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Vedr.: Statsstøttesag N 354/2008 -  Danmark 
 Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004)  
 
Hr. Udenrigsminister, 
 
1. Sagsforløb  
 

(1) Ved brev af 16. juli 2008, der blev registreret samme dag, anmeldte de danske 
myndigheder i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 88, stk. 3, ovennævnte 
foranstaltning til Kommissionen. Den 8. september 2008 anmodede Kommissionen 
om yderligere oplysninger, som Danmark sendte den 6. oktober 2008. Kommissionen 
fremsendte den 26. november 2008 endnu en anmodning om oplysninger, som 
Danmark besvarede ved brev af 22. december 2008. Danmark gav yderligere 
oplysninger den 23. februar 2009.  

 
2. Oversigt over de eksisterende støtteordninger  
 
2.1 Baggrund  
 

(2) Anmeldelsen drejer sig om ændring og forlængelse af den eksisterende støtteordning 
"støtte til miljøvenlig elproduktion", som Kommissionen godkendte den 9. november 
2005 under sagsnummer N 602/20041. På det tidspunkt genanmeldte Danmark en 
række eksisterende ordninger2 efter en omlægning af de systemansvarlige 
virksomheder og ændringer i den relevante danske lovhjemmel (lov om elforsyning, 
lovbekendtgørelse nr. 151 af 10.3.2003, senest ændret ved § 1 i lov nr. 494 og 495 af 
9. juni 2004, der trådte i kraft den 1. januar 2005). Ordningen omfatter adskillige 
foranstaltninger til støtte for produktion af vedvarende energi, herunder vindkraft, 
kraftvarmeværker, biogasanlæg, solcelleanlæg og biomasseforgasning. 
Kommissionens godkendelse af den anmeldte ordning N 602/2004 omfattede også 
ændringer i de tidligere ordninger N 342/2003 (støtte til vindmøller), N 448/2003 

                                                 
1 EUT C 21 af 28.1.2006, s. 6. 
2 N 342/03 – Støtte til vindkraft, lov af 17.12.2002, EUT C 250 af 8.10.2005, s. 10, N 448/03 – Tilpasning af 
kraftvarmeværker til markedet, EUT C 307 af 3.12 2005, s. 4 og N 618/03 – Forlængelse af N 1037/95 for visse 
kraftvarmeværker, EUT C 250 af 8.10.2005, s. 11. 
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(tilpasning af decentraliserede kraftvarmeværker til markedet), N 618/2003 
(forlængelse af N 1037/95 for visse kraftvarmeværker) samt nye foranstaltninger, bl.a. 
støtte til skrotning af vindmøller, støtte til fremtidig teknologi til andre vedvarende 
energiformer end vindkraft og kraftvarmegaranti til små decentraliserede 
kraftvarmeanlæg.  

 
(3) Denne anmeldelse drejer sig om ændring og forlængelse af støtten til vindmøller og til 

skrotning af vindmøller.  
 
2.2 Støtte til drift af vindmøller  

(4) Under den nugældende ordning, som Kommissionen tidligere har godkendt, ydes der 
støtte til drift af vindmøller, og hovedelementerne i den er følgende: 

Generelt pristillæg på 10 øre pr. kWh 
(5) Under denne ordning ydes der et generelt pristillæg på 10 øre pr. kWh til vindmøller. 

Alle de potentielle støttemodtagere får automatisk pålagt en CO2-afgift svarende til 
det generelle pristillæg på 10 øre pr. kWh. Eftersom vindkraft ikke giver CO2-udslip, 
ydes der en afgiftskompensation til vindmøller i form af det generelle pristillæg. Dette 
generelle pristillæg ydes til alle vindmøller, der ikke modtager støtte under de 
eksisterende ordninger N 416/993 eller N 278/014.  

(6) Ifølge beslutningen i sag N 602/2004 indebærer det generelle pristillæg udelukkende 
en kompensation for den automatiske CO2-afgift på elektricitet, der beregnes på 
grundlag af CO2-udledningen ved kulfyret elproduktion. I de tidligere beslutninger 
blev støtten anset for at være en logisk og naturlig del af systemet, idet den tog sigte 
på at kompensere for den betalte CO2-afgift. I sin beslutning i sag N 602/20045 drog 
Kommissionen derfor den konklusion, at der ikke var nogen grund til at ændre ved 
den tidligere vurdering. Det generelle pristillæg på 10 øre pr. kWh blev derfor anset 
for ikke at falde ind under EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Kommissionen indskærpede 
dog over for de danske myndigheder, at denne vurdering kun gjaldt, så længe 
tillægget ikke oversteg CO2-afgiften.  

