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Tolkning af nye regler for solcelleanlæg
Indledning

Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende
ændring af støtte til visse solcelleanlæg, som er stadfæstet ved:



Dele af LOV nr. 900
er ikke trådt i kraft
ved vedtagelsen. Afventer godkendelse
fra Europakommissionen.

LOV nr. 900 af 04/07/2013 - Lov om ændring af lov om
fremme af vedvarende energi.
LOV nr. 901 af 04/07/2013 – Lov om ændring af lov om afgift
af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov
om elforsyning.

Bestemmelserne om pristillæg for solceller i lov om ændring af lov
om fremme af vedvarende energi (lov nr. 900 af 4. juli 2013) er endnu ikke er trådt i kraft. Ifølge lovens § 4, stk. 2, fastsætter Klima-,
energi- og bygningsministeren tidspunktet for ikrafttræden. Bestemmelserne vil først blive sat i kraft i det omfang og fra det tidspunkt,
som følger af Europa-Kommissionens godkendelse efter statsstøttereglerne. Hvis Europa-Kommissionen ikke godkender støtteordningerne, kan den midlertidigt forhøjede støtte til solceller ikke træde i
kraft.
Det betyder, at energinet.dk ikke kan udbetale pristillæg for solceller
i henhold til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi
(lov nr. 900 af 4. juli 2013).
Pristillæg for solcelleanlæg fastsættes derfor fortsat efter den gældende VE-lov (se LBK nr. 1074 af 8. november 2011), det vil sige, at
afregningsprisen udgør 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningen
og 40 øre pr. kWh i de efterfølgende 10 år.
Energinet.dk kan ikke træffe afgørelser eller afgive bindende forhåndsbesked vedrørende pristillæg efter ændringsloven nr. 900 af 4.
juli 2013, som ikke er trådt i kraft. Nærværende er derfor alene udtryk for vejledning om indholdet af ændringsloven, når denne måtte
blive sat i kraft.

Formål

Formålet med dette notat er at tydeliggøre dele af ændringerne i
medfør af de to love og omfatter følgende:








Lempeligere krav til fremsendelse af stamdata (specielt relevant for gruppe 6)
Overgangsordning for solcelleanlæg mindre eller lig 400 kW
Overgangsordning for solcelleanlæg uanset størrelse etableret på bygninger
Puljeordning fremover
Lejeres mulighed for nettoafregning
Afregningsformer for boligforeninger
Definition af fællesanlæg

For overskuelighedens skyld, indeholder notatet kun Dansk Energis
tolkninger relateret til ovenstående emner. Ved typer af solcelleanlæg, der ikke er omfattet af notatet, kan Dansk Energi kontaktes.
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Lempeligere krav til
fremsendelse af
stamdata (specielt
relevant for gruppe 6)

Den tidligere lov, LOV nr. 1390 af 23/12/2012, var meget stringent
hvad angik ændringer til solcelleanlægget og den tilhørende dokumentation. I betænkningerne til L199 står følgende:
Energistyrelsen er blevet gjort bekendt med, at elinstallatører i nogle tilfælde ikke inden den 20. december 2012 har indsendt en stamdatablanket med
oplysninger, der er tilstrækkelige til, at Energinet.dk på baggrund heraf kan
foretage en fyldestgørende oprettelse af solcelleanlægget i stamdataregisteret.
…
En anmeldelse i overgangsordningen vil herefter både omfatte den situation, at Energinet.dk’s stamdatablanket ikke er vedhæftet en anmeldelse, eller
at den er vedhæftet, men ikke udfyldt korrekt, og den situation, at der alene
er fremsendt en stamdatablanket, selv om den ikke er udfyldt korrekt.
Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt et anlæg opfylder kravene til, at ejeren kan opnå årsbaseret nettoafregning.

Definition af
"Nettilslutning"

Nettilslutningstidspunktet er defineret i VE-loven LBK nr. 1074 af
08/11/2011:
Nettilslutningstidspunkt: Det tidspunkt, hvor et VE-elproduktionsanlæg første gang leverer elektricitet til det kollektive elforsyningsnet.
Gældende praksis har været, at den første kWh skal være registreret
af afregningsmåleren.

