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Vindmølleindustriens bemærkninger til ”Ny ansøgningsprocedure og
grænse på 500 kW for støtte til bl.a. solcelleanlæg og
husstandsvindmøller, mulighed for at kraft-varme-værker kan
modtage både investeringstilskud og driftsstøtte, afregningsvilkår for
Horns Rev 3 og ophævelse af treledstariffen m.v.”

Vindmølleindustrien takker for det fremsendte høringsmateriale og har følgende
bemærkninger:
Horns Rev 3
Vindmølleindustrien har ingen bemærkninger til lovforslagets udmøntning af de
regler om pristillæg og afregningsvilkår som fremgår af de endelige
udbudsbetingelser for Horns Rev 3, som offentliggjort d. 5. december 2014.
50 MW puljen til demonstrations-havmøller
Vindmølleindustrien har forståelse for at man har fundet det hensigtsmæssigt at
tidsbegrænse ordningen til 2016 i stedet for 2019, når Europa-Kommissionen
alene har godkendt støtteordningen til og med 2016, og det ikke vurderes muligt
at få godkendt ordningen i sin nuværende form efter 2016.
Opgørelse af produktionsomkostninger mhp. løbende vurdering af om
støtteordninger kan føre til overkompensation
Vindmølleindustrien har forståelse for at man løbende må holde øje med om
støtteordninger med administrativt fastsatte støtteniveauer fører til
overkompensation.
Det er naturligvis af meget stor vigtighed for sikring af den fremtidige
landvindudbygning, at opgørelsesmetoden anvender retvisende forudsætninger.
Vindmølleindustrien foreslår derfor en proces for opgørelse af produktionsomkostninger, der inddrager branchen og andre relevante aktører.
Af lovforslagets almindelige bemærkninger fremgår på side 17, at: ”Det kan efter
omstændighederne i tilfælde af overkompensation være nødvendigt at ændre
støtteordninger med virkning også for eksisterende støtteberettigede anlæg.”
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Det er Vindmølleindustriens opfattelse, at dette rimeligvis må være gældende
for ordninger, som ikke har en tidsbegrænset støtteperiode. Det fremgår dog
ikke tydeligt af bemærkningerne, hvorvidt det også kan blive gjort gældende i
forhold til de tidsbegrænsede støtteordninger, som vindenergi er tildelt. Derfor
vil Vindmølleindustrien understrege at ændringer af støtteordninger til
vindenergi med tilbagevirkende kraft for allerede etablerede anlæg, som har
investeret i tiltro til kendte tilskuds- og afregningsvilkår, vil være uacceptabelt
og dybt skadeligt for investorernes tillid til Danmark som stabilt og attraktivt
land for investeringer.
Grænse for 500 kW
Vindmølleindustrien støtter at der fremadrettet indføres en grænse for hvor store
solcelleanlæg, der kan modtage pristillæg uden samtidigt at være underlagt
standard balanceringsansvar. Vi vil dog stille spørgsmålstegn ved, om ikke
grænsen med rimelighed kunne være lavere end 500 kW, for derved at give
incitament til at solcelleejer i samarbejde med en aggregator minimerer
balanceringsomkostningerne.
Vindmølleindustrien står naturligvis til rådighed for uddybning af
kommentarerne efter behov.
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