Høringssvar

Høring vedr. støtte til solcelleanlæg og
øvrige små vedvarende energi-anlæg mv.
Vindmølleindustrien bakker generelt op om en bred satsning på
vedvarende
energiproduktion,
herunder
fx
solceller.
Men
Vindmølleindustrien mener ikke, det er hensigtsmæssigt i forhold
til at opnå de bedste bud på de kommende havmølleparker, at
etableringen og indfasningen af parkerne udskydes. Jo kortere
periode de potentielle bydere har til at opføre og nettilslutte
parkerne,
jo
højere
risiko
er
der
for
flaskehalse
i
offshoreværdikæden frem mod 2020.
Den
nye
lovgivning
vedr.
støtte
til
solcelleanlæg
mv.
har
Vindmølleindustrien ingen kommentarer til. Derimod vil vi gøre
opmærksom på det problematiske i billiggørelsestiltagene som følger af
lovforslaget om støtte til solceller mv.
Det er generelt ikke hensigtsmæssigt at udskyde implementeringen af
vindenergi, som er blandt de billigste VE-produktionsformer i forhold til
Energiaftalens
forudsætninger.
Udskydelsen
af
etableringen
og
indfasningen af både de kystnære havmølleparker og storskala
havmølleparkerne Horns Rev 3 og Kriegers Flak indsnævrer de potentielle
byderes fleksibilitet i forhold til opførelse og idriftsættelse af parkerne.
Dette kan medføre højere budpriser end ellers forventet, som følge af
potentielle flaskehalse i offshoreværdikæden i perioden fra 2018 til og med
2020. I denne periode vil der være et stort pres på offshoreværdikæden,
når specielt de britiske og tyske havmølleparker skal opføres og tilsluttes
for, at de to lande kan opfylde deres VE-målsætning.
Udbudsmaterialet bør for at undgå de potentielle flaskehalse udarbejdes så
fleksibelt som muligt i forhold til nettilslutningen således, at de kommende
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havmølleparker kan tilsluttes på de tidspunkter, der medfører de billigste
projekter.
Vindmølleindustrien vil endvidere opfordre til, at udbudsvilkårene for både
de store havmølleparker og de kystnære havmølleparker snarest muligst
annonceres. Dette vil sikre stabile rammer for de potentielle bydere og
investorer i de kommende havmølleparker. På denne måde sikres der en
klarhed i markedet, således at virksomhederne kan planlægge deres
projektportefølje og ressourcer så optimalt som muligt og dermed byde
skarpt og konkurrencedygtigt på de kommende havmølleparker.
Vindmølleindustrien står naturligvis til rådighed for uddybning af og
spørgsmål til høringsvaret.
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