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Høring af prioriteter for det danske formandskab for
Nordsøsamarbejdet
Danmarks Vindmølleforening takker for muligheden for at kommentere på
Høring af prioriteter for det danske formandskab for Nordsøsamarbejdet. Siden
samarbejdet blev formelt indledt med ”The North Seas Countries’ Offshore Grid
Initiative” for snart 10 år siden, er strøm produceret med havmøller blevet fuldt
ud konkurrencedygtig med nye kraftværker baseret på fossile brændsler eller
atomkraft. Derfor er det økonomisk udnyttelige potentiale steget betragteligt,
og derfor er behovet for koordinering mellem landene større end nogensinde
før.
Beklageligvis har udviklingen hen imod et velfungerende indre marked for
energi i Europa tabt momentum i de senere år. Derfor er regionale samarbejder
blevet mere relevante. Danmark er fortsat et af verdens førende lande på
havvind, og det danske formandskab er en enestående mulighed for at tilføre
Nørdsøsamarbejdet nyt momentum – både når det gælder øget udbygning med
havvind, men også når det gælder udviklingen af regionale løsninger, der øger
andelen af vedvarende energi, reducerer udledningen af drivhusgasser og
bidrager til økonomisk vækst og beskæftigelse.
Sproglig præcisering
Danmarks Vindmølleforening er overordnet set enig i de danske prioriteringer,
som de er udtrykt i de fire notater. Dog efterlyser vi mere præcise
formuleringer i dokumenterne, så formålet med arbejdet tydeliggøres. Ifølge
den politiske aftale fra 2016 er formålet med arbejdet:
”To facilitate the further cost-effective deployment of offshore renewable
energy, in particular wind, through voluntary cooperation, with the aim of
ensuring a sustainable, secure and affordable energy supply in the North
Seas countries, thereby also facilitating further interconnection between
North Seas countries”
Læser man de fire dokumenter isoleret, kunne man let få opfattelsen af, at
arbejdet handler om al energiteknologi og ikke kun vedvarende energi – i
særdeleshed energi fra havmøller nog den relaterede infrastruktur. Det skyldes
sandsynligvis upræcise oversættelser fra engelsk til dansk, der nemt kan
ændres. Der optræder fejl, både når det gælder referencerne til
arbejdsgruppernes formål iflg. den politiske aftale og i afsnittene om de danske
prioriteringer.
Eksempelvis refereres der i udkastet til prioriteter for Support Group 1 til:
”Energiindvindingprojekter”, ”havplaner” og ”fokus på bæredygtig
energiindvinding”. Sproget bør præciseres ved at bruge termer som f.eks.
”vedvarende energiprojekter”, ”havmølleplaner” og ”fokus på vedvarende
energiindvinding”. Det gælder alle fire dokumenter. Det er vigtigt at

formuleringerne er præcise – også når det det danske formandsskabs arbejde
skal beskrives til et dansk publikum.
Involvering af de systemansvarlige virksomheder
EFKM foreslår under Support Group 2 (SG2), at ”Øget inddragelse af de
nationale regulatorer i gruppens arbejde” gøres til en prioritet under det danske
formandskab. Det er Danmarks Vindmølleforening enig i, men foreslår at ”Øget
inddragelse af de nationale systemansvarlige / TSOer i gruppens arbejde”
ligeledes gøres til en prioritet under det danske formandsskab. Arbejdet i SG2
omfatter infrastruktur og offshore forbindelser, og Danmark har gavn af, at de
erfaringer og metoder Energinet anvender til at øge brugen af vindkraft
udbredes til resten af Europa. Det ville være en fejl ikke at have Energinet og
dets udenlandske pendanter tæt inddraget i arbejdet.
Danmarks Vindmølleforening ser frem til at følge det vigtige arbejde under det
danske formandskab af Nordsøsamarbejdet og står naturligvis til rådighed for
yderligere information.
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