Ekstra pristillæg på 10 øre pr. kWh 

(7) Ud over det generelle pristillæg har visse ældre vindmøller ret til et pristillæg på 
10 øre pr. kWh. Baggrunden for dette tillæg kan være manglende knowhow og 
erfaringer i de tidligste faser af en vindmølles drift. For at have ret til det ekstra 
pristillæg skal vindmøllen have en kapacitet på maksimalt 200 kWh, og den skal være 
tilsluttet elnettet senest den 31.12.1992. Desuden skal vindmølleejeren have ansøgt 
om det ekstra pristillæg før den 31.12.2003, og de direkte generalomkostninger ved at 
producere 1 kWh i de seneste fem regnskabsår skal gennemsnitligt have ligget på over 
26 øre per kWh. Det ekstra pristillæg bortfalder efter 35 000 fuldlasttimer, eller når 
der er gået 20 år fra den første nettilslutning. Der findes ca. 250 vindmøller, som har 
ret til dette tillæg.  

                                                 
3 EFT C 354 af 9.12.2000, s. 17. 
4 EFT C 263 af 19.9.2001, s. 6. 
5 EUT C 21 af 28.1.2006, s. 6. 
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Balanceringsgodtgørelse på 2,3 øre pr. kWh  
(8) På grund af de manglende reguleringsmuligheder ved vindkraft skal balanceringen 

heraf typisk ske ved køb af balanceringsydelser, der udbydes af f.eks. producenter af 
termisk produceret elektricitet. For at sikre balancering og overførsel af vindkraften 
ydes der en godtgørelse på 2,3 øre pr. kWh for vindmøllernes 
balanceringsomkostninger. Det er de systemansvarlige virksomheder, der betaler 
denne godtgørelse, men vindmøllens ejer kan frit indgå en aftale med en kommerciel 
(privat) operatør i stedet for. Den faste godtgørelse på 2,3 øre pr. kWh er baseret på de 
faktiske historiske omkostninger6. Hvis ydelsen kan leveres billigere på det 
kommercielle balanceringsmarked, nedjusteres godtgørelsen. Godtgørelsen ydes til 
alle vindmøller, der ikke er omfattet af N 416/99 eller N 278/01.  

(9) Der er et samlet loft på 36 øre pr. kWh for markedsprisen, det generelle tillæg og det 
ekstra tillæg. Ordningen har et samlet årligt budget på ca. 600 mio. DKK (ca. 81 mio. 
EUR).  

(10) De danske myndigheder har givet tilsagn om at genanmelde ordningen til 
Kommissionen senest 10 år efter vedtagelsen af denne beslutning.  

 
2.3 Støtte til skrotning af vindmøller  

(11) Der udbetales et pristillæg på 12 øre pr. kWh for elektricitet, som produceres i nye 
vindmøller nettilsluttet i perioden 2005-2009. Ordningen er begrænset til 5 år og til 
maksimalt 12 000 fuldlasttimer. Formålet med ordningen er at fremme sanering af 
ældre, mindre effektive vindmøller og en bedre anvendelse af de landskabsmæssige 
ressourcer. Pristillægget ydes kun, hvis ejeren af vindmøllen anvender 
skrotningsbeviser, som er udstedt for nedtagning af vindmøller med en kapacitet på 
højst 450 kW i en femårig periode regnet fra den 15. december 2004. Beviserne kan 
udstedes for en gruppe nedtagne vindmøller med en samlet kapacitet på 175 MW.  

(12) Støtten under denne ordning ydes ud over det generelle tillæg på 10 øre pr. kWh og 
balanceringsgodtgørelsen til vindmøller (N 342/2003, del 1 a) og 1 b)). Der er fastsat 
et loft på 48 øre pr. kWh for summen af det generelle tillæg, 
balanceringsgodtgørelsen, tillægget på 12 øre pr. kWh og markedsprisen.  

(13) Ordningen forventedes at komme til at gælde for ca. 200-300 nye vindmøller med 
skrotningsbeviser. Ordningens budget ventedes at stige fra ca. 10 mio. DKK i 2005 til 
ca. 60 mio. DKK i 2010. Ordningens samlede budget anslås til ca. 400 mio. DKK.  

