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Orientering om afsluttet høring af lovforslag 

 

Til udvalgets orientering fremsendes Energistyrelsens høringsnotat, der sammen-

fatter høringssvarene om midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse 

af loft for støtte til visse anlæg, som er modtaget i forbindelse med høring af lov-

forslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Kommunal indsigel-

sesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afreg-

ningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers 

Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte 

til visse anlæg m.v.)”. (L91) 
 
Lovforslaget førstebehandles tirsdag den 29. november 2016. 
 

Til orientering fremsendes høringsnotatet, der sammenfatter høringssvarene, og 

høringssvarene. 

  

Kun den der del af lovforslaget, der vedrører midlertidig suspension af støtteord-

ninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg (pkt. 3 og 4 nedenfor), har 

været i høring i denne omgang. 

 

Denne del af lovforslaget var i høring fra den fredag den 18. november til onsdag 

den 23. november 2016.  

 

Hovedparten af lovforslaget har været i høring af to andre omgange fra til den 20. 

juni til 5. august 2016 og fra den 12. august til den 7. september 2016. 

Høringsnotatet fra de to første høringer blev oversendt til EFK-udvalget ved frem-

sættelsen den 18. november 2016.  

 

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer: 

 

1. Revision af den såkaldte åben-dør-ordning, herunder indførelse af en be-

tinget kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og grøn 

ordning. 

2. Fastsættelse af pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Ve-

sterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak. 
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3. Bemyndigelse til midlertidig suspension af visse støtteordninger indtil ord-

ningerne igen er renotificerede.  

4. Indsættelse af loft for støtte til visse anlæg, så der er mulighed for, at ord-

ningerne kan anmeldes efter den generelle gruppefritagelsesforordning. 

5. Indsættelse af tidsbegrænsning for at opnå pristillæg til landvindmøller og 

havvindmøller etableret uden for udbud. 

 

Det  bemærkes, at der efter fremsættelsen af lovforslaget er foretaget en nærmere 

afdækning af de berørte ordninger. På den baggrund vil jeg fremsætte et ændrings-

forslag, som vil blive fremsendt til EFK-udvalget hurtigst muligt. 

 

Jeg skal beklage den sene oversendelse af høringsnotatet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 

 

 

 


