
Aftale 

Samsø 16. november 1998 

Samsø Energi- og Miljøkontor og ansøgere til produktionsvindmøller, har ved 
forhandlinger, opnået enighed om at et vindmølleprojekt på Samsø skal baseres på 
bred folkelig opbakning. 

Det er fra myndighedernes side påpeget at møllerne ønskes opstillet i grupper ( 3-5 ). 

I. 
Private ansøgere der bliver tilgodeset med opstillingstilladelse, indvilliger i at afsætte 
plads til andelsmøller i den udstrækning der er behov for. Eventuelle andelsmøller vil 
indgå i etablering afvej, net og øvrige fælles omkostninger, ligesom omkostninger i 
forbindelse med udstykning, fordeles på de opstillede møller. 
Salg til andre private opstillere, så som landbrug, virksomheder og lignende er ikke 
omfattet af aftalen. 

II. 
Ansøgere der bliver tilgodeset med opstillingstilladelse, indvilliger i at afgive 1% af 
nettoproduktionen til en almennyttig fond på Samsø. Det gælder såvel private som 
fælles møller. Fonden bestyres af repræsentanter udpeget af mølleejerne og 
repræsentanter udpeget af Samsø Energi- og Miljøkontor. 

Aftale indgået mellem Samsø Energi- og Miljøkontor og Private Mølleprojekter 
på Samsø. 

Samsø Energi- og Miljøkontor Privat Mølleansøger 



Samsø Energi- & Miljøkontor 
25. november 1998 

Vindmøllemøde 

Samsø Energikontor, og Energiselskabet inviterer til møde om vindmølleplan. 

Mandag den 30. November klokken 16.00 på Brundby Hotel 

Dagsorden: 

1. Vindmølleplaner i Energi-Ø projektet, status. 
2. Diskussion og beslutning af ordlyden i vedlagte aftaleforslag. 
3. Udvidelse af andelsmøllelauget Samsø Vindenergi I/S 
4. Hvordan forbereder vi os bedst til den videre sagsbehandling. 

Venlig Hilsen Søren Hermansen, Energivejleder 

Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322 Fax 86592311 



VINDMØLLEFOND 

Forslag til dannelse af vindmøllefond: 

Juridisk baggrund: 

O. Koefoed Nielsen fra firmaet ADVOKATERNE Banegårds vej 13 i Skanderborg 
(86520633) 

Henviser til cirkulære til Ligningsloven §12 stk.3 
Stiftelse af almennyttig fond, feks. 

Samsø Vindmøllefond. 
Formål: 
"Beskyttelse af Naturen" 
div. bekæmpelse afvand luft og jordforurening, herunder beskyttelse af truede dyre-
og plantearter 

Vindmølleejerne / indbetalerne af fondskapital ( 1% af nettoproduktionen, eller 
12.000,- kroner i fast årlig ydelse ),skal være stiftere. 

Aftalen gælder i første omgang i 5 år ( indtil 12000 fuldlasttimer er indkørt) 

Oprettelse, formål, og revision skal godkendes af Told og Skat. 



VINDMØLLER 

NOTAT/PLT 

Efter lokalplanlægningens afslutning skal følgende udføres af kommende 
ejer/ejere til nye vindmøller: 

t 

Anmeldelse til Århus Amt jvf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. 

Vindmølleproducenterne har normalt fuldt kendskab til indhold af an-
meldelsesomfang. 

Amtet har 4 uger til behandling af anmeldelsen. 

Anmeldelse til Samsø Kommune jvf. Byggeloven. 

Beliggenhedsplan og beskrivelse af mølletype. 

Kommunen har 2 uger til behandling af sagen. 

Kommunen kan dog ikke afslutte sagsbehandlingen før der er givet grønt 
lys fra amtet. 


