Kære medlem

En helt utilstrækkelig afregningspris
Den lave afregningspris for vindmøllestrømmen i sommer har fået mange medlemmer til at
spørge, hvad deres forening gør for en højere og mere stabil afregning. Og hvad vi kan gøre.
Vi vil med dette brev give et kort og præcist svar.
I møllernes første leveår består indtægten af markedsprisen og pristillæg. En gruppe må
undvære pristillægget på op til 10 øre, når møllen er 20 år. Andre må sige farvel til 25 øre,
når 22.000 fuldlasttimer er nået. I begge grupper må mange møller nu klare sig med den
p.t. ekstremt lave og fuldstændigt utilstrækkelige markedspris. Det samme gælder den første
store havmøllepark.
Det er nu helt klart, at pristillæggene ikke forlænges.
Alle partier i Folketinget siger nej, og EU siger også nej. PSO-omkostningerne har høj fokus
begge steder. Folketinget fastholder, at pristillæg er udregnet som investeringstilskud og ikke
er at betragte som et beløb for merværdi af de producerede kilowatt-timer. Med EU's nye
statsstøtteregler, der trådte i kraft sidste sommer, er forlængelse også pga. EU umulig.
EU godkender fremover kun investeringstilskud og ikke driftstilskud.
Derimod er afregningsprisen ikke en upåvirkelig størrelse.
Vilkårene på elmarkedet er politisk bestemte. Rammerne for elmarkedet er politiske
beslutninger. Eksempelvis kræver fornuftig anvendelse af vindmøllestrøm til varmeproduktion
og til bl.a. elbiler, at energiafgifterne ændres, så de fremmer den grønne omstilling og ikke
modarbejder den. Desværre har energiministeren netop meddelt, at han ”tvivler på, at vi
inden for en så kort tidsperiode som tre-fire år kan nå at ændre på hele det her skatte- og
afgiftssystem på energiområdet”.
Danmarks Vindmølleforening vil holde regering og det grønne folketingsflertal fast på, at det
er nu, der skal tages beslutninger. Med en spottimepris, der periodevis ligger under driftsomkostningen, og samfundsmæssigt spild, fordi afgiftsstrukturen hindrer, at vindmøllestrømmen
bruges fornuftigt, kan det ikke vente længere. Nu skal vi se handling!
Du kan regne med, at din forening arbejder målrettet for politiske beslutninger, der giver
vindmøllestrømmen højere værdi.
Den nuværende markedssituation er for både mølleejere og samfund helt uholdbar.
På grund af den alvorlige situation har vi tilrettelagt en informations- og debatdag om
markedssituationen og elprisudviklingen. Se side 8-9.
Vi opfordrer til stort fremmøde her.
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