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Til høringsparterne 

 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende 

energi 

 

Hermed sendes udkast til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi 

(Bemyndigelse til afholdelse af teknologineutrale udbud samt udvidelse af værdi-

tabsordningen, køberetsordningen og garantifonden m.v.) i høring.  

 

Forslagets hovedelementer 

Det overordnede formål med lovforslaget er at lade VE-teknologierne konkurrere 

imod hinanden og på den måde sikre at Danmark får mest vedvarende energi for 

pengene. Lovforslaget giver en bemyndigelse til energi-, forsynings- og klimamini-

steren til at afholde teknologineutrale udbud af pristillæg for elektricitet produceret 

på solcelleanlæg, landvindmøller og åben-dør-havvindmøller i 2018 og 2019.  

 

Der vil bl.a. være et vilkår i udbudsbetingelserne for de teknologineutrale udbud 

om, at åben dør-havvindmølleprojekter, der ikke er underlagt kommunalindsigel-

sesret i medfør af de gældende regler, og som ønsker at deltage i udbuddet, skal 

sende dokumentation for, at kommunen er positiv over for opstilling af projektet. 

Vilkåret er en udmøntning af stemmeaftalen af den 26. september 2017.   

 

Med henblik på at sikre lige konkurrence på tværs af teknologierne foreslås det, at 

værditabsordningen og køberetsordningen udvides til også at omfatte solcellean-

læg, der deltager i de teknologineutrale udbud. Garantifonden foreslås udvidet til at 

omfatte alle solcellelav, der lever op til kriterierne for at få ydet garanti igennem 

garantifonden. Dette skyldes, at garantien ydes på et tidspunkt, hvor det endnu ikke 

er muligt at vide, om projektet ender med at deltage i et af de teknologineutrale 

udbud, og om projektet, hvis det deltager, ender med at vinde ret til pristillæg.  

 

Det foreslås ydermere at indføre en overgangsordning for landvindmølleprojekter, 

der risikerer at komme i klemme i overgangen fra ét støtteregime til et andet. Over-

gangsordningen omfatter landvindmølleprojekter, hvor lokalplan og VVM-tilladelse 

er godkendt, og projektet er påbegyndt inden den 1. januar 2017, og hvor der har 

været behandling af en klagesag i 2017. Overgangsordningen er begrænset i ka-

pacitet til 43 MW, der kan søges efter først-til-mølle-princippet.. 

 

Lovforslaget indfører endvidere en særordning for forsøgsmøller med et budget på 

150 mio. kr., der kan søges efter først-til-mølle-princippet. Formålet med ordningen 
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er at understøtte Danmarks brand som globalt førende demonstrationsland på 

vindområdet. Den kan således være med til at bibeholde de danske testcentres 

konkurrencedygtighed og understøtte den danske vindmølleindustri. Vindmøller 

omfattet af ordningen kan modtage støtte i tre år.  

 

Endelig indeholder lovforslaget bemyndigelse til at fastsætte regler om solcel-

leanlægs nettilslutning til det kollektive elnet på bekendtgørelsesniveau, så 

der kan skabes lige vilkår for de tre teknologier, som kan deltage i de teknolo-

gineutrale udbud. 

 

Ikrafttrædelse  

Det forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2018.  

 

Høringsfrist  

Høringssvar til lovforslaget bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse  

ens@ens.dk med kopi til kfe@ens.dk fuldmægtig Katrine Pilmark Elkjær.  

 

senest fredag den 15. december 2017. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til lovforslag kan rettes til: 

 

• Katrine Pilmark Elkjær: kfe@ens.dk, tel.: 33 92 66 41.   

 

Det bemærkes, at eventuelle høringssvar vil blive oversendt til Folketingets Energi-, 

Forsynings- og Klimaudvalg. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Katrine Pilmark Elkjær  

 

 


