Vindmøller
Omkostningseffektiv godkendelse og
etablering af vindmøller
Har du interesse i at etablere moderne vindmøller på din ejendom, og har du ikke allerede skrevet kontrakt med et projektudviklingsfirma, bør du læse videre.
Har du den rette ejendom, kan alene retten
til at opføre en vindmølle være et økonomisk
aktiv. Det er altså ikke et krav, at du i sidste
ende selv kan finansiere store investeringer
i vindmøller, for at du bør interessere dig for
potentialet.
Vejen fra idé til realisering af et vindmølleprojekt kan være kompliceret og langstrakt
og tager typisk 2-4 år. Den rigtige og velegnede lokalisering er den altoverskyggende
udfordring ved opførelse af moderne vind-

Garantistillelse til forundersøgelse
Kan du samle en lokal gruppe med mindst 10
deltagere, er der mulighed for at søge garantistillelse til forundersøgelsen inkl. VVM-redegørelse
på op til 500.000 kr. hos Energinet.dk. Hvis mølleprojektet ikke realiseres, dækker garantien lån
optaget til forundersøgelsesomkostningerne. Vi
hjælper gerne med ansøgning om garantistillelse
og håndteringen heraf.

Økonomien i landbaserede vindmøller
Økonomien i moderne vindmølleprojekter afhænger af mange faktorer. Vindforholdene på
den aktuelle placering og udviklingen af afregningsprisen på el-markedet er blandt de vigtigste.
Med almindelige forventninger til spotmarkedet
vil de fleste projekter, som er baseret på kostpris, være tilbagebetalt på ca. 10 år efter betaling af skat og finansiering.
Figuren til højre over restgæld og akkumuleret
likviditet er fra en økonomiberegning på et projekt med middelgode vindforhold.

møller. Mange forhold kan være
”showstoppere”, og det er derfor vigtigt at
gribe processen rigtigt an fra starten.
Gennem hele processen er det vigtigt for en
smidig gennemførelse af projektet, at der
informeres sagligt og kommunikeres effektivt og korrekt med alle involverede parter
- myndigheder, naboer, interesseorganisationer osv.
Danmarks Vindmølleforening og Patriotisk
Selskab tilbyder nu i fællesskab en omkostningseffektiv rådgivning og processtyring
baseret på foreningernes spidskompetencer.
Vi sørger for, at alle forhold belyses og at
tingene sker på den rigtige måde.

Der er i eksemplet regnet med en afregningspris
på 31 øre/kWh følgende inflationen + VE-lovens
pristillæg på 25 øre/kWh i de første 22.000 fuldlasttimer. De gennemsnitlige udgifter til drift og
vedligehold af projektet er sat til 8,8 øre/kWh.
Den valgte afskrivningsmodel påvirker ikke ejerens øvrige afskrivningsmuligheder.
Det er naturligvis afgørende for bedømmelsen af
økonomien i et konkret projekt, at de valgte forudsætninger er så korrekte som muligt.

Processen - det tager tid!
Godkendelse af vindmøller er en kompleks proces, der i høj grad er afhængig af lokalområdets
accept og som derfor tager tid.
Vi guider dig igennem processen og sikrer, at
der ikke bruges unødvendige ressourcer på projekter, der ud fra objektive kriterier kan afvises.
Dette sker gennem en indledende forundersøgelse, som udover tekniske beregninger også
kan omfatte dialog med kommunen om etablering af de nødvendige kommuneplanmæssige
rammer.
I sidste ende kræver tilladelse til opsætning af
møller politisk opbakning fra kommunalbestyrelsen. Hvis projektet bliver grebet forkert an, er det
erfaringen, at lokalpolitikere nogle gange ikke tør
godkende et vindmølleprojekt, selvom samtlige
afstandskrav mv. kan overholdes. Tidlig og korrekt information til naboerne om bl.a. VE-lovens
nye køberetsordning, hvor naboer skal tilbydes
ejerskab på 20% af vindmøllerne, er vigtige redskaber i at skabe lokal accept.

Samarbejde mellem Danmarks Vindmølleforening og Patriotisk Selskab
Med ambitionen om at kunne tilbyde lodsejere
en professionel håndtering af den samlede godkendelsesproces fra tanke til realisering, har
Danmarks Vindmølleforening og Patriotisk Selskab indgået et samarbejde.
Gennem samarbejdet kan vi tilbyde dig den optimale anvendelse af ekspertviden fra begge foreningers konsulenter.
Danmarks Vindmølleforenings konsulenter har
indgående kendskab til de tekniske og driftsøkonomiske forhold ved etablering af vindmøller.
Danmarks Vindmølleforenings konsulenter har
således stor erfaring i udarbejdelse af de nødvendige tekniske beregninger såsom vindressource-, skyggekast– og støjberegninger, visualiseringer mv.
Patriotisk Selskabs konsulenter i Miljøafdelingen
har indgående kendskab til håndtering af komplicerede og langstrakte godkendelsesprocesser
med myndigheder og mange andre interessenter. Patriotisk Selskabs økonomikonsulenter har
desuden indgående kendskab til møllernes
driftsøkonomiske og skattemæssige betydning
for jeres landbrugsvirksomhed, samt de kontraktmæssige forhold.

Hvad opnår du som lodsejer?
Som lodsejer får du en omkostningseffektiv rådgivning, hvor du betaler for det du får. En effektiv
processtyring som indebærer størst mulig chance for at opnå en endelig godkendelse af projektet. Når et projekt lykkes, står du med den størst
mulige rådighed over det bedst mulige projekt.

www.patriotisk.dk

Patriotisk Selskab yder rådgivning og service til større jordbrugsvirksomheder inden for hovedområderne økonomi,
planteavl, husdyrproduktion, miljø og etablering i udlandet.

Patriotisk Selskab
Ørbækvej 276 5220 Odense SØ
Tlf. +45 6315 5400 Fax.: +45 6593 2015
patriotisk@patriotisk.dk

www.dkvind.dk

Danmarks Vindmølleforening informerer om vindkraft og
foreningens konsulenter yder uvildig hjælp ved etablering af
nye møller og til mølleejere i hele møllens levetid.

Danmarks Vindmølleforening
Ellemarksvej 47, Bygning 6 8000 Århus C
Tlf. +45 8611 2600 Fax.:+45 70141021
info@dkvind.dk

