8.45 - 9.45

11.10 - 12.00

Kom og få et indblik i LM Wind Powers historie, teknologi og
forretning.

• Regeringens planlægningsudvalg.
• De fire VE-ordninger.
• De sociale mediers rolle - udfordring og muligheder.
• Den fremtidige planlægningsproces.

Ankomst, indskrivning og kaffe
Adgang til brandcentrets showroom

9.45 - 10.00

Velkomst

Status på kommunernes planlægning

Anton Gammelgaard, konsulent, VidenOmVind, og
Jens Peter Hansen, energipolitisk/økonomisk konsulent, Danmarks Vindmølleforening

Kristian Jakobsen, formand for Danmarks Vindmølleforening

Verdens længste møllevinger
10.00 - 10.40
Fra Lunderskov Møbelfabrik til LM Wind Power.
Der sidder vinger fra LM Wind Power i en femtedel af verdens
vindmøller.
• En dansk erhvervshistorie
• Nyeste teknologi og materialer
• Fremtiden med General Electric

Søren Høffer, vice president, sales and marketing

Planlægning for nye vindmøller
Der arbejdes hårdt for at få vindmølleprojekter nettilsluttet inden
februar 2018, men der er mange udfordringer. Projekter risikerer
unødig forsinkelse i Planklagenævnet og nogle kommuner
udsætter planprocessen bl.a. under henvisning til Kræftens
Bekæmpelses kommende helbredsundersøgelse og en EU-dom
om strategiske miljøvurderinger. Samtidig spiller de sociale medier
en stigende rolle i planlægningen og den demokratiske proces for
opstilling af vindmøller.
Tre kommuner tegner sig for halvdelen af den vindmøllekapacitet,
der er stillet op på land siden sidste kommunalvalg i 2013.
Hvad er status for kommunernes planlægning her et par uger
inden kommunalvalget?
Er der behov for ændringer eller nytænkning? Virker de fire
VE-ordninger - garantifonden, grøn ordning, værditabsordningen
og køberetsordningen - efter hensigten?

Vindkraftens rolle i fremtidens danske og
europæiske energisystem
12.00 - 13.00

Frokost

Tid

Lørdag den 4. november 2017
kl. 9.30-15.30

Sted

13.00 - 13.30

LM Wind Power
Brandcenter
Vingen 1
6640 Lunderskov

Pris

Medlemmer af DV kr. 150,Ikke-medlemmer kr. 750,-

Som led i Energiaftalen fra 2012 blev det aftalt at gennemføre en analyse af afgifter
og tilskud på energiområdet. Den sidste af de seks delanalyser forventes offentliggjort
inden sommeren 2017, og de politiske beslutninger, der tages på baggrund af
analyserne, vil være helt centrale for udviklingen af et fremtidigt dansk energisystem
med øget elektrificering og stigende brug af vindkraft til varme- og transport.

Tilmelding og betaling på www.dkvind.dk
(under arrangementer) senest 27. oktober.

Den nuværende betalingsordning for danske landmøller udløber i februar 2018 og vil
blive afløst af en ny ordning baseret på udbud. Derudover vil Trekløverregeringen i 2017
komme med sit bud på en ny bred energiaftale for perioden efter 2020 og offentliggøre
den længe ventede afgiftsanalyse, som bør danne grundlag for en højere værdi
ansættelse og langt mere effektiv udnyttelse af vindkraften i Danmark.

Resultater af skatte- og afgiftsanalysen

Jens Holger Helbo Hansen, chefkonsulent, Skatteministeriet
13.30 - 14.00

Den nye udbudsordning for landmøller
Den nye ordning for landvind, åben-dør havvind og solceller samt regeringens visioner
for det kommende energiforlig.

En repræsentant for Energistyrelsen er inviteret.

Hvordan vil overgangen til en udbudsordning påvirke planprocessen?
14.00 - 14.15
10.40 - 11.10

Kaffe

Potentialet for landvind, samt status for udnyttelse og
planmæssige rammer for udnyttelse af dette potentiale, herunder
varetagelse af statslige interesser i forhold til den kommunale
planlægning.

14.15 - 15.30

En repræsentant for Erhvervsministeriet er inviteret.

Hvilken rolle vil vindkraften spille i fremtidens danske energisystem?

Landvind: Potentiale og udnyttelse

Vindtræf 2017

Praktiske
oplysninger

Energipolitisk ordførerdebat
Hvad skal en ny bred energiaftale for perioden efter 2020 indeholde?

15.30

Afrunding

