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MILJØ & ENERGI 
M I N I S T E R I E T 

ENERGISTYRELSEN 

8. kontor 

J.nr. 503-0007 

Ref. ANO/KNI 

Den 8. november 1999 

Vejledning om definition af eksisterende vindmøller i elreformaftalen af 3. marts 1999. 

Aftalen om elrcformen af 3. marts 1999 definerer eksisterende vindmøller som vindmøller, der er 

købt på en bindende, ubetinget kontrakt inden udgangen af 1999 og for hvilke, der foreligger de for

nødne tilladelser. Ifølge elreformaftalen er vindmøller, der kan betragtes som eksisterende, beretti

get til fortsat at modtage et pristillæg på 27 øre pr. kW/h i tiden indtil møllen har produceret et 

nærmere angivet antal fuldlasrtimer. 

Energistyrelsen har rundet det hensigtsmæssigt at udarbejde en vejledning om, hvorledes oven

nævnte definition af eksisterende vindmøller nærmere skal forstås. Nedenstående retningslinier vil 

fremgå af en ny bekendtgørelse om overgangsregler for afregning af VE-el i perioden frem til indfø

relse af det grønne elmarked. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2000. 

Punkterne 1 og 2 skal begge være opfyldt, for at møllen kan betragtes som eksisterende. 

1. Vindmølleejeren skal have købt møllen på en bindende, ubetinget kontrakt inden udgangen af 

1999 

En kontrakt om køb af en vindmølle må alene være gjort betinget af, at der opnås de nødvendige 

myndighedstilladelser til opstilling af vindmøllen inden den 1. januar 2000, og at betingelserne i 

Energistyrelsens bekendtgørelse om vindmøllers tilslutning til elnettet kan opfyldes inden den 1. 

september 2000. 

2, Fornødne tilladelser 
Punkterne a - c skal alle være opfyldt, for at der foreligger de "fornødne tilladelser". 

a) Inden den 1. januar 2000 skal der for det område, hvor vindmøllen påtænkes opstillet, foreligge: 

• En endelig vedtaget lokalplan, hvor opstilling af vindmøller er udtrykkeligt tilladt (bonuslo

kalplan), samt en anmeldelse af byggearbejdet til kommunen etter byggeloven, 

eller , 
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• en landzonetilladelse (herunder eventuelt fornødne dispensationer efter byggelovgivningen), 

samt en anmeldelse af byggearbejdet til kommunen efter byggeloven. 

En klage til Naturklagenævnet har i denne forbindelse ingen betydning. Ejeren af vindmøllen vil 
således være berettiget til at få 27 øre/kWh for det antal fuldlasttimer, som møllen er berettiget 
til, såfremt det efter Naturklagenævnets afgørelse viser sig, at vindmøllen lovligt kan rejses med 
baggrund i den påklagede lokalplan/landzonetilladelse. 

Med hensyn til bl.a. typegodkendelse af vindmøllen, skal Energistyrelsen gøre opmærksom på, 
at reglerne i Bygningsreglementet skal overboldes i forbindelse med anmeldelse af byggearbej
det til kommunen. Der henvises især til Bygningsreglementets punkt 1.6 og 13.3. 

b) Mølleejeren skal inden den 1. januar 2000 indgive anmeldelse til amtsrådet om vindmøllens 

overholdelse af støjgrænserne i medfør af Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 

1991 om støj fra vindmøller. 

c) Mølleejeren skal inden den 1. september 2000 indsende anmodning om vindmøllens tilslutning 

til elnettet til elforsyningsselskabet i området. .Anmodningen skal indeholde fornøden doku

mentation for, at alle betingelserne i bekendtgørelse om vindmøllers tilslutning til elnettet er op

fyldt. 

3. Klagemulighed 
Elforsyningsselskabets afgørelser vil enten kunne indbringes for Energistyrelsen eller det kommen
de Energitilsyn inden 6 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen indgives til elforsy
ningsselskabet, der inden 4 uger efter modtagelsen videresender klagen med en udtalelse og de op
lysninger, der har ligget til grund for afgørelsen. Det forventes, at Energistyrelsens eller Energitilsy
nets afgørelser ikke vil kunne indbringes for anden administrativ myndighed. 
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