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Politik for grøn ordning 



Indledning: 
Det tidligere Klima- og Energiministerium oprettede i 2009 en grøn ordning, som har til formål at 

yde tilskud til initiativer, der iværksættes for at fremme lokal accept af opstilling af nye vindmøller 

på land. Baggrunden for ordningen var den daværende regerings strategiske satsning på mere 

vedvarende energi og særligt fra vindmøller. Til det formål blev der indført en række økonomiske 

incitamenter med henblik på at fremme vedvarende energikilder. Dette er siden videreført af 

skiftende regeringer. Det er et statsligt mål frem til 2020, at vindmølle-kapaciteten udbygges, så der 

etableres 1800 MW vindmøller på land, heraf erstatning af 1300 MW gamle møller. 

Efter den grønne ordning kan kommunerne søge tilskud hos Energinet.dk til projekter, som styrker 

landskabet og de rekreative muligheder i kommunen og til kultur og informationsaktiviteter. Det 

kan fx være tilskud til etablering af en ny natursti og materiale til undervisning i klima- og energi. 

Hver gang der sættes en vindmølle op på Bornholm, indbetales der penge på en særlig konto, som 

Energinet.dk administrerer.  

Herfra kan BRK søge om at få udbetalt penge til initiativer, der støtter den grønne ordnings formål.  

Grøn ordning gælder for nye vindmøller over 28 meter, der er opstillet på land efter 21. februar 

2008, hvor der indbetales 88.000 kr. pr. MW kapacitet pr. vindmølle til Energinet.dk. Når 

vindmøllen er tilsluttet el nettet, kan kommunen efter godkendelse fra Energinet.dk råde over disse 

penge. 

Midlerne i den grønne ordning benævnes VE-midler. De er fastlagt i medfør af VE-loven (lov om 

fremme af vedvarende energi). 

Efter grøn ordning gives der tilskud til: 

 Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen 

 Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af 

udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen. 

Hvilke områder vil vi støtte på Bornholm? 
BRK bestemmer selv, ud fra de givne retningslinjer fra Energinet.dk, hvordan man ønsker at fordele 

de tildelte midler i den grønne ordning. Man kan vælge at støtte projekter i det direkte lokalområde, 

hvor møllerne er stillet op eller projekter, der dækker hele Bornholm. 

Begrebet lokalområde er ikke nærmere defineret i VE-loven. En pejling er dog 4,5 km, som er den 

afstand, VE-loven benytter til at give fortrinsret til køb af vindmølleandele. Afstandsgrænsen beror 

på en vurdering af, hvem der er mest påvirket af vindmølleopsætningen. På Bornholm vil der 

sandsynligvis godt kunne argumenteres for større afstande. 

Set ud fra beløbets relativt begrænsede størrelse og det faktum, at der ikke gives tilskud til 

administration af ordningen samt, at der er relativt omfattende dokumentationskrav, er det naturligt, 



at BRK selv disponerer over midlerne. Center for Teknik og Miljø vil være ansvarlig for 

administration af midlerne. 

Midlerne fra grøn ordning skal støtte op om visionen i Bornholms Udviklings Strategi (BUS) om en 

”Grøn Bæredygtig Ø” med fokus på grøn alternativ energi og teknologi.  

Endelig vil grøn ordning kunne støtte op om de strategiske indsatsområder, som er omtalt i den 

kommende energistrategi: ”Strategisk Energiplan 2015-2025”, herunder bl.a. også understøtte 

kommunens vision om Bright Green Island for at fastholde og udvikle Bornholms førerposition på 

energi- og miljøområdet samt understøtte og gennemføre aktiviteter af informativ og formidlende 

karakter med henblik på øget satsning på vedvarende energikilder.  

