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1 PRÆAMBEL
1.1

Møller, der opsættes under forsøgsordningens vilkår, støttes med et
pristillæg, som garanterer en afregning på 70 øre/kWh for en produktion, der
svarer til summen af en el-produktion i 15.000 timer med vindmøllens
installerede effekt (fuldlasttimer) og en el-produktion på 12,7 MWh pr.
kvadratmeter rotorareal.

1.2

Støtten udbetales fra tidspunktet for nettilslutning.

1.3

Formålet med forsøgsordningen fremgår af indkaldelse af ansøgninger af juli
2015 (Bilag G).

1.4

Disse vilkår og bilagene (se punkt 8) indeholder de administrative og
økonomiske bestemmelser, herunder om støttemodtageres ansvar,
forudsætninger for udbetaling af støtte og rapporteringsforløbet fra starten til
afslutningen af forsøgsprojektet.

1.5

Vilkårene er et tillæg til de generelle vilkår og bestemmelser, der gælder for
havvindmøller opsat uden for de nationale udbud (under de såkaldt ”åbendør” regler).

1.6

Disse vilkår erstatter alle tidligere vilkår, som hermed bortfalder.

2 STØTTEMODTAGERE OG ANSVAR
2.1

Tilsagnshaveren

2.1.1

Der skal for projektet udpeges en tilsagnshaver, som er ansvarlig for at
ansøge om alle nødvendige tilladelser for gennemførslen af
forsøgsprojektet.

2.1.2

Tilsagnet kan bortfalde såfremt, tilsagnshaver ikke er i besiddelse af alle
tilladelserne på de af Energistyrelsen angivne tidspunkter, jf. punkt 6.

2.1.3

Tilsagnshaveren skal inden udgangen af 2016 være i besiddelsen af
etableringstilladelsen samt have indsendt detailprojektet til Energistyrelsen.

2.1.4

Tilsagnshaveren er den virksomhed som indgår en aftale om afregning af
el-produktionen fra et vindkraftværk efter forsøgsordningens regler, mod at
gennemføre forsøgsprojektet som beskrevet i projektbeskrivelsen.
Projektbeskrivelsen kræves indsendt til Energistyrelsen i forbindelsen med
ansøgning om etableringstilladelsen.

2.1.5

Tilsagnshaver er ligeledes bindeled mellem Energistyrelsen og de øvrige
projektdeltagere.

2.1.6

Tilsagnshaveren er økonomisk og faglig ansvarlig for projektets
gennemførelse. Dette indebærer, at tilsagnshaveren modtager støtten
samt afregner og koordinerer alle økonomiske og faglige forhold over for
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øvrige projektdeltagere i projektet. Endvidere indebærer det, at
tilsagnshaveren fremsender relevante skemaer, oplysninger, rapporter og
regnskab ved idriftsættelse af vindkraftværket til Energistyrelsen i henhold
til disse vilkår og eventuelle projektspecifikke vilkår fastsat i
etableringstilladelsen. Tilsagnshaveren er ansvarlig for de potentielle
omkostninger, som fremskaffelse af overnævnte dokumenter kan medføre.
2.1.7
2.2

Udskiftning af kontaktpersoner skal meddele skriftligt til Energistyrelsen.
Bogføring

2.2.1

Såvel tilsagnshaveren som øvrige projektdeltagere skal sikre, at
forvaltningen af projektudgifterne er tilrettelagt på en betryggende måde.
Det skal sikres, at bogføring er korrekt indrettet, så udgifterne vedrørende
forsøgsprojektet holdes adskilt fra bogføringen af såvel tilsagnshaverens
som de øvrige deltageres andre indtægter og udgifter. Udgifterne skal
føres på særskilte konti. Tilsagnshaveren er ansvarlig for de potentielle
omkostninger, som fremskaffelse af overnævnte dokumenter kan medføre.

2.2.2

Energistyrelsen kan anmode om yderligere oplysninger i forbindelse med
indsendelse af de økonomiske redegørelser såfremt, der ikke er foretaget
tilstrækkelig adskillelse i bogføringen. Manglende indsendelse af yderligere
materiale samt efterfølgende henstilling om tilretninger i bogføringen, jf.
punkt 2.2.1, vil kunne medføre sanktioner jf. punkt 6. Tilsagnshaveren er
ansvarlig for de potentielle omkostninger, som fremskaffelse af overnævnte
dokumenter kan medføre.

