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

spørgsmål 252, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra 

Pia Olsen Dyhr (SF). 

 

Spørgsmål 252 

 

Kan ministeren bekræfte, at der i EU’s rammevilkår for statsstøtte til vedva-

rende energi vil være mulighed for, at en reinvestering i form af en moderni-

sering med levetidsforlængelse med udskiftning af en hovedkomponent og 

eventuel installation af styringsudstyr i eksisterende vindmøller vil kunne ret-

færdiggøre en ny tildeling af støtte på samme måde, som man f.eks. i den 

tyske ordning for vedvarende energi EEG 2017 har indført mulighed for støt-

te til eksisterende biomasseanlæg? 

 

Svar 

Det fremgår af retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 

2014-2018, at der kun kan ydes støtte, indtil anlægget er fuldt afskrevet i 

overensstemmelse med de almindelige regnskabsregler.  

 

Det fremgår endvidere af statsstøtteretningslinjerne, at der kan ydes drifts-

støtte til eksisterende biomasseanlæg efter afskrivning af anlæg, hvis det på-

vises, at de driftsomkostninger, der bæres af støttemodtageren efter afskriv-

ning af anlæg, stadig er højere end markedsprisen på den pågældende 

energiform og under opfyldelse af yderligere betingelser, som fremgår af 

statsstøtteretningslinjerne. Disse regler gælder imidlertid kun eksisterende 

biomasseanlæg og kan efter min vurdering ikke udstrækkes til også at omfat-

te eksisterende vindmøller.  

 

I dag gives der efter de gældende danske støtteordninger kun støtte til fa-

briksnye vindmøller.  
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En eventuel støtteordning for moderniserede eksisterende vindmøller i et 

fremtidigt støtteregime vil skulle overholde de gældende statsstøtteregler, jf. 

ovenfor. Herudover skal blandt andet kravene i statsstøtteretningslinjerne 

om, at støtten ikke må føre til overkompensation og at støtte generelt skal til-

deles via udbud, opfyldes. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 


