
Pressemeddelelse OVE den s. august 2000 

EU-kommission slår tæppet væk under dansk energilov. 

Med EU-kommissionens forslag til: "Europa-parlamentets og rådets direktiv om fremme af 
elektricitet fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet." er 
tæppet slået væk under den nye danske energilov, der kun er godt et år gammel. 
Den nye danske energilov blev "hastet" igennem - bl.a. med henvisning til, at dansk 
lovgivning på el-området skulle matche kommende EU-regler. 
Medens danske enregipolitik og de danske embedsmænd har lavet armvrid på aktører og 
medarbejdere har EU-kommissionen altså tænkt sig om en ekstra gang. 

Det er især argumenterne om indførelse af et grønt elmarked, der ifølge EU-kommissionens 
forslag ikke længere duer. EU-kommissionens forslag indeholdet netop argumenter for, 
hvorfor et grønt elmarked ikke kan fungere - og hvorfor en harmonisering af tilskudsregler 
m.v. ikke kan blive en realitet indenfor de førstkommende min. 5 år. 

Hele forudsætningen for den danske energilov er altså forsvundet - endnu inden 
konsemvenserne af den for alvor bliver ført ud i livet. Desværre er det ikke blot 
embedsmændenes tid, der er spildt - der har også været store omkostninger for især 
vindmølleejerne, der allerede i dag og i form af lavere elafregningspriser må betale for 
"fejltagelsen". 

Hvis der ønskes yderligere informationer, er I velkomne til at kontakte: 

Marianne Bender (tlf: 98 39 29 88 - privat: 98 33 36 34) 

På OVE's vegne: 

med venlige hilsener 

Marianne Bender 
fmd. OVE 
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Notat til "principper for ejerskab" 

Samsø Havvindmøllepark 

Forudsætning. 

Hawindmøllestrøm som kompensation for transportenergiforbrug er overordnet set begrundelsen 
for at etablere hawindmøller ved Samsø. 

Energiselskabet er som hovedansvarlig for projektets gennemførelse initiativtager til etablering af 
model for ejerskab af projektet. 

Energiselskabets målsætning er at al forbrug af energi til transport på Samsø, kan dækkes ved 
produktion af en tilsvarende mængde energi produceret som el fra havmøller. 

Energiselskabet skal sikre at ovenstående forbrugere som medinvestorer kan få dækket deres 
energiforbrug ved havmølleproduktionen. 

Selskabskonstruktionen skal være af en sådan art at interesser på Samsø bliver tilgodeset først, kan 
de ikke sælges, kan gruppen udvides udenfor øen. 

Selskabet skal sikre at majoriteten forbliver på øen. 

Energiselskabet skal registreres som ejer af havmølleprojektet med navn, registrering, godkendelse 
m.m. 

Projektet på nuværende stadie og videre frem til tidspunktet for selskabsdannelse skal værdisættes. 
Dvs. penge, tilladelser rettigheder etc. skal kunne kapitaliseres. 

Værdisætningen af Energiselskabets andel i projektet skal komme til udtryk i et årligt afkast der står 
i forhold til ejerskabets fordeling. Dvs. at penge der sammen med f.eks Green Globe er søgt hjem til 
projektet og realiseret kan værdisættes som aktiver i projektet, og konverteres til aktier. 

Alle disse praktiske betragtninger må ses som punkter vi ønsker medtaget i videre planlægning af 
vindmølleprojektet. 
Rent praktisk anser vi det for nødvendigt snarest at entrere med en virksomheds advokat der kan 
formalisere disse betragtninger. Der kan i Energiselskabets regi købes et skuffeselskab der skal stå 
som ejer af konceptet, således vi er klar til at møde samarbejdsparter med et afklaret forhold til 
hvem der udbyder projektet. 
Derefter skal ledelsen defineres, og den nødvendige kapital rejses. Vi skal i den sammenhæng 
diskutere hvordan vi rejser den kapital. Spørgsmålet er om vi tør låne pengene eller om vi skal 
forhåndstegne. 
Hvis vi kan rejse 10% af den totale investering kan vi efter udsagn fra bankverdnen lånefinanciere 
resten. 


