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Stærkt udspil fra Danmarks nye regering om
fordobling af andelen af vedvarende energi i
2030
Den nye regerings målsætning om, at halvdelen af Danmarks
energiforbrug skal baseres på vedvarende energi i 2030, vil skabe
fornyet momentum og optimisme i et dansk energimarked, som for
længe har været præget af usikkerhed og mangel på klare
pejlemærker.
”Der er mange gode elementer i det nye regeringsgrundlag, som
overordnet set betyder næsten en fordobling af Danmarks andel af
vedvarende energi frem mod 2030 i forhold til de nuværende 27%. Det
er meget glædeligt, at trekløverregeringen indfører delmål for 2030 i
energipolitikken, at den vil sikre et højt tempo i den grønne omstilling,
og at målene skal opfyldes på den omkostnings- og ressourcemæssigt
set mest effektive måde. Det arbejde glæder vi os til at fortsætte med
energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Christian Lilleholt,” siger
direktør for Danmarks Vindmølleforening Christian Kjær.
”Den ambitiøse målsætning for 2030 vil uundgåeligt betyde både
investeringer i nye danske land- og havmøller og en omlægning af det
skæve afgiftssystem, der i dag umuliggør brug af el – herunder billig
vindkraft - til varmeproduktion. Det bør også betyde initiativer til at
levetidsforlænge eksisterende danske vindmøller, som fra både et
ressourcemæssigt og et økonomisk perspektiv, er langt det mest
effektive middel til at nå det nye delmål,” fortsætter Christian Kjær.
Både på energi- og klimaområdet lægger Danmarks nye regering op til
et stærkt internationalt fokus. Man vil arbejde på ”integration af
energisystemer på tværs af lande og sektorer” og for ”at gennemføre
strukturelle reformer af det europæiske kvotehandelssytem (ETS), der
kan mindske mængden af kvoter,” som det udtrykkes i
regeringsgrundlaget.
”Det forventes, at EU-kommissionen på onsdag vil offentliggøre sin
omfattende ’Vinterpakke’, som blandt andet vil indeholde forslag til de
fremtidige rammevilkår for udbygningen af vedvarende energi og
design af Europas indre energimarked. Meget få steder i Europa kan
der produceres energi billigere end med danske vindmøller. Derfor er
det positivt, at regeringen har fokus på at gøre det muligt at afsætte
energien på et velfungerende, konkurrenceudsat Europæisk marked,”
siger Christian Kjær.
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Danmarks Vindmølleforening arbejder for oplysning om vindenergiens muligheder som
en ren, miljøvenlig energikilde og varetager mølleejeres fælles interesser.
Medlemmerne af Danmarks Vindmølleforening producerer tilsammen 35 % af Danmarks
samlede elforbrug. Fire ud af fem mølleejere er medlem af foreningen, der
repræsenterer over 3.800 møller svarende til ca. 3.800 MW installeret effekt, inklusive al
dansk havmøllekapacitet. I alt dækker vindkraft 42 % af Danmarks elforbrug (2015).
Møllelavenes medlemskab betyder, at foreningen repræsenterer over 30.000
vindmølleejere og andre vindkraftinteresserede.

