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Høringssvar: Lovforslag om ændring af lov
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(Bemyndigelse til afholdelse af
teknologineutrale udbud samt udvidelse af
værditabsordningen, køberetsordningen og
garantifonden m.v.)
Vindmølleindustrien takker for muligheden for at afgive høringssvar og har følgende
bemærkninger til forslaget.
Vindmølleindustrien har op til og under forhandlingerne fremført en række anbefalinger
til en mere hensigtsmæssig indretning af den nye udbuds- og tilskudsmodel, hvorfor vi
ikke skal gentage alle disse i denne sammenhæng, men blot understrege at
Vindmølleindustrien ikke er enig i, at den foreslåede model sikrer at Danmark får mest
VE for pengene, som det fremføres i indledningen til lovforslaget. Som ministeren også
har udtalt, så giver forslaget primært budgetsikkerhed for staten.
Værditabs- og køberetsordningerne
Vindmølleindustrien noterer sig at indførelsen af værditabs- og køberetsordningen alene
foreslås indført for solcelleanlæg der vinder tilskud efter deltagelse i de to udbudsrunder,
hvilket derfor ikke udgør en generel harmonisering af vilkår mellem vind og sol.
Vilkårene bør vare harmoniseret, også for projekter som ikke er omfattet af de to
aktuelle udbud, da der inden længe kan forventes såvel vind- som solprojekter opført
uden tildeling af pristillæg fra staten.
Særordning for forsøgsmøller
Attraktive vilkår for test af nye vindmøllemodeller er med til at sikre, at Danmark fortsat
står med gode kort på hånden i konkurrencen om investeringer og arbejdspladser.
Historisk har kun en mindre del af vindindustriens testbehov været opfyldt vha. pladser
på testcentrene. Med de pågående planer om udvidelser af de to testcentre vurderer
Vindmølleindustrien, at over halvdelen af testbehovet vil kunne imødekommes vha.
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testcentrene. Der vurderes således fortsat at være et betydeligt behov for test af
prototypevindmøller udenfor testcentrene. Det er vigtigt at de danske rammevilkår
sikrer, at dette behov i størst muligt omfang kan blive opfyldt på dansk grund.
Med stemmeaftalen forringes vilkårene for testmøller udenfor testcentrene i forhold til i
dag, men måske vigtigst af alt i forhold til konkurrerende lande som eksempelvis
Tyskland. Vindmølleindustrien vurderer, at de foreslåede vilkår vil gøre Danmark så
uattraktiv, at vi i fremtiden fravælges som testland for denne type aktiviteter.
For at sikre, at vilkårene for testmøller der opstilles udenfor testcentrene forbliver
konkurrencedygtige sammenlignet med Tyskland, anbefaler Vindmølleindustrien at der
opstilles et regelsæt, der sikrer fornuftig sammenlignelighed med de tyske regler ved at
undtage prototyper uden for testcentrene fra udbud. Møllerne bliver i stedet for en del
af det teknologineutrale udbud forstået på den måde, at de undtages fra udbud som i
Tyskland og modtager et fast pristillæg i 20 år fastsat ud fra niveauerne i de to
udbudsrunder. Vindmølleindustrien har udarbejdet selvstændigt forslag til konkret
model for en sådan justering af stemmeaftalen.
Vindmølleindustrien beklager endvidere, at den sene politiske aftale ser ud til at
resultere i, at der i omkring et halvt år fra 21. februar 2018 til en EU-godkendelse
foreligger, vil være et ’hul’ uden tilskud til vindmøller planlagt opstillet på testcentrene i
den pågældende periode. Vindmølleindustrien opfordrer til at dette ’hul’ afværges ved
at forsøgspuljen bliver fritaget for kravet om EU-godkendelse ved brug af
gruppefritagelsesforordningen.
Overgangsordning for vindmøller på land
Vindmølleindustrien foreslår, at to af betingelserne
overgangsordningen præciseres. Det drejer sig om:

for at

være

omfattet

af

Betingelse nr. 1) Projektet skal være påbegyndt inden den 1. januar 2017.
For at skabe størst mulig klarhed over, hvilken betydning der ligger i, at et projekt skal
være påbegyndt, foreslås det, at betingelsen knyttes til begrebet ”projektets
påbegyndelse” i § 5, stk. 1, nr. 6.
Betingelse nr. 3) Klage over projektet skal være behandlet [...] inden 1. januar 2018.
For at undgå tvivl bør det præciseres, at der ikke i betingelsen ligger et krav om, at
klage over projektet skal have været færdigbehandlet inden 1. januar 2018, men alene
at det eller de relevante klagenævn har haft en eller flere klager over projektet liggende
til behandling i løbet af 2017.
Den nuværende formulering af betingelsen i lovens bemærkninger, hvor der skrives at
der skal ”have været behandlet en klagesag ved Planklagenævnet eller Miljø- og
Fødevareklagenævnet i 2017, som ikke har ændret landvindmølleprojektet væsentligt,
og hvor godkendelsen af lokalplanen således er fastholdt”, bør præciseres, da en
’behandling i klagenævnene’ inden 1. januar 2018 ikke nødvendigvis medfører, at man
dermed er vidende om, hvorvidt behandlingen ændrer projektet væsentligt eller kræver
fornyet lokalplan.
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Der skal ikke være tale om krav om færdigbehandling inden 1. januar 2018, da det
afgørende må være at opstiller har truffet investeringsbeslutning på det grundlag, der
var inden 1.1.2017, herunder den godkendte lokalplan, og eksisterende støtteordning
frem til 21. feb. 2018, og det skal en langsommelig behandling i et klagenævn ikke
kunne vælte, ej heller hvis behandling i klagenævnet fører til en justering af projektet.
Ensretning af reglerne for nettilslutning
Vindmølleindustrien har deltaget i den omtalte arbejdsgruppe omkring udmøntningen af
bemyndigelsen og har derfor ikke yderligere bemærkninger i denne sammenhæng. Da
de tre møder i arbejdsgruppen sluttede uden hverken klarhed eller enighed har
Vindmølleindustrien dog en forventning om, at den af Energistyrelsen anbefalede model
sendes til kommentering i interessentgruppen inden foreliggelse for minister og
aftaleparter.

Vindmølleindustrien har ikke yderligere bemærkninger til høringsmaterialet, men står
naturligvis til rådighed for en uddybning i relation til høringssvaret.

Med venlig hilsen
Martin Risum Bøndergaard
Politik- og analysechef, Vindmølleindustrien
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