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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 Danmark.
Det er med klimaaftalen af 22. juni 2020 aftalt, at "Endeligt hæves VE-bonusordningen fra ca. 5.000 kr. til et beløb, der fastlægges af aftalepartierne."
Partierne bag klimaftalen af 22. juni 2020 har opnået enighed om at VE-bonussen
hæves fra de nuværende 5 kW til 6,5 kW. Forhøjelsen til 6,5 kW vil betyde en gennemsnitlig forhøjelse til ca. 6.500 kr./år for naboer til landvindmølleprojekter og en
gennemsnitlig forhøjelse til ca. 2.500 kr./år for naboer til solcelleprojekter.
Det har være et vigtigt hensyn for aftalepartierne at sikre en hurtig ikrafttrædelse af
den forhøjede bonus af hensyn til de berørte naboer.
Det er kun beløbsstørrelsen, der justeres med denne aftale.
Om VE-bonusordningen
Energiforligskredsen indgik i nov. 2019 aftale om oprettelsen af en VE-bonusordning. Ordningen blev oprettet som en erstatning for den nu nedlagte køberetsordning og har til formål at styrke opbakning blandt naboer til vedvarende energianlæg.
VE-bonusordningen giver naboer i afstanden 4-8 gange møllehøjde fra nærmeste
vindmølle og 0-200 meter afstand fra større solcelleanlæg ret til en skattefri årlig
VE-bonus finansieret af opstillerne af vedvarende energianlæg.
Bonussen baseres i den nuværende ordning på værdien af produktionen fra anlægget svarende til en andel på 5 kW. Størrelsen på bonussen vil variere i anlæggets
levetid i og med, den afhænger af anlæggets produktion og elprisen. Udbetalingen
er skattefri og fritages fra mod regning i offentlige ydelser.
Ikrafttrædelse
Ændringen af VE-bonusordningens niveau vil ske ved en bekendtgørelsesændring,
der forventes at træde i kraft 1. jan. 2021.
Dermed vil alle projekter, som får byggetilladelse efter 1. januar 2021 skulle udbetale en VE-bonus til de nærmeste naboer på 6,5 kW af anlæggets produktion.
Evaluering
Partierne bag klimaftalen af 22. juni 2020 har opnået enighed om, at man i forbindelse med evalueringen af VE-ordningerne i 2024 forpligter sig til at vurdere, om
VE-bonussen bør justeres til et fast beløb, uafhængigt af anlæggets produktion.
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