(14) De danske myndigheder har givet tilsagn om at genanmelde ordningen til 
Kommissionen senest 10 år efter vedtagelsen af denne beslutning.  

3. Beskrivelse af de anmeldte ændringer  
3.1 Varighed, beløb og støttemodtagere 

(15) De anmeldte foranstaltninger, som alle former for virksomheder kan få del i, vil have 
en varighed på 10 år (fra 21.2.2008 til 21.2.2018). Danmark anslår det årlige budget 
til op til 250 mio. DKK (f.eks. i år 2011). Efter 2012 vil det årlige budget dog 

                                                 
6  Administrationsudgifter til planlægning af driften, omkostninger ved ubalancer i forbindelse med balancering 

af vindkraften, rimelig fortjeneste osv.  
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afhænge af de energipolitiske beslutninger, der træffes. Der er tale om støtte til drift af 
nye vindmøller, som nettilsluttes fra februar 2008.  

 
3.2 Anmeldte ændringer vedrørende støtte til nye vindmøller  
3.2.1 Oversigt  

(16) I Danmark sælges elektriciteten til forbrugerne til markedspris, og det gælder også 
elektriciteten fra vedvarende energikilder (VE-elektricitet). Oven i markedsprisen 
yder den statsejede transmissionssystemoperatør Energinet.dk (oprettet den 
20.12.2004 ved lov nr. 1384) tillæg til de enkelte elproducenter for den mængde VE-
elektricitet, de har leveret til elforsyningsnettet. Pristillægget finansieres af de danske 
elforbrugere i forhold til deres elforbrug. Det opkræves af netvirksomhederne, som 
indbetaler det til Energinet.dk. 

 
(17) For den generelle støttes vedkommende havde de danske myndigheder beregnet 

støtteintensiteten i procent af de ekstra driftsomkostninger ved den støttede 
energiproduktion og afskrivningerne, baseret på en afskrivningsperiode på 20 år 
(N 602/2004). Ifølge disse beregninger blev den tidligere støtteintensitet anslået til 
77 % af ekstraomkostningerne.  

(18) De danske myndigheder anslår, at den forhøjede støtte, inkl. støtten til skrotning af 
vindmøller, vil udgøre 85 % af de ekstra driftsomkostninger. Det bør tages i 
betragtning, at beløbsforhøjelsen til dels modsvares af en kortere støtteperiode.  

(19) Med hensyn til omkostningsberegningerne understreger Danmark, at omkostningerne 
ved opførelse af vindmøller er steget betydeligt siden 2005. Efter den nye lov om 
vedvarende energi vil nye vindmølleejere desuden få et objektivt 
erstatningsansvar for forringelser af naboejendommes værdi, hvilket vil øge 
omkostningerne ved vindkraft yderligere.  

(20) Hvad endelig angår pristillægget på 0,4 øre pr. kWh til den grønne ordning, mener de 
danske myndigheder ikke, at der er tale om statsstøtte. Beløbet vil blive fuldt indbetalt til 
en generel ordning, som har et offentligt formål, og som vindmølleejeren ikke har 
indflydelse på.  

 
3.2.2 Pristillægget  

(21) Ifølge Danmark var de hidtidige støttesatser utilstrækkelige til at fremme opstillingen 
af vindmøller på land. Som led i den energipolitiske aftale af 21. februar 2008 skal 
støtten forhøjes fra 10 øre til 25 øre pr. kWh. Samtidig vil Danmark ophøre med at 
yde støtten i 20 år efter nettilslutningen, og støtten vil i stedet for blive ydet for de 
første 22 000 fuldlasttimer – det svarer til en vindmølles produktion i 8-9 års drift. 
Formålet med denne ændring er at tilgodese vindmøllers omkostningsprofil, der er 
kendetegnet ved høje investeringsomkostninger og lave driftsomkostninger, og 
dermed lette en hurtigere indfrielse af anlægslån.  

 
3.2.3 Skrottillæg  

(22) Ud over det ovenfor beskrevne pristillæg ydes der et ekstra tillæg på 8 øre pr. kWh 
med henblik på at fremme skrotning af vindmøller med en effekt på 450 kW eller 
derunder (se nærmere herom nedenfor). Formålet med dette tillæg er at sikre fortsatte 
incitamenter til at nedtage små, mindre effektive vindmøller. Danmark understregede, 
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at denne form for støtte er nødvendig for at fremme produktionen af vindkraft ved at 
udskifte mindre effektive vindmøller med teknologisk mere avancerede. 
Skrottillægget kan kun anvendes, hvis der opføres en ny vindmølle. I takt med 
stigende elmarkedspriser er værdien af det nuværende pristillæg på 12 øre pr. kWh, 
med loft over støtten, blevet mindre effektiv.  

