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INDLEDNING
Der er etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet på land efter den 21. februar
2008, hvor der indbetales 88.000 kr. pr. MW kapacitet pr. vindmølle til Energinet.dk. Når vindmøllen er tilsluttet
elnettet, kan kommunen efter godkendelse fra Energinet.dk råde over disse penge.
Ordningens formål er at fremme accepten af opstillingen af vindmøller på land, samt at styrke lokale landskabelige og rekreative værdier.
Benævnelsen VE-midler anvendes for de midler, der er i den grønne ordning i medfør af VE-loven (lov om
fremme af vedvarende energi).
Denne administrationspraksis beskriver, hvordan Herning Kommune vil administrere midlerne i Grøn Ordning,
og gælder for perioden fra november 2012 og indtil andet måtte besluttes.
Kommunens administrative sagsbehandling vedrørende Grøn Ordning varetages af Planafdelingen.

HVILKE PROJEKTER STØTTES?
Indenfor den økonomiske ramme Energinet.dk har beregnet, kan kommunen få dækning af omkostninger til
projekter, der fremmer lokal accept af nye vindmøller. Det kan være
•
•

anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen, eller
kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af
udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen.

Formået med projekterne er at kompensere for de forringelser, som opstillingen af vindmøller kan opleves at
have, af lokale naturmæssige eller rekreative værdier.
På Bilag 1, bagerst i dokumentet, er det defineret nærmere, hvilke projekter pengene kan anvendes til.
Vigtigt: Projektet må ikke være påbegyndt før der er givet tilsagn fra Energinet.dk.

GEOGRAFISK FORDELING AF VE-MIDLERNE
Byplanudvalget har besluttet at VE-midlerne først og fremmest anvendes indenfor en radius af 4,5 km af de
vindmølleprojekter, som midlerne stammer fra, for at prioritere de lokalområder som møllerne påvirker mest.
I tilfælde af, at der ingen kvalificerede ansøgninger findes inden for denne radius, tages hele kommunens
geografiske område i betragtning til midlerne.
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HVORDAN ANSØGER DU?
På Herning Kommunes hjemmeside (herning.dk/vindmoeller) findes et ansøgningsskema til Grøn Ordning,
som du og din forening skal udfylde for at komme i betragtning til VE-midlerne.
Ansøgningen skal indeholde en grundig beskrivelse af projektets formål og omfang. Det skal være klart hvem
projektet er rettet mod og hvem, der forventes at få gavn heraf. I projektbeskrivelsen skal det også fremgå
hvordan projektet tænkes udført.
Derudover er det vigtigt at beskrive hvorledes projektet er til gavn for lokalområdet og hvordan det i bred
forstand er med til at fremme accepten af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen, samt at skabe
forståelse for og accept af opstillede vindmøller i området. Det er væsentligt, da det er på denne baggrund,
der ydes støtte.
Det er helt essentielt, at der til ansøgningsskemaet er vedlagt et gennemarbejdet budget, da dette er afgørende for omfanget af støtten. Alle udgifter i projektet skal specificeres og anføres i budgettet, da kun dokumenterede og budgetterede udgifter kan støttes af ordningen. Derfor er det en god idé at være opmærksom på, at
budgettet ikke forældes inden ansøgningsfristen er udløbet. Indhentede tilbud kan med stor fordel vedlægges
budgettet.
Det er Energinet.dk, der yder støtte til udvalgte projekter, og Herning Kommunes rolle er at formidle ansøgningerne fra foreningerne til Energinet.dk.
Det er kun foreninger, bestyrelser o. lign. samt Herning Kommune, der kan ansøge om VE-midlerne.

Ansøgningsfase
for Grøn Ordning

3 mdr.

Lokalplan
endeligt
vedtaget

Byggetilladelse

Mølle tilsluttes elnettet
Det oplyses hvor stor en pulje
der kan søges, hvordan og hvilket
lokalområde der prioriteres
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Administrativ
sagsbehandling

