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Bilag C. Justering af udgifterne på 
energiområdet 
 

 
Annullering af kystnære havvindmøller 
Regeringen foreslår at annullere etableringen af 350 MW kystnære havvindmøller. De kyst-
nære havvindmøller vil stå tæt på de danske kyster og skæmme vores unikke kyststrækning. 
Regeringen foreslår derfor også at stramme den såkaldte åben-dør ordning, der giver mulig-
hed for at etablere havvindmøller tæt på kysten.  

Prisloft på bud for havvindmølleparken Kriegers Flak 
Regeringen foreslår at fastlægge et prisloft på 80 øre pr. kWh i udbuddet for opførelsen af en 
600 MW havvindmøllepark på Kriegers Flak. Det svarer til en budpris på 10 øre under den 
aktuelt forudsatte budpris. Et prisloft skaber sikkerhed om den maksimale budpris og vil 
reducere den samlede budgetterede udgift set over hele støtteperioden.  

Lavere balanceringsgodtgørelse til landvindmøller 
Der gives balanceringsgodtgørelse til landvindmøller på 1,8 øre pr. kWh som kompensation 
for at have pligt til at afsætte den producerede strøm på elmarkedet. Vindmølleejernes balan-
ceringsomkostninger har imidlertid været faldende. Ifølge den danske statsstøttegodkendelse 
må balanceringsgodtgørelsen ikke overstige de faktiske omkostninger på det kommercielle 
marked. Regeringen foreslår derfor, at balanceringsgodtgørelsen reduceres til 1,3 øre pr. 
kWh, svarende til det lavere omkostningsniveau for vindmølleejerne.   

Intet genudbud af kystnære forsøgsmøller (22 MW) 
Med energiaftalen fra 2012 blev der i 2015 udbudt en pulje på 50 MW såkaldte ”forsøgsmøl-
ler”. Det var dog kun muligt at imødekomme et bud på 28 MW. Regeringen foreslår at und-
lade at genudbyde de resterende 22 MW forsøgsmøller.  

Danmarks førerposition inden for forskning og udvikling i rene energiteknologier fastholdes 
gennem regeringens fortsatte ambition om markant at styrke energiforskningen bredt set 
frem mod 2020.   

Afskaffelse af grøn ordning for vindmøller 
Grøn ordning giver tilskud til bestemte kommunale projekter, når private leverandører opfører 
og nettilslutter vindmøller i kommunen. Ordningen giver ikke direkte støtte til vedvarende 
energi, men har i stedet til hensigt at øge accepten af vedvarende energikilder i kommuner-
ne. Regeringen foreslår at afskaffe grøn ordning. 
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Puljen til VE til proces bortfalder 
VE til proces er en pulje, hvor procesvirksomheder og landbrug mv. kan søge tilskud til en 
grøn omstilling af deres produktionsprocesser. Frem til 2020 er det aftalt af partierne i energi-
forligskredsen at reservere 975 mio. kr. i puljen til at finansiere PSO-udgifter, ”hvis der mod 
forventning ikke måtte opnås enighed om en traktatmedholdelig PSO-løsning fra den 1. janu-
ar 2017”. Regeringen foreslår, at puljen anvendes til at reducere finansieringsbehovet for en 
langsigtet PSO-løsning.   

Lavere tilskud til industriel kraftvarme 
Tilskuddet til industriel kraftvarme (IKV) blev indført i 2012 for at fastholde samproduktion af 
el og varme i en situation, hvor værkernes driftsøkonomi blev forringet pga. udviklingen i 
forholdet mellem el- og naturgasprisen og en stigning i NOx-afgiften. Genberegning af ord-
ningen viser imidlertid, at der er risiko for overkompensation i 2017 og 2018. Regeringen 
foreslår derfor, at ordningen suspenderes i 2017 og 2018. 

 




