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Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Klima-, Energi- og Forsy-

ningsudvalg om regeringens svar på Europa-Kommissionens begrundede 

udtalelse vedr. manglende implementering af VE II-direktivet  

 

Danmark har den 29. september 2022 modtaget Europa-Kommissionens begrun-

dede udtalelse C(2022)6326 vedr. den danske gennemførelse af direktiv nr. 

2018/2001 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder. Eu-

ropa-Kommissionen bemærker, at Danmark mangler at gennemføre en række be-

stemmelser i direktivet.  

 

Bestemmelserne omhandler følgende områder i direktivet: 

 

• Definitioner af begreber, 

• Støtteordninger herunder den finansielle støttes stabilitet,  

• Administrative procedurer, forskrifter og reglementer for vedvarende 

energi,  

• Tilrettelæggelse og varighed af tilladelsesprocesser, 

• Procedurer for simpel underretning for nettilslutninger, 

• Oprindelsesgaranti for energi fra vedvarende energikilder, 

• Adgang til og drift af net, 

• VE-egenforbrugere, 

• VE-fællesskaber, 

• Særlige regler for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomasse-

brændsler produceret af fødevare- og foderafgrøder og andre bestemmel-

ser om vedvarende energi i transportsektoren, 

• Bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelse af drivhusgasemissio-

ner for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, 

• Kontrol af overholdelsen af bæredygtighedskriterierne og kriterierne for be-

sparelse af drivhusgasemissioner, 

• Regler for beregning af drivhusgaseffekterne af biobrændstoffer, flydende 

biobrændsler og de fossile brændstoffer, de sammenlignes med, 

• Regler for beregning af drivhusgaseffekterne af biomassebrændstoffer og 

de fossile brændstoffer, de sammenlignes med. 

 

På et overordnet plan vurderer regeringen, at bemærkningerne fra Europa-Kom-

missionen går på formelle krav til juridisk korrekt EU-implementering. Der er såle-

des ikke tale indholdsmæssige uenigheder om direktivets retninger og målsætnin-

ger.  
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Regeringen bemærker, at flere bemærkninger fra Europa-Kommissionen skyldes 

forkert notificering fra Danmark. Der er dog også bemærkninger fra Europa-Kom-

missionen, som ikke blot skyldes forkert notificering fra Danmark, men hvor Dan-

mark på trods af Europa-Kommissionens bemærkninger mener, at direktivet er kor-

rekt implementeret. For begge tilfælde, er det i svaret til Europa-Kommissionen be-

skrevet, hvorfor regeringen mener, at bestemmelserne allerede er korrekt imple-

menteret. 

 

Derudover er der bemærkninger fra Europa-Kommissionen, som kræver ændringer 

i bekendtgørelser og love. Her har regeringen i svaret til Europa-Kommissionen be-

skrevet, hvordan Danmark følger direktivbestemmelser i praksis, og derefter be-

skrevet, at Danmark vil kodificere og implementere de relevante artikler i kom-

mende lovændringer eller ændringer af bekendtgørelser.  

 

Med undtagelse af bestemmelsen om reglementer i byggeforskrifter til at øge ande-

len af energi fra vedvarende energikilder i byggesektoren, som har ressort hos So-

cial-, Bolig- og Ældreministeriet (tidligere Indenrigs- og Boligministeriet), så har de 

øvrige bestemmelser ressort hos Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. For så 

vidt gælder bestemmelsen om at sikre en forenklet og hurtig tilladelsesproces for 

repowering af eksisterende anlæg for vedvarende energi har Klima-, Energi- og 

Forsyningsministeriet indhentet bidrag fra Miljøministeriet og Social-, Bolig- og Æl-

dreministeriet til svaret til Europa-Kommissionen. 

 

Regeringen har besvaret Europa-Kommissionens begrundede udtalelse i overens-

stemmelse med det ovenfor anførte. 

 


