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Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 3. april 2017 stillet mig følgende 

spørgsmål 251, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra 

Pia Olsen Dyhr (SF). 

 

Spørgsmål 251 

 
Vurderer ministeren – i forlængelse af EFK alm. del – svar på spm. 206 – at 

det er foreneligt med EU’s regelsæt for statsstøtte at indføre en midlertidig 
overgangsordning, der ændrer kravet om nettilslutning inden den 21. februar 

2018 til et krav om, at projekter, der har en godkendt lokalplan inden skæ-

ringsdatoen, kan realiseres inden for de gældende nationale rammevilkår og 

dermed undgå, at planlægningen af fremskredne eksisterende projekter for-

sinkes ud over tidsgrænsen f.eks. på grund af aktuelle lange behandlingsti-

der i det nyoperettede Planklagenævn og forsinkelser i netselskabernes ud-

førelse af nettilslutning? Der ønskes et svar, der afklarer de retslige mulighe-

der.  

 

Svar 

En potentiel dansk overgangsordning skal opfylde kravene i medfør af note 

66 i retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020. 

 

Der står i note 66, at:  
 

Anlæg, der påbegyndte deres virksomhed før den 1. januar 2017 og havde modtaget en 

bekræftelse på støtten inden denne dato, kan tildeles støtte på grundlag af den ordning, 

der var gældende på tidspunktet for bekræftelsen. 

 

Skæringsdatoen den 1. januar 2017 er således en ufravigelig betingelse efter 

statsstøtteretningslinjerne, hvilket Europa-Kommissionen også har bekræftet 

i den tyske statsstøttegodkendelse fra december 2016 (SA.45461). I den ty-

ske sag er "en bekræftelse på støtte" det samme som en tilladelse efter den 

tyske miljølovgivning. Kravet er, at denne tilladelse skulle være opnået inden 

1. januar 2017. Kravet er suppleret med en yderligere betingelse om nettil-

slutning inden 1. januar 2019, for at der kan tildeles støtte på grundlag af den 

tyske støtteordning, der var gældende før 1. januar 2017.  

 

Ministeren 

 

Dato 

21. april 2017 
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En tilladelse efter den tyske miljølovgivning vurderes i en dansk sammen-

hæng at svare til en godkendt lokalplan for et vindmølleprojekt.  

 

Det er på ovenstående grundlag min vurdering, at en potentiel dansk undta-

gelsesordning med en skæringsdato den 21. februar 2018 for en godkendt 

lokalplan ikke vil blive godkendt af Europa-Kommissionen i medfør af stats-

støtteretningslinjerne.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 

 


