
Høje elpriser og fastprisordninger  
på vedvarende energianlæg
Høje elpriser betyder høje udbetalinger til ejere af vedvarende-energianlæg  
I Danmark og Europa har priserne på el, over en længere periode, været historisk høje. 
Det også påvirket en række støtteordninger til ejere af vedvarende energianlæg, hvor 
anlægsejerne over en længere periode har fået mere udbetalt, end de er berettiget til.

Ejere af cirka 47.000 vedvarende energianlæg, der er godkendt til støtteordninger med 
en fast afregningspris på overskudsproduktionen, har over en periode modtaget den 
fulde markedspris for deres overskudsproduktion, selvom de ikke er berettiget til det. 
Ejerne vil nu blive bedt om at tilbagebetale pengene.

Fast afregningspris har længe været lavere end markedsprisen 
Anlægsejerne kan eksempelvis have anlæg, der er godkendt til 60 øre pr. kWh for over-
skudsproduktionen på deres anlæg, uanset om elprisen er højere eller lavere end de 60 øre 
– det kaldes også en fast afregningspris. Med andre ord tager staten risikoen for udsving i 
priserne på elmarkedet, og det giver anlægsejerne en sikkerhed for deres investering, fordi 
de ved, at de altid vil få udbetalt en fast pris for deres overskudsproduktion.

I perioder hvor elprisen generelt ligger på et lavere niveau end den faste afregningspris, 
vil enkelte timer eller dage med høje elpriser blive udjævnet i de endelige afregninger til 
anlægsejerne, gennem udbetaling af et lavere pristillæg.

Da elpriserne har ligget over den faste afregningspris i en længere periode, har anlægse-
jerne i stedet fået udbetalt den fulde markedspris, hvilket er mere end de er berettigede 
til. Mange af de anlægsejere der er månedsafregnede har allerede indbetalt beløbet til 
Energistyrelsen, herunder særligt de store kommercielle elproducenter.

Energistyrelsen undersøger ny administration af ordningen 
Administrationen af ordningen er ikke designet til at håndtere en situation med meget 
høje elpriser over en længere periode, og Energistyrelsen er ved at undersøge, hvordan 
der kan skabes en administration, der tager højde for de høje elpriser.

Anlægsejerne kan fravælge pristillægget, hvis de i stedet selv ønsker at tage risikoen 
for udsving i elprisen fremadrettet. I så fald vil de få udbetalt markedsprisen i tider med 
høje elpriser – og i tider med lave elpriser. De skal dog stadig tilbagebetale det beløb, de 
nu bliver opkrævet.
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Hvad sker der nu? 
Anlægsejere med gæld til staten modtager nu et varsel om, at de har en gæld, som vil 
blive opkrævet.

Anlægsejerne modtager en opkrævning med 30 dages betalingsfrist om cirka to måneder.

Hvis betalingsfristen ikke bliver overholdt, følger normal rykkerprocedure, hvor Energisty-
relsen sender to rykkere, hvorefter gælden overgår til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Sagen kort i tal
Berørte anlægsejere:   cirka 47.000 

Allerede tilbagebetalt:   cirka 377 millioner kroner

Skal betales tilbage:   cirka 182 millioner kroner

Månedsafregnede borgere skylder i gennemsnit 1.800 kroner

Årsafregnede borgere skylder i gennemsnit 1.600 kroner
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