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Notat til statsrevisorerne 

om 

den fortsatte udvikling i sagen om statens driftstilskud til vindmøller 

(beretning nr. 3/00) 

 

1. I notatet til statsrevisorerne af 12. april 2002 om den fortsatte udvikling i sagen 

om statens driftstilskud til vindmøller fandt jeg det beklageligt, at behandlingen af de 

såkaldte overgangssager, for at få en vindmølle betragtet som eksisterende vindmøl-

le, havde trukket ud. 

 Overgangssagerne omhandlede vindmøller, der, trods ophævelsen af det hidtidige 

regelsæt pr. 22. maj 2000, stadig havde mulighed for at få den høje afregningspris, 

såfremt der blev overholdt visse tidsfrister for henholdsvis kontraktindgåelse og an-

modning om nettilslutning samt visse myndighedstilladelser. 

 Årsagen til den langtrukne sagsbehandling var, at der ikke i den gældende be-

kendtgørelse nr. 187 af 16. marts 2001 var blevet fastsat en tidsfrist for tilslutning af 

møllerne til elnettet, men kun for kontraktindgåelse, anmodning om nettilslutning og 

påkrævede myndighedstilladelser.  

 

2. Økonomi- og Erhvervsministeriet har ved bekendtgørelse nr. 681 om ændring af 

bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og prisafregning for vindmølleprodu-

ceret elektricitet m.v. af 15. august 2002 nu indført en bestemmelse om, at såfremt en 

eksisterende vindmølle ikke var nettilsluttet senest den 31. december 2002, ville 

vindmøllen blive betragtet som værende en ny vindmølle, og dermed omfattet af det 
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nye regelsæt for vindmøller med lavere afregningspriser til følge, idet møllen ville 

miste et pristillæg på 17 øre pr. kWh. Ændringen er indsat som stk. 5 i § 10 i be-

kendtgørelse nr. 187 af 16. marts 2001 om nettilslutning af vindmøller og prisafreg-

ning for vindmølleproduceret elektricitet m.v. med senere ændringer. 

 

3. Energistyrelsen har oplyst over for Rigsrevisionen, at alle indsendte sager nu er 

afgjort. Det drejer sig om i alt 555 sager, hvoraf de 422 er blevet godkendt som eksi-

sterende møller, mens de 133 er blevet afvist.  

 Af de afviste sager består de 80 af såkaldte Jysk Vindkraftsager omhandlende be-

tingede kontrakter. De resterende sager vedrører manglende eller forsinkede myn-

dighedstilladelser, herunder bl.a. lokalplanspørgsmål, landzonetilladelse, dispensati-

on i forbindelse med landzonetilladelse, byggeanmeldelse samt spørgsmål vedrøren-

de støjgener. For en nærmere omtale af de enkelte sagskategorier henvises til notat 

rigsrevisors notat af 12. april 2002, kap. VI (Endelig betænkning 2001, s. 57). 

 Styrelsen har endvidere oplyst, at 113 sager indtil videre er blevet anket til Energi-

klagenævnet. En kontrolgennemgang af nogle sager havde endvidere vist, at Energi-

styrelsen i 5 sager med urette havde anerkendt møllerne som eksisterende, og styrel-

sen vil gennemgå de resterende anerkendte sager for at kontrollere, om nogle af disse 

også fejlagtigt skulle være blevet godkendt. Også disse sager kan ankes til Energikla-

genævnet, og efter nævnets eventuelle afgørelser indbringes for domstolene. 

 

4. Den samlede mængde af overgangssager er nu administrativt afviklet i Energisty-

relsen. Den videre behandling af sagerne finder nu sted i Energiklagenævnet og 

eventuelt ved domstolene, og jeg betragter derfor sagen som afsluttet.  

 

 

 

Henrik Otbo 


