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Rapport om vurdering af forskellige spørgsmål vedrørende 
udnyttelse af VE-elektricitet. 

I. Bestemmelser om rapportering i direktivet. 
A. Ifølge artikel 6, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 
2001/77/EF af 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret 
fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet 
skal medlemsstaterne offentliggøre en rapport om deres vurdering efter 
direktivets artikel 6, stk. 1, af de nuværende nationale love og 
administrative bestemmelser vedrørende procedurer for meddelelse af 
bevillinger eller de øvrige procedurer, der er fastsat i artikel 4 i direktiv 
96/92/EF vedrørende opførelse af anlæg, der producerer elektricitet fra 
vedvarende energikilder. 

B. Ifølge art. 7, stk. 7, i direktivet skal medlemsstaterne i denne rapport 
tillige tage stilling til, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at lette 
adgangen til forsyningsnettet for elektricitet fra vedvarende energikilder. 

II. Procedurer for bevilling m.v. 

A. Elforsyningsloven. 

Der kræves ifølge elforsyningslovens § 10, stk. 1, kun bevilling til 
virksomheder, som har elproduktionsanlæg med en kapacitet over 25 
MW.  

Bevillingen udstedes til en elproducent, der ejer anlæg over 25 MW. 
Bevillingen dækker bevillingshaverens samlede virksomhed, og der 
kræves ikke bevilling til det enkelte anlæg, som ejes af bevillingshaveren. 
De hidtidige  

Ifølge lovens § 11, stk. 1, kræves der tillige en tilladelse til etablering af 
nye elproduktionsanlæg og væsentlige ændringer i bestående anlæg. I 
modsætning til bevillingen gives tilladelsen til den enkelte 
produktionsenhed. Der kræves kun tilladelse til VE-anlæg over 10 MW.  

Anlæg mellem 200 kW og 10 MW effekt skal anmeldes til 
Energistyrelsen, idet vindmøller dog er undtaget fra anmeldelsen. 

Der er kun få VE-producerende anlæg, som kræver bevilling og tilladelse 
efter disse bestemmelser. Det drejer sig om havvindmølleparker og 
enkelte centrale kraftvarmeværker, hvor der delvis anvendes halm og 
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affald som energikilde. Ydermere ejes VE-elproducerende anlæg over 25 
MW af de store elproduktionsvirksomheder, som i forvejen har bevilling. 
Der har således ikke været behov for bevillinger særskilt til VE-
elproduktion.  

Der er særlige regler om VE-elproduktionsanlæg på søterritoriet m.v.; det 
drejer sig i praksis om havvindmøller, herunder samlede 
havvindmølleparker.  

Ifølge lovens § 13, stk. 2, kræves der tilladelse til forundersøgelse og 
udnyttelse af elektricitet på søterritoriet m.v. Endvidere skal der gives 
tilladelse til etableringen af havvindmøller efter § 16, stk. 1. Tilladelse til 
at etablere havvindmøller, som må antages at påvirke miljøet i væsentlig 
grad, kræver en forudgående VVM-vurdering, jf. § 17. 

Tilladelsen efter § 13, stk. 2, til udnyttelse af elektricitet på søterritoriet 
kan tildeles efter udbud.  

Energistyrelsen varetager udstedelse af bevillinger og tilladelser og 
foretager udbud og VVM-vurdering af havvindmøller. Der er fastsat 
bekendtgørelser om varetagelsen af en række af disse opgaver. 

Hvad angår udstedelsen af tilladelser til elproduktionsanlæg på land, er 
der fastsat betingelser og procedurer ved bekendtgørelse nr. 493 af 12. 
juni 2003 om betingelser og procedurer for meddelelse af tilladelse til 
etablering af nye elproduktionsanlæg samt væsentlige ændringer i 
bestående anlæg.  

For havvindmøller er der regler om gennemførelse af VVM-vurdering 
(bekendtgørelse nr. 815 af 28. august 2000 om vurdering af virkninger på 
miljøet (VVM) af elproduktionsanlæg på havet). 

Ved udbud af havvindmøller fastsætter og offentliggør Energistyrelsen de 
vilkår, som skal opfyldes for at få tilladelse til at etablere anlægget. 

Energistyrelsens afgørelser efter ovenstående kan påklages til 
Energiklagenævnet, som er en uafhængig instans under Økonomi- og 
Erhvervsministeriet. 

Det er således kun visse VE-elproducerende anlæg, som berøres af 
elforsyningslovens regler om bevillinger og tilladelser. For de anlæg, som 
omfattes af disse bestemmelser, vurderes det, at der ved bestemmelserne i 
elforsyningsloven og regler med hjemmel i denne lov er skabt effektive, 
gennemsigtige og rimelige procedurer for at fremme etableringen af VE-
elproduktionsanlæg. 

B. Andre tilladelser m.v. 

Etablering af VE-produktionsanlæg omfattes også af anden lovgivning 
(miljøbeskyttelse, fysisk planlægning, byggelovgivning), også selvom der 
ikke kræves tilladelse til pågældende anlæg efter elforsyningsloven.  

Disse regler har særligt betydning for etableringen af landvindmøller, 
som er opstillet i stort tal, og som giver en vis påvirkning af lokale 
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forhold. For vindmøllers vedkommende er der derfor indført særlige 
betingelser for opstilling og behandling af tilladelser: 

* Der er fastsat særlige betingelser og procedurer vedrørende støjgrænser 
for vindmøller med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven. 

* Endvidere er der i lov om planlægning fastsat særlige, forenklede krav 
og procedurer ved godkendelse af vindmølleprojekter i regional- og 
lokalplanlægningen. 

* Endelig er der særlig lempelige regler om vindmøller i 
byggelovgivningen, idet opstilling af en vindmølle ikke kræver 
byggetilladelse, men alene anmeldelse til den kommunale 
byggemyndighed. 

* Der er indført en typegodkendelsesordning af vindmøller efter 
objektive, ikkediskriminerende principper. En typegodkendelse indebærer 
forenkling af sagsbehandlingen efter ovenstående regler. 

Der er etableret et praktisk samarbejde om behandlingen af tilladelser 
m.v. mellem de involverede amtslige og kommunale myndigheder, 
ligesom der er administrativ klageadgang over afgørelser efter de nævnte 
love. 

III. Nettilslutning m.v. 
Der er bestemmelser i elforsyningslovens § 67 om nettilslutning af VE-
elproducerende anlæg bortset fra vindmøller. Anlægsejeren skal afholde 
omkostningerne ved at tilslutte sig til nettet på et nærmere angivet niveau. 
Den pågældende net- eller transmissionsvirksomhed skal foretage 
tilslutningen og afholde øvrige omkostninger til tilslutning og 
forstærkning og udbygning af elforsyningsnettet. For vindmøller er der 
fastsat regler i vindmøllebekendtgørelsen (bekg. nr. 331 af 8. maj 2003) 
om, at net- eller transmissionsvirksomheden skal foretage tilslutningen, 
og om fordelingen af omkostninger ved net tilslutningen og ved, at 
vindmøllen er tilsluttet til nettet. 

Der er bestemmelser (elforsyningslovens § 27 c, stk. 5) om, at VE-
elektricitet har prioriteret adgang til elforsyningsnettet i tilfælde af 
manglende kapacitet i nettet. Denne elproduktion nedreguleres således 
først, når andre reguleringsmuligheder er udtømt. Prioriteringen foretages 
af de systemansvarlige virksomheder. 

Det vurderes, at der med disse bestemmelser er sikret en rimelig adgang 
til elforsyningsnettet for VE-elektricitet på objektive, gennemsigtige 
betingelser. 

 