Politisk
behandling

Proceduren ved ansøgning om VE-midler er beskrevet i punktform og illustreret med en tidslinje herunder.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kommunen annoncerer ansøgningsfasen på www.herning.dk/vindmoeller.
Ansøgningsfasen vil varer fra byggetilladelsen bliver givet til tre måneder efter
at vindmøllerne tilsluttes elnettet.
Administrativ sagsbehandling af indkomne ansøgninger.
Politisk behandling af ansøgninger.
Kommunen indsender ansøgning til Energinet.dk om tilsagn - vedlagt projektbeskrivelse
og budget for hvert projekt, kommunen ønsker at give tilskud
Energinet.dk giver tilsagn (eller afslag)
Projekter kan igangsættes (ved tilsagn)
Projekter afsluttes
Kommunen indsender ansøgning til Energinet.dk om udbetaling af tilskud - vedlagt dokumentation
for udgifter og revideret regnskab for hvert projekt samt en rapport over det udførte projekt
Energinet.dk udbetaler tilskuddet til kommunen jf. tilsagn
Er der flere midler i puljen startes en ny ansøgningsrunde

Energinet.dk behandler
ansøgninger

Hvis tilsagn, igangsættes projektet.
Udgifterne afholdes af Herning
Kommune mod dokumentation

Afgørelse fra Energinet.dk
Tilsang eller afslag

Er der stadig flere midler i puljen
startes der en ny ansøgningsrunde

Projektet er afsluttet.
Dokumentation sendes til Energinet.dk
Energinet.dk frigiver midlerne til HK
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INDHENTNING AF FORSLAG TIL PROJEKTER
Ved fordeling af midler til projekter indenfor 4,5 km af et vindmølleprojekt annoncerer kommunen som minimum på kommens hjemmeside. Annonceringen sendes i kopi til relevante fagområder internt i kommunen.
Ved fordeling af VE-midler kan kommunen endvidere indhente forslag hos andre, f.eks. turismeorganisationer,
naturvejledere og foreninger, der arbejder for at fremme natur- og rekreative interesser. Kommunen kan også
selv foreslå projekter.
Kommunen annoncerer efter forslag til anvendelse af VE-midlerne gennem én eller flere ansøgningsrunder
efter som nye vindmøller bliver tilsluttet elnettet. Ved annoncering oplyses ansøgningsfrist samt hvor mange
penge, der er til rådighed i det berørte lokalområde.
Kontakten mellem kommunen og de berørte lokalområder kan ske via lokale repræsentanter. Lokale repræsentanter defineres her som privatpersoner eller personer, der repræsenterer foreninger, bestyrelser eller
lignende, der er repræsenteret og/eller virker i lokalområdet.
Kommunen kan allerede i forbindelse med behandling af ansøgning om lokalplan for et vindmølleprojekt informere om Grøn Ordning bl.a. gennem borgermøder om vindmølleprojekter.

BESLUTNING OM TILSKUD TIL PROJEKTER
Under forberedelse af den politiske beslutning undersøges det, om der er planmæssige, juridiske eller andre
forhold omkring den fysiske gennemførelse af et projekt, som kræver myndighedsgodkendelse eller lignende.
Efter indstilling fra planafdelingen træffer byrådet beslutning om, hvilke projekter kommunen ønsker at imødekomme under forudsætning af godkendelse fra Energinet.dk. Hvis der er forslag til projekter for flere penge,
end der er til rådighed, træffer byrådet beslutning om fordeling af midlerne. Byrådet kan også beslutte kun at
anvende en del af de midler, der er til rådighed i et givent vindmølleprojekt på et givent tidspunkt.
Ved udvælgelse af projekter kan Byrådet lægge vægt på forskellige kriterier, herunder om projekterne f.eks.
indeholder energibesparende foranstaltninger eller i hvor høj grad projektet vurderes at leve op til formålet
med Grøn Ordning.

SAMARBEJDE MELLEM BERØRTE LOKALOMRÅDER
Lokalområderne kan samarbejde om fælles projekter eller kan hver især indsende forslag til egne projekter.
Berørte lokalområder kan indbyrdes aftale en fordeling af midlerne, som de foreslår kommunen.
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FORDELING AF MIDLER MELLEM BERØRTE LOKALOMRÅDER
Hvis det vurderes at kunne fremme et konstruktivt samarbejde mellem forskellige lokalområder, kan byrådet
beslutte en fordeling mellem berørte lokalområder, som hver især forventer at få gener af nye vindmøller og
som ønsker at få del i VE-midlerne.
Ved fordeling af VE-midler mellem lokalområder kan kommunen f.eks. lægge vægt på følgende forhold:
1.
2.
3.
4.
5.

de enkelte lokalområders areal indenfor 4,5 km af et givent vindmølleprojekt
om der forekommer beboelser i et lokalområde indenfor de 4,5 km
størrelsen af beboelserne i lokalområdet i antal indbyggere – i samlet og spredt bebyggelse
afstanden til vindmølleprojekt og terræn (om vindmøllerne er skjult bag terræn, skov eller lignende)
om der er større byer indenfor 4,5 km af vindmølleprojektet

Kommunen kan tilvejebringe medfinansiering af projekterne fra anden side. Det kan f.eks. være midler til naturgenopretning, vådområder og skovrejsning, LAG-midler, midler fra den statslige landdistriktspulje, kommunens egne midler til landdistriktsudvikling m.v., Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet eller midler rejst lokalt.

