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Kære Karsten Lauritzen
”Elproduktion fra sol og vindmøller anvendes ikke optimalt og fordyrer derved den
grønne omstilling”. Det var svaret fra Energi-, forsynings- og klimaminister Lars
Chr. Lilleholt på Danmarks Vindmølleforenings henvendelse i brev af 7. april 2016
til Energi-, forsynings- og klimaministeren om foreningens bekymring for de lave
afregningspriser som følge af ubalancen mellem udbud af elektricitet og forbruget
af samme vare.
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt svarede også, at ”Jeg er
helt enig i, at vi skal udnytte det danske energisystem bedre, og vi skal derfor se
på, hvordan vi kan bruge den el, der produceres, mere hensigtsmæssigt både til
opvarmning, transport m.v. i den udstrækning det kan gøres omkostningseffektivt”.
Det er på den baggrund Danmarks Vindmølleforening, som talerør for den grønne
elproduktion, og Dansk Fjernvarme, som talerør for bl.a. brug at elektricitet i fjernvarmen nu henvender sig til dig.
Vi ser, der er to initiativer, der kan skabe bedre balance. Det ene er at øge samarbejdet med vores nabolande (etablering af transmissionskabler fra lav- til højprisområder), det andet er incitamenter til at flytte mere energiforbrug på varme væk
fra fossile brændsler og over på anvendelse af grøn elektricitet fra blandt andet sol
og vind. Det sidste kan ske ved at ændre afgifterne.
For både Danmarks Vindmølleforening og Dansk Fjernvarme er den økonomiske
rammeregulering den væsentligste faktor for sektorernes udvikling, herunder at der
kan sikres samfundsmæssige rigtige og effektive investeringer.
Der pågår nu på tredje år en analyse af de danske energiafgifter. Den analyse
afventer vi naturligvis spændt i både vindmølleforeningen og Dansk Fjernvarme.
Vi ser dog med stor bekymring på, at vores respektive medlemmer risikerer at foretage uhensigtsmæssige beslutninger som følge af den store forsinkelse på et nyt
og mere intelligent økonomisk reguleringssystem. Dels belaster det konkurrenceevnen, dels rokker det ved grundlaget for effektiv samspil mellem vind og fjernvarme.

Vi håber derfor, du kan finde tid til et hurtigt arrangeret møde, hvor vi kan få mulighed for at drøfte problemstillinger og mulige løsninger.
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