
 

 

Side 1/2 

Ministeren 

 

 
Dato 

15. januar 2020 

 
J nr. 2019-4761 

 

 

Klima-, Energi- og 
Forsyningsministeriet 

Holmens Kanal 20 

1060 København K 

 

T:  +45 3392 2811 

E:  kefm@kefm.dk 

 

www.kefm.dk   

 

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget 

Christiansborg  

1240 København K 

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 26. november 2019 stillet mig 

følgende spørgsmål 141 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Peter Seier Christensen (NB). 

Spørgsmål 141 

Vil ministeren oplyse, hvilke energiformer der får direkte og indirekte statsstøtte i 

Danmark, og hvor meget de får? Det ønskes, at tallene viser udviklingen fra 2009-

2019. 

 

Svar 

Der gives direkte støtte til en række energiformer i Danmark, primært vedvarende 

energi, men også fossile energiformer, som under grundbeløbsordningen har mod-

taget direkte støtte. I tabellen nedenfor er angivet samtlige lovbundne, realiserede 

udbetalinger til energiproduktion, hvor der gives pristillæg til produktion af el og 

gas. De angivne udbetalinger omfatter både den forbrugerfinansierede andel, som 

opkræves via PSO-tariffen, samt den statslige andel finansieret over finansloven. 

 

Tabel 1  

Direkte støtte fordelt på energiform, årligt, mio. kr., faste 2019-priser 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

Biogas 193 171 165 301 380 448 683 991 1456 1581 1274 

Biomasse 269 443 399 463 461 467 432 495 641 595 386 

Havvind 331 453 666 969 1833 2553 2880 2311 2443 1812 2144 

Landvind 840 543 712 1179 1204 1495 1759 1529 1672 1387 1214 

Sol 0 0 0 1 19 81 96 237 254 269 265 

Vand mm. 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 0 

Kraftvarme 1.691 1.031 920 1.690 1.412 2.026 2.462 2.174 1.916 899 162 

I alt 3.327 2.645 2.864 4.606 5.311 7.073 8.316 7.740 8.386 6.546 5.445 

   
 Anm.: *Tallene for 2019 inkluderer kun de første 10 måneders udbetalinger. 

Note: Biogas inkluderer el og fjernvarme på biogasværker samt biogas til transport, proces og decentral opvarmning.  
Kilde: Energistyrelsen. 

 

Hertil kommer en række mindre reservationsbevillinger målrettet primært umodne 

VE-teknologier, eksempelvis avancerede biobrændstoffer, geotermi og bølgekraft. 

Disse har udgjort under 2 pct. årligt af de samlede udbetalte midler.     

 

I tillæg til den direkte støtte forekommer også indirekte støtte. Dette primært i form 

af afgiftsfordele. I Danmark er der bl.a. afgiftsfritagelse på al biobrændsel, både til 
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fjernvarmeproduktion og privat forbrug, samt afgiftslempelser på brændsler til an-

vendelse i procesindustrien. Havvind bliver tildelt indirekte støtte i form af forbru-

gerbetalt ilandføring og nettilslutning. Også nettoafregning af elproduktion fra hus-

standsvindmøller og solceller er en indirekte støtte, som husstande kan modtage. 

Herudover er visse anvendelser af fossil energi lempet eller helt undtaget afgift, fx 

energi til landbrug og gartnerier, til mineralogiske og metallurgiske processer, og til 

olie-gasindvinding i Nordsøen.  

 

Aktuelt er der ikke grundlag for at opgøre omfanget af den indirekte støtte til for-

skellige energiformer, idet der bl.a. ikke foreligger en tydelig definition af, hvordan 

indirekte støtte defineres.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Dan Jørgensen 
 
 


