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Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov  om fremme af vedvarende 
energi (Midlertidig suspension af støtteordninger o g indsættelse af loft for 
støtte til visse anlæg) 
 
Hermed fremsendes vedlagte udkast til lov om ændring af lov om fremme af 
vedvarende energi (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft 
for støtte til visse anlæg) i høring. 
 
Ændringerne vedrørende midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse 
af loft for støtte til visse anlæg indgår i lovforslaget om ændring af lov om fremme af 
vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og 
den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne 
Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af 
støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg m.v.) De andre dele 
af lovforslaget har allerede været i ekstern høring.  
 
Baggrund og indhold  
 
Den del af lovforslaget, der nu sendes i høring, består af 2 delelementer: 
 

A. Midlertidig suspension af støtteordninger 
B. Indsættelse af loft for støtte til visse anlæg 

 
A. Midlertidig suspendering af støtteordninger  
Behovet for en bemyndigelse til energi-, forsynings- og klimaministeren til 
midlertidig at kunne suspendere støtteordninger og overgangsordninger om støtte 
omfattet af lov om vedvarende energi er aktualiseret ved Europa-Kommissionens 
afgørelser om godkendelse af visse støtteordninger fra oktober 2014. Europa-
Kommissionens afgørelser er tidsbegrænsede til og med 2016 og skal 
genanmeldes, når der er fundet en traktatmedholdelig finansiering af 
støtteordningerne.  
 
Det foreslås, at der indsættes en bemyndigelse til energi-, forsynings- og 
klimaministeren til midlertidigt at kunne suspendere afgørelse om og udbetaling af 
støtte under visse eksisterende støtteordninger og overgangsordninger om 
støtteordninger omfattet af afgørelserne fra 2014. Formålet er at undgå, at der 
bliver udbetalt støtte, hvor der på et senere tidspunkt evt. måtte rejses krav om 
tilbagebetaling på grund af ulovligt statsstøtte. Dette sker ved at give mulighed for 
midlertidigt at kunne suspendere visse eksisterende ordninger og 
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overgangsordninger om støtte, indtil Europa-Kommissionen har godkendt 
forlængelse af støtteordningerne og overgangsreglerne efter EU’s statsstøtteregler. 
 
B. Indsættelse af loft for støtte til visse anlæg  
Lovforslaget indeholder ligeledes forslag om, at der indsættes et loft for støttens 
størrelse i visse af de støtteordninger, der er omfattet af Europa-Kommissionens 
afgørelse af 24. oktober 2014 vedr. statsstøttesag SA.36204 (2013/N) støtte til 
solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg og afgørelse af 28. oktober 2014 
vedr. statsstøttesag SA.37122 støtte til husstandsvindmøller og havvindmøller med 
et forsøgselement. 
 
Alle ordningerne vil blive renotificeret i medfør af Europa-Kommissionens 
Retningslinjer for statsstøtte miljøbeskyttelse og energi 2014-2020. Det vurderes, at 
det vil være hensigtsmæssigt også at have mulighed for at kunne 
statsstøtteanmelde ordningerne efter den generelle gruppefritagelsesforordningen 
(Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier 
af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 
108) således, at der vil kunne tildeles støtte til nye anlæg fra den 1. januar 2017, 
hvis Europa-Kommissionen vurderer, at dette kan være en mulighed. 
 
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 
sbp@ens.dk 

senest onsdag den 23. november 2016, kl. 12. 
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til lovforslag kan rettes til følgende 
specialkonsulent Pia C. Jensen, tlf. 33 92 68 08, e-mail: pcj@ens.dk, eller 
fuldmægtig Sanni Baltzer Petersen, tlf. 33 92 67 63, e-mail: sbp@ens.dk, eller 
specialkonsulent Lauge Stoltze Rasmussen, tlf. 33 92 78 20, e-mail: lsr@ens.dk 
 
Det bemærkes, at eventuelle høringssvar vil blive oversendt til Folketingets Energi-, 
Forsynings- og Klimaudvalg. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Sanni Baltzer Petersen 


