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Danmarks Vindmølleforenings høringssvar til forslag om ændring af lov
om fremme af vedvarende energi
Danmarks Vindmølleforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på
forslag til ændring af lov om vedvarende energi.
Dette høringssvar fokuserer alene på, at lovforslaget lægger op til, at den
grønne ordning afskaffes permanent, idet kun projekter, der er net-tilsluttet pr.
21. februar 2018, og hvor kommunen har indsendt og fået godkendt tilskuddet
senest 20. februar 2018 vil være omfattet af den hidtidige ordning.
Danmarks Vindmølleforening finder afskaffelse af den grønne ordning stærkt
problematisk og i direkte modstrid med intentionerne om mest muligt grøn
omstilling for pengene.
Det er Danmark Vindmølleforenings klare opfattelse, at midlerne fra den grønne
ordning for mange lokalpolitikere er den afgørende forskel mellem et ja eller et
nej til vindmølleprojekter. Ligeledes, at lokalsamfundene nu har fundet ud af, at
vindmøller medfører, at der med vindmølleprojekter tilføres penge til
lokalsamfundet.
Ordningen bør forlænges/erstattes med ny ordning
Vi anerkender problematikken med, at den nuværende grønne ordning er
EU-godkendt som en del af den nuværende støtteordning for landvind
N354/2008, og at denne samlet set ikke kan forlænges, idet
støtteordninger til vedvarende energi fremadrettet skal baseres på udbud.
Det bør imidlertid ikke forhindre at EU-kommissionen accepterer en
fortsættelse af den grønne ordning. I forbindelse med godkendelsen af
N354/2008 argumenterede Danmark for, at engangsbeløbet på 0,4 øre
pr. kWh i 22 000 fuldlasttimer for en nyopsat vindmølle ikke skulle
betragtes som statsstøtte, eftersom det ikke direkte kommer vindmøllerne
til gode. EU accepterede ikke dette argument, men havde omvendt ingen
problemer med at godkende de 0,4 øre pr. kWh som statsstøtte til
miljøbeskyttelse, idet der bl.a. blev lagt vægt på, at de støtteberettigede
omkostninger begrænsede sig strengt til de ekstra driftsomkostninger, der
er forbundet med at opfylde det miljøpolitiske mål om at producere
vedvarende energi. Støtteintensiteten hvad angår den grønne ordning er
under 1 %, og fremme af lokal accept er i den grad en ekstraomkostning i
forbindelse med produktion af vedvarende energi fra vindmøller.
Det er således ikke EU, der forhindrer, at ordningen kan fortsætte. I
denne sammenhæng virker det særdeles bekymrende, at regeringen i sit
udspil til Teknologineutralt udbud med vind og sol i 2018-2019 lægger op
til, at grøn ordning afskaffes.

Projektgodkendelser under falske forudsætninger
Kommunerne har alene i 2017 godkendt kommuneplantillæg og
lokalplaner for 12 projekter med i alt 80 vindmøller. For alle disse
projekter gælder, at kommunerne som en del af processen har informeret
borgerne om, at opsætning af vindmøller ville betyde penge til
lokalområder i kraft af den grønne ordning.
Kommunerne står – såfremt den grønne ordning afskaffes – med et
seriøst forklaringsproblem. Mange af disse projekter når næppe at blive
nettilsluttet tids nok til, at kommuner kan ansøge den grønne ordning og
få godkendt ansøgningen inden den 20. februar 2018.
Danmarks Vindmølleforening opfordrer til at bibeholde den grønne ordning eller
i det mindste, at ændre og forlænge udløbsdatoen for ordningen, så denne er
passende i forhold til de lovpligtige informationer, der er givet i forbindelse med
igangværende planlægning for store vindmøller.
Danmarks Vindmølleforening har ikke yderligere bemærkninger til
høringsmaterialet vedrørende afskaffelse af den grønne ordning, men står
naturligvis til rådighed for en uddybning i relation til høringssvaret.
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