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

energi (Justering af rammer for etablering af vedvarende energianlæg på 

havet uden for udbud og udvidelse af VE-ordningerne til at omfatte flydende 

solcelleanlæg) 

 

 

Energistyrelsen sender hermed vedlagte lovforslag om ændring af lov om fremme 

af vedvarende energi i høring.  

 

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar 

senest tirsdag den 14. december 2021.  

 

Høringssvaret med angivelse af journalnummer 2021-10755 bedes sendt til 

Energistyrelsens postkasse open-door@ens.dk med kopi til Johnni Sørensen, 

jso@ens.dk 

 

Baggrund og indhold 

Lovforslaget implementerer den politiske aftale om justering af åben dør-ordningen 

for VE-anlæg på havet af 2. juni 2021 indgået mellem regeringen 

(Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale 

Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.  

 

Formålet med lovforslaget er at justere åben dør-ordningen for vedvarende 

energianlæg på havet i overensstemmelse med aftale i energiforligskredsen herom. 

Lovforslaget har til formål at styrke den kommunale opbakning til mindre kystnære 

vedvarende energianlæg, understøtte effektiv statslig planlægning ift. havarealet og 

elnettet samt sikre teknologineutralitet for vedvarende energianlæg på havet, så 

nye teknologier kan testes og etableres under åben dør-ordningen. Derudover 

muliggør lovforslaget en ophævelse af relevante statslige arealreservationer. 

 

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer: 

1. Klare rammer for at staten kan afvise projekter 

2. Afstandsbegrænsning 

3. Kommunal vetoret 

4. Teknologineutralitet 

5. Justering af VE-ordninger 

 

Hovedindholdet af lovforslaget gennemgås nedenfor. 
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1. Klare rammer for at staten kan afvise relevante projekter 

Med lovforslaget sikres klarere rammer for, at klima-, energi- og 

forsyningsministeren vil kunne give afslag til projekter i områder, der ikke ud fra 

samfundsmæssige, planlægningsmæssige eller miljømæssige hensyn er relevante 

at gennemføre. 

 

2. Afgrænsningsbegrænsning 

Med lovforslaget foreslås det herudover, at etablering af vedvarende energianlæg 

på havet uden for udbud (den såkaldte åben dør-ordning) afgrænses til områder op 

til 15 km fra kysten. 

 

3. Kommunal vetoret 

Med lovforslaget forslås det at ændre den kommunale indsigelsesret, til en 

kommunal vetoret, så kystkommuner beliggende i et område op til 15 km fra kysten 

vil kunne nedlægge veto mod, at der meddeles forundersøgelsestilladelse til et 

område med henblik på udnyttelse af energi. Derved vil alle fremtidige åben dør-

projekter ansøgt efter den justerede ordning være omfattet af den kommunale 

vetoret.  

 

4. Teknologineutral 

Det foreslås desuden med lovforslaget, at åben dør-ordningen udvides, så den 

bliver teknologineutral og dermed vil kunne sikre gode vilkår for fremtidig 

teknologiudvikling. I forhold til kendte teknologier, vil udvidelsen give mulighed for 

opstilling af flydende solcelleanlæg på havet. 

 

5. Justering af VE-ordninger 

Endeligt foreslås det med lovforslaget, at flydende solcelleanlæg vil blive omfattet 

af værditabsordningen, salgsoptionsordningen, VE-bonusordningen, grøn pulje og 

garantifonden, der er fem gældende ordninger i VE-lovens kapitel 2, der har til 

hensigt at fremme udbygningen af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og 

vandkraftværker ved at øge den lokale accept af sådanne nye anlægsprojekter.  

 

Uddybende oplysninger mv. 

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til Johnni Sørensen (33 92 49 48 eller 

jso@ens.dk).   

 

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 

 

Johnni Sørensen 


