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Orientering om afsluttet høring af lovforslag om ændring af lov om fremme af
vedvarende energi (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.)
Til Udvalgets orientering fremsendes høringsnotat, der sammenfatter høringssvarene, som er modtaget i forbindelse med høring af forslag til lov om ændring af lov
om fremme af vedvarende energi (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af
støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.).
Lovforslaget var i høring fra den 9. november til den 7. december 2018. Høringsnotatet og høringssvarene er vedlagt.
Lovforslaget er primært en udmøntning af dele af energiaftalen af den 29. juni 2018
mellem alle partierne i Folketinget.
Formålet med lovforslaget er:
1) At fortsætte støtteordningerne til forsøgsvindmøller i 2020 – 2024.
2) At fjerne støtteordning for nye husstandsvindmøller i 2020 for at understøtte
en omkostningseffektiv og markedsbaseret grøn omstilling.
3) At udvide den kommunale indsigelsesret for på den måde at kunne tage øget
hensyn til lokalbefolkningen.
Endelig indeholder lovforslaget forslag om ophævelse af en bestemmelse vedrørende en støtteordning for elværksfinansierede vindmøller, der er udløbet samt
ophævelse af en bestemmelse vedrørende en støtteordning for landvindmøller,
der endnu ikke er sat i kraft.
Energistyrelsen har modtaget 10 eksterne høringssvar, hvoraf 8 indeholdt bemærkninger. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget.
I høringssvarene fokuseres på finansiering af støtte til forsøgsvindmøller, støtte til
sites fremfor specifikke vindmøller, vilkår for forsøgsvindmøller, støtte til forsøgsvindmøller på havet, husstandsvindmøller og udvidelse af den kommunale indsigelsesret. Der henvises til høringsnotatet for en mere detaljeret gennemgang.
Lovforslaget planlægges fremsat den 27. februar 2019.
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