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Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse om VE-bonusordning til naboer til
vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker i høring.
Bekendtgørelsen vedrører opstillere af vedvarende energianlæg (VE-anlæg) og
nære naboer til VE-anlæg, som bor inden for 8 gange møllehøjden fra vindmøller,
200 meter fra solcelleanlæg omfattet af § 6, stk. 1, nr. 2-4 i lov om fremme af
vedvarende energi, og 200 meter fra vandkraftværker og bølgekraftanlæg, der har
vundet ret til pristillæg i et teknologineutralt udbud efter § 50 d i lov om fremme af
vedvarende energi. VE-bonusordningen giver disse nære naboer til VE-anlæg ret til
en bonus svarende til en andel af produktionen fra VE-anlægget.
Alle ændringer fremgår i det vedlagte høringsudkast med rettelsesmarkeringer. Det
bemærkes, at det kun er de enkelte ændringer, der sendes i høring og ikke hele
bekendtgørelsen.
Ændring af andelen af produktionen som udgør VE-bonussen
Med ændringen af bekendtgørelsen implementeres en del af klimaaftale for energi
og industri mv. 2020, der blev indgået aftale om mellem regeringen og Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet den 22. juni 2020.
Med klimaaftalen blev aftaleparterne enige om at hæve VE bonusordningen til et
beløb, der fastlægges af aftalepartierne. Det er med afsæt i klimaaftalen aftalt i
forligskredsen, at hæve den andel af produktionen, som udgør VE-bonussen fra de
nuværende 5 kW til 6,5 kW. Med ændringen af bekendtgørelsen fastsættes VEbonus-satsen således til 6,5 kW.
Forhøjelsen af VE-bonus vil have positive konsekvenser for de berørte naboer.
Bonussen beregnes ud fra den gældende elpris ganget med den faktiske
elproduktion fra VE-anlægget. Størrelsen af VE-bonussen afhænger således af
markedsprisen for el, samt af hvor effektivt anlægget er. Den skønnede
gennemsnitlige forhøjelse, udregnet pba. Energistyrelsens fremskrivning af elpriser
i Basisfremskrivningen 2020, fremgår af tabel 1.
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Tabel 1: Årlig skønnede gennemsnitlig udbetaling pr. nabo i medfør af VE-bonus
5 kW
6,5 kW
VE-bonus str.
(nuværende)
(ny)
Nabo til landvindmølleprojekt
Nabo til
solcelleprojekt

5.000 kr.

6.500 kr.

2.000 kr.

2.500 kr.

Anm: Skønnet pba. Energistyrelsens fremskrivning af elpriser i Basisfremskrivningen 2020 og skøn af årlig produktion
fra Energistyrelsens teknologikatalog. De endelige udbetalinger af VE-bonus vil afhænge af den faktiske produktion fra
anlæggene og den faktiske elpris. Der er således tale om skøn forbundet med væsentlig usikkerhed.
Kilde: Energistyrelsen

Forøgelsen vil alt andet lige resultere i øgede udgifter for de opstillere af VE-anlæg,
som skal betale VE-bonus til de nære naboer. De øgede udgifter fremgår af tabel 2.
Tabel 2. Gennemsnitlig udgift for opstiller af 30 MW VE-projekt (mio. kr.
nutidsværdi over 20 år)
5 kW
6,5 kW
VE-bonus str.
Meromkostning
(nuværende)
(Ny)
Landvindmølleprojekt

1,2

1,56

0,36

Solcelleprojekt

0,07

0,09

0,02

Anm: Skønnet for opstiller af hhv. et 30 MW landvindprojekt med 21 naboer og et 30 MW solcelleprojekt med 3 naboer.
De faktiske udbetalinger i medfør af VE-bonus vil afhænge af faktisk produktion og elpris, og skønnet er dermed
forbundet med væsentlig usikkerhed.

Øvrige ændringer
Der foretages udover ændringen af VE-bonus-satsen (§ 11, stk. 2), alene sproglige
ændringer i §§ 11 og 12 ud fra et forståelsesmæssigt hensyn.
Høringsfrist
Høringssvar til bekendtgørelsen bedes sendt senest
Tirsdag den 8. december 2020
til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk med kopi til Gudny Sjøfn
Olafsdottir: gsno@ens.dk.
Det bemærkes, at eventuelle høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen.
Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til bekendtgørelse kan rettes til Gudny
Sjøfn Olafsdottir: gsno@ens.dk 33927839
Ikrafttrædelse
Det forventes, at bekendtgørelsen vil træde i kraft den 1. januar 2021
Med venlig hilsen
Gudny Sjøfn Olafsdottir
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