiver 
Lrsn@ens.dk
+45 33 95 09 06

mailto:Lrsn@ens.dk
tel:+45 33 95 09 06

