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Emne : Bemærkninger til ”Fremtiden for vedvarende energianlæg” i Danmark.
Ref. 1. De nye el -regler =panik tiltag for vindmøller + solcelleanlæg.
Først Vindmøllerne : Her blev der på grund af fa. Siemens projekt med en 6 MW Vindmølle, med
samme rotor ( 120 m) som en 3.6 MW Vindmølle indført en korrektion, som nedsatte afregningen
med over20%, hvis det er folketingets hensigt, bør det klart fremgå af loven eller bekendtgørelsen
eller vejledningen.
Eks. Siemens 3.6 MW Vindmølle modtager fuldlast tilskud i 22000 Fuldlasttimer = 79.2 mill. KWh.
Eks. Siemens 6.0 MW Vindmølle modtager fuldlast tilskud i 22000 Fuldlasttimer =132.0 Mill. KWh.
Disse møller gav anledning til en korrektion og så gik det helt galt, det var måske også meningen ??
Eksempel fra Grimshave Vindølleprojekt i Nyborg Kommune, som har været 5 år undervejs.
For dette projekt, net tilsluttet efter den 31. dec. 2013. gælder følgende tilskud, efter korrektionen:
1. Fuldlasttimer betales i 6600 timer x 1750 KW = 11.550.000 KWh.
2. 5.6 MW pr. m2 vingeareal = 5.6 x 3419 m2
= 19.146.400 KWh.
= 30.696.400 KWh. net tilslutning efter 2013.
Efter den ”gamle el lov”, inden korrektionen gav det = 38.500.000 KWh. dvs. net tilslutning i 2013.
Solceller:Her blev der rigtig misinformeret, og dette sammen med en dårlig lovgivning gav anledning
til at kun de mere velhavende i Danmark, kunne opsætte solceller på deres ejendomme, medens de
almindelige borgere ikke havde denne mulighed, det ønskede folketinget at ændre og indførte
begrebet ”fælles solcelleanlæg” ved en ny politisk aftale den 19 Dec2012.
Ny el lovs korrektion af 19 marts 2013.????
Denne nye el lov giver kun en mulighed for landmændene at opstille solcelleanlæg af ønsket størrelse
+ Erhverv og Offentlige bygninger, samt Bolig foreninger /Solcellelaug på taget” m.v.
Alle fælles anlæg på udvalgte / egnede steder, opstillet langt væk fra beboelserne er på den måde ude
af billedet, det medfører at rigtig mange familier fra mellemklassen og nedad ikke kan give et bidrag
til den vedvarende energi -produktion i Danmark f. eks ved at deltage i et solcellelaug I/S, på jorden,
etableret på samme måde som vindmølle laugene i ”gamle” dage. med maks. 1600 KW effekt.
Altså indfør en salgspligt / udbudspligt : Krav er at tilbyde disse solcelleanlæg, med krav om udbud af
f.eks. 50 -75% af andelene.
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