Lyø d.23. oktober 2015
Til Klimasekretariatet Faaborg-Midtfyn Kommune
Att. Anders Johan Møller-Lund
e-mail: ajoml@fmk.dk
Vedr. Arbejdsgruppe om etablering af anpartsbaseret alternativ vedvarende energianlæg på Lyø
Som opfølgning på mødet d. 19. september 2015 afholdt på Lyø, blev der lørdag d. 17. oktober afholdt
møde for nedsættelse af arbejdsgrupper.
På mødet blev der af de fremmødte besluttet, at vi på Lyø ønsker at arbejde videre med: ”etablering af
fælles solcelleanlæg på særlige vilkår”.
Det fremgik af fremlæggelsen på mødet d. 19.september, at et fælles solcelleanlæg ikke er økonomisk
rentabelt for os, på de for området på nuværende tidspunkt gældende regler.
Vi ønsker derfor at arbejde for etablering af et anlæg på ”særlige vilkår”. Særlige vilkår kunne eksempelvis
være dispensation i forhold til afregning. Der kunne eksempelvis arbejdes for:
- højere afregning pr. kilowatt der leveres til el nettet på de tidspunkter anlægget producerer mere end der
aktuelt forbruges;
- lavere tilbagekøbspris pr. kilowatt der forbruges på tidspunkter af døgnet hvor anlægget ikke producerer
nok til lokalt forbrug;
- at der afregnes efter takster som eksempelvis husstandsvindmøller;
- at der ikke sker en time for time afregning, men en samlet periode afregning hvor der kun betales for de
kilowatt der er forbrugt ud over anlæggets samlede produktion.
Lyø som øsamfund har en ekstra udfordring i forhold til udgifter og CO2 belastning i forhold til transport af
fast og flydende brændsel, en lokal løsning baseret på el vil derfor være den rette vej. Lyø kan være
forsøgsområde hvor der bliver dispenseret i lovgivningen, så det er økonomisk muligt for et lille øsamfund
at være selvforsynende med vedvarende energi i form af fælles solcelleanlæg.
De på mødet d.17. oktober 2015 valgte medlemmer til arbejdsgruppen er:
Claus Helbo, Revvej 10, Lyø; tlf. 21 76 30 30 e-mail: hojenlyo@gmail.com
Bent Knudsen, Kærlighedsstien 9, Lyø; tlf. 30 71 67 15 e-mail: gurli@knudsen.mail.dk
Ole Pedersen, Roestoftvej 2, Lyø; tlf. 29 33 07 74 e-mail: kanjapedersen@hotmail.com
Christel Tjørnelund Nielsen, Revvej 3, Lyø; tlf. 60 62 53 63 e-mail: christeltj@gmail.com
Vi ser frem til at høre fra Jer i Klimasekretariatet. P.v.a. arbejdsgruppen, venlig hilsen Christel Tjørnelund
Nielsen

