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Erhvervs- og Vækstministeriet 

Fremsendt til ldi@evm.dk, cc om2@evm.dk  

Statsstøttehøring af Kommissionens konsoliderede udkast til gruppefritagelsesforordning 

(GBER) og Kommissionens udkast til miljø- og energiretningslinjer 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive høringsbemærkninger. Nærværende 

kommentarer udgør Landbrug & Fødevarers indledende og overordnede betragtninger. Vi påregner 

ligeledes at fremsende et uddybet høringssvar direkte til Kommissionen inden den 14. februar, som 

vi naturligvis også vil orientere Erhvervs- og Vækstministeriet om. 

 

Statsstøtteinstrumenter og reglerne herfor skal medvirke til at reparere markedsfejl og/eller sikre 

fair konkurrenceforhold. Det gælder både konkurrencen til 3. lande og imellem EU lande.  

 

PSO afgifter og tilskud til VE er nationale størrelser, der varierer fra EU land til EU land. Det vil det 

også gøre fremadrettet med disse retningslinjer. Nogle lande finansierer deres støtte til VE over 

statens budget. Det er derfor positivt, at PSO nu kan kompenseres, selvom forslaget fortsat 

forfordeler virksomheder i lande, der finansierer VE gennem el-tilskud opkrævet direkte ved 

elforbrugerne frem for over statens budget (der er langt mindre restriktive krav til undtagelse for 

grønne afgifter). Det er konkurrenceforvridende og virker ikke rimeligt. 

 

Landbrug & Fødevarer forventer naturligvis, at Erhvervs- og Vækstministeriet i forhandlingerne vil 

kæmpe for så gode muligheder som muligt for at kompensere produktionsvirksomheder i lande 

med en PSO model. I relation til denne problemstilling og Kommissionens forslag om ét fælles EU 

2030 VE-mål vil det være helt urimeligt, at fx danske virksomheder ikke kan fritages for VE-støtte 

på lige fod med andre europæiske virksomheder, da den meget ambitiøse danske VE-udbygning jo 

også bidrager til fx polsk målopfyldelse. 

 

Det kan derfor diskuteres om det er hensigtsmæssigt at opstille et kriterium (s. 51) om 

handelsintensitet i forhold til 3. lande. Dette carbon leakage kriterium giver mere mening såfremt 

det vedrører fælles EU bestemmelser/vilkår. Det bør i den kontekst analyseres om kriteriet bør 

fjernes. Under alle omstændigheder er kriteriet ikke tilstrækkeligt, da PSO afgifter og 

kompensationen herfor skævvrider konkurrencen imellem EU lande. 

 

Samtidig skal det fremhæves, at PSO kompensation til europæiske produktionsvirksomheder i en 

eller anden form vil være nødvendig af hensyn til konkurrencen fra 3. lande under forudsætning af 

ambitiøse EU målsætninger for klima og vedvarende energi. Alternativet er yderligere udflytning af 

europæisk produktion 

 

Der bør derfor udvises forsigtighed med de eventuelle modydelser som kræves for at kunne give 

lempelser til konkurrenceudsatte virksomheder. En energiaftale eller et energiledelsessystem er 

muligheder i denne sammenhæng, men krav om modydelser er altså, jf. ovenstående betragtninger 
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om forskellige modeller for finansiering af VE, med til at øge skævvridningen konkurrencemæssigt 

imellem EU lande og 3. lande. 

 

Det andet kriterium (s. 51) om, at VE tilskuddet skal udgøre > 5 % af værditilvæksten er  

1) for strengt1 , og 

2) tilgodeser ikke nødvendigvis de mest el-intensive eller konkurrenceudsatte virksomheder; 

men snarere virksomheder i lande med de højeste VE tilskud (fx Tyskland).  

 

Umiddelbart burde kriterierne for kompensation følge EU’s kriterier for energiintensiv virksomhed jf. 

energibeskatningsdirektivet. 

 

Overordnet er det udfra konkurrencehensyn positivt, at kravene til VE-støtte (s.34-41) strammes. 

Det synes dog uklart, om de udbudsprocesser og monteringsmekanismer der lægges op til er 

hensigtsmæssige, herunder om de reelt vil medvirke til at øge den risiko-præmie som investorer i 

VE vil kræve. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

 

Søren Korsholm 

Chef for plante- og energipolitik 
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1
 Niveauet bør følge EU’s energibeskatningsdirektiv (købet af energiprodukter og elektricitet udgør mindst 3,0% af 

produktionsværdien, eller hvor den skyldige nationale energiafgift udgør mindst 0,5% af værditilvæksten) 


