Herning Kommune
BEK - By, Erhverv og Kultur
Joan Berentzen
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
bekjb@herning.dk

Tilsagn vedrørende grøn ordning

4. oktober 2013
AHG/AHG

Vi har modtaget jeres brev af 19. august 2013, hvor I har fremsendt ansøgning
om tilsagn om tilskud fra grøn ordning, jf. § 18 i lovbekendtgørelse om fremme
af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), til et projekt
vedrørende sportsgulv i den kommende Hal 2 til Vildbjerg Sports- og
Kulturcenter.
Vi har gennemgået materialet, og skal hermed meddele, at vi kan give tilsagn
om at give tilskud på DKK 761.401,75 (inkl. moms)
Vi gør opmærksom på, at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at projektet
realiseres som beskrevet i ansøgningen, herunder at vindmøllerne er
nettilsluttet.
Tilsagn om tilskud kan helt eller delvist bortfalde, hvis
1) kommunen har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller udeladt op
lysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilskud.
2) vilkår for at meddele tilsagn om tilskud ikke opfyldes.
Energinet.dk vil reducere en kommunes tilsagnsramme, såfremt planlagte
vindmøller ikke opstilles og nettilsluttes i helt eller delvist omfang, jf. VE-loven §
18, stk. 4, inden 3 år efter at tilladelse til opstilling er givet. Til grund for denne
reduktion vil Energinet.dk anvende tidsfristen i henhold til lov om planlægning §
56, eller når kommunen orienterer Energinet.dk om at planlagte opstillinger og
nettilslutninger af nye vindmøller ikke bliver realiseret.
Ved bortfald af tilsagn skal kommunen tilbagebetale udbetalte tilskud til
Energinet.dk.
Efter afholdelse af udgifterne skal I ansøge om udbetaling af tilskudsbeløbet.
Ansøgningsskemaet kan findes på vores hjemmeside.
På Energinet.dk's hjemmeside offentliggøres jeres ansøgning som inspiration til
andre kommuner. Hvis I har spørgsmål i sagen eller ikke ønsker jeres ansøgning
offentliggjort, skal I kontakte De Fire Vindmølleordninger på e-mail:
fo@energinet.dk eller tlf.: 70 20 13 53.
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Med venlig hilsen

Anja Holmgaard Graversen
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Herning Kommune
BEK - By, Erhverv og Kultur
Joan Berentzen
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
bekjb@herning.dk

Tilsagn vedrørende grøn ordning

4. oktober 2013
AHG/AHG

Vi har modtaget jeres brev af 19. august 2013, hvor I har fremsendt ansøgning
om tilsagn om tilskud fra grøn ordning, jf. § 18 i lovbekendtgørelse om fremme
af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), til et projekt
vedrørende varmepumper til Spejderhytten i Vildbjerg.
Vi har gennemgået materialet, og skal hermed meddele, at vi kan give tilsagn
om at give tilskud på DKK 39.865,00 (inkl. moms)
Vi gør opmærksom på, at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at projektet
realiseres som beskrevet i ansøgningen, herunder at vindmøllerne er
nettilsluttet.
Tilsagn om tilskud kan helt eller delvist bortfalde, hvis
1) kommunen har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller udeladt op
lysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilskud.
2) vilkår for at meddele tilsagn om tilskud ikke opfyldes.
Energinet.dk vil reducere en kommunes tilsagnsramme, såfremt planlagte
vindmøller ikke opstilles og nettilsluttes i helt eller delvist omfang, jf. VE-loven §
18, stk. 4, inden 3 år efter at tilladelse til opstilling er givet. Til grund for denne
reduktion vil Energinet.dk anvende tidsfristen i henhold til lov om planlægning §
56, eller når kommunen orienterer Energinet.dk om at planlagte opstillinger og
nettilslutninger af nye vindmøller ikke bliver realiseret.
Ved bortfald af tilsagn skal kommunen tilbagebetale udbetalte tilskud til
Energinet.dk.
Efter afholdelse af udgifterne skal I ansøge om udbetaling af tilskudsbeløbet.
Ansøgningsskemaet kan findes på vores hjemmeside.
På Energinet.dk's hjemmeside offentliggøres jeres ansøgning som inspiration til
andre kommuner. Hvis I har spørgsmål i sagen eller ikke ønsker jeres ansøgning
offentliggjort, skal I kontakte De Fire Vindmølleordninger på e-mail:
fo@energinet.dk eller tlf.: 70 20 13 53.
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Herning Kommune
BEK - By, Erhverv og Kultur
Joan Berentzen
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
bekjb@herning.dk