Overgangsordning
for solcelleanlæg
mindre eller lig 400
kW

For elektricitet produceret på anlæg op til 400 kW, som er nettilsluttet
efter den 19. november 2012 og senest den 19. marts 2013, ydes et
pristillæg, som sammen med markedsprisen udgør 1,30 kr. pr. kWh i
2013.
For elektricitet produceret på anlæg op til 400 kW, som er nettilsluttet
efter den 19. marts 2013, ydes et pristillæg, som sammen med markedsprisen udgør 1,30 kr. pr. kWh i 2013, hvis følgende betingelse
er opfyldt:
Ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 20. marts 2013, dog må der gerne være taget
forbehold for tilladelse efter nr. 1 og 2 nedenfor. Herudover skal
mindst en af følgende handlinger være foretaget senest den
20. marts 2013 og må ikke efterfølgende være trukket tilbage:
1) Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om
planlægning.
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2) Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse efter byggeloven eller regler udstedt i medfør heraf.
3) Netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget med
henblik på registrering i et register oprettet efter § 85 a, stk. 2, nr.
2, i lov om elforsyning.
NOTE: Netvirksomheden har modtaget anmeldelse efter punkt 3) hvis
stamdatablanketten er indsendt.

4) Netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af
anlægget.
NOTE: Dansk Energis tolkning af punkt 4) er, at en anmodning om nettilslutning er modtaget, hvis netvirksomheden har modtaget tilstrækkelig
information på skrift til at kunne beregne pris på tilslutning af solcelleanlægget, uden at anmodningen efter en konkret vurdering alene fremstår
som en vejledende forespørgsel om prisen (overslag) for en mulig eller
hypotetisk tilslutning. Indsendelse af installationsblanket betragtes ligeledes som anmodning om nettilslutning. Det er Energinet.dk, der træffer
afgørelse om, hvorvidt ovenstående handlinger er foretaget og ikke efterfølgende trukket tilbage.

Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt ovenstående betingelser
er overholdt. Opfyldes betingelserne ikke ydes et pristillæg, som
fastsættes, således at dette og den fastsatte markedspris tilsammen
udgør 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kWh
i de følgende 10 år.
Pristillægget fastsættes ud fra den gældende sats på nettilslutningstidspunktet. Nettilsluttes anlægget i 2014, vil pristillægget således
være satsen gældende for 2014.

Overgangsordning
for solcelleanlæg
uanset størrelse
etableret på bygninger

For elektricitet produceret på solcelleanlæg etableret på bygninger,
som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller, og som er
nettilsluttet efter den 19. marts 2013 og senest den 10. juni 2013,
ydes et pristillæg, som sammen med markedsprisen udgør 1,30 kr.
pr. kWh i 2013.
For elektricitet produceret på solcelleanlæg etableret på bygninger,
som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller, og som er
nettilsluttet efter den 10. juni 2013, ydes et pristillæg, som sammen
med markedsprisen udgør 1,30 kr. pr. kWh i 2013, hvis følgende betingelse er opfyldt:
Ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 11. juni 2013, dog må der gerne være taget
forbehold for tilladelse efter nr. 1 og 2 nedenfor. Herudover skal
mindst en af følgende handlinger være foretaget senest den
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11. juni 2013 og må ikke efterfølgende være trukket tilbage:
1)

Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om
planlægning.

2)

Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse efter byggeloven eller regler udstedt i medfør heraf.

3)

Netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget med
henblik på registrering i et register oprettet efter § 85 a, stk. 2,
nr. 2, i lov om elforsyning.

5)

NOTE: Netvirksomheden har modtaget anmeldelse efter punkt 3),
hvis stamdatablanketten er indsendt.

4)

Netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af
anlægget.
NOTE: Dansk Energis tolkning af punkt 4) er, at en anmodning om
nettilslutning er modtaget, hvis netvirksomheden har modtaget tilstrækkelig information på skrift til at kunne beregne pris på tilslutning
af solcelleanlægget, uden at anmodningen efter en konkret vurdering
alene fremstår som en vejledende forespørgsel om prisen (overslag)
for en mulig eller hypotetisk tilslutning. Indsendelse af installationsblanket betragtes ligeledes som anmodning om nettilslutning. Det er
Energinet.dk, der træffer afgørelse om, hvorvidt ovenstående handlinger er foretaget og ikke efterfølgende trukket tilbage.

Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt ovenstående betingelser
er overholdt. Opfyldes betingelserne ikke ydes et pristillæg, som
fastsættes således, at dette og den fastsatte markedspris tilsammen
udgør 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kWh
i de følgende 10 år.
Pristillægget fastsættes ud fra den gældende sats på nettilslutningstidspunktet. Nettilsluttes anlægget i 2014, vil pristillægget således
være satsen gældende for 2014.
For anlæg som er nettilsluttet efter den 10. juni 2013, som ikke er
omfattet af en overgangsordning gælder, at anlægsejeren, såfremt
denne ønsker at modtage forhøjet pristillæg, skal ansøge Energinet.dk om at få del i den afsatte pulje. Puljen er på 20 MW årligt i 5
år.
Puljeordning fremover: Nu er det kun
solcelleanlæg op til
6kW pr. husstand,
der kan opnå forhøjet
pristillæg

