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Akutpakke for vedvarende energi   

 
 
Vindmøller og solceller er den billigste og hurtigste energiform, hvis vi skal 
nå klimamålene, blive uafhængige af Putins gas og sænke danskernes og 
danske virksomheders energiregninger. Men udbygningen går alt for lang-
somt som følge af bureaukrati og dårlige rammevilkår. Derfor foreslår Dansk 
Erhverv en akutplan for vedvarende energi.  
 
 
Danske virksomheder og mange almindelige danskere kæmper i øjeblikket med de sti-
gende energipriser. Vi skal derfor have tilført væsentlig mere billig vedvarende energi til 
det danske elnet hurtigst muligt. En analyse foretaget af analyseinstituttet EA Energi-
analyse viser, at hvis der bygges 2 GW landvind mere frem mod 2025 samt 6 GW havvind 
mere frem mod 2030, end hvad der ligger i klimafremskrivningen, kan danske elforbru-
gere spare godt 19 mia. kr. i perioden. Heraf vil erhvervslivet spare 8 mia. kr. frem mod 
2030. Energipolitik er dermed også blevet erhvervspolitik, hvor det handler om gode 
rammevilkår og styrket konkurrenceevne til danske virksomheder ved at sikre lave elpri-
ser. 
 
Konkurrenceevne, klima og sikkerhed 

Dansk Erhverv bakker helhjertet op om målet om at reducere udledningerne af drivhus-
gasser med 70 pct. inden 2030 og opnå klimaneutralitet i 2045. Ligeledes er det sikker-
hedspolitisk helt afgørende, at Danmark yder sit maksimale bidrag til, at Europa bliver 
uafhængig af russisk gas hurtigst muligt. 
 
En gennemgribende elektrificering af samfundet med store mængder vedvarende energi 
er essentielt, såfremt disse mål skal nås. Derfor skal rammevilkårene indrettes, så de 
giver mest muligt incitament til udbygning af vedvarende energi og elektrificering af virk-
somheder, varme og transport. 
 
Regeringen bør derfor udvikle en ny tilgang til udbygning med billig grøn strøm, hvor 
virksomhederne driver udviklingen af støttefri vedvarende energi. De private udvik-
lere skal tage et langt større ansvar og risiko mod til gengæld at opnå større sikker-
hed for hurtige godkendelser og nettilslutning. Dansk Erhverv er derfor meget positiv 
over for regeringsgrundlagets forslag om, at udbygningen af vedvarende energi skal 
op i gear, at sagsbehandlingstiderne skal forkortes markant, og at energiparkerne på 
land skal være markedsdrevet og varetages af private aktører. 
 
Der er dog behov for yderligere initiativer på kort sig for at få VE-udbygningen på 
land op i gear, så vi reducerer elregningerne, udfaser russisk gas og bekæmper kli-
maforandringerne. 
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Dansk Erhverv foreslår, at: 

1. Der indføres en grøn behandlingsgaranti for VE-projekter, omfattende godkendel-

ser, miljøundersøgelser, klagesager mv., på maksimum 6 måneder.  

o Regeringen kan i den forbindelse med fordel anvende EU’s forord-

ning om fremskyndelse af tilladelsesprocessen og udbredelsen af 

projekter om vedvarende energi til at hastegodkende ikke bare nye 

men også sørge for, at de samme nye regler vil gælde for eksiste-

rende ansøgninger om VE-projekter. 

o Staten indfører et rejsehold, som kommunerne kan trække på, når de 

skal behandle VE-ansøgninger.  

o De nødvendige ressourcer til at overholde den grønne behandlings-

garanti prioriteres inden for eksisterende rammer. 

 

2. Der sikres bedre rammevilkår for landvind og sol, så den allerede planlagte udbyg-

ning fremrykkes mest muligt. Der er sat en række ambitiøse mål for udbygning af 

havvind, som bør suppleres med et politisk mål for den årlige udbygning af VE på 

land på minimum 1 GW vind og 500 MW sol. 

 

o Der opstilles et midlertidigt mål for 2023 på minimum 500 MW vind 

og 250 MW sol. 

o Der indføres en model for en solidarisk fordeling for VE-udbygningen 

på tværs af alle kommuner. Kommuner, der udbygger mindre VE, end 

forpligtelsen tilsiger, skal have mulighed for at kompensere andre 

kommuner økonomisk for at løfte et relativt større ansvar. 

3. Myndighedsbehandlingen af de 13 GW havvind, der aktuelt er ansøgt via den tidli-

gere åben-dør-ordning, skal accelereres, så projekterne godkendes så hurtigt som 

muligt. Myndighedsbehandlingen for forundersøgelsestilladelse til projekterne bør 

være afsluttet senest første kvartal 2023. 

o Myndighederne bør senest i tredje kvartal 2023 afklare en model for 

samfundsbidrag, herunder evt. deling af et overnormalt afkast fra de 

nye parker via åben-dør. 

o Udviklerne skal forpligte sig til at overholde de samme krav til ek-

sempelvis miljø, biodiversitet, naturbeskyttelse og cybersikkerhed, 

som der vil gælde i de kommende statslige havvindsudbud. Det for-

udsætter selvsagt, at disse krav fastlægges hurtigst muligt, så der 

kan tages højde for dem i opførelsen af åben-dør-projekterne. 

4. Nettilslutning af ny VE-produktion skal ske langt hurtigere.  

o Der skal hurtigst muligt etableres mere effektive samarbejdsproces-

ser mellem Energinet og relevante energi-, miljø- og planmyndighe-

der.  
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o Energinet skal tilskyndes til en proaktiv udbygning af den overlig-

gende energiinfrastruktur, så den ikke kommer på bagkant af sam-

fundets behov. Det vil indebære større investeringsrisici, som skal 

forsøges minimeret gennem styrket samarbejde med relevante kom-

muner og netselskaber. 

 

5. Der skal klarhed over tarifferne så hurtigt som muligt. 

o Producentbetalingen skal være omkostningsægte, så VE-producenter 

kun pålægges at betale for den meromkostning, de påfører elnettet.  

Tilslutningsbidraget til det ”nære transmissionsnet” bør revurderes i 

Energinets tarifmodel for elproducenter, så det imødekommer den 

tvivl om overholdelse af EU-lovgivningen, som Forsyningstilsynet på-

pegede i deres godkendelse af Energinets tarifmodel. 

o Systemtarifferne skal endeligt godkendes senest i første kvartal af 

2023. Samtidig skal en model for den øvrige tarifpakke ligeledes 

fremlægges i første kvartal. 

 

o For at sikre stabile og potentielt lavere indfødningstariffer for VE-ud-

viklere, skal netselskaberne have lov til at indkøbe el til dækning af 

nettabet via en PPA frem for at være bundet til at afregne til spotpris. 

 

6. Der skal sikres stabile rammevilkår for investeringer i vedvarende energi. 

o En statslig betalingsmodel fra VE-anlæg bør ikke omfatte VE på land, 

da det risikerer at forsinke udbygningen yderligere. Det skal ses i ly-

set af, at usikkerheden om de fremtidige rammevilkår og i særdeles-

hed spørgsmålet om producentbetaling, som vil påføre store omkost-

ninger til producenter af vind- og solenergi på land. 

o EU’s indtægtsloft på grøn strøm skal implementeres så skånsomt 

som muligt, så det ikke underminere grønne investeringer. Og ind-

tægtsloftet skal ikke forlænges. 

o Det europæiske elmarked har i mange år sikret lave, stabile priser, og 

er grundlagte for den grønne omstilling. Derfor skal elmarkedsdesig-

net bevares, som det er. 


