
 

Hvidovre får egen vindmølle

Borgerne i Hvidovre har taget klimaproblemerne i egen hånd. Borgerne har købt den ene 
af de to kæmpe vindmøller, som DONG Energy i dag indviede på Avedøre Holme i Hvi-
dovre.  
Det er Hvidovre vindmøllelaug, som står bag købet af den ene 151,5 meter høje vind-

mølle.  Men DONG Energy behøver næppe at frygte protester fra lokalbefolkningen i 
Hvidovre og naboerne på kyststrækningen, for de er vant til vindmøller og mange af dem 
har allerede købt en stor del af 10.700 andele i lauget.
”Den store opbakning bag vindmøllerne viser, at helt almindelige danskere er klar til at 

tage et ansvar for at løse klimaporblemerne”, siger en glad formand for vindmøllelauget, 
Erik Frølund Thomsen.
Hvidovre vindmøllelaug er blevet et lokalt vartegn for kommunens grønne profil og 

udgangspunktet var fra starten, at halvdelen af alle mølleandelene skulle reserveres til 
borgere i Hvidovre kommune. I løbet af de to måneder, hvor salget har været i gang, har 
mange lokale benyttet sig at muligheden for at købe CO2-fri energi og interessen er ikke 
blevet mindre nu, hvor vindmøllen er en realitet og strømproduktionen indenfor rækkevi-
dde.
Faktisk har vindmølle-entuasiasterne i Hvidovre fået uventet hjælp til at realisere 

drømme om at købe den store 3,6 MW mølle. De mange små-investorer har fået følgesk-
ab af velhavende danskere, som køber andele for både halve og hele millioner kroner. 
Det er et årligt afkast på 11 procent, der får investorerne til at droppe aktier og obliga-
tioner til fordel for de nye vindmølleandele.
”Den store interesse fra de professionelle investorer viser, at det ikke bare er godt for 

miljøet, men også for privatøkonomien at købe vindmølleandele,” siger laugets formand 
Erik Frølund Thomsen og tilføjer, at de favorable skatteregler for andelshaverne også er 
medvirkende til interessen.
”Enkelte investorer har købt andele for store beløb i den nye vindmølle og det betyder 

at langt over halvdelen af de 10.700 andele i møllen allerede er både købt og betalt, 
derfor er det et godt råd at skynde sig. Det går jo ret stærkt, når der pludseligt ryger 
store portioner til både halve og hele millioner kroner,” tilføjer Erik Frølund Thomsen.
Han glæder sig meget over, at der både er små og store lokale investorer bag den nye 

mølle.
”Det er ikke kun ønsket om en god investering, som trækker. Rigtig mange fremhæver 

også, at det er en ekstra gevinst, at de er med til at sætte skub i produktionen af CO2-fri 
energi,” siger han og håber, at det lokale initiativ også kan sætte lidt skub i andre laug 
rundt omkring i kommunerne.

FAKTA: En andel i den nye vindmølle svarer til en el-produktion på 1.000 kWh om året 
eller cirka det forbrug, som en gennemsnitsdansker bruger i hjemmet. Det betyder, at 
den nye store mølle vil producere strøm nok til næsten 3.000 huse.

Kontakt Erik Frølund Thomsen, formand for Hvidovre vindmøllelaug på mobil 2015 6153 
eller projektleder Lene Vind på mobil 2117 8721.
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