Pristillægget gives i 10 år fra nettilslutningstidspunktet. Pristillægget
fastsættes ud fra den gældende sats på tidspunktet for tilsagn fra
Energinet.dk. Et tilsagn fra Energinet.dk i 2013 medfører således, at
pristillægget sammen med den fastsatte markedspris udgør satsen
gældende for 2013.
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Der kan gives forhøjet pristillæg til følgende solcelleanlæg:
1) Solcelleanlæg, som er tilsluttet egen forbrugsinstallation, hvor
den samlede effekt højst udgør 6 kW pr. husstand. Dette gælder
også anlæg placeret i en forbrugsinstallation, hvor et antal husstande har én fælles hovedmåler og bi-målere for hver husstand.
Det forhøjede pristillæg udgør 1,30 kr. pr. kWh i 2013.
2) Fælles solcelleanlæg, som er monteret på bygning og tilsluttet i
den fælles forbrugsinstallation (lys, vask mm.). Det forhøjede
pristillæg udgør 1,45 kr. pr. kWh i 2013.
3) Fælles solcelleanlæg, som ikke er monteret på bygning, og som
ikke er tilsluttet i forbrugsinstallation. Det forhøjede pristillæg udgør 0,90 kr. pr. kWh i 2013.
For øvrige anlæg ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette
og den fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh i 10 år
efter nettilslutningen og 40 øre pr. kWh i de følgende 10 år.

Energistyrelsen udarbejder på baggrund
af tidligere notat en
bekendtgørelse,
hvori begrebet ’Fællesanlæg’ defineres.

På nuværende tidpunkt er fællesanlæg ikke defineret i lovgivningen.
Efter Dansk Energis oplysninger arbejder Energistyrelsen på at udarbejde en bekendtgørelse, der definerer et fællesanlæg. Ifølge
Energistyrelsen vil den nye bekendtgørelse være baseret på Energistyrelsens notat af 14. marts ’Hvornår skal solceller betragtes som
fællesanlæg?’. I notatet står der:
”Ved fælles solcelleanlæg forstås eksempelvis et anlæg, som er ejet af en
gruppe private borgere i forening, og som er dimensioneret efter disse ejeres private elforbrug, men hvor ejerne ikke aftager elektriciteten fra solcelleanlægget, som i stedet leveres til det kollektive elforsyningsnet. Hvis der
er mange ejere, vil anlægget kunne komme over 400 kW. Det er klima-,
energi- og bygningsministeren, som fastsætter eller træffer afgørelse om,
hvilke anlægskategorier der kan få forhøjet pristillæg som fælles solcelleanlæg, jf. lovforslagets ændring af § 50, stk. 2. Ministeren vil således eksempelvis ud over regler om, hvor langt væk et sådant anlæg må være placeret i
forhold til ejernes forbrugssteder, også kunne fastsætte regler om størrelsen
af anlægget i forhold til hver enkelt ejers elforbrug. Sidstnævnte vil f.eks.
kunne fastsættes skematisk til 4 kW, hvilket svarer til en almindelig husholdnings elforbrug. Er der tale om et fælles solcelleanlæg ejet af tre forbrugere, vil anlægget efter en sådan beregning maksimalt kunne have en effekt på 12 kW for at blive omfattet af bestemmelsen.
Ændringen muliggør, at f.eks. lejere i almennyttige boligforeninger får mulighed for at gå sammen om et ejerskab til et større solcelleanlæg, ligesom
beboere i f.eks. landsbyer kan gå sammen om et sådant ejerskab.
Et andet eksempel på fælles solcelleanlæg er anlæg ejet af en almennyttig
boligforening eller en andelsboligforening, der kun kan nettoafregne for lejer- eller andelsboligforeningens fælles forbrug. Her er anlægget »fælles« i
den forstand, at disse lejere har glæde af, at fællesforbruget i foreningen til
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lys på fælles arealer, vaskeri og fælleshus osv. kan nettoafregne den elektricitet, som solcelleanlægget producerer.
Samtidig kan den overskydende elektricitet fra solcelleanlægget, som ikke
bruges til fælles-forbruget, afregnes til det forhøjede pristillæg, når det leveres endeligt til det kollektive elforsyningsnet. Sådanne anlæg kan også være
over 400 kW.
Som det fremgår af eksemplerne, er bestemmelsen møntet på solcelleanlæg,
som har tilknytning til private husholdninger. Derimod kan kommercielle
anlæg, som ikke har denne tilknytning, ikke modtage den forhøjede støtte. I
øvrigt henvises til, at det er ministeren, som kan træffe afgørelse om eller
fastsætte nærmere regler om de krav, der skal være opfyldt, for at et solcelleanlæg kan betragtes som fælles, herunder afgrænsningen af, hvem der direkte eller indirekte kan eje solcelleanlægget og størrelsen af solcelleanlæggets installerede effekt i forhold til elforbrug.”
Notatet er udarbejdet før de netop vedtagne lovforslag, hvorfor ændringer kan forekomme, bl.a. har Energistyrelsen mundtligt oplyst, at
fællesanlæg kan have en størrelse på op til 6 kW pr. husstand, uagtet at det aktuelle forbrug ikke svarer til 6 kW.
NOTE: Er der således tale om et fælles solcelleanlæg ejet af tre forbrugere,
vil anlægget efter en sådan antagelse maksimalt kunne have en effekt på
18 kW og ikke 12 kW, som det fremgår af notatet. Dette er dog ikke bekræftet.

