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Høring over udkast til lov om ændring af lov om fremme af vedva-

rende energi (Udbetaling af støtte og opkrævning af betaling for elek-

tricitet produceret på udbudte havvindmølleparker og implementering 

af dele af VE II-direktivet) 

 

Energistyrelsen har med høringsbrev dateret 23. januar 2023 fremsendt ud-

kast til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Udbetaling 

af støtte og opkrævning af betaling for elektricitet produceret på udbudte 

havvindmølleparker og implementering af dele af VE II-direktivet), herefter 

kaldet ”udkastet”, i høring, og anmodet om at modtage høringssvar senest 

tirsdag d. 20. februar 2023.  

 

Høringen vedrører støtte til visse former for vedvarende energianlæg i form 

af havvindmøller. Selvom udkastet således kun berører en udvalgt gruppe 

af VE-anlæg, får denne gruppe anlæg over tid et omfang som er så stort, at 

de foreslåede ændringer kommer til at påvirke de rammevilkår, som alle 

øvrige former for VE-anlæg kan etableres under.  

 

TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder tæller såvel mange instal-

latører af vedvarende energianlæg som virksomheder, der dels producerer 

komponenter til energianlæg samt investerer i deres egen produktion af 

vedvarende energi. Bekendtgørelserne berører derfor vigtige fokusområder 

for TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder, og vi indgår derfor 

gerne i det fortsatte samarbejde på området.  

 
TEKNIQ Arbejdsgiverne mener, at det er vigtigt, at man så vidt som muligt 

benytter markedet til at støtte udbygningen med vedvarende energi, uanset 

om der er tale om vindmøller, solceller eller andre former for vedvarende 

energi. I det omfang det ikke er muligt at benytte markedet til at fremme ud-

bygningen med vedvarende energi, men man er nødsaget til at anvende di-

rekte støtte, er det vigtigt, at støtten ikke gives på en måde, så den forvrider 

konkurrencen teknologierne imellem. 

 

Favorisering af havvind på bekostning af andre former for VE 

Energistyrelsen 
 
Pr. mail til ens@ens.dk med kopi til ailelmrj@ens.dk 
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Med udkastet lægges der op til, at ejere af havvindmølleparker i modsæt-

ning til ejere af andre former for vedvarende energi, kan opnå dobbelt 

støtte i form af: 

1. Markedsbaseret støtte i form af indtægter fra salg af oprindelsesga-

rantier fra den vedvarende energi, der produceres på anlægget.  

2. Direkte støtte udbetalt af klima-, energi- og forsyningsministeren for 

elektricitet produceret i havvindmølleparker 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er bekymret for, at ejere af havvindmølleparker på 

den måde får adgang til at sælge oprindelsesgarantier, samtidig med at de 

har opnået skattefinansierede tilskud. Denne form for dobbeltstøtte må for-

ventes at bidrage til at der kommer flere oprindelsesgarantier på markedet, 

hvilket vil presse priserne på oprindelsesgarantier ned. Dermed bliver de 

potentielle indtægter fra salg af oprindelsesgarantier fra fx solceller mindre, 

hvilket kan underminere investeringer på dette område. Derfor ser TEKNIQ 

Arbejdsgiverne gerne, at man i Danmark følger muligheden i artikel 19 i di-

rektiv (EU) 2018/2001 for at udstede en oprindelsesgaranti til producenten 

og straks annullere dem, for på den måde ikke at påvirke priserne på oprin-

delsesgarantier og derigennem skævvride konkurrencen VE-teknologierne 

imellem. 

 

Fremme af additionelle investeringer 

Støtte til vedvarende energi skal fremme additionelle investeringer. Det er 

derfor vigtigt, at eksisterende VE-anlæg ikke kan opnå indtægter fra salg af 

oprindelsesgarantier, hvis ikke dette var en mulighed på etableringstids-

punktet. I modsat fald vil støtten være ikke-additionel. TEKNIQ Arbejdsgi-

verne anbefaler derfor, at anlæg, der er etableret før 1/1 2020, ikke gives 

mulighed for at opnå indtægter fra salg af oprindelsesgarantier eller oprin-

delsesgarantierne straks efter udstedelsen annulleres. Dette gælder for så-

vel vindmøller som andre former for vedvarende energi, herunder de bio-

massebaserede kraftværker. 

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vo-
res høringssvar.  

 

Med venlig hilsen  

  

  

Simon O. Rasmussen  

Underdirektør, TEKNIQ Arbejdsgiverne  


