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Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 8. november stillet mig følgende 

spørgsmål 36 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Mikkel Dencker (DF). 

 

Spørgsmål 36 

Vil ministeren redegøre for, hvordan det går med nettoudbygningen af landvind og 

solceller i forhold til forventningen i energiaftalen fra 2012? Ministeren bedes over-

sende en grafisk fremstilling, der viser nettoudbygningen af både landvind og sol-

celler på henholdsvis 

 

1) forventningen i energiaftalen fra 2012, 

2) den nuværende udbygning pr. november 2017 og  

3) den forventede udbygning i 2020. 

 

Svar 

Nettoudbygningen af både landvind- og solcellekapacitet går hurtigere end forven-

tet i 2012.  

 

I energiaftalen fra 2012 er der forventet en nettoudbygning med landvind på 500 

MW frem til 2020. Der er pr ultimo november 2017 netto opsat 924 MW siden 2012, 

og det skønnes, at dette tal vil stige til mere end 1.250 MW frem mod 2020. Netto-

kapacitetsforøgelsen for landvind vil dermed ved energiaftalens udløb i 2019 være 

mere end dobbelt så stor, som man forventede ved aftalens indgåelse.  
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På solcelleområdet er kapaciteten også vokset hurtigere end forventet. Der er i 

flere omgange aftalt rammer for solcelleudbygning frem mod 2020. I 2012 blev 

rammen defineret til 500 MW. Denne er siden blevet udvidet, og den nuværende 

ramme aftalt af energiforligskredsen er på 918 MW frem mod 2020. I dag er der 

installeret mere end 860 MW og givet tilsagn til yderligere ca. 100 MW samt skrevet 

kontrakt på ca. 22 MW, jf. pilotudbuddet gennemført i 2016.  

 

Udviklingen frem til udgangen af 2019 er usikker, men det skønnes at den samlede 

kapacitet når op omkring 1.100 MW, altså omtrent 180 MW mere end den nuvæ-

rende ramme. Dette inkluderer ikke det nyligt aftalte 35 MW solcelleudbud i 2018, 

da disse anlæg ikke ventes at være stillet op inden udgangen af 2019.   

 

 
 
  



 

Side 3/3 

De planlagte teknologineutrale udbud i 2018 og 2019 vil bidrage til yderligere ud-

bygning med landvind og sol. Det ventes at udbuddene vil give en samlet udbyg-

ning svarende til 190 MW landvind, som forventes at blive opstillet i 2020 og frem.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 

 


