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Høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-
varmeværker 
 
Landbrug & Fødevarer har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsy-
ning i høring. 
 
Landbrug & Fødevarer finder det generelt positivt, at der er passende opmærksomhed i forhold til 
løbende at sikre, at der ikke sker overkompensation ved støtteordninger på energiområdet. Derfor 
støtter vi principielt intentionen i den nye regel i statsstøttevejledningen for miljø og energi, der skal 
sikre, at dette sker. 
 
Den principielle positive holdning hertil er dog med det klare forbehold, at implementeringen heraf 
ikke sker med betydelige administrative omkostninger og øget bureaukrati. I det tilfælde kan even-
tuelle gevinster ved opmærksomhed på overkompensation hurtigt spises op af de forøgede om-
kostninger medført af reglerne. 
 
Samtidigt bør det generelt undgås, at statsstøttevejledningen overimplementeres i Danmark på en 
sådan måde, at omkostningerne og byrderne langt overstiger de tilsvarende i resten af EU. 
 
I det foreliggende tilfælde forekommer den foreslåede regulering ganske detaljeret og besværlig. 
Det bør overvejes, om det ikke er muligt at reducere kompleksiteten. Landbrug & Fødevarer vil på 
dette punkt også henvise til høringssvaret fra Dansk Gartneri. 
 
Jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 6 skal store virksomheder dokumentere en tilskyndelsesvirkning. I 
det konkrete tilfælde må det opfattes således, at det kan vises, at eksisterende anlæg ville blive ud-
faset, nedlagt eller stå ubenyttet uden de pågældende tilskud. Samtidigt tolker vi konkret bekendt-
gørelsen således at denne konstateres til stede, såfremt betingelserne beskrevet i § 4, stk. 2 opfyl-
des. 
 
Da produktionsomkostningerne opgøres fratrukket indtægterne fra salg af elektricitet, vil betingel-
serne alene opfyldes i de tilfælde, hvor de rene omkostninger er over dobbelt så høje som den mu-
lige indtjening fra salg af elektricitet1. Det forekommer at være et meget, meget skrapt krav – og i til-
fælde, hvor dette er opfyldt, vil anlægget have en særdeles anstrengt økonomi til det punkt, at det 
her relevante tilskud på 3 – 7 øre/kWh næppe flytter økonomien tilstrækkeligt til at gøre den positiv. 
 
Reelt betyder bestemmelserne i bekendtgørelsen, at ordningen for så vidt angår store virksomhe-
der alene vil være relevant i de tilfælde, hvor tilskudsstørrelsen overstiger markedsprisen på el. I de 
øvrige tilfælde vil tilskuddet ikke gøre en (tilstrækkelig) forskel.  

                                                           
1 Under den antagelse, at der er overensstemmelse mellem den markedspris, som virksomheden har opnået i markedet, og den 
markedspris Energinet.dk beregner jf. § 4, stk. 4. 
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De særdeles restriktive bestemmelser bør derfor justeres, således at ordningen kan anvendes til 
det formål, som det er tænkt, og som virksomhederne har ageret i henhold til siden aftalen om ord-
ningen blev indgået i 2012 og vedtaget i Folketinget i forbindelse med LOV nr 576 af 18/06/2012. 
 
Skulle der være spørgsmål til ovenstående er Energistyrelsen meget velkommen til at rette hen-
vendelse til undertegnede. Landbrug & Fødevarer forbeholder os ligeledes ret til at vende tilbage 
med yderligere information, hvis vi finder behov herfor. 
 
Med venlig hilsen 
 
Mikkel Stein Knudsen 
Seniorkonsulent 
 
Klima / Energi / Planter 
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