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Til høringsparterne 
 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af Lov  om fremme af vedvaren-
de energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af kø beretsordningen og den 
grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for visse kystnære havvind-
mølleparker, og frist for overgangsordning for solc elleanlæg m.v.)  
 
Hermed sendes vedlagte udkast til Lov om ændring af lov om fremme af vedvaren-
de energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grøn-
ne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for visse kystnære havvindmølleparker og 
frist i overgangsordning for solcelleanlæg m.v.) 
 
Baggrund og indhold   
 
Lovforslaget består af tre hovedelementer:  
 

A. Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne 
ordning  

B. Pristillæg og afregningsvilkår for de kystnære havvindmølleparker, der blev 
sendt i udbud den 20. februar 2015  

C. Frist i overgangsordning for solcelleanlæg m.v. 
 

A. Kommunal indsigelsesret og udvidelse af køberets ordningen og den 
grønne ordning  
Kommunal indsigelsesret 
Lovforslaget indeholder forslag til indførelse af en betinget kommunal indsigelses-
ret, der gælder ved opstilling af havvindmøller etableret uden for udbud. Kommuner 
kan anvende indsigelsesretten, hvis der planlægges opstilling af havvindmøller op 
til 8 km fra kommunens kyststrækning. Grænsen på 8 km er valgt ud fra et hensyn 
til, at havvindmøller, der ligger inden for 8 km afstand fra kysten, særligt kan genere 
kommunens borgere. At den kommunale indsigelsesret er betinget indebærer, at 
eksempelvis nationale hensyn eller lignende kan betyde, at et projekt gennemføres 
trods kommunal indsigelse. 
 
Udvidelse af køberetsordningen 
Køberetsordningen, der forpligter opstillere af nye vindmølleprojekter til at udbyde 
min. 20 pct. af projektet til lokale borgere, foreslås udvidet, så ejere af fritidsboliger 
får mulighed for at erhverve andele i havvindmølleprojekter uden for udbud. For at 
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være købsberettiget skal man have ejet sin fritidsbolig i mindst to år, inden udbud-
det annonceres. Dette foreslås for at undgå misbrug af ordningen, hvor eksempel-
vis flere personer går sammen om at købe en fritidsbolig umiddelbart inden udbud-
det alene for at kunne erhverve andele i havvindmølleprojektet. Sådanne personer 
vil savne tilknytning til lokalområdet, og bør derfor ikke være omfattet. Personer, 
der udlejer deres fritidsbolig erhvervsmæssigt, er heller ikke omfattet, da også dis-
se vil mangle lokal tilknytning. 
 
Udvidelse af den grønne ordning 
Den grønne ordning, der giver kommuner mulighed for at søge om tilskud til initiati-
ver, som kommer kommunens borgere til gavn, hvis der opstilles landvindmøller i 
kommunen, foreslås udvidet til også at omfatte havvindmøller, der opstilles uden 
for udbud (efter åben dør procedure). Udvidelsen omfatter, ligesom forslaget om 
kommunale indsigelsesret, kun havvindmøller, der opstilles op til 8 km fra kysten.  
 
B. Pristillæg og afregningsvilkår for de kystnære h avvindmølleparker, der 
blev sendt i statsligt udbud den 20. februar 2015.  
Lovforslaget indeholder forslag til ændring af VE-loven som følge af udbud af area-
ler til etablering af de kystnære havvindmølleparker. Udbuddet af de kystnære hav-
vindmølleparker sker som led i opfølgningen på Energiaftale af 22. marts 2012 og 
Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af 14. juli 2014. Med lov-
forslaget foreslås fastsat regler om pristillæg og afregningsvilkår for de kystnære 
havvindmølleparker, som blev udbudt den 20. februar 2015 med afgivelse af ende-
ligt tilbud den 1. september 2016. Først efter dette tidspunkt vil antallet af havvind-
mølleparker, deres størrelse og placering og endelige budpris være kendt. De fore-
slåede ændringer bidrager til at afklare retsstillingen hurtigere i forhold til kommen-
de koncessionshaver, og at dette sker i samme folketingssamling, som koncessi-
onsaftalen skal underskrives. Når udbuddet er afgjort, vil størrelsen på pristillægget 
samt navnet/navnene på de kystnære havvindmølleparker blive indsat i lovforsla-
get.  
 
Energistyrelsen gør opmærksom på, at denne del af lovforslaget har været i høring 
tidligere som del af lovforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende 
energi (Pristillæg og afregningsvilkår for de kystnære havvindmølleparker og æn-
dring af støtteordninger til biogas) med høringsperiode fra den 21. januar til 15. 
februar 2016. Budfristen for det kystnære udbud blev dog flyttet til efteråret 2016 og 
lovændringen blev derfor taget af lovprogrammet for 2015/16.  
 
Det bemærkes, at for så vidt angår det kystnære havvindmølleudbud, pågår der 
fortsat drøftelser om, hvorvidt udbuddet skal aflyses. Det vil i givet fald blive taget 
ud af lovforslaget.  
 
C. Frist i overgangsordning for solcelleanlæg m.v. 
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Lovforslaget indeholder forslag om, at der indsættes en frist i overgangsreglen i § 
7, stk. 5 i lov nr. 744 af 1. juni 2015 således, at Energinet.dk skal træffe en afgørel-
se om pristillæg efter overgangsreglen inden udgangen af 2017 på baggrund af en 
ansøgning modtaget af Energinet.dk senest den 1. juli 2017.  
 
 
Ikrafttrædelse  
Det forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2017.  
 
 
 
Høringsfrist  
Høringssvar til lovforslaget kan fremsendes pr. e-mail til ens@ens.dk med kopi til 
kfe@ens.dk 
 

senest fredag den 5. august 2016 
 
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til lovforslag kan rettes til følgende perso-
ner: 
 
- Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning: 
Fuldmægtig Katrine Elkjær, tlf. 33 92 66 41, e-mail: kfe@ens.dk 
 
- Pristillæg og afregningsvilkår for kystnære havvindmøller: Fuldmægtig Charlotta 
Laursen, tlf. 33 92 66 68, e-mail: ccl@ens.dk 
 
- Fastsættelse af frist i overgangsordning for solcelleanlæg m.v.: Fuldmægtig Sanni 
Baltzer Petersen, tlf. 33 92 67 63, e-mail: sbp@ens.dk  
 
Det bemærkes, at eventuelle høringssvar vil blive oversendt til Folketingets Energi-, 
Forsynings- og Klimaudvalg. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Katrine Elkjær  
 
 


