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Vindmølleeventyrets ukendte pris.
Iklædt en såkaldt grøn førertrøje har vindmølleentusiaster (af mange kaldt møllemafiaen) ved dygtigt
lobbyarbejde formået at sprede egne interesser til mange forskellige ministerier og styrelser.
Deres jagt på tilskud til etablering af vindmøller, gunstige afskrivningsregler, skattebegunstigelser og høje
tilskud/overpriser for produktion er fordelt til behandling på så mange ministerier, at ikke én eneste politiker,
aktør i embedsværket eller anden person har fuldt overblik over beløbet, som er eller skal udlægges til
betaling hos landets el-forbrugere.
Tilskud/overpris til vindmøller – er et ukendt milliardbeløb.
Gunstige afskrivningsregler for ejere af vindmøller andrager et ukendt milliardbeløb.
Udgifter ved udvidelse af vejnet for fremkommelighed med vindmølle dele, andrager et ukendt
milliardbeløb.
Udvidelse og nyetablering af el-nettet for transport af vindmølle-el andrager et ukendt milliardbeløb.
Ovennævnte ukendte tal vil tilsammen udgøre et 3 - 4 cifret milliardbeløb.
Penible spørgsmål.
Vi har tidligere stillet følgende relevante spørgsmål, men aldrig fået svar.
Hvorfor må Energinet.dk ikke oplyse om udbetalte PSO-tillæg ?
Hvorfor må Energinet.dk ikke oplyse om vindmøllers produktionstal ?
Hvorfor må Danmarks Statistik ikke beskæftige sig med vindmøllerne ?
Verdens bedste el-forsyningssikkerhed.
Danske vindmølleejeres krav om, at deres produktion til hver en tid kan komme på
el-nettet har bevirket, at vi nu er udråbt til at have verdens bedste el-forsyningssystem.
Udbygning med forskellige produktionslinier og relativt gode forsyningslinier til og fra vore nabolande giver
en forsyningssikkerhed, der ikke overgås af noget andet lands el-system.
Virksomheder med stort el-forbrug og behov for leveringssikkerhed placerer sig gerne i områder, hvor
ønskede el-net og vejforbindelser serveres gratis og til aftalt tid.
I andre lande og områder er det normalt, at virksomheder selv betaler for el- og vejnet.
Men også for drift og vedligehold af nødvendige systemer for virksomheders drift og produkters transport.
Der synes nu – mere end nogensinde før - at være behov for, at danske beslutningstagere søger størst mulig
balance mellem betaling af produktion og forbrug af el-energi.
Samt helt uden modtagelse af tilskud og afgifter.
Med venlig hilsen
Frie Elforbrugere
03.11.2016	
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