Afslag på ansøgning om tilskud efter grøn ordning

12. december 2013
GEE/AHG

Ved brev af 19. august 2013 ansøgte I om tilsagn om tilskud på DKK 85.137,50
inkl. moms fra grøn ordning til etablering af gang- og cykelsti, tilslutning af
trappe til stiforløb, samt belysning ved stiforløb ved Skoletoften i Sinding, jf. §
18 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1274 af 11.
november 2013 (VE-loven).
Afgørelse
Vi skal hermed meddele jer, at vi ikke kan imødekomme jeres ansøgning om
tilsagn om tilskud fra grøn ordning.
Faktiske omstændigheder
I har oplyst at tilskuddet skal anvendes til etablering af gang- og cykelsti,
tilslutning af trappe til stiforløb, samt belysning ved stiforløb på et areal mellem
Skoletoften og Sinding-Ørre Midtpunkt Skolens parkeringsareal. Det er samtidigt
oplyst at stien skal anlægges på et areal tilhørende Herning Kommune, og
Borgerforeningen for Sinding og Ørre skal have den efterfølgende
vedligeholdelsespligt.
Vurdering og begrundelse
Efter VE-lovens § 18, stk. 3, nr. 1 kan tilskud afholdes til anlægsarbejder til
styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen. Efter
bemærkningerne til lovens bestemmelser om formålet med grøn ordning kan
tilskud fra ordningen ydes til anlægsarbejder, som vurderes at kunne styrke
landskabelige eller rekreative værdier i kommunen. Herunder kan der ydes
tilskud til aktiviteter på bygninger og anlæg, som ejes af kommunen eller en
forening eller lignende og som benyttes til offentlige formål. Hertil er der et
generelt krav om at aktiviteterne skal medvirke til at fremme den lokale accept
af opstilling af nye vindmøller.
Ud fra de faktiske oplysninger i sagen, er der i det konkrete projekt tale om et
projekt på et areal, der er ejet af kommunen, og Borgerforeningen for Sinding
og Ørre skal have vedligeholdelsespligten. Projektet er byggeanlægsarbejde i
form at etablering af en gang- og cykelsti, tilslutning af trappe til stiforløb, samt
belysning ved stiforløb.
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Der er imidlertid vores vurdering, at der ikke er tale om styrkelse af hverken en
landskabelig eller en rekreativ værdi i kommunen, eller i øvrigt aktiviteter som
fremmer accepten af opstilling af vindmøller, da der er tale om en sti og tilbehør
hertil til brug ved almindelig færdsel langs Skoletoften og ved skolens
parkeringsareal. Stien etableres dermed ikke med henblik på mulighed for
oplevelse og udfoldelse af rekreative aktiviteter, og har heller ikke en sådan
tilknytning til vindmølleopstilling, at den fremmer accepten af opstillingen af
vindmøller.
Der er derfor ikke hjemmel i VE-loven til at give tilsagn om tilskud fra grøn
ordning til det konkrete projekt.
Hjemmelgrundlag
Vores afgørelse er truffet med hjemmel i VE-loven, § 18, stk. 3.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 20,
stk. 1, i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1274 af 11.
november 2013 (VE-loven).
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