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Følgebrev til redegørelse om berostillelse af Åben dør-ordningen 

 

 

 

 

 

Til Klima-, energi- og forsyningsministeren 

 

Energistyrelsen satte sagsbehandlingen under Åben dør-ordningen i bero den 1. 

februar 2023, fordi Energistyrelsen og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets 

departement, i dialog med sekretariatet for Regeringens Statsstøtteudvalg, havde 

vurderet, at tildeling af tilladelser til havvindmølleprojekter og øvrige VE-projekter 

under åben dør-ordningen kunne være i strid med EU-retten. 

 

I forlængelse af berostillelsen bad klima-, energi- og forsyningsministeren 

Energistyrelsen om en redegørelse for forløbet frem til berostillelsen. Denne 

redegørelse for forløbet fremsendes hermed.  

 

Redegørelsens fokus er det arbejde med åben dør-ordningen, som Energistyrelsen 

har været involveret i siden analysen af åben dør-ordningen fra marts 2021 og frem 

til berostillelsen 1. februar 2023.  

 

Af redegørelsen og af Energistyrelsens kommunikation til omverdenen fremgår det, 

at markedsudviklingen og en kraftig stigning i ansøgninger under åben dør-

ordningen kan medføre, at der er en betydelig risiko for, at tilladelser meddelt på 

baggrund af åben dør-ordningen vil kunne udgøre ulovlig statsstøtte.  

 

På den baggrund satte styrelsen sagsbehandlingen i bero. Som offentlig 

myndighed skal Energistyrelsen sikre, at borgere og virksomheder har tillid til, at 

Energistyrelsen udøver saglig og lovlig forvaltning, herunder sikrer, at 

Energistyrelsens administration af støtteordninger mv. er i overensstemmelse EU-

retten.  

 

Jeg er på Energistyrelsens vegne meget ærgerlig over forløbet og i særdeleshed 

ærgerlig på vegne af de mange ansøgere under åben dør-ordningen, hvis projekter 

nu afventer afklaring. 
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Jeg har sammen med direktionen taget forløbet til efterretning og vil på baggrund af 

redegørelsen tage initiativ til at: 

 

 Styrke det ledelsesmæssige fokus på de EU-retlige rammer omkring de 

ordninger, som administreres af Energistyrelsen, bl.a. gennem den 

løbende dialog med statsstøttesekretariatet.  

 Foretage en vurdering af, om andre af Energistyrelsens ordninger 

indeholder elementer af tildeling uden konkurrence, og om det i så fald kan 

udgøre en EU-retlig udfordring. 

 Styrke markedsovervågningen og på den baggrund øge 

opmærksomheden på, om den faktiske udvikling i markedet kan have 

betydning for lovligheden af ordninger, som Energistyrelsen administrerer.  

 Sikre at de juridiske konsekvensvurderinger af ministeriets lovforslag om 

justeringer af Energistyrelsens ordninger tager højde for, om de faktiske 

forhold omkring den relevante ordning har ændret sig.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kristoffer Böttzauw 

 


