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Til høringsparterne 

 

 

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

energi og lov om elforsyning 

 

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

og Lov om elforsyning (Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for 

forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af 

værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg, 

m.v.) i fornyet høring.  

 

Baggrund og indhold 

Lovforslaget har været i høring i perioden den 17. november til den 15. december 

2017. Der indkom 25 høringssvar i forbindelse med høringen.  

 

Lovforslaget er en udmøntning af Stemmeaftale mellem regeringen (Venstre, 

Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om ny 

støttemodel for vind og sol i 2018-2019.  

 

På baggrund af indkomne høringssvar, er der truffet beslutning om at ændre i 

Stemmeaftalen på følgende punkter:  

 

• Særordningen for forsøgsmøller ændres til kun at omfatte vindmøller, der op-

stilles inden for de nationale testcentre for store vindmøller. Det oprindelige 

budget for ordningen på 150 mio. kr. nedjusteres til 100 mio. kr., og 50 mio. kr. 

overføres til det samlede udbudsbudget. 

• Der indføres en særordning for forsøgsmøller, som omfatter forsøgsmøller 

opstillet uden for de nationale testcentre. Møller kan via denne ordning 

modtage pristillæg i 20 år. Pristillægget er på 11 øre i 2018, og pristillægget er, 

hvis de opstilles i 2019, gennemsnittet af de vindende bud i udbuddet i 2018. 

Der fastsættes et loft på 10 MW i 2018 og 25 MW i 2019, som kan søges efter 

først-til-mølle-princippet. 

• Der indføres en særordning for mindre landvindmølleprojekter, der ikke er 

påbegyndt, og som desuden opfylder en række betingelser, herunder besidder 

en godkendt lokalplan fra før 1. januar 2017, samt har været behandlet ved 

Planklagenævnet og/eller Miljø- og Fødevareklagenævnet i 2017.  

• Der fastsættes et loft på 39 mio. kr. for særordningen for mindre 

landvindmølleprojekter. 

• Loftet i overgangsordningen for landvindmøller på 43 MW nedjusteres til 37 

MW. 
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• De forventede støtteudgifter til forsøgsmøller, der opstilles uden for 

testcentrene, og særordningen for mindre landvindmølleprojekter fratrækkes 

det samlede udbudsbudget, som dermed nedjusteres til sammenlagt 813 mio. 

kr. 

 

Da de foreslåede ændringer ikke var en del af den oprindelige høring, foretages nu 

en fornyet høring for så vidt angår de foreslåede ændringer.  

 

Ikrafttrædelse  

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

 

Høringsfrist  

Høringssvar til lovforslaget bedes sendt til kfe@ens.dk med kopi til sendt 

til vindogsoludbud@ens.dk.  

 

 

senest mandag den 26. februar 2018, kl. 12.00 

 

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  


