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Høringssvar fra Danmarks Vindmølleforening til VE-loven og
rammerne for kystnære vindmøller.
Jævnfør Energistyrelsens høringsbrev af 28. november 2012 fremsendes hermed bemærkninger fra Danmarks Vindmølleforening til de foreslåede ændringer i VE-loven om rammerne for kystnære vindmøller.
Vi har tidligere fremsendt bemærkninger til ændringer af værditabs- og
køberetsordning mv.
Generelt
Danmarks Vindmølleforening hilser det velkomment, at der nu opstilles
rammer for udbygning med kystnære vindmøller og at der herunder
indføres særlige incitamenter til lokalt medejerskab.
Derimod vil vi anbefale at værditabsordningen ikke kommer til at gælde for kystnære møller.
Specifikke bemærkninger
I forhold til lokale aspekter er det vigtigt foruden lokalt medejerskab
også, at styrke mulighederne for et generelt lokalt engagement og
lokale aktiviteter i forbindelse med de nye mølleprojekter.
Vi foreslår derfor, at Grøn Ordning, jf. VE-lovens § 18-20 udvides til
også at omfatte de kommuner, som er beliggende tæt ved de kommende kystnære møller. Herved får disse kommuner også glæde af
ordningens midler til lokale aktiviteter.
Mulighederne for ekstra pristillæg via 30 % lokalt ejerskab er nærmere
beskrevet i forslagets § 37 a. Vi vil opfordre til at administrationen af
denne ordning gøres fleksibel, således at tilfældige og udefrakommende begivenheder, som vindmølleejer ikke umiddelbart har indflydelse
på ikke risikerer at fjerne muligheden for ekstra pristillæg. Eksempelvis
vil lukning eller flytning af en lokal virksomhed med andele i projektet
fjerne det ekstra pristillæg, hvis bortfaldet af disse andele sker umiddelbart før den årlige indberetningsdag, jf. § 37 a, hvor lokale ejerandele skal dokumenteres. Der bør ydes vindmølleopstiller en vis frist i
forhold til datoen for indberetning i sådanne og lignende situationer til
at få genetableret 30 % lokalt ejerskab. Ligeledes bør der være en
mulighed for at generhverve pristillægget på et eventuelt senere tidspunkt.
Værditabsordningen bør ikke gælde i relation til kystnære møller.
Værditabsordningen på land har ud fra de hidtidige erfaringer ikke
bidraget til vindmølleudbygningen, men sender i stedet et uheldigt og
diskriminerende politisk signal imod en teknologi, som samfundet på
andre måder søger at fremme. Ordningen har i sig selv skabt en urealistisk forventning hos mange kommende vindmøllenaboer om store
erstatningsbeløb langt over niveauet i de faktiske afgørelser.

Ellemarksvej 47
8000 Århus C
Telefon 8611 2600
Telefax 8611 2700
info@dkvind.dk
www.dkvind.dk
Giro 6 33 79 10
CVR. 88 46 85 11

Kystnære møller skal placeres minimum 4 km. fra kysten. Derfor forekommer der ikke gener fra støj og skyggekast. Visuelle gener - hvis
der overhovedet kan være tale om sådanne med ovennævnte afstandskrav - kan kun komme på tale, hvis huset er placeret med direkte havudsigt. På land er der indtil nu kun blevet tilkendt ganske få
værditabsbeløb med afstande over 1200 m. – den største afstand på
1600 m. - til møllen.
Generelt vil der derfor reelt ikke være tale om værditab ved kystnære
møller.
Det er derfor både ulogisk, unødvendigt og spild af samfundets ressourcer at lade værditabsordningen gælde - også for kystnære møller.
Såfremt det politisk besluttes alligevel at lade værditabsordningen
gælde, vil det være så meget mere nødvendigt også at lade Grøn Ordning gælde for kystnære møller, for derigennem at opnå en mere rimelig balance mellem lokalt engagement og den uheldige diskriminering
af vindmøllerne.
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