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Forslag til lov om ændring af lov om et
testcenter for store vindmøller ved Østerild
(udvidelse af vindmølletestcentrene ved
Høvsøre og Østerild)
Vindmølleindustrien takker for muligheden for at afgive høringssvar og har følgende
bemærkninger til forslaget.
Forslaget om udvidelse af testcentrene for vindmøller hilses velkommen. Attraktive
vilkår for test af nye vindmøllemodeller og teknologi er med til at sikre, at Danmark
fortsat står med gode kort på hånden i konkurrencen om investeringer og
arbejdspladser. Historisk har en vigtig del af vindindustriens testbehov været opfyldt
vha. pladser på testcentrene. Med de foreslåede udvidelser af de to testcentre vurderer
Vindmølleindustrien, at det modsvarer industriens behov for standardiseret test af
prototyper, som testcentrene kan anvendes til. Dertil kommer vigtigt bidrag til testbehov
af prototyper stillet op uden for centrene. Antal og vilkår for testpladser er afgørende,
da testpladserne medvirker til at fastholde centrale udviklings- og innovationsaktiviteter
i vindbranchen i Danmark. Vindmølleindustrien bemærker, at adgang til pladser på
testcentrene bør tage højde for virksomhedernes aktiviteter i Danmark, herunder
udviklings- og innovationsaktiviteter.
Generelle bemærkninger om rummelighed af testfaciliteterne
Vindmølleindustrien bemærker, at der siden etablering af testcenteret i Østerild i 2012
og i Høvsøre tilbage i 2002 er sket en betydelig teknologisk udvikling, der dels har givet
behov for test af højere vindmøller end man kunne forestille sig ved etableringen af de
eksisterende testcentre, og at den teknologiske udvikling har medført, at de
forventninger der var til højere møllers støjudbredelse i dag er anderledes. Den samlede
tilladte støjudbredelse fra testcentrene er fastlagt i overensstemmelse med
grænseværdierne i bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Sammen med videreførelse
af princippet i den tidligere gældende anlægslov for Østerild om, at det er de til enhver
tid gældende regler om støj fra vindmøller, der finder anvendelse for testcenteret
betyder det, at den maksimale støjudbredelse fra testcentrene følger den til enhver tid
gældende viden i forhold til regulering af støj.
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Derudover er det et afgørende parameter i udformningen af det konkrete forslag til
udvidelse af testcentrene, at antallet af ekspropriationer skal begrænses mest muligt
bl.a. ved højdereduktion af enkelte standpladser, og ved betingelsen om at øget tiphøjde
alene kan komme på tale, såfremt der bliver tale om frivilligt opkøb af de berørte
ejendomme. Vindmølleindustrien støtter præmissen om, at antallet af ekspropriationer
skal begrænses mest muligt, og at øget rummelighed forudsætter frivillige opkøb.
Vindmølleindustrien finder, at disse rammeparametre udgør et godt grundlag for en
balanceret udvidelse af testcentrene.
Vindmølleindustrien konstaterer dog samtidig, at det ikke inden for rammerne af loven,
som udkastet ligger nu, er muligt at udvide centerets funktionalitet via fremtidige
frivillige opkøb. For at sikre dynamisk udvikling af testcentrene i takt med
teknologiudviklingen foreslår Vindmølleindustrien, at der indsættes en bemyndigelse i
loven til erhvervsministeren til, på baggrund af fornyet miljøkonsekvensvurdering, at
give mulighed for øget tiphøjde på testcentrene under forudsætning af, at
rummeligheden for så vidt angår støj- og afstandskrav kan skabes via frivillige opkøb.
Der vil ved en sådan bemyndigelse være tale om de samme rammeparametre som ved
den nuværende udvidelse, samtidig med at testcenterets mulighed for at tilbyde stateof-the-art testpladser, der modsvarer industriens fremtidige behov vil kunne realiseres
mere dynamisk.
Bestemmelserne om maksimal tiphøjde i lovforslagets § 3, stk. 1 og § 9b bør ændres til
at afspejle dette.
