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Enighed om forhøjet støtte til
husstandsvindmøller
Partierne bag energiforliget er enige om at fastholde en høj støtte til
husstandsvindmøller. Det betyder, at udbygningen med de små vindmøller
kan fortsætte.
Kort før jul vedtog et flertal i Folketinget at ændre støtten til solceller. Loven
berører alle små vedvarende energianlæg - herunder husstandsvindmøller.
De kom altså i klemme, da de i modsætning til solcellerne ikke er faldet i
pris.
Nu er vilkårene for de små husstandsvindmøller analyseret nærmere, og
partierne bag energiforliget er enige om, at husstandsvindmøller skal
forsætte med af få samme støtteniveau, som de fik inden solcelleloven blev
vedtaget. Dog uden muligheden for at private VE-anlæg skattemæssigt kan
blive betragtet som selvstændig erhvervsvirksomhed.
Det betyder i praksis, at mølleejeren vil få en afregningspris på 250 øre/kWh
for den strøm, han ikke selv bruger. Støtten vil gælde i 20 år for møller
mellem 0 og 25 kW.
- En afregningspris på 250 øre/kWh er helt ekstraordinært høj. Men
husstandsvindmøllerne er desværre ikke faldet lige så meget i pris som
solcellerne, derfor har vi ønsket at give mølleejerne en forhøjet støtte i forhold til
andre former for vedvarende energi, siger klima-, energi- og bygningsminister
Martin Lidegaard.
Støtten til husstandsvindmøller vil blive væsentligt højere end støtten til
solceller og biogas, der har henholdsvis næsthøjeste og tredjehøjeste
støtteniveau, når man lægger pristillæg og afgiftsbesparelser sammen.

Frem til 2012 er der etableret husstandsvindmøller med en samlet effekt på
ca. 5 MW, og forligskredsen er enige om at evaluere støtteniveauet, når der er
udbygget med yderligere 2,5 MW eller senest i 2015. Forligspartierne
forventer, at udbygningstasten de kommende år vil svare til den
udbygningstakst, der har været i de seneste år.
- Det støtteniveau, som vi har vedtaget, svarer til ca. 160 øre/kWh for den
samlede strømproduktion fra husstandsmøller. Til sammenligning giver vi 12
øre/kWh til en stor landvindmølle. Derfor synes jeg, det er fornuftigt, at vi har
aftalt at holde øje med, hvordan tingene udvikler sig, siger Martin Lidegaard.
De nye regler ventes fremsat i Folketinget i begyndelsen af februar.
Læs aftalen om støtte til husstandsmøller her
Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard kan kontaktes via
pressechef Claus Kaae Nielsen på 41 72 90 11 eller clkaa@kebmin.dk
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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-, Energiog Forsyningsministeriet.
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