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Europaudvalget har i brev af 6. december 2017 stillet mig følgende EUU KOM 

(2016) 0861 spørgsmål 5, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL). 

 

Spørgsmål 5 

 

Som opfølgning på forelæggelsen af vinterpakken i Folketingets Europaud-

valg den 1. december 2017 anmodes energi-, forsynings- og klimaministeren 

om en nærmere forklaring af, hvad implementeringen af vinterpakken kon-

kret betyder for lokale danske vindmølle og solcelleanlæg - såvel eksisteren-

de anlæg og kommende. Der tænkes her på vindmøllelaug, kommunale VE-

anlæg og små private anlæg. 

 

 

Svar 

 

Et af de overordnede formål med Kommissionens Vinterpakken er at styrke 

forbrugernes rettigheder til at investere alene eller i fælleskab i VE. Forslaget 

til revision af el-direktivet fastslår for eksempel, at forbrugerne har ret til at 

etablere egen produktion og slutte sig sammen i energifællesskaber. Det 

kunne fx være en boligforening. I revisionen af VE-direktivet lægges der lige-

ledes op til, at der skal være mulighed for at slutte sig sammen til lokale VE-

fællesskaber.  

 

Med forslagene stilles der bl.a. krav om, at alle aktører kan konkurrere på li-

ge vilkår, hvilket betyder, at energifællesskaber, egenproducenter og lokale 

VE-fælleskaber har de samme rettigheder og pligter, som andre markedsak-

tører. Det betyder fx, at al produktion og forbrug skal være omfattet af balan-

ceansvar.  

 

Det er langt hen ad vejen regler og rettigheder, som allerede gælder i Dan-

mark, men som nu udrulles til resten af Europa. Regeringen forventer gene-

relt ikke, at implementeringen af Vinterpakken vil betyde større forandringer 

for lokale danske vindmølle- eller solcelleanlæg.  
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