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Landvind – tilvækst på land

• Landmøller er billigere end havvindmøller, hvorfor der er 
fordele ved en fortsat udbygning på land.

• Der er behov for pladser til udbygning samt til erstatning af 
gamle møller som nedtages.

• Der er forventning om en tilvækst på 500 MW frem til 2020

• Frem mod 2020 vil der være omkring 1.300 MW 
eksisterende møller som bliver ældre end 20 år og derfor i 
stort omfang forventes nedtaget.

• I alt forventes 1.800 MW møller sat op på land

• Nye møller er typisk større end de gamle og kan derfor kun 
i begrænset omfang stå samme sted som de nedtagne.



Landvind - planlægning

• Kommunerne har eller er i gang med at udpege nye 
områder til opstilling af nye møller. Foreløbig er der 
udpeget et bruttoområde med plads til over 1000 MW.

• Ikke alle nu udpegede bruttoområder vil efter nærmere 
vurdering, nabohøringer mv. kunne udnyttes, hvorfor der 
fortsat er behov for udpegning af nye opstillingspladser.

• Der er igangsat undersøgelse af mulighederne for at opstille 
møller tættere på veje og jernbaner end hidtil.

• Arbejdet med at udbyde statslige arealer til opstilling af 
vindmøller fortsættes.

• Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal understøtte den 
fortsatte planlægning i kommunerne og udvikle nye 
redskaber hertil.



Landvind – analyse af støttevilkår

• Den teknologiske udvikling forventes at billiggøre 
vindkraftproduktionen.

• Stigende markedspriser medvirker til øgede indtægter til 
mølleejerne.

• Analysere, om tilskuds-systemet kan udformes, så det kan 
tage højde for den fremtidige udvikling og ikke giver 
anledning til overkompensation.

• Af hensyn til investorerne er det foreslået, at en evt. 
ændring af støttesystemet først sker fra 2014, så der er tid 
til at realisere de igangværende projekter på grundlag af de 
nuværende vilkår.



Landvind - værditabsordningen

• Almindelig enighed om at ordningen ikke belaster opstilleren 
økonomisk i væsentligt omfang.

• Skyldes især ”afbalanceret” administration fra 
Taksationsformændenes side.

• Almindelig enighed om, at der er tendens til, at ordningen gør det 
lettere for kommunerne at skaffe pladser. 

• De interesseorganisationer, der (især) repræsenterer 
opstillersiden er dog enige om at anbefale en afskaffelse af 
ordningen - DE, DI, Vindmølleindustrien, Vindmølleforeningen og 
Landbrug og Fødevarer) er enige heri. 

• Hovedbegrundelsen: Giver vindmøller et dårligt ry, hvilket skader 
opstilling i Danmark og eksporten. Desuden finder disse parter, at 
ordningen er ”ulogisk, usaglig og urimelig”.

• KL anbefaler at ordningen fortsætter.



Landvind - værditabsordningen

Branchens hovedændringsforslag, hvis værditabsordningen 
skal fortsætte:

• Kun erstatning ved tab på beboelsesejendomme (ikke for 
tab på anden fast ejendom).

• Ingen hensyntagen til støj og skyggekast, som skal 
reguleres af miljø- og planlovgivning.

• Større anmeldelsesgebyr for at begrænse ubegrundede 
ansøgninger.

• Mere fleksibilitet i frister for afholdelse af info-mødet. 



Landvind - værditabsordningen

Taksationsformændenes vigtigste ændringsforslag:

• Direkte naboorientering. Lokalblade er ikke nok. 
Knapt 12 % anmeldes for sent.

• Afklaring af om der kun skal gives erstatning ved tab 
på beboelse og ikke for tab på anden ejendom 
(produktionstab, tab for andre vindmøller, 
jagtrettigheder osv).

• Bagatelgrænsen på 1 % kan virke vilkårlig 

• Administrative justeringer (afstandskravet og gebyr/ 
betalingstidspunkt/ genoptagelse af sager?/ mulighed 
for delegation til sekretariatet mv)



Landvind - køberetsordning

• Generel tilslutning til at fortsætte ordningen, men behov for 
justeringer.

• Køb sker ofte af få store investorer, der køber til kostpris. 
Tiltag mhp. at sikre flest mulige lokale investorer.

• Bedre info om udbuddet, f.eks. lokalt orienteringsmøde og 
evt. større inddragelse af Energinet.dk

• Minimering af usikkerheden om økonomi bl.a. gennem 
senere købstidspunkt og krav til revisor 

• Andre tiltag som forlængelse af udbudsperioden, loft over 
antal andele pr. køber.

• Forsøgsmøller er i dag undtaget køberetsordningen. Dette 
gælder, selv om de senere bliver produktionsmøller. Evt. 
udskudt køberet for forsøgsmøller kan overvejes.

• Køberetsordningen skal også gælde kystnære møller, der 
har været i udbud.



Landvind – grøn ordning

• Generel enighed om, at det kan være et rigtigt godt incitament for 
at få kommunerne ”på banen”

• Har haft startvanskeligheder pga. af manglende viden i 
kommunerne, om hvordan ordningen kan bruges.

• Ordningen kan bruges til;

• Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative 
værdier i kommunen

• Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. 
for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder 
i kommunen. Eksempler på, hvad ordningen har været brugt 
til:

• Etablering af solfanger- og solcelleanlæg i forbindelse med 
ombygning af skole ,

• Renovering af forsamlingshus, 

• Anlæg af skovareal til at give “læ” for nyopstillede vindmøller.



Landvind - garantiordning

• Maksimal garanti på 500.000 kr. pr. projekt.
• Tilsyneladende tilfredshed med ordningen
• Indtil videre er der givet 11 garantier 
• Garantiforpligtelsen er ikke blevet udløst endnu, dvs ingen 

direkte omkostninger ved ordningen.