3 STØTTEMÆSSIGE FORHOLD
3.1
3.1.1

3.2
3.2.1

3.3
3.3.1

Støtten
På baggrund af Nissum Brednings Vindmøllelaug I/S forsøgsprojekt
”Testbed for nye teknologier og integreret design” vil I/S Nissum Bredning
Vind modtage støtte til en produktion svarende til ca. 48.800 fuldlasttimer.
Støtte fra EU og andre støtteordninger
Forsøgsordningen kan inden for EU-Kommissionens
statsstøttegodkendelse ikke yde støtte til projektet, hvis det modtager
støtte fra andre udviklings- og demonstrationsprogrammer.
Tilsagnshaveren og øvrige projektdeltager erklærer ved at underskrive
tilsagnet, at forsøgsprojektet ikke modtager nogen af de overnævnte
støtter. Overtrædelse af dette kan medføre fratagelsen af støtten, jf. punkt
6.
Tilskyndelsesvirkning af støtte
Støtten til projektet gives under forudsætning af, at støtten er nødvendig for
at gennemføre projektet i det omfang og/eller i det tempo, som fremgår af
projektbeskrivelsen.
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4 PROJEKTFORLØBET (FRA START TIL AFSLUTNING)
4.1

Faglig og økonomisk redegørelse skal være fremsendt og godkendt af
Energistyrelsen senest to måneder inden den planlagte idriftsættelse af
møllerne. Tilsagnet kan bortfalde såfremt, tilsagnshaver ikke har fremsendt
redegørelsen til Energistyrelsen, jf. punkt 6.

4.2

Før projektstart

4.2.1

Projektet kan ikke igangsættes, før der foreligger et underskrevet tilsagn af
tilsagnshaveren og øvrige projektdeltagere og modtaget i Energistyrelsen.
Tilsagnshaveren indestår for, at alle projektdeltagere accepterer de givne
vilkår. Alle projektdeltagere skal acceptere ved underskrift og parafering.

4.2.2

Tilsagnet baseres på programmets lovgrundlag, disse vilkår og
ansøgningen inkl. bilag.

4.2.3

Inden underskrift af tilsagnet afholder tilsagnshaveren et opstartsmøde for
alle projektdeltagere med henblik på at markere projektets start samt at
sikre, at alle projektdeltagere kender det samlede projekt samt disse vilkår.
Energistyrelsen inviteres til mødet med henblik på at aftale et
rapporteringsforløb og en tidsplan. Opstartsmødet forventes afholdt senest en
uge efter meddelelsen om tildeling af støtten. Tilsagnet og vilkår skal være
accepteret og underskrevet af alle projektdeltager senest fredag d. 17. juni
2016.

4.2.4

Efterfølgende ændringer i vilkårene skal aftales skriftligt (se punkt 4.4
vedrørende ændringer i projektet).

4.2.5

Det er tilsagnshaverens ansvar at udarbejde rapporteringsplanen og
tidsplanen for projektet. Begge dokumenter skal fremsendes til
Energistyrelsen inden underskrift af tilsagnet og er en forudsætning for
endeligt tilsagn. Begge dokumenter skal vedhæftes tilsagnet henholdsvis som
bilag C og D.

4.2.6

Det er tilsagnshaverens ansvar, at der udarbejdes en samarbejdsaftale,
som regulerer samarbejdet mellem projektets parter, herunder økonomiske
forhold. Samarbejdsaftalen underskrives af alle projektets parter og
vedhæftes tilsagnet som bilag E.

4.2.7

Det underskrevne tilsagn skal indeholde alle bilag listet i punkt 7.

