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Høring over forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi 

(Ændring af grøn puljeordning) 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet sender hermed vedlagte lovforslag om Lov om 

ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af grøn puljeordning) i høring.  

Baggrund og indhold 

Lovforslaget fremsættes som følge af Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 

2020.  

 
Det foreslås med lovforslaget, at der indsættes en forpligtelse for opstillere af VE-anlæg til, 

at betale et engangsbeløb svarende til 125.000 kr. pr. MW landvind-ækvivalenter til 

kommunen, hvori VE-anlægget opstilles.  

Det følger af lovforslaget, at der i forvejen er en forpligtelse for opstillere til at betale et 

engangsbeløb, svarende til 88.000 kr. pr. MW landvind-ækvivalenter til kommunen, hvori 

VE-anlægget opstilles. Lovforslaget medfører derfor alene en forhøjelse af beløbet. 

Med lovforslaget hæves indbetalingen til grøn pulje som en konsekvens heraf til 165.000 kr. 

pr. MW for åben-dør-havvindmøller, 40.000 kr. pr. MW for visse solcelleanlæg, samt 92.000 

kr. for vandkraftværker, som vinder ret til pristillæg i de teknologineutrale udbud.  

Lovforslaget indgår i et andet forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende 

energi, der har været i høring i perioden den 4. juni til den 9. juli 2020. 

Lovforslaget er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af vedlagte høringsliste. 

Høringsfrist 

Høringssvaret bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk med kopi til 

gsno@ens.dk samt angivelse af journalnummer 2020 - 8994.  

 

senest 9. september 2020 

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til: Gudny Sjøfn Olafsdottir: gsno@ens.dk 

33927839.  

Ikrafttrædelse 

Det foreslås, at loven skal træde i kraft d. 1. januar 2021. 

Til høringsparterne på vedlagte liste 
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De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af 

høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og 

mailadresse. Det bemærkes, at høringsvar vil blive oversendt til Folketingets Klima-, Energi- 

og Forsyningsudvalg 

 

 
Med venlig hilsen 

Gudny Sjøfn Olafsdottir 


