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Energistyrelsen 

Center for vedvarende energi 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til ens@ens.dk med kopi til vijo@ens.dk og 

sow@ens.dk  

Høring høring af udkast til bekendtgørelser under VE-loven vedr. værditabs-, salgsoptions- 

og VE-bonusordningen samt grøn pulje m.fl.  

 

Landbrug & Fødevarers bemærkninger fremgår nedenfor. Vi vedlægger desuden bemærkninger fra 

vores rådgivningscenter, SEGES. 

 

Værditabsordning, salgsoptionsordning og taksaktionsmyndigheden  

 

Taksaktionsmyndigheden  

Landbrug & Fødevarer anbefaler, at der i bekendtgørelse om værditabsordningen, 

salgsoptionsordningen og taksationsmyndigheden indarbejdes en konkret sagsbehandlingstid for 

taksaktionsmyndighedens afgørelse om værditabet, således der sættes en klar tidshorisont i udsigt 

for både naboer og opstiller. 

 

Værditabsordningen  

Landbrug & Fødevarer anbefaler, at udbetalinger under værditabsordningen er skattefrie, da der er 

tale om en kompensation tilknyttet ejerboligen. Udbetalingerne bør derfor være skattefrie ligesom 

avancen ved salg af fast ejendom for privatpersoner.  

 

 

VE-bonusordning  

Som det også blev fremhævet i Landbrug & Fødevarers høringssvar til L 114 (Forslag til lov om 

ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og 

personskatteloven), bakker vi op om, at VE-bonussen er skattefri for modtageren. Landbrug & 

Fødevarer foreslår derfor også, at der i bekendtgørelsen indarbejdes en henvisning til ligningsloven 

§ 7 R.  

 

Af L 114 følger at: ”For ejeren af det vedvarende energi-anlæg, der skal udbetale VE-bonus, kan de 

udgifter, der relaterer sig til udbetalingen af VE-bonus, fradrages ved indkomstopgørelsen som en 

driftsomkostning.” En beskrivelse af fradragsretten bør medtages i bekendtgørelsen. Endvidere bør 

det fremgå, at fradraget både gælder årlige udbetalinger som VE-bonus til naboen samt de udgifter, 

der er forbundet med administrationen af ordningen, herunder udgifter til identifikation af modtagere 

af VE-bonus og udgifter til information om VE-bonus.  

 

Grøn Pulje 

Landbrug & Fødevarer er forstående overfor, at kommunerne skal have brede rammer for forvaltning 

og administration af puljen, så midlerne bedst muligt understøtter tiltag, der fremmer den lokale 

accept af nye VE-anlæg. Med de brede rammer og vage formuleringer af ansøgningsberettigede og 

eksempler på projekter der kan prioriteres af kommunerne, kan vi i Landbrug & Fødevarer dog også 

være bekymrede for, at der gives tilskud til en række tiltag, som ikke fremmer lokal forståelse og 
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forankring af nye VE-anlæg blandt borgerne. Det er derfor vigtigt med en løbende evaluering af, om 

puljen tjener sit formål.    

 

 

Med venlig hilsen 

   

Maria Eun Elkjær 

Chefkonsulent 

Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 

 

T +45 3339 4678 

M +45 2388 4667 

E maee@lf.dk  

 

 

Simon Horsholt 

Konsulent 

Miljø-, Klima og Bæredygtighed  

 

T +45 3339 4291 

M +45 2785 2384 

E simh@lf.dk  
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