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Parterne bag energireformaftalerne er enige om følgende:

Udskydelse af VE-markedet
Der kan ikke som tidligere forventet etableres et velfungerende VE-bevismarked fra 1. januar 2003,
som kan sikre den aftalte minimumspris på VE-beviset. Indførelsen af det planlagte VE-
bevismarked udskydes derfor indtil, det bliver muligt at etablere et fælles marked med et antal EU-
lande.

Som erstatning for et VE-bevis til vindkraftproduktion, som skulle have haft et VE-bevis, er
parterne enige om følgende generelle regler: 
• Et pristillæg på 10 øre/kWh (modsvarende CO2-afgiften) oveni markedsprisen. 
• Samlet loft for støtte + markedspris på 36 øre/kWh.
• Pristillæg tidsbegrænses til i alt 20 år.

For ældre vindmøller med direkte produktions-omkostninger, som er højere end den forventede
markedspris + pristillæg, udarbejdes modeller for tilskud. Tilsvarende skal der udarbejdes modeller
for tilpasning af støtten til private biomasse- og biogasanlæg. Forslag til tilskudsmodeller
fremlægges til drøftelse inden 1. september 2002.

For nye fremtidige møller, der hovedsagelig vil være havmøller, fastsættes en miljøbonus svarende
til, hvad der er nødvendigt for en omkostningseffektiv opfyldelse af Danmarks internationale
miljøforpligtelser sammenlignet med alternative foranstaltninger til reduktion af drivhusgasser. Den
præcise størrelse af denne miljøbonus vil der blive taget stilling til, når der foreligger et samlet
beslutningsgrundlag, jf. nedenfor. Den samlede støtte incl. miljøbonus + markedspris kan dog ikke
overstige 36 øre/kWh, jf. ovenfor. Det nye system med miljøbonus vil også omfatte biomasse- og
biogasanlæg og andre nye vedvarende energiteknologier med en CO2-neutral elproduktion.

Skrotningsordningen for vindmøller
Der har vist sig at være tidsmæssige problemer forbundet med at finde egnede arealer til opførelse
af erstatningsmøller inden for den aftalte tidsramme. I stedet fastsættes et loft på i alt 130 MW ny
erstatningskapacitet, hvortil der kan være knyttet et skrotningstilskud.

Der gennemføres samtidig en administrativ forenkling som betyder, at skrotningen af den gamle
mølle først skal være gennemført ved tilslutningen af erstatningsmøllen.

Energibesparelser
Parterne er enige om, at den fremtidig energispareindsats bygger på en bred vifte af tiltag i
overensstemmelse med aftalen af 29. maj 2001 om naturgasforsyning og energibesparelser. For så
vidt angår produktafgifter og tilbageførsel er parterne enige om, at der udarbejdes forslag til et
sådant system for så vidt angår energivinduer og køl/frysapparater, der skal være et effektivt middel
til at fremme energibesparelser, inden 1. september 2002. Dette skal baseres på provenuneutralitet,
således at indtægter fra afgifter bruges til nedsættelse af prisen for de særligt energibesparende
produkter.



Regeringen arbejder videre med udmøntningen af de øvrige konkrete elementer i aftalen om
energibesparelser og gør status herfor i energispareredegørelsen, som fremlægges i september 2002.

Liberalisering af naturgasmarkedet
I reform-opfølgningsaftalen af 22. marts 2000 har parterne aftalt en gradvis markedsåbning på
naturgasområdet. Parterne er frit stillede med hensyn til markedsåbningen efter udgangen af 2003.
Parterne er enige om at gennemføre en fuld markedsåbning på gasområdet senest fra 1. januar 2004.
Parterne vil nærmere drøfte mulighederne for en yderligere fremrykning af markedsåbningen.

Beslutningsgrundlag for opfyldelse af Danmarks internationale klimaforpligtelser
Parterne har noteret sig, at regeringen  inden 1. december 2002 vil fremlægge et
beslutningsgrundlag for en omkostningseffektiv opfyldelse af Danmarks klimaforpligtelser. På
baggrund heraf drøftes de fremtidige CO2-kvoter for elproduktion i sammenhæng med den
langsigtede energispareindsats og rammerne for VE-udbygningen, herunder licitationsvilkårene for
havvindmøller, med henblik på den mest omkostningseffektive opnåelse af de internationale
miljøforpligtelser. Drøftelserne heraf vil ske under hensyn til afklaringen af EU-drøftelserne om
fælles virkemidler, herunder bl.a. vedrørende CO2-kvoter og afgifter.


	Aftale mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Socialistisk
	Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti.19. juni 2002
	Udskydelse af VE-markedet
	Skrotningsordningen for vindmøller
	Energibesparelser
	Liberalisering af naturgasmarkedet
	Beslutningsgrundlag for opfyldelse af Danmarks internationale klimaforpligtelser

