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Der kan søges om støtte til
husstandsvindmøller

EU-Kommissionen har godkendt støtten til husstandsvindmøller, og 1 MW-
puljen åbner derfor den 12. september 2016. Ansøgninger til puljen sendes
til Energinet.dk.

Energistyrelsen har modtaget EU-Kommissionens godkendelse af de nye
regler for husstandsvindmøller, som Folketinget vedtog i december sidste år.
Det indgår i disse regler, at støtten til husstandsvindmøller nedsættes fra
2016, og at støtten i 2016 kan ydes inden for en pulje på 1 MW.



Som konsekvens heraf afholder Energinet.dk en ansøgningsrunde fra og med
den 12. september 2016 kl. 10.00 til og med den 21. oktober 2016 med
henblik på at give tilsagn om pristillæg til vindmøller forud for et projekts
påbegyndelse Inden for en pulje på 1 MW. Ansøgningsskemaet kan fås ved
henvendelse til Energinet.dk eller hentes på Energinet.dk’s hjemmeside.

Ansøgninger til puljen sendes til Energinet.dk, der foretager den konkrete
sagsbehandling og træffer afgørelse i sagerne.

Fakta:

• De nye regler om støtte til husstandsvindmøller kan findes i lov
nr. 1877 fra 29. december 2015. Bestemmelserne træder i kraft
den 26. august 2016.

• Støttereglerne udmøntes i praksis i ændringsbekendtgørelse nr.
1123 fra 24. august 2016, der træder i kraft den 26. august 2016.
Der er heri fastsat regler om ansøgning om tilsagn om pristillæg
vedrørende puljen på 1 MW i 2016 til husstandsvindmøller samt
ansøgningsperioden. Husstandsvindmøller kan kun komme i
betragtning til pristillæg, hvis de først har søgt om, og modtaget,
et tilsagn under 1 MW-puljen i 2016.

• Hvis en husstandsmølle, som har fået tilsagn om pristillæg fra
Energinet.dk, ikke nettilsluttes inden 2 år fra tidspunktet for
afgivelsen af tilsagnet, bortfalder tilsagnet.

Kontakt om generelle spørgsmål:

Fuldmægtig Sanni Baltzer Petersen

Tlf. 33 92 67 63

Specialkonsulent Pia C. Jensen

Tlf. 33 92 68 08.

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og

http://www.energinet.dk/DA/Sider/default.aspx
http://www.energinet.dk/DA/Sider/default.aspx


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.
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