Den 26. september 2017

Stemmeaftale
mellem
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) og Dansk
Folkeparti
om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019
Den nuværende støtteordning til landvind, åben dør-havvind samt forsøgsmøller på land udløber
den 21. februar 2018, og den åbne støtteordning til solceller er ophævet.
Den fortsatte udbygning med vedvarende energi (VE), herunder vindmøller og solceller, er ét af de
centrale håndtag, der skal skrues på, hvis Danmark skal bevare sin globale førerposition i den grønne omstilling. Derfor er der behov for, at der oprettes en ny støttemodel for vind og sol.
Det er med Aftalen om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019 aftalt, at der afsættes sammenlagt
1,165 mia. kr. til ny støtte til vedvarende energi i 2018 og i 2019. Heraf afsættes 1,015 mia. kr. til et
årligt teknologineutralt udbud med vind og sol samt 150 mio. kr. til en ny ordning til forsøgsmøller
på land.
Delelementer i ny VE-støttemodel i 2018-2019
Aftaleparterne er enige om følgende elementer i en ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019:








Der foretages et årligt teknologineutralt udbud med vind og sol i 2018 og i 2019.
Der udbydes et finansielt budget på sammenlagt 1,015 mia. kr. fordelt over hele perioden.
Støtten tildeles som et fast pristillæg oven i elprisen i 20 år.
Der fastsættes et budloft på 13 øre/kWh.
Budsystemet udformes ud fra et ”pay as bid”-princip. Det vil sige, at støtten til de vindende
leverandører fastsættes ud fra deres faktiske bud.
Projektudviklerne skal på forhånd indhente de nødvendige godkendelser. Kravet vil være en
godkendt lokalplan, hvor klageretten er udtømt.
Der indføres en realiseringsperiode på to år for landvind og solceller samt en realiseringsperiode på fire år for havvind underlagt reglerne om kommunal indsigelsesret.

For at sikre lige vilkår på tværs af teknologierne foretages følgende justeringer i forhold til den nuværende situation:
 Værditabs-, køberets- og garantiordningen, der pt. gælder for landvind og åben dør-havvind,
udvides til også at omfatte solceller i de kommende udbud.
 Statsstøttegodkendelsen til Grøn ordning udløber den 21. februar 2018 og forlænges ikke.
 Reglerne for tilslutning af VE-anlæg til det kollektive net ensrettes, så leverandører af landvindmøller fremadrettet selv skal stå for nettilslutning.

I et udbud kan det ikke sikres, at der bydes ind med den præcise mængde, der matcher et givent
budget. Projektejer i det marginale bud tilbydes derfor at levere et projekt i en størrelsesorden svarende til det tilbageværende budget, men til den oprindelige, indbudte pris.
Overgangsordning for landvindmølleprojekter
Visse VE-projekter kan risikere at komme i klemme ved overgangen fra ét støtteregime til et andet.
Derfor oprettes en overgangsordning for landvindvindmølleprojekter, der opfylder følgende nødvendige og tilsammen tilstrækkelige betingelser:




Lokalplanen og VVM-tilladelse for landvindmølleprojektet skal være godkendt inden den 1.
januar 2017 i henhold til statsstøtteretningslinjerne.
Der skal have været behandling af en klagesag i 2017, som ikke har ændret landvindmølleprojektet væsentligt, og hvor godkendelsen af lokalplanen således er fastholdt.
Landvindmølleprojektet skal nettilsluttes inden den 1. januar 2021.

Der fastsættes et loft for overgangsordningen på i alt 43 MW, og adgangen hertil tildeles ud fra et
først til mølle-princip.
Støttesatsen i overgangsordningen fastsættes efter det højeste vindende udbud i første udbudsrunde.
Såfremt der er nogle projekter, der når at nettilslutte førend udbuddet er afgjort, opnår de en støtte
lig budloftet i udbuddene på 13 øre/kWh.
Den konkrete indretning af overgangsordningen er med forbehold for Europa-Kommissionens godkendelse.
Særordning til forsøgsmøller i 2018-2019
Der afsættes desuden 150 mio. kr. til en særordning til forsøgsmøller i 2018-2019. Midlerne kan
søges efter først-til-mølle-princippet, og ordningen udformes ud fra følgende overordnede principper:
 En treårig støtteperiode, svarende til den maksimale levetid for et prototypecertifikat. Et prototypecertifikat er påkrævet ved opstilling af møller i de nationale testcentre. Støtteperioden
forlænges ikke ud over de tre år, selv hvis møllen recertificeres inden udløbet af det oprindelige prototypecertifikat.
 Forsøgsmøller, der stilles op i 2018 modtager 13 øre/kWh, svarende til budloftet i udbuddet,
mens forsøgsmøller, der stilles op i 2019 modtager et pristillæg svarende til det højeste vindende bud i udbuddet.
 Forsøgsmøller uden for testcentrene kan fortsat overgå til almindelige driftsmøller efter tre
år. Støtteperioden vil dog stadig kun være tre år. Forsøgsmøllerne kan efterfølgende ikke
deltage i udbud, idet der ifølge EU’s statsstøtteregler ikke må være foretaget irreversible investeringer forud for udbud.
Den konkrete indretning af særordningen er med forbehold for Europa-Kommissionens godkendelse.
Finansiering af ny VE-støttemodel og særordning for forsøgsmøller i perioden 2018-2019
Støttemodellen til vind og sol samt særordning for forsøgsmøller er fuldt finansieret via bl.a. rebudgettering og omprioritering af en række finansieringskilder, jf. tabel 1.
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Tabel 1
Budgetramme i 2018-2019
Akkumuleret, mio. kr.
Budgetramme i alt

1.165

- heraf reduktion af balancegodtgørelse til 0,9 øre pr. kWh

331

- heraf reduktion af IKV-støtte

238

- heraf afskaffelse af grøn ordning

14

- heraf rebudgettering af målrettet PSO-lempelse

96

- heraf reduktion af støtte til biogas sfa. overkompensation

486

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
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