
Samsø Energi- & Miljøkontor 

20. januar 1999 

Bilag til vindmølleplanlægning 

Samsø Energi- og Miljøkontor ønsker at vindmølleplanerne gennemføres på bedst tænkelig vis. 

Derfor må vi henvise til de muligheder der findes på markedet når det gælder vindmøller. 

Planenergi's oplæg bygger på effekten af 15 stk 750kw møller. Og det har siden været et størrelsesforhold 
alle har forholdt sig til også når det kommer til valg af møller. 

Som vindue for dansk energiteknologi er det nødvendigt at vi åbner for så mange muligheder som muligt 
indenfor vindmølleområdet. 

Der findes på markedet 6 typegodkendte møller med en effekt i nærheden af 750kw 

Fabrikat 

BONUS 

NEG MICON 

NORDEX 

VESTAS 

WINCON 

WINDWORLD 

effekt 

lOOOkw 

750kw 

600kw 

660kw 

600kw 

750kw 

mindste navhøjde 

45 meter 

40 meter 

40 meter 

40 meter 

45 meter 

45 meter 

totalhøjde 

72 meter 

62 meter 

62 meter 

63 meter 

67 meter 

69 meter 

Energikontoret anbefaler at møllerne er ens i grupperne men at der i øvrigt kan vælges mellem 
ovenstående danskproducerede møller. 
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amsø Energi- & Miljøkontor 

23. februar 1999 

Kære Bo Fibiger 

Efter at have set de sidste udmeldinger fra Sven Auken på afregningspriser for 
vindproduceret el, og efter at have talt med nogle af ansøgerne til vindmøller på Samsø, føler 
jeg det nødvendigt at sende dig et par linier om situationen. 

Det føles som om projektet bogstaveligt talt bliver spist op bagfra. Tidspunktet for endelig 
færdiggørelse af vindmølleplanen for Samsø rykkes længere ud i fremtiden, dels på grund af 
nye visualiseringsprojekter og dels fordi det tager tid at blive enige. Og aftalen om 
afregningspriser står lige om hjørnet, og kommer, hvis aftalen gennemføres i den form den er 
i nu, til at få klare konsekvenser for vindmølleprojektet. 

Det kan betyde at vindmølleprojektet, når det endelig bliver vedtaget måske slet ikke er 
relevant længere. Vi må derfor reagere på energiministeriets forslag nu, så vi ikke står med et 
projekt der ikke kan financieres. 

Det vil være godt at vide hvor vi står tidsmæssigt med vindmølleplanlægningen. 

Jeg har talt med Lisbeth Roi, som kunne fortælle at en af hensigterne med at 
beslutningsprocessen rykkes er, at høringsfasen dermed kommer til at ligge i 
sommerperioden, hvor også sommerhusejere og fritidssamsinger kan deltage i processen. Det 
betyder at færdigbehandlingen af projektet tidligst kan finde sted efter amtets sommerferie. 

Jeg ved ikke om det står for hendes regning, men hvis hele processen tilrettelægges efter 
ovenstående, bør der følge en forklaring på, at fritidssamsinger har en særstatus i energi-ø 
projektet. De må vel være i stand til også at kunne opnå informationer udenfor sæsonen. 

Var det ikke en ide i stedet at sætte en skæringsdato for indstillingen, således at høringsfasen 
er færdig inden amtsrådet går til sommerferie, så vi kan få en beslutning vi lokalt kan arbejde 
videre på i sommerferien. Det er nemlig den bedste tid at bygge vindmøller. 

Venlig Hilsen , Energi vej leder Søren Hermansen 
Formand for Energi- og Miljøkontoret Birgit Bjørnvig 
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