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Høring af lovforslag vedr. husstandsvindmøller
Med henvisning til styrelsens høringsbrev af 21. oktober 2015 om
ændring af lov om fremme af vedvarende energi, (nedsættelse af
støtte til husstandsmøller), følger hermed bemærkninger fra Danmarks
Vindmølleforening.
Formålet med lovforslaget er at nedsætte støtten til
husstandsvindmøller via en aftrapningsordning frem mod 2020.
Denne del af lovforslaget tager vi til efterretning.
Formålet med den relativt høje afregning i en periode har været at
skabe basis for udvikling af danske husstandsmøllevirksomheder.
Dette mål er nu nået via den forøgede interesse, der er skabt for
husstandsvindmøller i Danmark.
Danskproducerede kvalitetsmaskiner, danske arbejdspladser og nu
også en begyndende eksport med et stort potentiale er nu en realitet.
Grundlaget for ejerskab og drift af husstandsvindmøller har aldrig
været salg af strøm, men familiers ønsket om at etablere lokal
selvforsyning, produktion af el til eget forbrug. Denne interesse har
lovgiverne lyttet til og imødekommet, således at der i lighed med
reglerne for ejerskab af solceller er mulighed for direkte forbrug i egen
installation, køb af strøm efter sædvanlige regler samt
lovgivningsmæssige rammer for det nødvendige salg af strøm.
Det økonomiske grundlag for husstandsmøller er derfor en produktion
tilstræbt afpasset efter ejerens egetforbrug. Husstandsvindmøller kan
ikke producere el så billigt som store vindmøller og driften kan derfor
ikke baseres på salg af el.
Det er afgørende vigtigt for al lovgivning på energiområdet, at der er
stabile markedsmæssige rammer. Stop-go effekten giver umulige vilkår
for opbygning af en industri og stor usikkerhed hos potentielle
investorer.
Når der alligevel sker lovændringer er tilstrækkeligt rummelige
overgangsordninger meget vigtige. Ellers ser vi eksempler på
investorer, der i god tro har taget initiativer, men bliver fanget af en
tidsramme, der i praksis kommer til at betyde, at de nye regler
kommer til at virke som lovgivning med tilbagevirkende kraft.

Danmarks Vindmølleforening har derfor flg. forslag til ændring af det
foreliggende udkast til lov.
Stop-go effekten skal undgås
Begrænsningen med puljer de første fire år bør helt fjernes. Ingen
industri kan overleve under sådanne vilkår. En del af de relativt store
offentlige investeringer i den nu afsluttede opbygnings-støtteordning vil
være spildte.
Styring af husstandsmølleudbygningen bør alene gå gennem
lovgivningen om de økonomiske markedsrammer. Foruden naturligvis
kommunernes beslutninger i relation til planlægningen for det åbne
land.
I øvrigt er der med aftrapningsforslagene vedr. støtte skabt sikkerhed
for, at der ikke kan opstå en pludselig voldsom vækst, der kommer til
at ligne ny ”solcellesag”.
Overgangsordningen skal forlænges
Flere forhold, som opstilleren og den kommende vindmølleejer ikke
selv har indflydelse på kan betyde, at det i nogle tilfælde vil være
umuligt at opnå nettilslutning inden den foreslåede dato 31. december
2015, som skæringsdato for opnåelse af pristillæg efter de hidtil
gældende regler.
Selvom der allerede måtte være indsendt ansøgning til Energinet.dk
inden den 21. oktober 2015 med anmodning om tilsagn om pristillæg,
vil fx en træg kommunal sagsbehandling i forhold til byggetilladelse
mv. umuliggøre nettilslutning inden årsskiftet.
Vi foreslår, at der gives mulighed for faktisk at gennemføre de
projekter, der har indsendt ansøgning inden d. 21. oktober 2015, ved
at ændre overgangsordningen med et halvt års længere frist for
nettilslutning.
Dette kan gøres ved – jf. lovforslagets § 1, stk. 1 – følgende ændring i
VE-lovens nuværende § 41, stk. 4:
Formuleringen ”den 20. november 2012 eller senere” ændres til: ”i
perioden fra og med den 20. november 2012 til og med 30. juni 2016”.
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