
Side 1/3 

 

• 

Dato 

13. november 2019 

Aftale om ordninger til fremme af lokal og kommunal opbakning til vedvaren

de energi 

Den lokale og kommunale opbakning til fremtidens udbygning med vedvarende 

energi er et væsentligt element i at sikre Danmarks fortsatte grønne omstilling og 

nå regeringens ambitiøse klimamålsætninger. Det er derfor vigtigt, at der eksisterer 

de rette rammer for den fortsatte udbygning med vedvarende energi (VE) i Dan

mark.  

Partierne bag energiaftalen 2018 har på denne baggrund opnået enighed om de 

rammer, der fremadrettet vil være gældende for opstilling af vedvarende energian

læg i Danmark. Det er besluttet at oprette tre nye ordninger, der skal sikre hensynet 

til lokale borgere og naboer til vedvarende energianlæg samt til de kommuner, der 

udbygger med vedvarende energi. Endvidere er det aftalt at foretage forbedringer 

af den nuværende værditabsordning og fastholde det nuværende afstandskrav.  

Aftaleparterne er enige om følgende nye ordninger for kommende vedvarende 

energianlæg:  

Køberetsordningen nedlægges og erstattes af en VE-bonusordning 

Der er gennemført et eftersyn af den eksisterende køberetsordning, som indikerer, 

at køberetsordningen ikke virker efter hensigten om at skabe lokal opbakning til 

vedvarende energiprojekter. Parterne er enige om at nedlægge køberetsordningen, 

da den ikke har fungeret efter hensigten.  

Der indføres i stedet en VE-bonusordning. Ordningenen tildeler nære naboer i en 

afstand af 4-8 gange møllehøjden og i afstanden op til 200 meter fra større solcel

leanlæg og andre vedvarende energianlæg en VE-bonus på 5 kW årligt. Det svarer 

til ca. 5.000 kr. for vindmøller afhængigt af produktion og elpris, Nære naboer til 

andre typer af vedvarende energianlæg vil modtage ca. 2.000 kr. årligt. Naboer 

defineres som beboere (ikke nødvendigvis ejere) i husstande, der er helt eller del

vist beliggende i de fastlagte områder. 

VE-bonussen sikrer udbetaling tilsvarende en del af værdien af produktionen i det 

lokale vedvarende energiprojekt. Bonussen tildeles naboer inden for denne af

stand, og modsat køberetsordningen skal naboerne ikke købe andele i projektet for 

at blive berettiget til bonussen.  Udbetalingen gøres skattefri samt fritages fra mod

regning i offentlige ydelser. VE-bonussen vil blive opgjort på månedsbasis, men vil 

blive udbetalt årligt i hele anlæggets levetid. 

Der indsættes et loft på 1,5 pct. af produktionen i årlig VE-bonus for at sikre, at 

omkostningerne for anlægsejer ikke bliver så store, at projektet droppes.  
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Grøn Pulje til kommunerne 

Med Grøn Pulje bliver opstillerne af vedvarende energianlæg pålagt at indbetale 

88.000 kr. pr. opstillet MW landvindækvivalenter til den kommune, hvor der opstil

les vedvarende energianlæg eller den kommune eller de kommuner, der har indsi

gelsesret ved åben dør-havvindmøller. Kommunen administrerer midlerne, og mid

lerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne for

trinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg 

samt grønne tiltag i kommunen. 

Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangs

betaling efter nettilslutning. Hvis midlerne ikke er uddelt 3 år efter indbetaling, bliver 

midlerne tilbagebetalt til opstiller. 

Salgsoption for naboer til vedvarende energianlæg  

Med salgsoptionsordningen kan naboer i afstanden 4-6 gange møllehøjde fra 

nærmeste vindmølle og 0-200 meter afstand fra større solcelleanlæg samt andre 

vedvarende energianlæg vælge at sælge deres beboelsesejendom til opstilleren af 

det vedvarende energianlæg. Muligheden for salg skal være gældende i et år efter 

opstilling af det vedvarende energianlæg, så der er mulighed for at afprøve nabo

skabet. Beboelsesejendommens værdi vurderes af den uafhængige taksations

myndighed, der også foretager vurdering af værditab. Alene ejendomsejere, der 

har fået tildelt værditab af taksationsmyndigheden, kan anvende salgsoptionen. 

Parterne er enige om, at vurderingsmetoden vil blive genvurderet, når de nye of

fentlige ejendomsvurderinger foreligger. Såfremt det vurderes hensigtsmæssigt, 

kan de nye offentlige ejendomsvurderinger erstatte taksationsmyndighedens besig

tigelse og vurdering som grundlag for salgsoptionen. 

Udbedringer af den nuværende værditabsordning 

Værditabsordningen, som blev oprettet i 2009, giver naboer til vedvarende energi

projekter mulighed for at anmelde krav om erstatning for værditab på beboelses

ejendomme, hvis der bliver opstillet vindmøller eller støttede solcelleanlæg i nær

heden heraf.  

Aftaleparterne er enige om, at tidspunktet for taksationsmyndighedens besigtigelse 

og vurdering af værditabet bliver flyttet til efter det vedvarende energianlæg er op

ført. Flytningen af vurderingstidspunktet skal sikre, at der bliver foretaget en mere 

retvisende værditabsvurdering, som er baseret på de faktiske forhold efter opstilling 

af anlægget i stedet for visualiseringer før det vedvarende energianlægs opførelse. 

Aftaleparterne er desuden enige om, at der bliver foretaget en række administrative 

forbedringer til værditabsordningen.  Ordningen bliver desuden udvidet til også at 

gælde solcelleanlæg, samt bølge- og vandkraftsanlæg som opnår støtte i de tekno

logineutrale udbud.  
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• Afstandskrav for opstilling af landvindmøller 

Der er enighed om, at afstandskravet for landvindmøller ikke bliver ændret, idet 

potentialet for udbygning med VE vil kunne blive markant reduceret. 

Ikrafttrædelse af nye ordninger  

Ordningerne gælder for alle vindmøller på land, åben-dør havvindmøller og større 

solcelleanlæg samt for bølge- og vandkraftanlæg, som opnår støtte i de teknologi

neutrale udbud, dog gælder Grøn Pulje ikke for bølgekraft. 

Generelt er det aftalt, at så mange projekter som muligt af de nye og planlagte pro

jekter falder under de nye ordninger efter lovens ikrafttræden. Dog er det aftalt, at  

• Projekter, der har vundet eller vinder i de teknologineutrale udbud i henholds

vis 2018 og 2019, omfattes af de eksisterende ordninger  

• Projekter, der vinder i det teknologineutrale udbud 2020, omfattes af de nye 

ordninger 

• Støttefrie projekter omfattes af nye ordninger, såfremt de ikke har opnået byg

getilladelse inden ikrafttrædelse af loven 

• Kystnære vindmøller, der har fået en forundersøgelsestilladelse omfattes af 

eksisterende ordninger, idet naboerne til de allerede kendte kystnære vind

mølleprojekter er stillet i udsigt at være omfattet af køberetsordningen. Kyst

nære vindmølleprojekter, der ikke har fået en forundersøgelsestilladelse ved 

lovens ikrafttrædelse, omfattes af de nye ordninger  

Aftalt om evalueringsklausul  

Det er enighed om, at ordningerne evalueres i 2024 med henblik på at vurdere, om 

ordningerne har haft den ønskede effekt for fremme af lokal og kommunal opbak

ning til vedvarende energiprojekter.  
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