 
(23) Ifølge Danmark har udskiftningen af ældre vindmøller væsentlig betydning for 

udbygningen med vindmøller på land, da velegnede vindmølleplaceringer er et 
begrænset gode. Formålet med ordningen er at sikre, at lokaliteterne anvendes til 
nye og større vindmøller.  

 
(24) Fristen for nedtagelse af ældre vindmøller forlænges til 15. december 2010, og 

fristen for nettilslutning af de nye forlænges til 31. december 2010. Med disse 
fristforlængelser vil en række vindmølleprojekter, som er blevet forsinket i forbindelse 
med den lokale planlægning af lokaliseringen af vindmøller, også kunne få del i 
ordningen.  

 
3.2.4 Engangsbeløb til fremme af lokal accept af nye vindmøller 

(25) Den statsejede transmissionssystemoperatør Energinet.dk udbetaler et engangsbeløb 
til kommuner, hvor der opstilles vindmøller, og beløbet beregnes som 0,4 øre pr. KWh 
i 22 000 fuldlasttimer. Ifølge de danske beregninger vil f.eks. den samlede værdi af 
pristillægget for en 2 MW vindmølle være på ca. 175 000 DKK.  

(26) Danmark har forklaret, at man ønsker at yde tilskud til foranstaltninger, der skal 
fremme lokal accept af opstilling af nye vindmøller (som f.eks. styrkelse af 
landskabelige værdier og kulturelle aktiviteter). Midlerne til foranstaltningerne skal 
administreres af Energinet.dk. 

 
3.2.5 Dækning af balanceringsomkostninger 

(27) Danmark vil fortsat dække balanceringsomkostningerne gennem et pristillæg på 
2,3 øre pr. kWh for nye vindmøller fra 1. januar 2003. 

 

3.2.6 Oversigt over ændringerne  

Bemærkning: Møntenhed: 1 krone (DKK) = 100 øre. 1 DKK = ca. 13,3 cents/Euro. 

Kategori Nuværende støtte Ændringen  
Nye vindmøller  Pristillæg (gælder for vindmøller 

nettilsluttet fra den 1. januar 
2005): 

Pristillæg for vindmøller nettilsluttet fra 
den 21. februar 2008: Gælder for 
vindmøller på land og havvindmøller 
bortset fra store havvindmølleparker. 
Etablering og drift af disse 
havvindmølleparker tildeles efter udbud 
efter objektive kriterier, hvor 
pristillæggets størrelse er 
konkurrenceparameter.  
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 10 øre pr. kWh ud over 
elmarkedsprisen i 20 år fra 
nettilslutningen. 

25 øre pr. kWh udover 
elmarkedsprisen i de første 22 000 
fuldlasttimer (ca. 8-9 år).  

  Engangsbeløb på 0,4 øre pr. kWh i 
22 000 fuldlasttimer  

"Skrottillæg" 
til 175 MW nye 
vindmøller, 
hvori der 
anvendes 
skrotnings-
beviser for 
nedtagning af 
en vindmølle 
med højst 450 
kW. 

Ekstra pristillæg (foruden de 
almindelige pristillæg, se 
ovenfor) til nye vindmøller, som 
nettilsluttes i perioden 1. januar 
2005 – 31.12.2009. Den gamle 
vindmølle skal være nedtaget i 
perioden 15.12.2004 – 
15.12.2009.  

Ekstra pristillæg (foruden de almindelige 
pristillæg, se ovenfor) til nye vindmøller 
nettilsluttet fra den 21. februar 2008.  

  

Seneste frist for nedtagning af 
eksisterende vindmøller forlænges til 
15. december 2010 og for ny tilslutning 
til 31. december 2010. 

 12 øre pr. kWh (ud over 
elmarkedsprisen) i de første 12 000 
fuldlasttimer for det dobbelte af 
nedtagne møllers effekt.  

Tillægget nedsættes til 8 øre pr. kWh 
udover elmarkedsprisen i samme periode 
og stadig for det dobbelte af nedtagne 
mølles effekt.  
 
Maksimum ophæves.  

