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Markant  udbygn ing  a f  v indenerg i  

Den nye energipolitiske aftale indeholder en række ambitiøse initiativer til at udbygge 

vindkraften i Danmark frem mod 2020 - især på havet.  

 

Med de mange initiativer forventes elproduktionen fra vindmøller i 2020 at være mere 

end dobbelt så stor som i 2010 og i et vindmæssigt normalår at udgøre knap 50 pct. af el-

forbruget. 

 

1500 MW møller på havet 
Der skal i stigende grad placeres møller på havet, hvor vindressourcerne er bedre, og der 

er langt til nærmeste nabo. Der udbydes i alt 1000 MW storskala-havmøller frem mod 

2020 med 600 MW ved Kriegers Flak og 400 MW ved Horns Rev. Udbygningen på Horns 

Rev igangsættes først.  

 

Kriegers Flak ligger på sokkelgrænsen mellem Danmark, Tyskland og Sverige. Der er a l-

lerede truffet beslutning om at bygge en tysk havmøllepark på ca. 300 MW på den tyske 

del af Kriegers Flak. EU-kommissionen vil yde et tilskud på 1,1 mia. kr. i forbindelse med 

en fælles netforbindelse mellem Danmark og Tyskland.  

 

For at få så lave omkostninger som muligt vil de nye udbud indeholde rammevilkår, der 

sammen med effektive udbudsprocedurer vil sikre mest mulig konkurrence.  

 

Der opføres i alt 500 MW havmølleanlæg tættere på kysten end storskala-

udbudsparkerne. Området inden for 20 km fra kysten screenes for at finde egnede plad-

ser til disse møller. Den nærmere afregningsmodel fastsættes af aftaleparterne i forlæn-

gelse af screeningen.  

 

1800 MW møller etableres på land 
Der udbygges med ekstra 500 MW på land frem til 2020. Det betyder, at der i alt vil blive 

opført 1800 MW på land, herunder 1300 MW, der skal erstatte gamle møller, der nedta-

ges. Udvidelsen vil medføre en forøgelse af vindkraftproduktionen på land med ca. 20 

pct.  

 

Landvind er i stigende grad konkurrencedygtigt. Derfor aftrappes pristillæg til nye land-

møller nettilsluttet fra og med 1. januar 2014 ved elmarkedspris over 33 øre/kWh med et 

samlet loft på 58 øre per kWh. Samtidig fastsættes  den støtteberettigede produktion på 

grundlag af både rotorareal og mølleeffekt.   

 

De nye tiltag for at sikre yderligere udbygning på land omfatter bl.a. en understøttelse af 

den fortsatte planlægning i kommunerne og udvikling af redskaber til planlægning for 

vindmøller på land. 

 

I første halvdel af 2013 vurderes opfølgningen på en evaluering af de fire ordninger i 

VE-loven (den grønne ordning, køberetsordning, værditabsordningen og garantifonden) 

og mulighederne for en yderligere beskæring af pristillæg på de placeringer, hvor det fu l-

de pristillæg ikke måtte være nødvendigt.  


