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Høring af forslag til lov vedr. etablering af et nationalt
testcenter for vindmøller ved Østerild
Danmarks Vindmølleforening har det principielle synspunkt, at alle
beslutninger om konkrete valg af placeringer til vindmøller er
politikernes opgave og ansvar.
Danmarks Vindmølleforening bidrager gerne med information om
fordele og ulemper ved konkrete placeringer, men skal ikke blande sig
med anbefalinger eller det modsatte i konkrete valg af placeringer.
Det er kommunalbestyrelserne ansvar at foretage den konkrete lokale
interesseafvejning og udpege de bedst egnede områder i hver enkelt
kommune.
Når der er tale om udpegning af områder til placering af nationale
testcentre for vindmøller er det en opgave af national interesse, hvor
valg af områder og etablering af testcenter alene er regeringens
ansvar. At planlægningen kan aftales med og ske i samarbejde med
involverede kommuner ændrer ikke på dette forhold.
Danmarks Vindmølleforening har derfor kun følgende to principielle
synspunkter i forbindelse med høringen af udkast til lovforslag vedr. et
nationalt testcenter ved Østerild:
Det er nødvendigt med nye testcentre på land
Danmark har i dag en styrkeposition inden for udvikling og produktion
af vindmøller. Det er etableret i et samspil mellem erfaringsopsamling i
stor skala fra vindmøller i drift hos danske vindmølleejere, afprøvninger
hos Risø og på Risøs prøvestation ved Høvsøre samt samarbejde
mellem vindmølleindustrien og et stærkt forskningsmiljø.
Vi er enige i, at etableringen af større testcentre på land til afprøvning
af nye vindmøller er en vigtig og nødvendig forudsætning for
fastholdelse og videreudvikling af kompetencer inden for udvikling af
vindmølleteknologi.
Testcentre er en national opgave
Da etablering af de nødvendige testfaciliteter er en opgave af national
interesse, og kan forventes både at styrke udviklingen af ny teknologi
og bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark, bør testcenterets
samfundsmæssige betydning afspejles i en offentlig-privat
samfinansieringsmodel.
Der er ikke tale om en privat interesse.

Venlig hilsen

Asbjørn Bjerre

