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Kommentarer fra Danmarks Vindmølleforening til
udkast til model for nettilslutning af landvind og
solceller
Danmarks Vindmølleforening takker for muligheden for at afgive
kommentarer til Energistyrelsens udkast til model for nettilslutning af
landvind og solceller.
Foreningen støtter de grundlæggende principper bag den foreslåede
model, og det er foreningens opfattelse, at modellen vil kunne
anvendes til en understøttelse af konkurrencen i et fremtidigt
udbudsregime for tildeling af støtte til vedvarende energi.
Muligheden for, at en anlægsejer kan vælge, hvorvidt man ønsker
ejerskab til opsamlingsnettet er rimeligt i en situation, hvor anlægsejer
skal betale for etableringen af opsamlingsnettet. Foreningen støtter
derfor indførelsen af anlægsejers ejerskab til opsamlingsnettet.
Anlægsejers mulighed for at fravælge ejerskab vil kunne være
hensigtsmæssigt i nogle situationer, og derfor støtter foreningen, at
denne mulighed indgår i den kommende model. Det bør præciseres i
den endelige modelbeskrivelse, hvilke vilkår der vil gælde i situationer,
hvor det er netselskabet, der ejer opsamlingsnettet.
Foreningen mener desuden, at der er behov for en yderligere
beskrivelse af en række dele af udkastet.
Det bør f.eks. uddybes i udkastet, hvorvidt det er den nærmeste
eksisterende 60-50 kV station, der vil definere den omkostning, som
anlægsejeren pålægges, eller om denne omkostning også kan defineres
ud fra en fremtidig station, som enten etableres i forbindelse med et
vindmølleprojekt eller af andre årsager. Beskrivelsen i udkastet bør
derfor udvides så den vil kunne beskrive den kommende
omkostningsfordeling i en række scenarier, hvor det eksisterende
kollektive net kan blive ændret.
Det bør derudover også fremgå tydeligt af den endelige beskrivelse af
modellen, hvordan opgavefordelingen er for indgåelse af lodsejeraftaler
ved etableringen af opsamlingsnettene.
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Beskrivelsen af den endelige model bør desuden indeholde en tydelig
afgrænsning i forhold til, hvilke omkostninger til f.eks. forstærkning af
det overordnede net, som ikke skal dækkes af anlægsejeren.
Det vil derfor være hensigtsmæssigt med en tydelig reference til de
dele af den eksisterende lovgivning, som fastholdes trods ændringerne
med den nye model for etablering af opsamlingsnet.
Foreningen er til rådighed for en uddybning af ovenstående.
Med venlig hilsen

Søren Klinge
sk@dkvind.dk
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