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Høringssvar fra Danmarks Vindmølleforening vedr. udkast til
bekendtgørelse om justering af balancegodtgørelse
Energistyrelsen meddeler, at balancegodtgørelsen ændres i
overensstemmelse med kravet i EU-Kommissionens godkendelse af
ordningen.
Ordningen med balancegodtgørelse er godkendt af EU-Kommissionen,
men det er et krav fra Kommissionen, at der sker en nedjustering, når
godtgørelsen overstiger den gennemsnitlige balanceringsomkostning.
Balanceringen er blevet billigere og godtgørelsen nedsættes derfor fra
2,3 øre til 1,8 øre pr kWh.
Denne ændring må vi tage til efterretning, da de 2,3 øre ikke er et
tilskud, men en kompensation for en faktisk afholdt omkostning.
Der har hidtil ikke i den danske lovgivning været beskrevet en
tidsbegrænsning af balancegodtgørelsen, men Energistyrelsen
meddeler, at kommissionen kun godkender, at der ydes støtte i 20 år.
Derfor ønskes det nu indskrevet i bekendtgørelsen, at støtteperioden
begrænses til 20 år.
Da der ingen forskel er i omkostningen til balancering af elproduktionen
fra vindmøller, der er yngre eller ældre end 20 år, er dette en sagligt
ubegrundet afgrænsning.
Der er hverken tekniske eller økonomiske argumenter for en særlig
afgrænsning af balanceringsgodtgørelsen ved netop 20 år.
Danmarks Vindmølleforening protesterer derfor mod denne vilkårlige
og sagligt ubegrundede forskelsbehandling af vindmøller.
Vi anmoder hermed Energistyrelsen om at optage forhandling med EUkommissionen med henblik på ophævelse af begrænsningen på 20 år.
Som konsekvens heraf anmoder vi samtidigt Energistyrelsen om at
udskyde den varslede ikrafttrædelsesdato 1. januar 2016 på ubestemt
tid, således at der bliver tid til ovennævnte kontakt.

Danmarks Vindmølleforening vil særligt gøre opmærksom på, at den
foreslåede nedsættelse/ophævelse af balancegodtgørelsen kommer på
et for danske mølleejere ekstremt uheldigt tidspunkt, idet prisen pr.
kWh leveret vindmøllestrøm allerede er nede på et niveau, hvor den i
perioder er lavere end de gennemsnitlige driftsomkostninger.
Vi har derfor samtidig med dette høringssvar aftalt møde med Energi-,
Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt om den meget kritiske
situation for ejerskab og drift af vindmøller i Danmark.
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