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SPU-høring: Europa-Kommissionens forslag til ændringer i direktivet for vedvarende energi 

(VE-direktivet), direktivet for bygningers energimæssige ydeevne (bygningsdirektivet) samt 

direktivet for energieffektivitet (EE-direktivet)  

 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til Europa-Kommissionens forslag vedrørende 

ændringer i de berørte direktiver.   

 

Helt generelt ser Landbrug & Fødevarer positivt på, at EU-Kommissionen hæver ambitionerne for 

andelen af vedvarende energi i 2030, ligesom det er afgørende, at ’energy efficiency first’ princippet 

i endnu højere grad bliver sat i centrum for omstillingen, hvis vi skal nå klimamålene og 

uafhængighed af russisk gas. 

 

Det er derfor nødvendigt at adressere de barrierer, der i dag findes for en større og mere effektiv 

udbygning med vedvarende energi, herunder forbedrede og forenklede administrative 

godkendelsesprocedure for VE-anlæg, som er en stor udfordring for realisering af projekter 

herhjemme såvel som i øvrige dele af Europa. 

 

Forhøjet VE-mål: 

Landbrug & Fødevarer støtter op om en forhøjelse af det overordnede mål for andele vedvarende 

energi i 2030 til 45 pct. Det er vigtigt med en massiv udbygning for både at sikre 

forsyningssikkerhed men også holde priserne nede på den grønne energi, som der kommer en 

markant stigende efterspørgsel på de næste mange år.  

 

Forhøjet EE-mål: 

I udgangspunktet er Landbrug & Fødevarer positive overfor et højere mål for energieffektivisering, 

da energibesparelser og effektivitet er afgørende for at den grønne omstilling ikke udfordrer den 

europæiske konkurrenceevne, som uundgåeligt vil blive udfordret som følge af omstillingen og de 

forhøjede omkostninger der følger heraf. Det er dog vigtigt, at energieffektiviseringsmålene bunder i 

reelle effektiviseringspotentialer, så de ikke bliver uforholdsmæssigt dyre at indfri.  

 

Forenklede administrative krav: 

Med behovet for en massiv udbygning med vedvarende energi, er det vigtigt at undgå flaskehalse 

pga. administration og bureaukrati. Landbrug & Fødevarer er i den henseende helt indforståede 

med, at der stadig er natur-, miljø og andre interesser, som der skal tages hensyn til ved placering 

af store anlæg i åbent land, men der bør være nogle mere enkle og stringente rammer for 

sagsbehandlingen. Derfor er det godt, at Europa-Kommissionen nu har ambitioner om at udvikle 
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nogle fælles værktøjer, som kan skabe ensartethed og transparens for VE-projekter på tværs af 

grænser.  

 

Selvom Landbrug & Fødevarer grundlæggende er enige i, at det er vigtigt at planlægge for 

placeringen af anlæg lokalt, så ser vi også udfordringer med meget strenge krav til udpegningen af 

såkaldte go-to områder, og særligt hvis det medfører, at myndigheder får ekspropriationsret inden 

for disse områder. Vi kan endvidere være bekymrede for, at der alene vil komme forbedrerede 

rammer inden for de udpegede områder, og at det herefter kan blive sværere at få godkendelser 

uden for områderne ift. nuværende praksis. 

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere 

kommentarer, hvis vi finder behov for dette.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Simon Horsholt 

Seniorkonsulent 

Klima & Energi 

M +45 2785 2384 
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mailto:simh@lf.dk

