Samarbejdsaftale for vindmølleprojekt ved Nørrekær Enge
- med lokalt forankret folkeligt medejerskab

Nørrekær Enges Vindmølleforening har i november 2018 indgået en samarbejdsaftale med
Vattenfall, der giver foreningen – og dermed borgerne i og omkring Nørrekær Enge – mulighed for
et lokalt forankret folkeligt medejerskab til møllerne i engen.
Vindmølleforeningens udgangspunkt har været at sikre, at en så stor del af overskuddet fra
møllerne som muligt kommer lokalsamfundet til gavn. Det er lykkedes godt med den nye
samarbejdsaftale, der giver mulighed for, at op mod halvdelen af møllerne i projektet bliver på
lokale hænder. Dels hos de lokale lodsejere, dels i form af naboernes køb af naboanparter og
endelig i form af møller til vindmølleforeningen.
De møller, der bliver vindmølleforeningen til del, vil blive placeret i en lokal, almennyttig fond, hvis
formål skal være at støtte lokale udviklingsprojekter. På den måde får alle borgere i området
omkring Nørrekær Enge gavn af vindmølleprojektet.
Samarbejdsaftalen med Vattenfall beskriver detaljerne omkring Vattenfalls overdragelse til
vindmølleforeningen af det antal møller, der - efter afholdt VE udbud - vil blive tilbudt
vindmølleforeningen.
Hovedpunkterne i aftalen er følgende:








Vindmølleforeningen tilbydes at købe den andel af de 20%, der ikke måtte blive solgt til
naboerne. Der oprundes til et helt antal møller.
Lodsejere i engen har en med Vattenfall aftalt forkøbsret på 5 møller. I den udstrækning
lodsejerne ikke ønsker at udnytte denne forkøbsret, tilbydes møllerne til
vindmølleforeningen.
Det er aftalt, at de møller, der tilbydes vindmølleforeningen, overdrages foreningen til den
såkaldte kostpris. Det er den samme pris, som naboerne skal betale for naboanparter.
Aftalen sikrer at prissætningen på møllerne sker i fuld gennemsigtighed.
Vindmølleforeningen får således mulighed for at gennemgå alle relevante oplysninger og
kontrakter indgået af Vattenfall vedr. projektet.
Der er med aftalen sikret, at de møller, der tilbydes til vindmølleforeningen, skal have en
gennemsnitsproduktion, der er den samme som for det samlede antal møller i projektet.

Antallet af møller til vindmølleforeningen kendes først, når VE udbuddet med salg af naboanparter
er afviklet. Det vil forventeligt ske i efteråret 2019.
Det er den store folkelig opbakning (i kraft af foreningens små 1000 medlemmer) kombineret med
en stor positiv interesse og opbakning fra såvel byrådspolitikere som interesserede
finansieringsparter, der nu har banet vejen for muligheden for et lokalt forankret folkeligt
medejerskab til vindmølleprojektet i Nørrekær Enge.

Samarbejdsaftalen med Vattenfall er et stort skridt i retning af at sikre et lokalt forankret
medejerskab til møllerne i Nørrekær Enge. Indsatsen vil herefter blive koncentreret om også at
kunne tage det sidste skridt, nemlig at få en endelig finansiering på plads.
I foreningen er der en tro på, at det vil lykkes, så der kan sikres midler til lokale udviklingsprojekter
i området som kompensation for de gener, et stort mølleprojekt vil give.
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