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Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 12. oktober 2018 stillet mig 

følgende spørgsmål 22 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Jens Joel (S). 

 

Spørgsmål 22 

”Vil ministeren oplyse, hvornår Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, herunder 

Energistyrelsen, blev opmærksom på, at EU’s statsstøttegodkendelse til tilskuddet 

til elproduktion på biomasse (15 øre/kWh) havde en udløbsdato og derfor skulle 

genforhandles og ikke blot genanmeldes, samt hvornår og hvordan branchen blev 

orienteret om dette? Der henvises til EFK alm. del – svar på spm. 350 (2017-18), 

hvoraf det fremgår: ”I ministeriets vurdering er der blandt andet lagt vægt på, at 
aktørerne ikke kan have haft en forventning om, at støtteordningen ikke ville kunne 

ændres eller afskaffes, når statsstøttegodkendelsen udløb. Det bør være kendt 

blandt professionelle aktører på området, at ordningen hviler på en statsstøttegod-

kendelse fra Europa Kommissionen, som har en udløbsdato.”” 
 

Svar 

Statsstøttegodkendelsen til den nuværende støtteordning blev givet i 2009 under 

de daværende retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi. Støtteord-

ningen er godkendt for en periode på 10 år fra 1. april 2009 til 1. april 2019, hvilket 

fremgår af statsstøttegodkendelsen, der er offentligt tilgængelig. 

I juni 2014 udsendte Europa-Kommissionen nye retningslinjer for statsstøtte til mil-

jøbeskyttelse og energi for perioden 2014-2020.   

Energistyrelsen igangsatte i forlængelse heraf en screening af samtlige gældende 

støtteordninger med henblik på at afklare, om ordningerne kunne genanmeldes 

efter de nye statsstøtteretningslinjer. Screeningen viste, at den gældende støtte-

ordning til elproduktion fra afbrænding af biomasse (VE-lovens § 45) sandsynligvis 

ikke ville kunne genanmeldes i uændret form.  

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Energistyrelsen har siden screeningen i 

2015 løbende været i dialog med branchen, herunder Dansk Energi og Ørsted, om 

håndteringen af udløbet af statsstøttegodkendelsen. 

Det har siden efteråret 2016 fremgået af Energistyrelsens hjemmeside, at støtte-

ordningen til elproduktion fra afbrænding af biomasse i VE-lovens § 45 er statsstøt-

tegodkendt frem til 1. april 2019, ligesom det fremgik af en pressemeddelelse fra 
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Energistyrelsen i januar 2017, der blev udsendt i forbindelse med lukning af to an-

dre støtteordninger.  

Energistyrelsen har siden foråret 2017 været i direkte dialog med Europa-

Kommissionen om, hvordan udløbet af statsstøttegodkendelsen kunne håndteres 

og særligt med henblik på at sikre en overgangsordning for de eksisterende anlæg.  

I november 2017 blev der i dialogen med Europa-Kommissionen klarhed om, at 15-

øren vil kunne fortsættes for ikke-afskrevne anlæg under forudsætning af, at støt-

ten til det enkelte anlæg tidsbegrænses til en periode, der afspejler afskrivningspe-

rioden for denne type anlæg.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 


