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Interes za vjetroelektrane pet puta veći od mogućnosti
Hrvatskoj ponuđena gradnja vjetroelektrana snažnih kao tri nuklearke Krško
Zahvaljujući dobrim prirodnim potencijalima i u srpnju uvedenim državnim poticajima za korištenje
obnovljivih izvora energije interes za gradnju vjetroelektrana u Hrvatskoj je čak pet puta veći od
mogućnosti za njihovo uključivanje u elektromrežu.
Naime, stručnjaci su izračunali da se na hrvatski elektroenergetski sustav narednih nekoliko godina mogu
priključiti obnovljivi izvori energije ukupne snage oko 400 megavata od čega na vjetroelektrane, za čiju
gradnju vlada najveći interes, otpada 300 do 350 megavata, kaže predsjednik Uprave Hrvatske
elektroprivrede Ivan Mravak.
Istodobno je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva već dobilo 112 investicijskih projekata za
gradnju obnovljivih izvora energije od čega se više od 90 posto odnosi na vjetroelektrane ukupne snage
čak 1800 megavata (kao tri nuklearne elektrane Krško), a ostatak na fotonaponske module, kogeneraciju
(istodobnu proizvodnju električne i toplinske energije) i korištenje bio mase.
»Zbog tako velikog interesa i sve veće borbe investitora za dobre lokacije osnovali smo registar
obnovljivih izvora energije koji će jednu lokaciju dodijeliti jednom investitoru uz obvezu da u roku od 36
mjeseci počne gradnju.
Od 1. srpnja do 31. listopada primali smo prijave za već započete projekte, koji će imati prednost, i
utvrdili da se na šest, sedam lokacija preklapaju interesi više ulagača«, kaže pomoćnik ministra za
energetiku i rudarstvo Željko Tomšić.
Potencijalne lokacije za gradnju vjetroelektrana raspoređene su duž unutrašnjosti cijele obale, jer je po
uredbi o zaštiti obalnog prostora donesenoj na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva, zabranjena njihova gradnja tisuću metara od mora i na otocima što znači da će prva
vjetroelektrana izgrađena u Hrvatskoj na otoku Pagu ostati jedina u tom prostoru.
Prema Tomšićevim riječima o tome tko se može priključiti na elektroenergetski sustav odlučivat će
HEP-ove tvrtke Operator prijenosnog sustava i Operator distribucijskog sustava.
Za gradnju zainteresirane i domaće tvrtke
Osim državnih poticaja od 65 lipa po proizvedenom kilovatsatu iz vjetroelektrana na veliki interes za
gradnju takvih obnovljivih izvora utjecat će i odluka da za elektrane do 20 megavata više neće trebati
građevinska dozvola nego će biti dovoljna lokacijska.
Za gradnju vjetroelektrana sve su više zainteresirane i velike hrvatske kompanije. Končar već razvija
vlastitu vjetroelektranu koju će uskoro početi graditi u zaleđu Splita, a HEP i Dalekovod su sklopili
ugovor o zajedničkoj gradnji vjetroelektrana ukupne snage 100 megavata na više lokacija u što će uložiti
130 do 140 milijuna eura. Najavili su da bi prva kod Knina snage 60 megavata mogla proraditi već krajem
sljedeće godine.
»HEP želi biti vodeći investitor u obnovljive izvore prvo u Hrvatskoj, a potom i u jugoistočnoj Europi.
Već smo sklopili sporazume s austrijskim kompanijama Verbund i Bewag o zajedničkoj gradnji elektrana.
U Hrvatskoj želimo zauzeti 30 posto tržišta obnovljivih izvora od 400 megavata što znači izgraditi 130
megavata«, kaže Zoran Stanić, direktor tvrtke HEPStručnjaci procjenjuju da će u gradnju obnovljivih izvora ukupne snage 400 megavata do 2010. trebati
uložiti oko 400 milijuna eura i napominju kako bi što veći dio tog novca trebalo ostaviti domaćim
tvrtkama, a ne da »šlag« pokupe stranci. Zbog toga je Ministarstvo gospodarstva u propise o državnim
poticajima ugradilo odredbu da će se smanjivati predviđene subvencije obnovljivim izvorima u koje će
biti ugrađeno manje od 60 posto domaće opreme i taj uvjet namjeravaju zadržati do ulaska Hrvatske u
EU. No, problem je u tome što domaća industrija ima problema sa razvojem novih tehnologija, a neke
tvrtke možda pokušavaju iskoristiti priliku za laku zaradu. »Naime, često su domaće tvrtke i do 30-40
posto skuplje od stranih što je previše jer bi investitori vjerojatno pristali da su im cijene veće najviše 10
posto«, upozorava Tomšić.
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