 Der er maksimum på 48 øre pr. 
kWh for: Elmarkedspris, 
almindeligt pristillæg på 10 øre pr. 
kWh og skrotningstillægget (dvs. 
reduktion af skrottillæg ved 
elmarkedspris over 26 øre pr. kWh 
og bortfald ved elmarkedspris 
over 36 øre pr. kWh). 

 

Dækning af 
balancerings-
omkostninger 

2,3 øre pr. kWh, nye vindmøller 
fra den 1. januar 2003. 

Uændret  
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3.3 Beregning af ekstraomkostningerne og støtteintensiteten  
(28) Støtteberegningen er baseret på en vindmølle, der modtager alle tre støtteelementer: – 

det generelle pristillæg på 25 øre pr. kWh i de første 22 000 fuldlasttimer, det ekstra 
pristillæg for nedtagning af vindmøller (8 øre pr. kWh i de første 12 000 fuldlasttimer) 
og balanceringsgodtgørelsen på 2,3 øre pr. per kWh. Den hyppigst forekommende 
situation er, at en vindmølle får alle de tre støtteelementer. 

 
(29) Danmarks oplysninger om støttebeløb og støtteintensitet er baseret på følgende 

forudsætninger: 

• Beregningerne er baseret på årene 2008-2017. 
 
• Den samlede støtte er defineret som forskellen mellem den garanterede indtægt og 

markedsprisen. Der er taget udgangspunkt i en gennemsnitlig elmarkedspris. 
 
• For en vindmølle er den typiske investering på 9 200 DKK/kW, og den årlige 

elproduktion ligger typisk på 2 400 fuldlasttimer.  
 
• Investeringerne forrentes normalt, og nutidsværdien er beregnet med en 

afskrivningssats på 5,55 %. 
 
• Markedsprisen er prisen på det nordiske elmarked Nordpool, vægtet efter 

vindmølleproduktionen.  
 
• Produktionsomkostningerne er typiske gennemsnitlige omkostninger.  

 
(30) På Kommissionens anmodning har Danmark bekræftet, at modtagere af driftsstøtten 

ikke også vil kunne modtage investeringsstøtte.  

(31) I overensstemmelse med den gældende beslutning (N 602/2004), hvis ændring er 
genstand for denne vurdering, er alle værdier i forbindelse med beregningen af 
støtteniveauet (produktionsomkostninger, markedspris, kompensation) blevet 
omregnet til nettonutidsværdi. Beregningsmetoden er derfor ikke ændret, og de 
værdier, der indgår i beregningen af støtteniveauet, er udtrykt pr. kW i stedet for pr. 
kWh. Ifølge oplysningerne fra Danmark (alle tal angiver nettonutidsværdien) udgør de 
gennemsnitlige produktionsomkostninger for vindkraft 13 100 DKK pr. KW, mens 
elmarkedsprisen kun ligger på 6 695 DKK pr. KW. Heraf følger en gennemsnitlig 
forskel mellem produktionsomkostninger og markedspris på 6 405 DKK. I 
betragtning af, at den samlede støtte til produktionen af vindkraft beløber sig til 
5 455 DKK pr. KW, overstiger støtteintensiteten ikke 85 % (5455 DKK/ 6 404 DKK). 
Når pristillægget på 0,4 øre pr. kWh, der indbetales til den grønne ordning, 
medregnes, fremkommer der en støtteintensitet på 86 %.  

 
4. Vurdering af foranstaltningerne i forbindelse med vindmøller  
4.1 Statsstøtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1  
 

(32) Kommissionen har vurderet ordningen på grundlag af EF-traktatens artikel 87 ff., og 
den har i lyset af sin politik for statsstøtte til miljøbeskyttelse besluttet ikke at rejse 
indvendinger mod ordningens ændring og forlængelse.   
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(33) Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om statsstøtte, opstilles der fire 
betingelser i EF-traktatens artikel 87, stk. 1. For det første skal der være tale om en 
foranstaltning truffet af staten eller med statsmidler. For det andet skal 
foranstaltningen give modtageren en fordel. For det tredje skal den kunne påvirke 
samhandelen mellem medlemsstaterne. For det fjerde skal den fordreje eller true med 
at fordreje konkurrencevilkårene.  

