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Orientering om afsluttet høring af Lov om ændring af lov om fremme af ved-

varende energi og lov om elforsyning (Pristillæg til elektricitet produceret ved 

afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.) 

Til Udvalgets orientering fremsendes høringsnotat, der sammenfatter høringssva-

rene, som er modtaget i forbindelse med høring af forslag til lov om ændring af lov 

om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (Pristillæg til elektricitet produceret 

ved afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).  

 

Lovforslaget var i høring fra den d. 3. juli 2018 til 14. august 2018. Høringsnotatet 

og høringssvarene er vedlagt. 

 

Formålet med lovforslaget er at implementere dele af Energiaftale af 29. juni 2018 

mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og 

Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, 

Enhedslisten og Alternativet.  

 

Lovforslaget fastlægger det fremtidige grundlag for tilskud til elproduktionen produ-

ceret ved afbrænding af biomasse. Herudover indeholder lovforslaget en række 

mindre ændring af VE-loven og elforsyningsloven, bl.a. en præcisering af sankti-

onsbestemmelserne, der skal sikre, at bestemmelsernes formål er tydeligt samt 

hjemmel til indførelse af digital kommunikation. 

 
Høringen har givet anledning til at lovforslaget suppleres med en mulighed for, at 

energi-, forsynings- og klimaministeren kan forlænge støtteperioden for 

biomasseanlæg, som i de senere år har foretaget reinvesteringer, med op til 4 år, 

dog ikke længere end til 1. april 2023. Endvidere indeholder lovforslaget en ny 

dispensationsbestemmelse, så anlæg hvor etableringen er tæt på færdiggørelse, 

men hvor forhold, der ikke kan tilregnes ejeren af anlægget, forhindrer at anlægget 

kan færdiggøres inden 1. april 2019, kan blive omfattet af støtteordningen.  

Lovforslaget fremsættes 25. oktober 2018 
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