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Høringssvar vedr. forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild
Vindmølleindustrien takker for muligheden til at afgive høringssvar til lovforslag om etablering
af testcenter i Østerild.
Vindmølleindustrien i Danmark har en stærk position inden for forskning, udvikling og produktion af vindmøller. Den danske vindmølleindustris bidrag til vækst og beskæftigelse hviler på et
stærkt samspil mellem forskningsafdelinger, afprøvningsfaciliteter og produktionsenheder. Opstilling af forsøgsmøller og dertil knyttede aktiviteter er derfor en vigtig forudsætning for at
fastholde den danske styrkeposition. Der er i dag et stort behov for nye muligheder for afprøvning af nye prototype vindmøller, og forslaget om etablering af et testcenter til prototyper i
Østerild er derfor af stor betydning for branchen. Vindmølleindustrien hilser på den baggrund
lovforslaget velkomment.
Vindmølleindustrien har følgende konkrete bemærkninger til lovforslagets indhold og dertilhørende bemærkninger til lovforslaget.
Bemærkninger til § 2
Forskning, udvikling, afprøvning og demonstration af grøn teknologi udgør et vigtigt element i
opfyldelsen af den europæiske målsætning om 20 % vedvarende energi i 2020 og i opnåelsen af
en større andel af vedvarende energi i det danske energisystem. Regeringens oplæg til Grøn
Vækst lægger op til et tæt samarbejde mellem stat, virksomheder og videninstitutioner om test
og demonstration af grøn teknologi. Et samarbejde om testinfrastruktur kommer almindeligvis
til udtryk gennem offentlig-privat samfinansiering af testfaciliteter. Denne samfinansiering afspejler en fælles interesse i udvikling af ny teknologi.
Det fremgår af lovforslaget § 2, stk. 2, at alle udgifter til anlæg og drift af testcentret betales af
brugerne. Dette står i kontrast til finansieringsstrukturen af øvrige testfaciliteter i Danmark og
afspejler ikke den offentlige interesse i styrket dansk teknologiudvikling. Vindmølleindustrien
har i drøftelserne af testcentrets etablering anbefalet, at der etableres et offentligt privat partnerskab, hvor de involverede virksomheder og forskningsinstitutioner ligeværdigt investerer i etablering og drift af testcentret. Da udkast til lovforslag forudsætter en dominerende position til
Risø DTU uden en samtidig offentlig medfinansiering af driften, anbefaler Vindmølleindustrien,
at lovforslaget ændres på dette punkt.

Som det er By- og Landskabsstyrelsen bekendt, pågår der stadig en række drøftelser af den endelige indretning, organisering og finansiering af testcentret, hvorfor Vindmølleindustrien tager
forbehold for foreningens endelige stillingtagen til resultatet af disse drøftelser og dermed for
lovforslagets endelige indhold.
Bemærkninger til § 7
Det er Vindmølleindustriens forståelse, at nettilslutningen til testcenteret vil finde sted i henhold
til udligningsordningen under Energinet.dk. Der skal i forbindelse med nettilslutning under udligningsordningen etableres klarhed over placeringen af netselskabets tilslutningspunkt til testcentret. Vindmølleindustrien anbefaler, at tilslutningspunktet fastlægges hensigtsmæssigt i forhold til testcentrets etablering og drift, og at fastlæggelsen sker i dialog med de kommende brugere.
Bemærkninger til § 10
Det fremgår af lovbemærkningerne, at den nordligste standplads er underlagt en højdebegrænsning på 210 meter. Vindmølleindustrien finder dette misvisende og indstiller, at bemærkningerne ændres, så det fremgår, at testcentret skal overholde gældende lovgivning i forhold til afstand
og støj.
Øvrige bemærkninger
Det er Vindmølleindustriens opfattelse, at formuleringer i lovforslag og lovbemærkninger omkring adgangsforhold i testområdet bør fremstå mindre restriktive. Det er samtidig Vindmølleindustriens indstilling, at det i lovforslag og -bemærkninger præciseres, at der ikke vil være
restriktioner på tilbygninger til eksisterende byggeri i vindfelt eller beskyttelseszone samt i forlængelse heraf, at § 22 stk. 2 i lovforslaget udgår.
Vindmølleindustrien står naturligvis til rådighed for uddybning i relation til høringssvaret.
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