(34) Under denne ordning og de anmeldte ændringer af den får modtagerne en indtægt, 
som de ikke ville få på markedet. Desuden finansieres de foranstaltninger, der 
iværksættes via den statsejede transmissionssystemoperatør Energinet.dk, med 
statsmidler og giver dem derfor en fordel. Eftersom i det mindste nogle af modtagerne 
udgør en selektiv gruppe virksomheder som omhandlet i artikel 87, stk. 1, og nogle af 
disse modtagere er aktive i sektorer, der er genstand for samhandel mellem 
medlemsstater, vil foranstaltningen kunne fordreje konkurrencevilkårene. 

(35) Ved beslutning N 602/2004 blev det fastslået, at det tidligere generelle pristillæg på 
10 øre/kWh ikke var omfattet af forbuddet i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, så længe 
det ikke var højere end CO2-afgiften. Danmark har dog meddelt Kommissionen, at 
CO2-afgiften på elforbruget er blevet sat ned til 8,6 øre pr. kWh. Med hensyn til 
forhøjelsen af det nye pristillæg (25 øre pr. kWh) mener Danmark, at den tidligere 
henvisning til CO2-afgiften er irrelevant, og har forklaret, at der ikke længere er nogen 
forbindelse mellem dette tillæg og CO2-afgiftens nuværende niveau. 

(36) På grundlag af oplysningerne fra Danmark og især det forhold, at CO2-afgiften nu er 
betydelig lavere end pristillægget, mener Kommissionen, at der her er tale om 
statsstøtte i henhold til artikel 87, stk. 1. 

(37) Danmark mener ikke, at engangsbeløbet på 0,4 øre pr. kWh i 22 000 fuldlasttimer for 
en nyopsat vindmølle udgør statsstøtte, eftersom det ikke direkte kommer 
vindmøllerne til gode. Energinet.dk udbetaler dette beløb til kommuner, hvor der 
opstilles vindmøller. Foranstaltningen har til formål at fremme borgernes accept af 
vindkraft ved f.eks. at forbedre miljøet, men tager også sigte på at støtte kulturelle 
aktiviteter.  

(38) Kommissionen mener dog, at al støtte til fremme af lokal accept af opstillingen af nye 
vindmøller kan nedbringe omkostningerne derved. Større accept kan f.eks. medføre et 
større udbud af lokaliteter for placering af vindmøller og dermed en sænkning af 
købsprisen. Som følge heraf mener Kommissionen, at dette engangsbeløb giver 
vindmøllevirksomhederne en fordel. I betragtning af at også de øvrige ovennævnte 
betingelser for, at der er tale om statsstøtte, er opfyldt, anses engangsbeløbet for 
statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1.  

(39) I betragtning af ovennævnte statsstøttekriterier er Kommissionen af den opfattelse, at 
alle de planlagte foranstaltninger - det generelle pristillæg, balanceringsgodtgørelsen, 
støtten til skrotning af vindmøller og engangsbeløbet - udgør statsstøtte til 
virksomheder som omhandlet i EF-traktatens artikel 87, stk. 1.  

(40) Statsstøtte kan kun anses for at være forenelig med fællesmarkedet, hvis den er 
omfattet af en af undtagelsesbestemmelserne i EF-traktaten. De danske myndigheder 
har opfyldt deres forpligtelser efter EF-traktatens artikel 88, stk. 3, ved at have 
anmeldt ændringerne og forlængelsen af foranstaltningerne. 
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(41) Energi produceret i vindmøller er en form for vedvarende energi. Kommissionen har 
derfor vurderet ordningen på grundlag af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og i 
særdeleshed de nye EF-retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse7, som trådte i 
kraft den 2. april 2008.  

 
4.2 Foranstaltningernes forenelighed med fællesmarkedet efter EF-traktatens 

artikel 87, stk. 3, litra c) 
(42) Danmark har fremsendt oplysninger om den metode, der er anvendt til beregning af de 

støtteberettigede omkostninger, som Kommissionen har taget til efterretning. De 
danske myndigheder har desuden givet tilsagn om at efterleve de gældende regler om 
kumulering af støtte.  

(43) På grundlag af alle de oplysninger, Kommissionen har modtaget, mener den, at de 
planlagte foranstaltninger tjener til at støtte og fremme produktionen af VE-
elektricitet. 

(44) Kommissionen er af den opfattelse, at de planlagte støtteintensiteter, der omfatter alle 
støtteforanstaltningerne, ikke vil resultere i en overkompensation til 
vindkraftproducenterne. Kommissionen finder desuden, at de støtteberettigede 
omkostninger begrænses strengt til de ekstra driftsomkostninger, der er forbundet med 
at opfylde det miljøpolitiske mål om at producere vedvarende energi. Danmark har 
forsikret, at støttemodtagerne ikke vil kunne modtage nogen investeringsstøtte.  