4.3
4.3.1

4.4
4.4.1

Projektstart og opfølgning frem til nettilslutningstidpunktet
Frem til nettilslutningenstidspunktet skal tilsagnshaveren levere faglige og
økonomiske rapporter i henhold til tilsagnet. Tilsagnshaver skal fremsende
dokumentation for nettilslutning til Energistyrelsen.
Ændringer i projektet
Væsentlige ændringer af projektet skal godkendes skriftligt af
Energistyrelsen. Det gælder væsentlige ændringer i forhold til budget,
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finansiering, projektdeltagere, tidsplan, projektbeskrivelse,
nøglemedarbejdere hos projektleder og projektdeltagerne.
4.4.2

4.5

Væsentlige forsinkelser i projektets fremdrift, i forhold til tilsagnets
rapportering- og tidsplan, skal straks meddeles til Energistyrelsen.
Idriftsættelse og økonomisk slutrapportering

4.5.1

I forbindelse med idriftsættelsen (nettilslutning) af forsøgsprojektet og frem
til udløbet af støtteperioden, skal der regelmæssigt rapporteres om faglig
fremdrift og afholdte udgifter. Hyppigheden og indholdet af rapporterne
aftales nærmere med tilsagnshaveren i forbindelse med opstartsmødet.
Rapporteringen skal redegøre for omfanget af de gennemførte aktiviteter
og eventuelle afvigelser fra det støttede forsøgsprojekt og tidsplanen
(Gantt-diagram). Ansøgningen om etableringstilladelsen forventes at blive
den første rapport, som tilsagnshaveren skal fremsende til Energistyrelsen.

4.5.2

Såfremt det fremsendte materiale ikke er tilstrækkeligt for vurdering af
projektforløbet, kan Energistyrelsen til enhver tid anmode tilsagnshaveren
om yderligere oplysninger om såvel faglig som økonomisk dokumentation. I
dette tilfælde skal tilsagnshaveren fremsende de efterspurgte dokumenter
inden 14 dage for at undgå sanktioner, jf. punkt 6. Tilsagnshaveren er
ansvarlig for de potentielle omkostninger, som fremskaffelse af overnævnte
dokumenter kan medføre.

4.5.3

Væsentlige afvigelser mellem rapporterne og det støttede forsøgsprojekt
kan medføre sanktioner, som beskrevet i punkt 6, med mindre afvigelserne
er aftalt med Energistyrelsen.

4.5.4

Slutregnskabet for det samlede projekt udarbejdes af tilsagnshaveren og
skal indsendes til godkendelse af Energistyrelsen senest to måneder efter
støtteperiodens udløb. Overtrædelse af denne frist kan medføre sanktioner
som beskrevet i punkt 6. Energistyrelsen kan tillade en fristforlængelse
såfremt, der foreligger særlige omstændigheder. Tilsagnshaveren er
ansvarlig for de potentielle omkostninger, som fremskaffelse af overnævnte
dokumenter kan medføre.

4.5.5

Til brug for udarbejdelsen af det samlede slutregnskab modtager
tilsagnshaveren revisorpåtegnede regnskaber fra alle projektets
støttemodtagere. For øvrige projektdeltagere, der ikke har modtaget støtte,
modtager tilsagnshaveren som minimum dokumentation for afholdte
udgifter i form af en underskrift fra den økonomisk ansvarlige.

4.5.6

Slutregnskabet skal omfatte følgende udgifter:

4.5.6.1

CAPEX: alle afholdte udgifter forbundet til udførslen af projektet frem til
nettilslutningstidspunktet, som beskrevet i ”NBV Budget 161215.pdf”
(bilag F)

4.5.6.2

OPEX: alle afholdte udgifter forbundet til normal vedligeholdelse af
parken efter nettilslutningspunktet, som beskrevet i ”NBV Budget
161215.pdf” (bilag F)
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4.5.6.3

4.5.7

Yderligere udgifter: alle andre udgifter direkte forbundet til
forsøgsordning, såsom timeforbrug og materieler anvendte til test af
forsøgselementer mv., som beskrevet i ”NBV Budget 161215.pdf” (bilag
F)
Væsentlige økonomiske afvigelser fra udgifterne dokumenteret i
slutregnskabet og de beskrevne udgifter i ”NBV Budget 161215.pdf” (bilag
F) kan medføre sanktioner, jf. punkt 6. Tilsagnshaveren er ansvarlig for de
potentielle omkostninger, som fremskaffelse af overnævnte dokumenter
kan medføre.