Med udgangspunkt i disse strategier og planer vil den grønne ordning på Bornholm støtte en politik, 

der forbedrer indsatsen på natur-, landskabs-, miljø- eller klimaområderne. Grøn ordning skal støtte 

en forbedret offentlig adgang til naturområder og rekreative muligheder. Og endelig bidrage til at 

skabe større viden og forståelse i offentligheden om natur, landskab, miljø og klima.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående er der af kommunalbestyrelsen vedtaget følgende model for 

anvendelse af midler fra grøn ordning i kommunen: 

 50 % af midlerne i den grønne ordning skal anvendes af Center for Teknik og Miljø til 
naturgenopretning og forbedrede adgangsforhold til naturen samt til klima- og 

energiforbedringer. For at sikre formidling, ejerskab og kvalificering af projekterne vil 
forslag til projekter blive forelagt til drøftelse i Grønt Dialogforum. 

 50 % af midlerne allokeres til konkrete projekter i samarbejde EIB (Energy Innovation 
Bornholm) med reference til den grønne ordnings retningslinjer og med udgangspunkt i 

”Strategisk Energiplan 2015-2025”. 

 

Hvor mange penge er der i ordningen? 

Rammerne opgøres på baggrund af et tilskud på 0,4 øre pr. kWh i 22.000 fuldlasttimer pr. 

vindmølle på land, som er net tilsluttet den 21. februar 2008 eller senere, bortset fra vindmøller, der 
er tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af § 41 i VE-loven. Dette svarer til en ramme på 

88.000,00 kr. pr. MW installeret effekt.  

BRK har i øjeblikket, med de kommende vindmøller ved Tornbygård, et tilsagns beløb på 752.400 

kr. til rådighed. Der er mulighed for at planlægge nye vindmølleområder på Bornholm. Såfremt de 

bliver realiseret, vil det udløse flere midler til Bornholm. 



Vigtige vilkår knyttet til BRK´s anvendelse af midlerne 

Det overordnede krav er, at de bygge- og anlægsopgaver eller informative aktiviteter, der søges 
tilskud til, skal være aktiviteter, som kommunen selv vil kunne afholde udgifter til inden for 

kommunalfuldmagten.  

Der kan gives tilsagn om tilskud til anlægsarbejder, som vurderes at kunne styrke landskabelige 

eller rekreative værdier i kommunen, såsom landskabspleje, bygningsrenovering, 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.  

Projekter, der støttes af grøn ordning, skal have et offentligt formål. Det vil sige, at der ikke kan 

tildeles midler til private projekter eller til projekter på private ejendomme.  

 Der kan dog gives tilsagn til et stiprojekt over privat areal, såfremt der tinglyses en deklaration om, 

at offentligheden har fri adgang hertil døgnet rundt.  

Der kan ikke ydes støtte til udelukkende indkøb af materialer i et projekt. Der ydes tilskud til 

materialer, der er direkte nødvendige for projektets gennemførelse og funktion, når det er en del af 

et anlægsarbejde. For eksempel kan der ved opførelse af en overdækning, hvor der indgår betalt 

entreprenørarbejde, ydes tilskud til indkøb af borde og bænke, som er en del af projektet.  

 

Midlerne skal altid kombineres med midler fra Teknik- og Miljøudvalgets område. 

Der iværksættes ikke projekter før vindmøllerne er net tilsluttede, da BRK først efter net 

tilslutningen har sikkerhed for at få midlerne refunderet af Energinet.dk. 

Ordningen administreres af Energinet.dk, og kommunen skal afholde udgiften, før pengene 

udbetales. Der gives ikke tilskud til allerede påbegyndte aktiviteter. Først sendes en kort 

projektbeskrivelse indeholdende et budget til Energinet.dk med henblik på en bindende  

forhåndstilkendegivelse. Når projektet er gennemført, kan kommunen søge om udbetaling.  

Ansøgningen skal underskrives af borgmesteren og vedlægges en beskrivelse af projektet 

samt dokumentation for, at udgifterne er afholdt. 

 

Vejledning til grøn ordning findes her: http://energinet.dk/DA/El/Vindmoeller/De-fire-VE-

ordninger/Groen-ordning/Kommune/Sider/default.aspx 
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