(45) Kommissionen finder af følgende grunde, at de anmeldte ændringer stemmer overens 
med EF-retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse: 
− Kommissionen bemærker, at ændringerne stemmer overens med bestemmelserne i 

afsnit 3.1.6.2 (især punkt 109) i retningslinjerne. 

− Ifølge punkt 109 (alternativ 1) i retningslinjerne kan medlemsstaterne yde 
kompensation for forskellen mellem omkostningerne ved produktion af 
vedvarende energi og markedsprisen for den pågældende energiform. Der kan 
således kun ydes kompensation for ekstraomkostningerne ved at producere 
miljøvenligt i forhold til omkostningerne ved at producere energi på basis af 
konventionelle energikilder. De danske myndigheder har beregnet 
ekstraomkostningerne ved den energi, hvortil støtten ydes, som anført ovenfor. 
Kommissionen finder grundlaget for disse beregninger rimeligt og noterer, at 
støtten ikke kommer til at dække mere end de ekstra produktionsomkostninger.  

− Støtteintensiteten på 86 % ligger under det maksimale kompensationsniveau på 
100 % af de ekstra produktionsomkostninger (punkt 109 i retningslinjerne). Den 
vil derfor ikke resultere i nogen overkompensation til modtagerne.  

− Ifølge oplysningerne fra Danmark stemmer de anmeldte ændringer overens med 
punkt 109 i retningslinjerne, hvori det også fastsættes, at der kun må ydes 
driftsstøtte, indtil anlægget er fuldt afskrevet efter almindelige regnskabsregler. 
Støtten kan dog også dække en normal kapitalforrentning.  

− Kommissionen finder, at beregningerne er foretaget på et rimeligt grundlag.  

                                                 
7  EUT C 82 af 1.4.2008, s. 1. 
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(46) Danmark har endvidere afgivet tilsagn om kun at yde støtte til miljøvenlige projekter, 
der ikke ville være blevet gennemført uden støtten. Danmark har bekræftet, at man vil 
overholde bestemmelserne om tilskyndelsesvirkning i kapitel 3.2 i retningslinjerne og 
fremsende de nødvendige oplysninger til Kommissionen. Kommissionen finder 
derfor, at ordningen stemmer overens med kapitel 3.2. i retningslinjerne.  

 
(47) Kommissionen anmoder Danmark om at indsende en årlig rapport om 

støtteordningens gennemførelse, således at Kommissionen kan efterprøve, at alle 
ovennævnte betingelser er blevet opfyldt. Enhver ændring i betingelserne for tildeling 
af støtte skal forhåndsanmeldes.  

 
(48) Kommissionen erindrer den danske regering om, at enhver påtænkt refinansiering 

eller ændring af denne støtteordning skal anmeldes til Kommissionen, jf. EF-
traktatens artikel 88, stk. 3.  

 
5. Beslutning  

(49) Kommissionen har besluttet ikke at rejse indvendinger mod de anmeldte ændringer, 
da de stemmer overens med retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse (EUT C 
82 af 1.4.2008, s. 1) og derfor er fundet forenelige med fællesmarkedet efter EF-
traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).  

(50) Såfremt dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til 
tredjemand, bedes De senest 15 arbejdsdage efter brevets modtagelse underrette 
Kommissionen herom. Har Kommissionen ikke inden udløbet af denne frist modtaget 
en begrundet anmodning om fortrolig behandling, vil den gå ud fra, at De er 
indforstået med, at oplysningerne videregives til tredjemand, og at brevets fulde 
ordlyd offentliggøres på det autentiske sprog på internettet på adressen: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. 

 
Enhver anmodning sendes med anbefalet brev eller pr. fax til: 

Europa-Kommissionen  
Generaldirektoratet for Konkurrence  
Direktoratet for Statsstøtte  
Registreringskontoret for statsstøtte  
B-1049 Bruxelles  
Faxnr.: (0032) 2-296.12.42  

 
Sagens navn og nummer bedes angivet i al korrespondance.  
 
 
Med venlig hilsen,  

 
På Kommissionens vegne  

 
 
 
 

Neelie KROES 
Medlem af Kommissionen 


