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Ældre vindmøller på land forventes at
leve længere end hidtil antaget

Energistyrelsen offentliggør en opdateret fremskrivning af den forventede
nedtagning af landvindmøller og en konsulentrapport af EMD om
driftsomkostningerne for ældre vindmøller.

Energistyrelsen har til brug for arbejdet med blandt andet den årlige
basisfremskrivning og Analyseforudsætninger til Energinet opdateret
forudsætningerne om forventet levetid for eksisterende vindmøller på land.



De opdaterede forudsætninger er dels baseret på
konsulentrapporten ”Driftsomkostninger for ældre vindmøller” udarbejdet af
EMD International A/S for Energistyrelsen. Og dels baseret på
Energistyrelsens egne analyser.

Levetiden for eksisterende møller er opjusteret

Konsulentrapporten konkluderer, at møllerne kan forventes at være i drift i
mange år endnu, medmindre de nedtages for at gøre plads til nye projekter.
Det betyder, at levetiden for eksisterende møller er opjusteret væsentligt
sammenlignet med de seneste fremskrivninger, herunder den fremskrivning
der lå til grund for Energiaftale 2018. Tidligere blev der regnet med en
gennemsnitlig levetid på ca. 28 år for landmøller opstillet til og med 2007 og
25 år for møller opstillet fra 2008. Levetiden afhænger nu af møllestørrelse
og placering og ligger inden for 25-40 år afhængig heraf. Det giver en
gennemsnitlig levetid på ca. 35 år for eksisterende landmøller.

Energistyrelsen har på baggrund heraf udarbejdet en opdateret fremskrivning
af nedtagning af møller på land. Da fremskrivninger af denne art er behæftet
med stor usikkerhed, er denne suppleret med et udfaldsrum baseret på
kortere og længere levetider.

Se EMD’s konsulentrapport ”Driftsomkostninger for ældre vindmøller” og
Energistyrelsens fremskrivning af antal vindmøller på land 

Kontakt: 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/bilag_1_-_rapport_fra_emd_international_as.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/udfasning_af_eksisterende_vindmoeller_paa_land.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/udfasning_af_eksisterende_vindmoeller_paa_land.pdf
https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/baggrundsbilag-til-fremskrivninger#landvind
https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/baggrundsbilag-til-fremskrivninger#landvind


Chefkonsulent Iben Moll Rasmussen, tlf: 33 92 67 96, e-mail: imrn@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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