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Køberetsordn in gen  

Køberet sordningen har st or bet ydning for hvilke priser 
udvikler kan videresælge parken t il  ef t erfølgende, og dermed 
for konkurrencen i udbuddene.  

European Energy ant ager at  køberet sordningen indret t es 
ens for sol, landvind og åben dør. 

Der er meget  st or forskel på at  opføre 1 MW sol og opføre 
300 MW havvind. 

Der er meget  st or forskel på en invest or med 2 mia. DKK 
og en borger med 10.000 DKK.  

For at  sikre så let , rimelig og bil l ig administ rat ion som muligt , 
bør det  slås fast , at  

udvikler først  er forpligt et  t il  at  opret t e køberet sselskabet , 
når udbuddet  af  andele er gennemført .  

at  køberet skøberne først  har krav på at  overt age andelene 
kort  før møllerne producer st røm.  

at  køberet skøberne ikke har krav på af regning af  den 
fakt iske kost pris før udvikler fakt isk kender den. 

 

Ænd re  ”Vi e r a lle  i s am m e  b åd  p rinc ip ”  Til 

Opst il ler forpligt er sig t il  at   
”Et ablere t il  kost  for Køberet sselskab” og  
”Drive t il  kost  for Køberet sselskab” 

Adskil f inansiering i byggefasen så Opst il ler kan 
opt age gæld med sikkerhed i 100% af  anlæg.  

 

Udvikler ønsker t ypisk at  videresælge parken t il  en 
invest or. Det t e er kun muligt  hvis køberet sselskabet  
omfat t er en nærmere def ineret  del af  parken. 

Sol: ret  t il  at  placere måleren i lavspændingspunkt et  

Åben dør: mulighed for at  videresælge hele møller t il  
køberet sselskabet  i st edet  for ”grønhøst ermodellen” 

De op t il  20% skal være i separat  selskab og ikke del 
at  invest orselskab 

 

Indret ning af  køberet sordningen har st or bet ydning for aukt ionerne.  

OPRETTELSE AF SELSKABET TEKNOLOGINEUTRALITET 

LØSNINGSFORSLAG UDSKILLELSE AF EN DEL AF PARKEN 



Beskatn ing af plan gru n dlag 
Mere konkurrence, forudsæt t er let  adgang t il  sit es.  

KONKURRENCE OG PLANGRUNDLAG 

Jordejere risikerer at  bl ive beskat t et  af  et  plangrundlag 
også selvom det t e ikke udnyt t es. Det  gør det  alt  andet  l ige 
bet ydeligt  sværere at  opnå af t aler med jordejere, da de 
ikke kan vide om anlægget  vinder aukt ionen.  

Der er eksempler på at  skat t eværdien af  landbrugsjord er 
hævet  f ra 150.000 kr/ HA t il  300.000 kr/ HA samt idig med at  
jordskat t en er hævet  f ra 7 promil le t il  33 promil le på et  
t idspunkt  hvor der kun foreligger et  plangrundlag.     

Det  bør klargøres, at  lokalplaner kun er skat t emæssigt  
værdiforøgende, når jordejeren oppebærer en indt ægt . 

Jordskat t erne bør st andardiseres mellem by-  og 
landzone for energianlæg. 

Jordskat t erne bør st andardiseres mellem vind og sol på 
land derved at  der bet ales pr. MW generat ion kapacit et  
i st edet  for pr. m2. Og nej der bør ikke indføres en 
særskat  på havet .  
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