Natura-2000 fravigelse
Lovforslaget lægger op til at anvende fravigelsesproceduren i habitatdirektivet og
etablere en standplads inden for Natura-2000 området Nissum Fjord.
Vindmølleindustrien støtter vurderingen af, at kriterierne for anvendelse af
fravigelsesproceduren er til stede for en ny sydlig standplads på Høvsøre. Placering i
Natura-2000 området er betinget af kompenserende foranstaltninger, der skal sikre, at
fødesøgningsgrundlaget for gæs og svaner på udpegningsgrundlaget fortsat er til stede
i området, således at Natura 2000 netværkets funktion opretholdes. Vindmølleindustrien
opfordrer regeringen til, at disse kompenserende foranstaltninger bliver identificeret og
besluttet så betids, at regeringen i sin dialog med Kommissionen om anvendelse af
fravigelsesbestemmelsen kan begrunde denne fravigelse så substantieret som muligt.
Vindmølleindustrien noterer sig, at en betingelse for at starte udvidelse af testcenter
Høvsøre er, at Kommissionen dels har taget notifikationen om fravigelsesproceduren til
efterretning og dels, at de kompenserende foranstaltninger er iværksat.
Eksisterende aftalegrundlag for standpladser
Der eksisterer en række aftaler, der danner baggrund for den nuværende anvendelse af
testcentrene, herunder betingede købsaftaler for 4 af standpladserne på Østerild til
Siemens Gamesa Renewable Energy og Vestas Wind Systems. Det anføres i
bemærkningerne til lovforslaget, at der ikke ændres på disse forhold, med mindre
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lejerne/køberne vil gøre brug af den nye rummelighed på centrene, og at der i så fald
skal ske en genforhandling af kontrakterne.
Vindmølleindustrien bemærker, at der forud for fremsættelse af dette lovforslag allerede
har fundet en genforhandling sted mellem DTU og parterne i de betingede købsaftaler,
hvor fordelingsnøglen i det forøgede anlægsbudget for Østerild er blevet aftalt for de
enkelte standpladser. Denne up-front fordeling af yderligere anlægsomkostninger
betyder, at de ’eksisterende grundejere’ på testcenter Østerild er enige om at fordele
investeringen til at skabe den forøgede rummelighed på alle standpladser, således at
hver enkelt standplads vil kunne udnytte dette ’kollektive gode’ som den udvidede
rummelighed udgør fra dag 1 af udvidelsen. Vindmølleindustrien foreslår derfor, at
sætningen om, at der skal ske en genforhandling af kontrakterne tages ud af
lovforslaget, og det er op til DTU at initiere implementering af den aftalte fordelingsnøgle
i fremtidige kontrakter.
Vindmølleindustrien foreslår, at bestemmelsen i lovforslagets § 16 og bemærkningerne
til denne ændres til at afspejle disse forhold. Derudover bør det i bestemmelsen såvel
som bemærkningerne gøres tydeligt, at det alene er de arealer, der ikke er udstykket
og solgt til producenterne på betingede købsaftaler, der fremover alene kan udlejes.
Bestemmelsen bør således lyde: ’Arealer, der skal anvendes til standpladser, og som
ikke er udstykket og solgt i medfør af lov nr. 647 af 15. juni 2010 kan udlejes til
vindmølleproducenter’.
For at afspejle at forhandlingen om udnyttelse af den større rummelighed er gennemført
mellem parterne på Østerild, foreslås bemærkningerne til bestemmelsen ændret til:
Bemærkningerne til bestemmelsen foreslås derfor ændret til: Det foreslås at
standpladser, der ikke i medfør af Østerild lov nr. 647 af 15. juni 2010 er udstykket og
solgt til producenter fremover alene kan udlejes. De nugældende kontrakter kan
videreføres uændret. For de betingede købsaftaler indgået i medfør af ovenstående lov
er forhandlingen om udnyttelse af den større rummelighed gennemført forud for
lovforslagets fremsættelse.’
