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Høringssvar til udkast til lovforslag om
ændring af lov om fremme af vedvarende
energi og lov om elforsyning – Fornyet
høring
Vindmølleindustrien takker for muligheden for at afgive høringssvar.
Vindmølleindustrien hilser overordnet set de nye ændringer velkomne, herunder
oprettelsen af en særordning for forsøgsmøller uden for de nationale testcentre samt
oprettelsen af en særordning for landvindmøller som ikke er påbegyndt, da de har været
fanget i klagenævnsbehandling.
Vindmølleindustrien appellerer til, at de bestemmelser i lovforslaget som ministeren
bemyndiges til at udmønte hurtigst muligt omsættes i en række bekendtgørelser,
således at virksomhederne i branchen kender rammevilkårene.
Nedjustering af udbudsbudget for 2019 bør afvente afholdelsen af første
budrunde ultimo 2018
Vindmølleindustrien noterer med beklagelse, at man har valgt at reducere det samlede
udbudsbudget til 813 mio. kr. på baggrund af en usikker beregning af de forventede
tilskudsudgifter til 35 MW forsøgsmøller som kan vise sig overvurderet når vi kender
resultatet af første udbudsrunde ultimo 2018. Vindmølleindustrien anbefaler, at man
venter med at nedjustere udbudsbudgettet for udbudsrunden i 2019 til resultaterne af
første udbudsrunde er kendt senere på året.
Overgangsordning bør reduceres fra 37 til 18 MW
Antallet af projekter som er kommet i klemme i klagenævnsbehandling og derfor ikke
nåede at nettilslutte inden d. 21. februar 2018 har vist sig at blive mindre end de
oprindeligt estimerede 43 MW. Dette er naturligvis meget glædeligt. På denne baggrund
anbefaler Vindmølleindustrien at loftet i overgangsordningen reduceres fra 37 MW til 18
MW. Det betyder samtidigt, at halvdelen af de ca. 250 mio. kr. som er afsat til ordningen
bør overflyttes til udbudsbudgettet for udbudsrunden i 2019.
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Vindmølleindustrien 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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