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Svar på høring over lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi 

 

Landbrug & Fødevarer har med bekymring læst det fremsatte ændringsforslag til lov om fremme af 

vedvarende energi.  

 

Grønne Ordning 

Formålet med Grøn Ordning er at sikre større lokal accept af opstilling af vindmøller på land. 

Gennem ordningen gives der tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige 

eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. 

med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. 

 

Eftersom et vindmølleprojekt ønskes forankret i det lokale miljø, anbefaler kommunen ofte, at der 

indsendes idéer og projektønsker til fordeling af midlerne fra den grønne ordning genereret af 

lokale vindmølleprojekter. 

 

Landbrug & Fødevarer finder en afskaffelse af Grøn Ordning yderst problematisk. Desuden mener 

vi en fjernelse vil være i strid med intentionerne om mest mulig grøn omstilling for pengene, og 

samtidig danner ordningen lokalpolitisk den afgørende forskel mellem et ja eller et nej i den 

politiske debat til vindmølleprojekter.  

 

Fjerner man muligheden for at tilføre lokalsamfundet rådighedsbeløb til at iværksætte 

anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og 

informative aktiviteter i lokale foreninger mv. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af 

vedvarende energikilder i kommunen, så nulstiller man snart muligheden for at kunne gennemføre 

et vindmølleprojekt.  

 

I øjeblikket er købeinteressen via køberetsordningen knap så stor som før set, grundet de lavere 

afregningspriser på el, hvilket påvirker tilbagebetaling og investeringens risiko. Denne mindre 

interesse for køb af andele via køberetsordningen gør, at Grøn Ordning er en af de sidste fordele 

og argumenter for at acceptere et naboskab til møllerne 

 

En manglende EU-forlængelse af den nuværende ordning bør ikke forhindre hverken den danske 

regering eller EU i at acceptere en fortsat ordning under ændrede former, hvorfor det undrer os, at 

regeringen i sit udspil til Teknologineutralt udbud med vind og sol 2018-2019 (fra 26. juni 2017) selv 

lægger op til, at Grøn Ordning afskaffes, uden der beskrives alternativ ordning. 

 

En permanent bortskaffelse af ordningen vil have en yderst skadelig konsekvens for ikke kun den 

kommende udbygning af alternative energiformer, herunder ikke mindst landbaserede 

vindmølleprojekter.  
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Det er fuldstændig afgørende, at regeringen hurtigt fremlægger forslag til en fornyet ordning, der i 

forhold til allerede eksisterende udmeldinger fra EU, umiddelbart vil kunne accepteres af EU. 

 

Tidsfrister 

Der eksisterer mange skitseprojekter, der allerede har en udarbejdet og til kommunen fremsendt 

VVM, som i mange tilfælde har været bearbejdet i flere revisioner på baggrund af kommunale 

ønsker/krav, som efterfølgende af lokalpolitiske årsager ikke har opnået en politisk godkendelse i 

kommunen.  

 

Den primære årsag for i den sidste ende ikke at støtte disse projekter politisk, findes desværre ofte 

deri, at modstandsgrupper har skabt et postyr i de sociale medier. Det kan betyde, at i den 

afsluttende proces ”slagtes” projekter, der til fulde har opfyldt samtlige plankrav, lovkrav og politiske 

ønsker og krav – og mere til. 

 

Samtidig vil klager over kommunale afgørelser skulle gennem et klagesystem, hvor 

sagsbehandlingstiderne er utroligt lange, og der er sager som har været undervejs gennem 

systemet i mere end 1½ år. Så fristen for nettilslutning og ansøgning om udbetaling af tilskud på 2 

år er ikke tilstrækkelig. 

 

Det er altafgørende, at ordningen laves, så det ikke er muligt for modstandsgrupper at trække tiden 

ved gentagne klager, der ender med, at projektet (kommunen) ikke kan få udbetalt penge fra Grøn 

Ordning. 

 

Beslutningen om at lukke den Grønne Ordning og de foreslåede frister vil således have en skadelig 

påvirkning af alle de projekter, der 2017 er godkendt i danske kommuner, da en net-tilslutning 

tidsmæssigt ikke vil kunne nås inden for den nævnte tidsfrist, hvorfor denne bør forlænges. 

 

Bemærkningerne vedr. tidsfrister gælder for samtlige ordninger, der nu indføres frister for, da der 

kan være samme forhold, der kan udskyde muligheden for nettilslutning inden 2 år efter 

ordningernes udløb. 

 

Ønskes ovennævnte uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede, ligesom vi fra Landbrug & 

Fødevarers side gerne vil forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere 

kommentarer, hvis vi finder det nødvendigt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Thomas Holst 

Chefkonsulent 

 

Klima, Energi & Planter 

 

D +45 3339 4691 

M +45 2076 2061 
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