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Svar på brev af 15. marts 2016 vedr. afregningspriser for vindmøllestrøm
Kære Asbjørn Bjerre
Tak for din henvendelse af 15. marts 2016 vedrørende markedsrammer for afsætning af vindmøllestrøm.
I dit brev udtrykker du bekymring for lave afregningspriser for vindmøllestrøm og
efterlyser derfor øget samarbejde med vores nabolande samt en nedsættelse af
elafgiften. Du har medsendt tre eksempler på mølleejere, der har vanskeligt ved at
få økonomien i deres møller til at løbe rundt. Jeg har stor forståelse for denne bekymring, og for de virksomheder og borgere der føler sig økonomisk presset af den
lave elpris. Jeg må dog tilføje, at det er et vilkår, når der afsættes el på markedsvilkår, at prisen går op og ned i takt med udbud og efterspørgsel. Det gælder ikke
bare el, men også for andre varer og det giver for mig god mening, at markedskræfterne er styrende - også på dette område.
Jeg mener, at det er vigtigt, at vedvarende energi i stigende grad handles på markedsvilkår, så vi sikrer den billigste omstilling til fossil uafhængighed. Vejen frem for
Danmark er derfor færre, ikke flere støttemidler. Dette fremhævede jeg også i min
tale ved jeres årsmøde i lørdags.
Du nævner, at elproduktion fra vindmøller ikke anvendes optimalt, og at det fordyrer den grønne omstilling. Jeg er helt enig i, at vi skal udnytte det danske energisystem bedre, og vi skal derfor se på, hvordan vi kan bruge den el, der produceres,
mere hensigtsmæssigt både til opvarmning, transport m.v. i den udstrækning det
kan gøres omkostningseffektivt.
Derudover skal løsningen findes i det regionale og europæiske samarbejde om
energi- og klimapolitikken. Med et mere integreret energimarked kan vi bedre udnytte det danske energisystem, og det kan potentielt medføre store gevinster for
Danmark fx i form af reducerede støtteudgifter til vedvarende energi. Derudover
arbejdes der fra dansk side på at etablere et samarbejde om vind- og netudbygning
mellem landene i Nordsøen.
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Du efterspørger også en politisk beslutning om nedsættelse af elafgiften for at øge
elektrificeringen og dermed bedre kunne udnytte strømmen fra vindmøller. Som du
ved, er afgifter ikke mit ressortområde men skatteministerens. Afgifter og tilskud er
naturligvis vigtige parametre på energiområdet. Derfor analyseres det blandt andet
i den tværministerielle afgifts- og tilskudsanalyse, hvordan rammevilkårene for en
øget indpasning af VE i energisystemet kan sikres.
Jeg har netop offentliggjort regeringens Energikommission, der skal forberede et
oplæg til energipolitiske mål og virkemidler for perioden 2020-2030. Det er min
forventning, at Energikommissionen vil komme med anbefalinger til, hvordan Danmark bl.a. i samspil med andre lande kan sikre den grønne omstilling på en måde,
som er til at betale for virksomheder og forbrugere.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt
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