ANSVAR FOR GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER OG
VEDLIGEHOLDELSE
Kommunen bærer risikoen for, at igangsatte projekter gennemføres i henhold til tilsagn om tilskud meddelt af
Energinet.dk.
Når projektet er udført skal den pågældende forening aflevere en mindre rapport til Herning Kommune, der
dokumenterer, at projektet er udført efter de hensigter, der er givet tilsagn på baggrund af. Rapporten skal
indeholde fotos samt en beskrivelse af det udførte projekt. Denne rapport vil blive videresendt til Energinet.dk
som dokumentation og grundlag for den endelige udbetaling
Det påhviler ejeren af det anlæg, der har fået tilskud efter Grøn Ordning, at vedligeholde anlægget.

TIDSPUNKT FOR UDBETALING AF TILSKUD
Der kan ikke meddeles tilsagn om tilskud til allerede påbegyndte aktiviteter.
Som udgangspunkt udbetaler Energinet.dk kun tilskud til endeligt gennemførte aktiviteter. Energinet.dk udbetaler kun tilskud efter forudgående tilsagn og mod dokumentation og revideret regnskab for udgifterne. Energinet.dk udbetaler kun tilskuddet til kommunen.
Ved tilsagn om tilskud på 500.000 kr. eller derover, kan der ske a conto udbetaling til kommunen.
Efter tilsagn fra Energinet.dk afholder Herning Kommune løbende udgifter, mod dokumentation, til de tilskudsberettigede projekter. Herning Kommune afholder kun udgifter i overensstemmelse med det specificerede
budget, som ligger til grund på tilsagnet.
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BILAG 1
Projekter VE-midlerne i den grønne ordning kan anvendes til jf. bemærkningerne til forslag til VE-loven nr. 55,
§ 18, stk. 3 samt Energinet.dk’s administrationsgrundlag for den grønne ordning:
"Der kan gives tilsagn om tilskud til anlægsarbejder, som vurderes at kunne styrke landskabelige eller rekreative værdier i kommunen, såsom landskabspleje, bygningsrenovering, idrætsanlæg m.v. Tilsagnet kan herunder anvendes til arealerhvervelser, bygge- og anlægsarbejder og renovering af bestående anlæg m.v. Der vil
også kunne anvendes midler til formidling etc. af pågældende arbejder.
Der kan gives tilsagn til anlægsarbejder overalt i kommunen efter kommunalbestyrelsens valg, og arbejderne
skal således ikke have tilknytning til den enkelte vindmølle. Ved opstillingen af flere vindmøller i kommunen
kan kommunalbestyrelsen ansøge om tilsagn til et større, samlet projekt, hvor midlerne fra flere vindmøller
kan anvendes under ét. Det påhviler kommunen eller den, der i øvrigt ejer det tilskudsberettigede anlæg, at
vedligeholde anlægget.
Der kan gives tilsagn om tilskud til aktiviteter på bygninger og anlæg, som ejes af kommunen, og bygninger og
anlæg, som ejes af en forening eller lignende og benyttes til offentlige formål.
Endvidere kan der gives tilsagn om tilskud til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med
henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Der vil kunne gives
tilsagn om tilskud til en bred vifte af aktiviteter i disse foreningers regi, forudsat at aktiviteten i bred forstand
vurderes at skabe forståelse og accept af vindmølleopstillingerne.
Det forudsættes, at der er tale om en defineret og afgrænset aktivitet, således at tilskuddet ikke kan gives
generelt til en ubestemt kreds af aktiviteter i en forening.
Der kan - afhængig af projektets art og omfang - gives tilsagn om hel eller delvis dækning af kommunens
omkostninger til udførelse af anlægsprojekter som omtalt ovenfor. Kommunen vil kunne tilvejebringe medfinansiering fra anden side".
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