Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
Att: Minister Rasmus Helveg Petersen
Stormgade 10-12
1470 København K

10. april 2014
Enighed om energiaftalen betyder meget for kommunerne
Det aktuelle fald i energipriserne og den samtidige forhøjelse af PSOafgiften forringer især energitunge virksomheders konkurrenceevne set i
forhold til udlandet. Det er særligt kritisk i disse år, hvor danske virksomheders konkurrenceevne generelt udfordres med tab af arbejdspladser til
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følge. Det er en meget uheldig udvikling, som der må findes en løsning
på, sådan at virksomhedernes konkurrenceevne ikke forringes.
Ovenstående forhold må ikke føre til usikkerhed om energipolitikkens hovedindhold.
Vindmøllebranchen står stærkt på tværs af Danmark. Det gælder alt lige
fra vindmølle- og fundamentproducenter til uddannelsesinstitutioner og
havne samt mange af de hundredvis af underleverandører, der er i branchen. I kraft af branchens investeringer og mange arbejdspladser, både
når det gælder viden og produktion, er virksomhederne i branchen både
lokalt og nationalt drivkræfter for samfundsøkonomien.
Som borgmestre er vi derfor meget optagede af den aktuelle politiske situation, hvor energiaftalen fra 2012 påkalder sig stor opmærksomhed.
Energiaftalens ambitioner på vindområdet såvel som andre områder, har
stor indflydelse på beskæftigelsen og udviklingen i de danske kommuner,
og netop af denne årsag er det af stor vigtighed, at der fra Christiansborg
skabes enighed og ro om aftalens rammer.
Vindmøllebranchens aktører har et forståeligt behov for, at de energipolitiske rammer ligger fast, og samtidig at det nødvendige og høje ambitionsniveau bevares. Klare og faste rammer er en forudsætning for, at virksomhederne kan investere i både medarbejdere og faciliteter i bl.a. vores
kommuner. I kommunerne har vi længe bevist vores evne og vilje til at
skabe gode rammer for vindmølleindustriens behov, og det er også en
forudsætning at partierne på Christiansborg gør det samme.
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Vi har været vidne til en stor udvikling hos virksomhederne i vindmøllebranchen, som særligt i de seneste år har boomet på området for havvindmøller. Således kan der i årene 2016-2020 blive skabt op imod
25.000 job. Det er et potentiale, som vi som kommuner ikke kan ignorere,
og som vi håber, at der på tværs af partierne på Christiansborg også er en
klar interesse for at sikre.
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