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Høring over udkast til ændring af VE-loven
Vindmølleindustrien takker for muligheden for at afgive høringssvar og har følgende
bemærkninger til forslaget.
Balancegodtgørelse
Med lovforslaget foreslås en nedjustering af balancegodtgørelsen, som gives i
kompensation for de balanceringsudgifter vindmølleejer har, når de afsætter den
producerede strøm på elmarkedet, og det angives, at balancegodtgørelsen i gennemsnit
skal dække disse udgifter. For at nå dette gennemsnit fastlagde Energistyrelsen senest
i november 2016 et nyt administrationsgrundlag for justering af balancegodtgørelsen,
som indebar, at regulering af balancegodtgørelsen baserede sig på de seneste tre års
gennemsnitlige balanceringsomkostninger. Vindmølleindustrien udtrykte støtte til det ny
administrationsgrundlag, og understregede i den forbindelse vigtigheden af, at
hyppigheden af reguleringerne blev meldt ud til branchen hurtigst muligt.
Med fremsættelse af dette ændringsforslag kan Vindmølleindustrien med beklagelse
konstatere, at ændring af balanceringsgodtgørelsen endnu engang er politisk motiveret
samt at selve metoden til beregning af balancegodtgørelsen ændres. Det er stærkt
uhensigtsmæssigt, og imod den fælles ambition om, at balanceringsgodtgørelsen ikke
er et politisk anliggende men alene Energistyrelsens ansvar. Det er meget uheldigt, at
de balanceansvarlige mølleejere ikke kan fæstne lid til, at den metode til undgåelse af
overkompensation som Energistyrelsen meldte ud i november sidste år rent faktisk vil
blive lagt til grund, når niveauet for balance godtgørelsen skal fastlægges fremadrettet.
Vindmølleindustrien ønsker tillige at bemærke, at reguleringen af balancegodtgørelsenuanset hvilket administrationsgrundlag der lægges til grund- naturligvis må følge
udviklingen i de gennemsnitlige omkostninger, således at godtgørelsen opreguleres i det
tilfælde at omkostningerne måtte stige.
Vindmølleindustrien kan derudover tilslutte sig Danmarks Vindmølleforenings
bemærkninger til balancegodtgørelsesreduktionen, og anmoder om, at der snarest
muligt offentliggøres en ny plan for regulering af balancegodtgørelsen.
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Grøn ordning
Lovforslagets bestemmelse om tidsfrister for ansøgning om tilsagn og udbetaling af
midler under den grønne ordning, forud for dennes udløb som følge af udløb af den
bagvedliggende statsstøttegodkendelse kan Vindmølleindustrien støtte op om. Det
forekommer imidlertid lemfældigt, at Energistyrelsen ikke tidligere har fundet lejlighed
til at formidle udløbet af statsstøttegodkendelsen af ordningen.
Vindmølleindustrien finder, at den grønne ordning har spillet en vigtig rolle i den lokale
proces om landvindmøller, og har været et godt redskab til at ’honorere’ borgere i de
berørte kommuner for kommunernes indsats for realisering af landmølleprojekter.
Efter VMI opfattelse er der også fremadrettet brug for et instrument der giver
kommunerne incitament til at løfte den vanskelige planlægningsopgave for vindmøller.
Vindmølleindustrien finder, at en erstatning for grøn ordning og imødekommelse af
dennes formål om lokal opbakning er helt central for den fortsatte udbygning med
vindmøller på land. Derfor er VMI også af den opfattelse, at en erstatning for Grøn
Ordning bør have et bredere scope i forhold til anvendelse af midlerne end den
nuværende ordning.
Det kan for eksempel være i form af etablering af en opkøbsfond, hvor borgere inden
for en vis radius af mølleprojekter kan ansøge om at lade deres ejendom opkøbe til
ejendomsvurderingen, såfremt de efter en vis periode ikke kan acceptere de støj- og
visuelle påvirkninger mølleprojektet bevirker.
Vindmølleindustrien mener dette spørgsmål bør indgå i Energistyrelsens dialog med
interessenter om planlægning for vindmøller, som forventes igangsat i løbet af
efteråret i stedet for den aflyste workshop om emnet i juni, således ny ordning kan
drøftes i de kommende politiske forhandlinger om en ny energiaftale.

Med venlig hilsen

Camilla Holbech
Chefkonsulent, Vindmølleindustrien
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