5 ANSVAR OG RETTIGHEDER
5.1

Energistyrelsen kan ikke på noget tidspunkt drages til ansvar, hvis
forsøgsprojektet skulle vise sig at krænke tredjemands rettigheder herunder
patenter, eller hvis projektet på anden vis skulle pådrage sig et ansvar
direkte eller indirekte over for tredjemand.

6 BORTFALD OG TILBAGEBETALING AF STØTTEN
6.1

Energistyrelsen kan træffe afgørelse, om at støtten kan hel eller delvis
bortfalde samt afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af støtte, hvis:

6.1.1

Tilsagnshaveren ikke er i besiddelse af alle nødvendige tilladelser eller
fremsender materiale, herunder rapporter, redegørelser mv., på de af
Energistyrelsen angivne tidspunkter.

6.1.2

Tilsagnshaveren ikke sikrer korrekt bogføring og efterkommer anmodning
om indsendelse af materiale til kontrol heraf.

6.1.3

Tilsagnshaveren har givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller fortiet
oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilskud eller
under projektforløbet fx modtagelse af andre støtteordninger.

6.1.4

Væsentlige dele af forsøget ikke gennemføres – betydelig afvigelse fra det
støttede forsøgsprojekt som beskrevet i rapporterne.

6.1.5

Projektet bliver ikke afsluttet inden for den aftalte frist, og tilsagnshaveren
ikke har anmodet Energistyrelsen om fristforlængelse. Der er mulighed for
fristforlængelse med godkendelse af Energistyrelsen, hvis der er saglige
grunde til forsinkelsen.

6.1.6

Der er betydelige afvigelser mellem udgifterne beskrevet i budgettet ”NBV
Budget 161215.pdf” i bilag F og slutregnskabet.

6.2

Klage over afgørelser truffet i medfør af punkt 6.1 skal indbringes for
Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal
være indgivet skriftligt inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt.
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7 TILSAGNSHAVEREN: I/S NISSUM BREDNING VIND
KONTAKTOPLYSNINGER
7.1
Firmaoplysninger
CVR-nr.: 37559407
c/o kasserer Jens Jørgen Birch
Rugvænget 3
7673 Harboøre
7.2
Kontaktpersoner
Bestyrelsesformand
Peter Wisbech Christensen
Teglvænget 11
7620 Lemvig
E-mail: pwig@mail.dk
Tlf.: 97 82 21 96
Bestyrelsesnæstformand
Lars Naur
Smørblomsten 29
6950 Ringkøbing, Rindum
E-mail: lna@jyskenergi.dk
Tlf.: 51 90 40 61 / 41 12 87 43
Bestyrelseskasserer
Jens Jørgen Birch
Rugvænget 3
7673 Harboøre
E-mail: birchjj@post.tele.dk
Tlf.: 97 83 50 34 / 20 53 28 11
Bestyrelsesmedlem
Jørn Snejbjerg
Tolumvej 9
7673 Harboøre
E-mail: j.snejbjerg@mail.dk
Tlf.: 97 83 45 64
Bestyrelsesmedlem
Jan Rønn
Rugvænget 13
7673 Harboøre
E-mail: jan_roenn@hotmail.com
Tlf.: 97 83 45 82
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Bestyrelsesmedlem
Ebbe Ravn Sørensen
Stadionvej 30
7673 Harboøre
E-mail:
Tlf.: 97 83 43 03

8 BILAGS LISTE
Bilag A: Afgørelse om tildeling af støtten af januar 2016
Bilag B: Vilkår for forsøgsordningen for ny havvindteknologi af juni 2016
Bilag C: Rapporteringsplan inkl. status- og slutrapporter
Bilag D: Tidsplan (gantt diagram)
Bilag E: Samarbejdsaftale mellem tilsagnshaveren og de øvrige projektdeltagere
Bilag F: Nissum Brednings Vindmøllelaug I/S’s ansøgning inkl. alle bilag
Bilag G: Indkaldelse af ansøgninger til forsøgsordning for ny havvindteknologi af juli
2015
Bilag H: Garantierklæring
Bilag I: Notat om selskabsændring

Side 9/9

