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Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 

Folketinget 

Christiansborg  

1240 København K 

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af den 8. oktober 2015 stillet mig 

følgende spørgsmål 1 alm. del, som jeg hermed skal besvare.  
 
 
Spørgsmål 1 
 
Ministeren bedes kommentere henvendelse af 23/9-15 (dateret 17/9-15) fra 
Danmarks Vindmølleforening om Energiplan 2012, jf. (2014-15, 2. samling) 
EFK alm. del - bilag 71. 
 

Svar 

 
Danmarks Vindmølleforening henvendelse vedrører et emne, som jeg finder meget 
relevant og vigtigt. 
 
Sammensætning af energiafgifter er et væsentligt emne ikke mindst set i lyset af, at 
jeg som minister er optaget af at finde den rette balance mellem en fortsat grøn 
omstilling, som samtidig er omkostningseffektiv og ikke belaster erhvervslivet.  
 
Jeg vil som minister arbejde for, at Danmark bevarer den førerposition inden for 
energi og klima, som vi har oparbejdet gennem mange år. På samme måde bakker 
jeg også op om den nuværende energipolitiske aftale.     
 
Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Det er ambitiøst, men det 
giver samtidig mulighed for at varetage andre hensyn og imødekomme nogle af de 
udfordringer, som en omstilling til mere vedvarende energi indebærer. Det er i den 
forbindelse vigtigt at bevare realismen og ikke tro, at alt kan lade sig gøre på kort tid.  
 
Jeg er optaget af at bevare balancen mellem mål i energipolitikken, og de midler der 
er til rådighed, herunder også at se på energiafgifter. Der arbejdes netop nu på en 
afgifts- og tilskudsanalyse, som omfatter flere analyser af afgifts- og tilskudssystemet 
og samspillet mellem disse. Der er på ingen måde lagt op til en hemmelig proces 
eller tilbageholdelse af arbejdet, men arbejdet er kompliceret, og udarbejdelsen af 
analyserne tager længere tid end forventet ved indgåelse af Energiaftalen i 2012.  
 
Der er ikke på nuværende tidspunkt fastlagt en endelig afslutningsdato for analysen, 
og da arbejdet er kompliceret, vil jeg ikke forhaste processen. Analysen vil blive 
offentliggjort så hurtigt som muligt.   
 
 
Med venlig hilsen  

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16
EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1
Offentligt
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