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Vind 

 

Status for ansøgninger vedr. havmøller 

 

Fra de fem kystnære initiativetagere, der i november havde foretræde for EPU, har Energisty-

relsen kun modtaget ansøgninger fra tre af projekterne: Bornholm, Mejlflak ved Århus og 

ProjektZero ved Sønderborg.  

 

Af disse tre ansøgere er det kun Mejlflak-projektet, der angiver, at projektet vil kunne gen-

nemføres til den gældende afregning. Uanset at Mejlflak projektet indgik i forbindelse med 

foretrædet for EPU for at påpege, at den gældende afregning ikke er tilstrækkelig til projektet, 

har initiativtagerne overfor Energistyrelsen fastholdt, at projektet kan gennemføres til den 

gældende afregning. Der er derfor den 1. juni 2011 givet forundersøgelsestilladelse til dette 

projekt. 

 

Da projektet fra Bornholm og ProjektZero forudsætter en højere afregningspris end den gæl-

dende, er disse projekter indtil videre sat i bero. 

 

Der er givet etableringstilladelse til opførelse af forsøgs-/demonstrationsmøller ved Avedøre 

Holme og ud for Frederikshavn samt forundersøgelsestilladelse til Nissum Bredning. 

 

De øvrige projekter, der fremgår af bilag 1 afventer den screening af kystnære områder, der 

fremgår af regeringens Energistrategi 2050 med henblik på at få kortlagt de bedst egnede om-

råder til opstilling af kystnære havmøller.  

 

Lokalt ejerskab til vindmøller 

 

Nye møller, der i dag opstilles på land eller på havet udenfor udbud, får uanset ejerskab et 

pristillæg på 25 øre/kWh i 22.000 fuldlasttimer samt en godtgørelse på 2,3 øre/kWh for ba-

lanceringsomkostninger mv. 

 

For at give lokale vindmøllelaug og andre initiativgrupper mulighed for at igangsætte forun-

dersøgelser m.v. til vindmølleprojekter er der i medfør af VE-loven etableret en garantifond 

på 10 millioner kr., der gør det lettere for lokale initiativer at optage kommercielle lån til fi-

nansiering af forundersøgelser, og som kan holde initiativtagerne økonomisk skadesløse, hvis 

projektet ikke kan realiseres. 
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Ligeledes skal opstillere af vindmøller med en totalhøjde på mindst 25 meter, herunder hav-

vindmøller, der er opstillet uden for statslige udbud, ifølge VE-lovens køberetsordning udby-

de mindst 20 procent af vindmølleprojektet til lokalbefolkningen.  

 

Køberetsordningen og garantiordningen vil blive evalueret i løbet af 2011. 

 

I forbindelse med evalueringen af køberetsordningen overvejes det at lade udbud af kystnære 

havmøller være omfattet af køberetsordningens krav om udbud af 20 pct. af projekterne til lo-

kale.  
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Bilag 1 

 

OVERSIGT OVER ANSØGNINGER OM HAVMØLLEPARKER UDEN FOR UD-

BUD.   

 

 

 

 

Placering MW 

Bornholm, Rønne Bakke 70 

Mejlflak, Århus Bugt 100 

Nissum Bredning, øst for sejlrenden 36 

Nissum Bredning, syd for eksisterende møller, vest for 

sejlrenden 

20 

Ringkøbing Fjord 40 - 60 

Vejsnæs Flak, syd for Ærø 210 

Lillegrund, nordøst for Als  60 – 120  

Langeland Havmøllepark -Nord/vest for Langeland 21 

Øst for øen Hjelm, Kattegat. 50-80 

Syd for Sæby- nordlige Kattegat 100-200 

Havknude Flak, syd for Grenå Havn 40-60 

Torø Rev, Lillebælt, ud for Assens 50-70 

Venø Bugt i Limfjorden ved Struer.  30-50 

Femer Bælt, vest for Rødby. 8-10 

Livø Bredning, øst for Dråby i Limfjorden.  27 

Kasser Odde Flak (øst for) i Vejle Fjord.  18 

Skadegrund, øst for Helgenæs. 54 
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Asnæs Rev v/ Kalundborg 24 

Farø Jord, vest for Farøbroen 36 

Sjællands Odde Rev 72 

Langelands Bælt- vest for Lolland 69 

Nordsøen eller Skagerak 

Ansøgningen er helt ny og ikke specificeret tilstrækkeligt 

Ukendt 

Nedennævnte ansøgninger vedrører lokaliteter, hvortil 

der allerede er modtaget ansøgninger 

 

Vejsnæs Flak II 60-120  

Havknude Flak II 30 

Torø Rev II, syd for Grenå.  36 

Sæby Flak II 45 

 

 

 


