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Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

Att.: ens@ens.dk 

Høring af forslag til lov om ændring af lov om vedvarende energi  
Energistyrelsen har den 8. juli 2022 udsendt ovennævnte forslag til lovændring i høring, j. nr. 2021-3189 

indeholdende forslag om en række ændringer, herunder  

1. Ændring af støttemodellen for forsøgsvindmøller fra driftsstøtte til investeringsstøtte,  

2. Udvidelse af hjemlen til at afholde udbud fra støtte til produktion til også at omfatte anvendelse af PtX,  

3. Tilpasning af anvendelsesområdet for VE-anlæg i ødrift,  

4. Præcisering af tilsyn på el-producerende anlæg på havet og  

5. Præcisering af reglerne om pristillæg der ekspliciterer Energistyrelsens adgang til at foretage modregning i 

pristillæg i form af et negativt pristillæg for el produceret ved biogas eller forgasning af biomasse. 

 

Ad 2: Udvidelse af hjemlen til støtte til PtX 

Biogas Danmark kan støtte udvidelse af hjemlen til at afholde udbud af støtte til PtX til også at omfatte 

anvendelsen. Biogas Danmark skal samtidig opfordre til, at metan bliver tilføjet i oplistningen af mulige PtX-

produkter. 

 

Ad 5: Eksplicitering af adgang til negativt pristillæg 

Biogas Danmark har noteret sig, at der lægges op til en tydeliggørelse af den hidtidige administrative praksis, 

hvorefter anlæg, som modtager støtte for produktion af el i form af en fast afregningspris efter VE-lovens §43 f, 

stk. 1 og §43 g stk. 1 kan modregnes i støtten i en efterfølgende periode og dermed pålægges et negativt pristillæg. 

 

Biogas Danmark er indforstået med, at der ikke kan udbetales en højere afregning (summen af markedspris og 

pristillæg) end den for året gældende faste afregningspris. Biogas Danmark finder det imidlertid helt afgørende, at 

producenten har mulighed for fleksibelt at frasige sig støtten i en periode. 

 

Ifølge lovbemærkningerne har Energinet udliciteret opgaven med at sælge elproduktionen fra anlæg omfattet af 

§§ 43 f stk. 1 og 43 g stk. 1 på Nordpool, og udbetale salgssummen til anlægsejeren, til virksomheden Vindstød A/S. 

Den af myndighederne valgte handelsansvarlige bør efter Biogas Danmarks opfattelse være forpligtet til også at 

håndtere de producenter, der i en periode har frasagt sig støtten. 
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