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Danmarks Vindmølleforenings høringssvar til fornyet høring om forslag
om ændring af lov om fremme af vedvarende energi
Danmarks Vindmølleforening takker for muligheden for at afgive svar på – hvad
vi qua den korte tidsfrist – kun kan opfatte som en proforma høring på nyt
forslag til ændring af lov om vedvarende energi.
Det nu udsendte forslag om at indsætte »i perioden fra og med den 21. februar
2008 til og med den 20. februar 2018« er udtryk for et utilstedeligt lavt niveau
af myndighedens lovgivningsarbejde.
Den 30. juni 2017 blev der udsendt forslag om at tilføje »Tilsagn om tilskud kan
alene gives til og med den 20. februar 2018. Udbetaling af tilskud er betinget
af, at den pågældende vindmølle er blevet net tilsluttet, og at Energinet.dk har
modtaget ansøgning om hel eller delvis udbetaling af tilskud senest den 20.
februar 2020.«
Kommuner, foreninger og organisationer kunne ved læsning af forslag til
lovændring ikke få anden opfattelse, end at med opnået tilsagn inden 20.
februar 2018, ville tilskud kunne udbetales forudsat, at vindmøller var net
tilsluttet senest 20. februar 2020. Høringsmaterialet per 30. juni nævner
således gentagne gange fristen 20. februar 2018 i sammenhæng med tilsagn
om tilskud.
Derfor har kommuner og foreninger igangsat – bl.a. på opfordring fra
Danmarks Vindmølleforening - hvad der nu tre måneder senere viser sig at
være spildt arbejde.
Det er beklageligt, at den grønne ordning afskaffes, og måden det sker på, gør i
den grad ondt værre.
Danmarks Vindmølleforening opfordrer til at bibeholde den grønne ordning eller
i det mindste, at ændre og forlænge udløbsdatoen for ordningen, så denne er
passende i forhold til de lovpligtige informationer, der er givet i forbindelse med
igangværende planlægning for store vindmøller. Herunder en opsummering af
vore synspunkter fremført i høringssvar til første forslag om lovændring:


Vi finder afskaffelse af den grønne ordning stærkt problematisk og i
direkte modstrid med intentionerne om mest muligt grøn omstilling for
pengene.



Midlerne fra den grønne ordning for mange lokalpolitikere er den
afgørende forskel mellem et ja eller et nej til vindmølleprojekter.



Ordningen bør forlænges/erstattes med ny ordning, hvilket må kunne
lade sig gøre i forhold til EU.



Der i 2017 er givet projektgodkendelser under sandsynligvis falske
forudsætninger til 12 projekter med i alt 80 vindmøller. Mange af disse
projekter – der alle på nær en enkel – er blevet påklaget, når næppe at
blive net tilsluttet tids nok til, at kommuner kan få godkendt en
ansøgning inden den 20. februar 2018.

Danmarks Vindmølleforening har ikke yderligere bemærkninger til
høringsmaterialet vedrørende afskaffelse af den grønne ordning, men står
naturligvis til rådighed for en uddybning i relation til høringssvaret.
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