Grøn ordning

– administrationspraksis gældende for Vejle Kommune
Indledning
Loven om fremme af vedvarende energi (VE-loven), der blev vedtaget i 2008, indførte en grøn
ordning. Ordningen gælder for vindmøller over 25 m og skal bruges til at fremme lokal accept
af opstilling af vindmøller på land. Kommunen kan ansøge Energinet.dk om at få tilsagn om
udbetaling af 88.000 kr. for hver MW, der bliver tilsluttet el-nettet. Når vindmøllen er tilsluttet
el-nettet, kan kommunen få disse penge udbetalt efter godkendelse fra Energinet.dk.
Denne administrationspraksis beskriver, hvordan Vejle Kommune vil administrere midlerne i
den grønne ordning.
Hvad kan pengene bruges til?
Energinet.dk beregner efter ansøgning fra kommunen en økonomisk tilsagnsramme. Indenfor
denne ramme kan kommunen få dækning til projekter, der fremmer lokal accept af nye
vindmøller Det kan være:
1. anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige og rekreative værdier i kommunen
2. kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger
I bilag 1 er det nærmere defineret, hvad pengene kan bruges til. Bilag 2 giver ideer til, hvad
pengene kan bruges til.
Procedure for tilsagn.
Midlerne fra Grøn ordning anvendes indenfor nærområdet af de vindmølleprojekter, som
midlerne stammer fra. Kommunen afholder en ansøgningsrunde til indhentning af
projektforslag.
Proceduren for tilsagn er beskrevet i punktform nedenfor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kommunen annoncerer en ansøgningsrunde
Forslagene gennemgår en administrativ sagsbehandling
Forslagene behandles politisk
Kommunen indsender ansøgning til Energinet.dk om tilsagn – vedlagt
projektbeskrivelse og specificeret budget for hvert projekt, kommunen ønsker at give
tilskud til.
Når der foreligger et tilsagn, kan projektet igangsættes.
Projektet afsluttes.
Kommunen indsender ansøgning til Energinet.dk om udbetaling af tilskud – vedlagt
dokumentation for udgifter og revideret regnskab for hvert projekt.
Energinet.dk udbetaler tilskud.
Tilskud udbetales til lokale foreninger m.v.

Indhentning af forslag til projekter.
Ved indhentning af forslag til projekter indenfor nærområdet af et vindmølleområde
annoncerer kommunen i ugeaviserne og ved skriftlig henvendelse til lokalråd i de berørte
lokalområder. Annonceringen sendes i kopi til relevante interne fagområder i kommunen.

Kommunen kan endvidere indhente forslag hos andre, f.eks. turistorganisationer,
naturvejledere og foreninger, der arbejder for at fremme natur-og rekreative interesser.
Kommunen kan også selv foreslå projekter.
Kontakten mellem kommunen og de berørte lokalområder kan ske via lokale repræsentanter.
Lokale repræsentanter defineres her som privatpersoner eller personer, der repræsenterer
lokalråd, foreninger, bestyrelser eller lignende og /eller virker i lokalområdet.
Beslutning om tilskud til projekter.
Inden der tages politisk stilling til projekterne, undersøges det, om der er juridiske,
planlægningsmæssige eller andre forhold ved den fysiske gennemførelse af et projekt, der
kræver myndighedsgodkendelse eller lignende. Der foretages i denne fase en intern høring i
kommunen af relevante fagområder.
Efter indstilling fra ULN træffer Byrådet beslutning om, hvilke projekter kommunen ønsker at
imødekomme under forudsætning af godkendelse fra Energinet.dk. Hvis der er forslag til
projekter for flere penge, end der er til rådighed, foretager Byrådet en prioritering. Byrådet
kan også beslutte kun at anvende en del af de midler, som er til rådighed i et givet
vindmølleprojekt på et givent tidspunkt.
Ved udvælgelse af projekter kan Byrådet lægge vægt på forskellige kriterier, herunder om
projekterne f.eks. indeholder energibesparende tiltag eller i hvor grad projektet vurderes at
leve op til formålet i den grønne ordning.
Kommunen kan tilvejebringe medfinansiering af projekterne fra anden side. Det kan f.eks.
være midler til naturgenopretning, vådområder og skovrejsning, LAG-midler, midler fra den
statslige landdistriktspulje, kommunens egne midler til landdistriktsudvikling, Lokal-og
Anlægsfonden, Friluftsrådet eller midler rejst lokalt.
Samarbejde mellem berørte lokalområder.
Lokalområderne kan samarbejde om fælles projekter eller kan hver især indsende forslag til
egne projekter. Berørte lokalområder kan indbyrdes aftale en fordeling af midlerne, som de
foreslår kommunen.
Ansvar for gennemførelse af projekter og vedligeholdelse.
Ansøgere til projekter bærer det økonomiske ansvar for, at projekterne gennemføres.
Det påhviler kommunen eller den, som ejer et anlæg og som har fået tilskud efter den grønne
ordning, at vedligeholde anlægget.
Tidspunkt for udbetaling af tilskud.
Der kan ikke meddeles tilsagn om tilskud til allerede påbegyndte aktiviteter. Som
udgangspunkt betaler Energinet.dk kun tilskud til endeligt gennemførte aktiviteter.
Energinet.dk udbetaler kun tilskud efter forudgående tilsagn og mod dokumentation og
revideret regnskab for udgifterne.
Ved tilsagn om tilskud på 500.000 kr. eller derover, kan der ske a conto udbetaling til
kommunen. Vejle Kommune refunderer først eventuelle udgifter afholdt af andre, når tilskud
er modtaget fra Energinet.dk.

