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Der er masser af plads på land!      

Men hvordan skaber man accepten?

 Ifølge Energinet.dk er der 1000 steder i Danmark 

med plads til 3 – 5  store vindmøller. 



Højspændingsmaster er til gavn for almenvellet.

Hvorfor gælder det ikke for vindmøller?

Ulempegodtgørelse, en 
højspændingsmast: 50.000 kroner

”Ulempegodtgørelse”, en

vindmøllegrund: Op til 40.000.000 kroner



I offentligheden har offshore siden 2008 været 

synonymt med vindkraft. Det har kostet dyrt!

kWh priser, vindkraft i Danmark



Om 10 år siger DONG……..



Affolkning eller udvikling i yderdanmark

X

Nørrekær



Betydningen af 5 former for ejerskab

Hvem skal eje

vindmøllerne:

Lokal 

accept

Lokal 

udvikling

Almennyttige fonde, 20% laug Ja Ja

20% til laug, 80% til investor ? Nej

60% til elselskab, 40% til laug Ja Nej 

Vattenfall modellen, opkøb Nej Nej

Kommunalt ejerskab Måske Måske



Ejerskab, accept, 

ny lokaløkonomi

Lokalt 
ejerskab

Folkelig 
accept

Initiativ
Forbedret
økonomi

Lokal
udvikling





30 udkantskommuner vil høste frugterne   

ved en solidarisk vindmøllepolitik

Lokal almennyttig fondseje af 2.000 vindmøller 

med en estimeret produktion på 20 TWh/år 

har et økonomisk potentiale på 2-3 milliarder 

DKK årligt til demokratisk og bæredygtig 

udvikling i yderområderne. Til hver af de 30 

yderkommuner over 50 mio kroner årligt.



2014, DONG’s pris: 1,25 DKK pr. kWh

 DONG Energy – et dyrt 

bekendtskab for det 

danske samfund

 DONG gjorde offshore 

synonymt med vindkraft



Er almennyttigt ejerskab 

noget nyt og ekstremt?

Nej, det er det almindelige og 

et lovmæssigt krav indenfor 

fjernvarme, kraftvarmeværker, 

el-distribution mv. Hvorfor ikke 

også inden for vindenergi til 

kollektiv forsyning? 



Den gode historie….

I Hvide Sande havde der 

tidligere været et 

investorprojekt, som 

lokalbefolkningen afviste. 

Så tog de folkelige kræfter 

fat. Det almennyttige 

vindmølleprojekt har 100% 

lokal opbakning.



Danmarks rådne banan:

Områderne
med den dårligste
økonomi har de
bedste vindressourcer.
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Hvad er almennyttige formål?

Fondens vedtægter fastlægger det enkelte 

lokalsamfund, hvordan driftsoverskuddet anvendes. 

Som eksempler, der fremmer lokalt selvværd og 

velfærd, kan nævnes: Lokal energirådgivning, 

forbedret infrastruktur, havn, veje og cykelstier, 

energirenovering af offentlige bygninger, tilskud til 

foreninger, efterskoler, sportshaller, offentlig e-

mobilitet, støtte til lokale kultur- og naturinitiativer. Det 

vil skabe lokale jobs, styrke lokaløkonomien til gavn 

for områdets virksomheder, bidrage til at fastholde og 

udvikle den lokale kultur





Hvide Sande fakta:

• 3 x 3 MW V-112 Vestas vindmøller. 

• El-produktion 45 mio kWh/år. 

• Lejeindtægter til havnen: 4,8 mio kr./år i 30 år. 

• 20% ejet af vindmøllelaug. 

• 80% ejet af vindmøllefond med 

• Afkast 2- 6 mio kr./år til almennyttige formål. 

• Investering: 90 mio. kroner; 

• Lån hos 2 lokale banker med sikkerhed i vindmøllerne. 

• Gældfrie efter 6-7 år. 



Flere vindmøller
på land; styrket
lokal udvikling i 
udkantsområder

accept og 
initiativ

lokalt
ejerskab



Sol og vind er fluktuerende energi



.

www.energinet.dk/ Power right now

Wind power share 119%
July 31, 2015: 44 g CO2/kWh

Wind power share 2%
Jan 14, 2014: 472 g CO2/kWh





The challenge of the coming years will 

be the best use of the excess power



The challenge of the coming years will 

be the best use of the excess power



Kombination af kraftvarme (CHP), excess power, 

biomasse og sol i Danmarks 400 fjernvarmeværker



Solar District Heating, 

Denmark 2014



Dronninglund 2014
Solar panels 38.000 m2; Storage 62.000 m3, 22% of the heat demand



På land eller til havs?

Vi betaler dobbelt pris for elektriciteten, der 

kommer fra havet. Hvorfor?:

1) DONG og Vattenfall lobbyer hårdt for at 

genvinde deres markedsandele. De eneste, der 

har de økonomiske muskler til havvind.

2) Ingen lobbyer for forbrugereje af landvind. Lidt 

kommunalt ejerskab på Samsø, Mors og i Thisted.  



Marstal 
Storage Construction  completed





Ringkøbing District Heating



Vojens, 80.000 m2 termisk sol,

200.000 m3 vandlager

Source: Niras and Planenergi



Tak for opmærksomheden

Tak for i dag!


