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Mere vind
Under overskriften ”Energi til mere” har Dansk Energi fremlagt 41 forslag
til fremtidens energipolitik med en udbygning af vindkraften som et bærende element.
Dansk Energi fokuserer på forsyning, klima og vækst med CO2-neutral
strøm som den væsentligste energibærer i fremtiden.
Der er mange konkrete og fornuftige forslag i ”Energi til mere”. Vi hilser
Dansk Energis nye udspil velkomment og glæder os over, at Dansk Energi
også peger på en fordobling af vindkraften frem til 2020 som en vigtig
faktor sammen med bl.a. et intelligent samspil mellem el og fjernvarme og
udbredelse af elbiler, siger Asbjørn Bjerre, direktør i Danmarks Vindmølleforening.
På havmølleområdet flugter Dansk Energis forslag om yderligere tre havmølleparker fint med den udbygningsplan, Danmarks Vindmølleforening
sammen med Vindmølleindustrien fremlagde sidste år, nemlig ”Den rigtige
Vindkraftudbygning”. Derimod er udbygningen med landmøller ikke omtalt
hos Dansk Energi.
Det er afgørende, at der også for landmøller formuleres konkrete og langsigtede målsætninger, så investorer, planlægningsmyndigheder og befolkning ved, hvad der skal med udbygningen, fortsætter Asbjørn Bjerre. Der
er plads til nye vindmøller på land og med borgerinddragelse og lokalt
ejerskab er planlægningen ikke et problem. Og så er det vigtigt, at strømmen er langt billigere end fra havmøllerne.
Vi læser forslagene i ”Energi til mere”, således at Dansk Energi også mener
at fortsatte pristillæg til vindmøller er en vigtig forudsætning for den grønne omstilling. Dog med den tilføjelse at Dansk Energi mener, at i de timer
hvor elprisen er negativ eller nul skal der ikke gives pristillæg. Det er fornuftigt, at indrette både produktion og forbrug mere fleksibelt, men det er
ikke rimeligt at tage pristillægget fra de mindre og ældre møller, som ofte
står uden op- og nedreguleringsmuligheder. Det må først og fremmest
være de store og mest miljøbelastende elproducenter, der skal nedregulere, når prisen nærmer sig nul. Derudover er vi med på, at nye vindmøller
fremover kun skal modtage pristillæg, når elprisen er positiv. Det var faktisk præcist det forslag vi fremlagde i september sidste år sammen
med Dansk Energi.
Se Dansk Energis forslag ”Energi til mere”
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