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Energiaftalen skal fastholdes
Regeringens aktuelle nedskæringsforslag i forhold til energiaftalen har
skabt stor usikkerhed.
Næsten alle i Folketinget stod bag energiaftalen 2012, der fastlagde mål og
rammer for vindkraftudbygningen frem mod 2020. På vindkraftområdet er
der derfor til dato planlagt og investeret i tillid til den brede politiske aftale.
”Alle involverede i den grønne omstilling befinder sig lige nu i en helt
urimelig og unødvendigt usikker situation.
Offentlige myndigheder og private investorer har gennem flere år planlagt
og investeret i tillid til, at man kan stole på en bred politisk aftale.
Desuden vil den grønne omstilling ikke blive billigere, men tværtimod
dyrere, hvis regeringens aktuelle spareforslag gennemføres. En del af
regningen sendes ganske vist videre til den næste regering eller den næste
generation, men den samlet set billigste omstilling opnås gennem en rolig,
kontinuerlig udvikling, hvor investorer kan stole på indgåede aftaler og ikke
behøver at indregne en risikoomkostning. Med usikkerhed i markedet vil
den grønne omstilling komme til at koste mere end nødvendigt. Danmarks
Vindmølleforening opfordrer derfor regering og Folketing til at bekræfte og
fastholde energiaftalen,” siger Asbjørn Bjerre, direktør for Danmarks
Vindmølleforening.
Regeringen ønsker at flytte PSO-finansieringen fra elforbrugerne til
skatteyderne. Det er primært et fordelingspolitisk spørgsmål. Sagligt hører
omkostninger til omstilling til en renere elproduktion hjemme på
elregningen, hvor administrationen kan tilpasses EU's statsstøtteregler.
I stedet for at flytte PSO-omkostningen foreslår Danmarks
Vindmølleforening, at elafgiften nedsættes. Det er af stor betydning for
fornuftig brug af el til varme og transport, at en del af den store,
almindelige beskatning flyttes fra elregningen til skattebilletten.
”Hvis Folketinget alligevel vælger at følge regeringens forslag og flytte
finansieringen af PSO-omkostningerne til finansloven, er det vigtigt, at
beslutningen ledsages af en bred og langtrækkende, politisk aftale om
stabilitet, således at der ikke hvert år opstår ny usikkerhed.
Der er brug for stabile og troværdige rammer, og der skal sikres
finansiering af den grønne omstilling også fremadrettet”, siger Asbjørn
Bjerre.
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