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Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 11. april 2016 stillet mig følgen-

de spørgsmål 176 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra Andreas Steenberg (RV). 

 

Spørgsmål 176 

 

Er ministeren enig med Vindmølleindustrien i, at udløbet af den gældende til-

skudsordning til landvind pr. 21. februar 2018 kalder på vedtagelse af en re-

form i 2016 for at forhindre skadelige stop-go-effekter for landvindudbygnin-

gen i Danmark, og hvilken proces påtænker ministeren i de kommende må-

neder med henblik på at forberede beslutningsgrundlag og påbegynde politi-

ske forhandlinger? Der henvises til artikel af 10. februar 2016 på Vindmølle-

industriens hjemmeside: ”Behov for ny tilskudsmodel for landvind”  

(http://windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q1_201

6/behov_for_ny_tilskudsmodel_for_landvind.html) 

 

Svar 

 

Jeg er meget opmærksom på, at der er behov for klare rammer om vilkårene 

for landvind fremadrettet. Som Vindmølleindustrien rigtigt påpeger, udløber 

den nuværende statsstøttegodkendelse af støtte til landvind og havvind un-

der åben-dør-ordningen (”25-øren”) den 21. februar 2018. Støtten blev god-

kendt af Europa-Kommissionen med en varighed på 10 år fra den 21. februar 

2008. En fortsættelse af støtten til landvind efter udløbet skal godkendes ef-

ter EU’s retningslinjer for statsstøtte 2014-2020. 

 

Som udgangspunkt stiller retningslinjerne krav om, at støtte tildeles via ud-

bud, men der er også undtagelsesbestemmelser, der åbner op for mulighe-

den for at tildele støtte uden udbud. Der er dog meget begrænsede erfarin-

ger med brugen af undtagelsesbestemmelserne, og dermed også hvilke ar-

gumenter og hvilken dokumentation Europa-Kommissionen vil kræve i for-

bindelse med en godkendelse.  

 

Der er derfor en række forhold, der skal undersøges, inden vi kan tage en 

politisk beslutning om, hvordan rammerne for landvind skal være fremadret-

tet. Jeg er enig i, at det er vigtigt med en afklaring. Derfor er der igangsat et 
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internt arbejde med at se på forskellige modeller for, hvordan støtten indret-

tes mest hensigtsmæssigt fremadrettet både under hensyn til omkostningsef-

fektivitet og EU’s statsstøtteretningslinjer.  

 

Som jeg tidligere har nævnt for Vindmølleindustrien, har jeg stor forståelse 

for ønsket om stabilitet i udbygningen bl.a. af hensyn til de arbejdspladser og 

den teknologiske udvikling, der kan følge med et godt hjemmemarked. Det er 

klart, at rammerne for den fremtidige støtte til landvind er en vigtig parameter 

for at skabe sikkerhed i markedet og for at sikre fortsat projektudvikling. De 

for tiden lave elpriser og udfordringer med lokal accept nogle steder er også 

vigtige parametre for den fortsatte udbygning med landvind. Dermed er det 

ikke kun det uafklarede støttesystem efter den 21. februar 2018, som er af-

gørende for udbygningen af vindmøller til lands og til havs under åben-dør-

ordningen. 

 

Politisk har vi i forligskredsen forventet en nettoudbygning af landvind på 500 

MW i perioden 2012-2020, og på nuværende tidspunkt ser det meget fornuf-

tigt ud med opfyldelse af forventningen fra Energiaftalen, da der samlet set 

er nettoudbygget med 721 MW siden 2012.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars Chr. Lilleholt 

 


