Vindmøllelaug har lokal opbakning til havvindmøller
Hvidovre Vindmøllelaug

Sammenfatning:
Lauget er et græsrodsinitiativ og dette projekt afprøver et nyt koncept for opførelse af vindmøller, hvor
energiselskabet og lauget danner et partnerskab. Energiselskabet opfører vindmøllen i samarbejde med
lauget og møllen sælges straks videre til lauget, når alle andele er solgt.
I løbet af 2009 blev to 155-meter høje 3,6 MW vindmøller opsat i lavt vand nær kysten i Hvidovre og kun få
kilometer fra hovedstaden København. Hver mølle producerer ca. 11,9 GWh om året. Den ene mølle ejes
af energiselskabet og den anden af lauget. Brugen af nyudviklede vinger på 58,5 meter, hvilket giver en
vingediameter på 120 meter mod de normale 107 meter – betyder at møllen kan ses fra det meste af
Hvidovre kommune og fra Vestegnen. Den lokale opbakning fra de ca. 50.000 indbyggere har været
afgørende for at få godkendelse til opførelsen. Den blev givet i februar 2009. Helt fra starten var det
meningen, at andelene skulle sælges til private andelshavere og den første måned havde lokalbefolkningen
fortrinsret til at købe andele.
Resultater:
Kommunikationsstrategien har været helt klar fra starten: Lauget styrede informationskampagnen overfor
lokalbefolkningen, mens energiselskabet leverede de faglige data. Der blev kun indgivet få klager overfor
møllerne og et år senere er den almindelige holdning positiv - selv hos de personer, som oprindeligt var
modstandere; de har endda selv købt andele i lauget.
Involveringen af privatpersoner som investorer har også været en succes, idet 10.700 andele blev solgt til
2.268 enkeltpersoner, mindre virksomheder og organisationer, hvoraf 437 hovedsalig var privatpersoner
fra Hvidovre. I det hele taget har Hvidovre-borgernes og borgmesterens klimavenlige holdning været
afgørende for opbakningen til projektet. Andre laug har tidligere opstillet havvindmøller, men fremtidige
initiativer vil helt sikkert kopiere modellen med at opsætte kystnære vindmøller med privatpersoner som
investorer og ejerskabet organiseret i laug.
Mulig kopiering:
Denne succesrige model på folkeeje kan kopiere i hele Europa. Lokalt ejerskab har den fordel, at den
indledende planlægning begynder før den officielle planlægningsproces og det fungerer som en omvendt
fremgangsmåde, hvor almindelige mennesker og professionelle planlæggere involveres på et tidligt
tidspunkt og ændringer kan foretages uden problemer. Alle andelshavere involveres tidligt, så problemer
med visuel påvirkning kan løses, og bekymringer omkring støj og skyggekast kan minimeres. Modellen med
folkeejede vindmøller skal dog tilpasses efter nationale love og skatteregler. Det er også påkrævet med
enkle regler for køb af elektricitet.
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