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Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
1256 København K 
Att.: Sanni Baltzer Pedersen 
 
Høringssvar er afsendt elektronisk til ens@ens.dk med kopi til sbp@ens.dk  

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi 
(Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg) 
 
Landbrug & Fødevarer vil indledningsvist benytte lejligheden til at levere en stor tak for den brede 
politiske aftale om udfasning af PSO-afgiften. Aftalen bidrager stærkt til en forbedret 
konkurrenceevne for dansk erhvervsliv, og danske fremstillingserhverv får med aftalen over de 
næste år en væsentlig bedre platform at skabe vækst og arbejdspladser på. 
 
Alene fødevareklyngen betaler i 2016 knap 750 millioner kroner i PSO-omkostninger, og der er 
derfor tale om en ekstremt vigtig og nødvendig forbedring af sektorens rammevilkår. 
 
Landbrug & Fødevarer håber også, at der med aftalen i højere grad kan skabes klarhed om 
rammerne for støtteordningerne til vedvarende energi. Samtidigt er Landbrug & Fødevarer glad for, 
at der er fokus på at undgå overkompensation, og at omkostningerne til energipolitikken alene 
holdes på det nødvendige niveau, hvorfor der er forståelse for fokus på støtteniveauerne. 
 
Konkrete bemærkninger til suspenderingen 
På den baggrund tager Landbrug & Fødevarer muligheden for midlertidige suspendering af 
støtteordninger til efterretning, og ud fra den forståelse, at ordningen alene betyder, at nye anlæg 
(midlertidigt) ikke kan omfattes af ordningerne.  
 
Energistyrelsen bedes således bekræfte,  
 

• at eksempelvist husstandsvindmøller eller små biogasanlæg, der er nettilsluttede og i dag 
modtager støtte i henhold til de gældende regler, forsat vil modtage denne støtte efter 
forslagets ikrafttræden.  

 
Denne opfattelse bibringes også af den pressemeddelelse, Energistyrelsen har udsendt 18. 
november 2016 om midlertidig suspension af visse støtteordninger, men det kan vanskeligt læses 
af lovforslaget.  
 
Som Landbrug & Fødevarer læser lovforslaget, vil ministeren principielt være bemyndiget til at 
kunne suspendere støtteudbetalingen også for eksisterende anlæg. Dette vil i sagens natur være et 
meget drastisk skridt, hvor ekspropriationsdrøftelser også vil komme i spil. 
 
Notifikationsprocessen bør være kort 
Da der er tale om ordninger, der tidligere er (midlertidigt) godkendt, og da den danske PSO-aftalen 
skønnes at være i overensstemmelse med EU-Kommissionens ønsker, bør renotificeringen af de 
pågældende ordninger være kort.  
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