Adgang til lange kontrakter og horisontal tilgang over alle standpladser i
interessetilkendegivelse
Antal lange kontrakter
I den kommende proces, hvor DTU åbner for interessetilkendegivelse for leje af de ny
standpladser fra aktørernes side finder Vindmølleindustrien det vigtigt, at DTU afsøger
interesse for såvel korte som lange lejekontrakter op til 30 år. I denne fordeling bør
mindst halvdelen af de i alt 16 standpladser, der vil eksistere efter udvidelserne på
Høvsøre og Østerild være til disposition på langvarige kontrakter. Vindmølleindustrien
bemærker, at med afsæt i den politiske præmis fra aftalen af 15. marts, 2017 om, at
DTU ’får tilbudt de nye testpladser med henblik på udlejning efter nærmere fastsatte
vilkår’ samt at udvidelsen er brugerfinansieret, bliver det så meget desto mere vigtigt
at holde sig for øje, at for brugerne i industrien betyder tidsperspektivet for adgang til
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standpladserne meget. Industriens strategiske planlægning af forskning og udvikling er
langsigtet, hvilket indebærer at der skal kunne planlægges langsigtet vedrørende
afprøvning af nye produkter. Derfor er det afgørende, at den enkelte producent kan råde
over prøvepladser i lange sammenhængende perioder.
Samlet optimal og fleksibel udnyttelse af testpladser på begge testcentre
Interessetilkendegivelsen bør derudover tilrettelægges, så der ses på tværs af
testcentrene og på en måde, så både de fire nye standpladser og eksisterende
standpladser kan bringes i spil. Med sidstnævnte menes, at aktører der har eksisterende
lejekontrakter i interessetilkendegivelsen skal kunne tilkendegive, at de ønsker at disse
skal indgå i en samlet afvejning af adgangen til ny pladser, så der gives mulighed for at
’veksle’ eks. en eksisterende lejeplads på Østerild til en ny langvarig lejeplads på
Høvsøre eller omvendt, hvilket er relevant, da begge centres rummelighed forandres så
meget at fleksibilitet mellem centrene – og indenfor centrene - er relevant. Dette med
henblik på at sikre den mest optimale, fleksible udnyttelse af de samlede standpladser
og lade de ny tiphøjder og støjrummelighed indgå i et samlet optimalt tilbud til
industrien.
Interessetilkendegivelsen for leje af standpladser bør have den tilgang, at de kommende
langvarige lejekontrakter indgås på sammenlignelige vilkår med de nuværende 30-årige
betingede købsaftaler særligt i relation til fastlæggelse af pris for leje af standplads.
Udleje prisen bør være sammenlignelig med prissætningen i de nuværende betingede
købsaftaler.
Derudover ligger der i kravet om sammenlignelighed med eksisterende betingede
købsaftaler, at det i medfør af lejekontrakter for de ny standpladser/for ny indgåede
lejekontrakter skal være frit for producenterne hvilken test- og forskningsvirksomhed
der bliver gennemført, og hvilken teknologi der bliver tale om at teste så længe tiphøjde
og støjrummelighedskrav er overholdt i forhold til centerets rammer.
Øvrige bemærkninger
Erhvervsministeren gives i §14 a bemyndigelse til at fastsætte regler om standsning af
vindmøllerne i visse situationer for at beskytte ynglebestande af flagermus. Til det
bemærker Vindmølleindustrien, at vidensgrundlaget for at påbyde sådan standsning ikke
foreligger, og at undersøgelser på Østerild om flagermus tværtimod viser, at der ikke er
negativ indvirkning på bestandene af flagermus. Såfremt ministeren ønsker at udnytte
bemyndigelsen til at påbyde standsning af møllerne, skal dette ske på basis af ny viden
om evt. negative indvirkninger, og skal medføre kompensation til standpladslejer.
Vindmølleindustrien har ikke yderligere bemærkninger til høringsmaterialet, men står
naturligvis til rådighed for en uddybning i relation til høringssvaret.
Med venlig hilsen
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