Lejere får mulighed
for at nettoafregne
privatforbrug

LOV nr. 901 af 04/07/2013 giver lejere mulighed for, at lejere også
kan nettoafregne: I bemærkninger til lovforslaget står der:
Lovforslaget har til formål at muliggøre, at en lejer eller en udlejer kan nettoafregne efter henholdsvis en individuel eller kollektiv model, afhængig af
om anlægget, som kun kan tilsluttes én forbrugsinstallation, er tilsluttet direkte til den enkelte lejers forbrugsinstallation (typisk i rækkehus) eller til
udlejerens forbrugsinstallation (typisk i lejlighed).
Den individuelle model giver lejeren af en bolig eller af et erhvervslejemål
mulighed for at nettoafregne egetforbrug fra et elproducerende anlæg, som
er ejet af udlejer, men tilsluttet i den enkelte lejers forbrugsinstallation.
Denne model vil typisk kunne anvendes i rækkehuse, tæt-lav-bebyggelser
og fritliggende lejeboliger, men vil også kunne finde anvendelse på etageejendomme, hvor afgrænsede solcelleanlæg på bygningens tag tilsluttes direkte til de enkelte lejemåls forbrugsinstallationer og afregnes individuelt. I
denne model er det lejeren, der nettoafregner eget forbrug og har kontraktforholdet med elleverandør og netvirksomhed, mens udlejer ejer solcelleanlægget og dermed producerer elektriciteten. Med elleverandør forstås den
virksomhed, som sælger elektricitet til kunden, og netvirksomheden er den
virksomhed, som distribuerer elektriciteten til kunden.
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Den kollektive model giver udlejer af et eller flere lejemål mulighed for at
nettoafregne såvel egetforbrug som forbrug til fællesformål og en eller flere
bolig- eller erhvervslejeres forbrug, når lejemål m.v. er tilsluttet udlejerens
forbrugsinstallation. Det elproducerende anlæg er ejet af udlejer og tilsluttet
sammeforbrugsinstallation. Denne model vil typisk finde anvendelse i ejendomme med flere lejemål. Det er udlejer, der har kontraktforholdet med elleverandøren og netvirksomheden og som står for indkøb, salg og afregning
af el. Der vil ved denne model skulle installeres bimålere i hver enkelt lejemål med henblik på at muliggøre en opgørelse af de enkelte lejeres betaling (refusion) til udlejer for udlejerens udgifter til indkøb af supplerende el,
dvs. el som det er nødvendigt at indkøbe udover den egenproducerede, jf.
nærmere nedenfor om ændringer i lejelovgivningen.
De to modeller er skitseret nedenfor:
Individuel model

Kollektiv model

Hovedmåler

Hovedmålere

Bimålere

Husstande
G

G
Solcelleanlæg
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Husstande

G

G
Solcelleanlæg
Fællesforbrug

Flere afregningsformer kan blive aktuelle for boligforeninger

Boligforeninger, andelsforeninger mv. har mulighed for at nettoafregne og søge om forhøjet pristillæg inden for den afsatte pulje på
20 MW årligt.
Foreningerne kan anvende både den individuelle og kollektive model, som vist ovenfor. Pristillægget udgør sammen med markedsprisen 1,30 kr. pr. kWh i 2013.
Foreningerne kan ydermere vælge at installere anlægget som et fællesanlæg, enten på en bygning, eller som et fritstående anlæg som
skitseret nedenfor.
Fællesanlæg på bygning

Fritstående fællesanlæg

Hovedmålere

Hovedmålere

Husstande

G

Husstande

Solcelleanlæg

G
Solcelleanlæg

Fællesforbrug

For fællesanlæg på bygning udgør pristillægget sammen med markedsprisen 1,45 kr. pr. kWh i 2013.
For fritstående fællesanlæg udgør pristillægget sammen med markedsprisen 0,90 kr. pr. kWh i 2013.
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