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Kære Lars Chr. Lilleholt og Folketingets Energi-, Forsynings- og
Klimaudvalg.
Vi vil med denne henvendelse gøre ministeren og udvalgets medlemmer
opmærksom på, at der de seneste dage har været flere eksempler på, at de lave
afregningspriser for vindmøllestrømmen nu medfører meget store problemer for
den fortsatte drift af vindmøller.
Tre eksempler:
Nordhavn Møllelaug I/S, Hvide Sande
Tre store møller på stranden nær havnen ved Hvide Sande er etableret og ejet af
”Fonden Hvide Sande Erhvervsudvikling” og ca. 400 andelshavere i Hvide Sande.
Når pristillægget på 25 øre i de første 22.000 fuldlasttimer forsvinder til sommer er
der på grund af de lave afregningspriser for vindmøllestrømmen udsigt til
underskud allerede i 2017.
Møllerne forsøges derfor nu solgt.
Bilag:
Udsigt til store underskud på strandmøller. Dagbladet Ringkøbing-Skjern 12.3.16
Fondsmøllen i Troldhede
De lave afregningspriser betyder, at ”fondsmøllen” i Troldhede må sælges i stedet
for at generere overskud til egnen.
Bilag:
”En kort beskrivelse af historikken og situationen om Fondsmøllen i Troldhede”
Lynetten Vindkraft I/S
Møllerne, der ejes af 895 andelshavere, bliver nu 20 år og mister pristillægget på
10 øre. Møllerne har udsigt til fremover at køre med underskud og man har derfor
nu besluttet at søge møllerne solgt.
Eksemplerne dokumenterer et akut problem for mølleejerne, men det er også et
samfundsøkonomisk problem på to områder:
Samfundet får ikke optimal værdi for investeringerne i vindkraftudbygning
Elproduktionen med vindenergi anvendes ikke optimalt. Det danske samfund får
derved ikke det mulige udbytte af investeringen. Den grønne omstilling kommer til
at koste mere end nødvendigt.
Der er tale om store samfundsmæssige tab af værdier på grund af politisk nøl mht.
opfølgende lovgivning.
Eksempelvis sker der for tiden store tab på grund af fejlinvesteringer hos
kraftvarmeværkerne. En mindre nedsættelse af elafgiften ville give
kraftvarmeværkerne økonomisk incitament til en billigere og mere fremtidssikret
løsning ved at investere i varmepumper og elpatroner.
Ressourcespild
Vi står overfor en situation med et betydeligt ressourcespild, hvor stadig
velfungerende maskiner må tages ned, fordi indtægterne ikke kan opveje
driftsomkostningerne.

Danmarks Vindmølleforening opfordrer regeringen og Folketinget til
straks:
1) at intensivere arbejdet for optimale markedsforbindelser til vore
nabolande og
2) at tage beslutninger om nedsættelse af elafgiften i nødvendigt omfang,
således at el kan integreres i det almindelige energiforbrug og bl.a.
anvendes til varme og transport.
Der er behov for politiske beslutninger om nye markedsrammer, således at det
f.eks. kan betale sig at bruge billig el til varme og transport. Vi er helt enige med
Jørgen Henningsen i hans analyse og vurdering d. 13. marts i Politiken (bilag 4).
Den afregning, mølleejerne opnår på markedet, har i de seneste år været
10 - 15 % lavere end den gennemsnitlige markedspris for elforbrugerne.
Vi er allerede nu nede på en afregningspris, der ofte ikke kan dække
driftsomkostningerne. Analyser viser, at prisafstanden kan blive meget større i
fremtiden, hvis vindmøllernes produktion ikke integreres og udnyttes bedre.
Danmarks Vindmølleforening har ved mange lejligheder siden 2012-aftalen gjort
regering og Folketing opmærksom på, at der samtidig med beslutninger om ny
vindkraft skal tages beslutninger, der giver mulighed for at udnytte vindmøllernes
produktion.
Politisk handling kan ikke vente længere.
Der bør ikke tages beslutninger om ny vindkraft efter 2020, før der er taget
politiske beslutninger om markedsrammer, der er udformet med henblik på et
elmarked med en stor vindkraftandel.

Med venlig hilsen

Asbjørn Bjerre

Bilag:
1) Udsigt til store underskud på strandmøller, 12.3.16
2) Historikken og situationen vedr. Fondsmøllen i Troldhede, 14.3.16
3) Lynettens Nyhedsbrev februar 2016
4) Dansk energipolitiks grand old man til politikerne, 13.3.16 Artikel i Politiken

