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Orientering om høringer af lovforslag om ændring af VE-loven 

Lovforslaget er blevet fremsat i dag under titlen: ”Lov om ændring af lov om fremme 

af vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen 

og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne 

Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af 

støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg)” (L91) 

 

Hovedparten af lovforslaget har været i høring af to omgange. Udkast til lovforslag 

om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, 

udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og 

afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd og Vesterhav Nord, og 

frist for overgangsordning) har været udsendt i ekstern høring fra den 20. juni til 

den 5. august 2016. 

 

Udkast til lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Pristillæg 

og afregningsvilkår for havvindmølleparken Kriegers Flak) har været udsendt i 

ekstern høring fra den 12. august til den 7. september 2016. 

 

Til udvalgets orientering vedlægges høringsnotat og høringssvar.  

 

Ny høring 

En del af lovforslaget har ikke tidligere været i høring og sendes derfor i høring nu. 

De ændringer vedrører en række støtteordninger til fremstilling af elektricitet på 

solcelleanlæg, andre VE-teknologier, bl.a. bølgekraft, små biogasanlæg op til og 

med 6 kW, små biomasseanlæg op til og med 6 kW og husstandsvindmøller.  
 

Formålet med den del af lovforslaget, der nu sendes i høring, er at implementere 

en løsning på, at statsstøttegodkendelserne udløber ved udgangen af 2016.     

 

Høringsfristen er den 23. november 2016 kl. 12. Høringsbrevet og 

høringsversionen, der vedrører midlertidig suspension af støtteordninger og 

indsættelse af loft for støtte til visse anlæg, er vedlagt til orientering. 

 

Jeg vil inden 1. behandlingen, tirsdag den 29. november 2016, sende høringssvar 

og høringsnotat til udvalgets orientering. Jeg håber, at I henset til tidspresset vil 
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have forståelse for, at høringssvar og høringsnotat først sendes mandag den 28. 

november 2016.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars Chr. Lilleholt 


