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Faktablad om Vindmølleopkøbsordningen  

Vindmølleopkøbsordningen er en særordning, hvor kommunerne i 2014 og 

2015 kan låne op til 25 mil. kr./år til at opkøbe boliger/ejendomme, som 

efterfølgende videresælges til vindmølleudviklere, som del af et forventet 

kommende vindmølleprojekt. 

 

Der kan løbende sendes ansøgninger til puljen, og der kan søges om opkøb, 

som muliggør både store og små vindprojekter. Alle kommuner kan søge. 

 

Formålet er, at muliggøre nye eller at udvide eksisterende vindmølleområ-

der, som del af den kommunale planlægning, således, at områderne kommer 

til at ligge så optimalt i kommunen som muligt.  

 

Tre eksempler på, hvor opkøbsordningen kan bruges: 

 Det er nu muligt at opføre vindmøller tættere på motorveje end tid-

ligere. Langs disse strækninger, kan der samtidig ligge dårligt place-

rede ejendomme, som det kan være hensigtsmæssigt at opkøbe, med 

det formål at skabe et vindmølleområde, som ikke skaber unødig 

gene for borgerne. 

 Kommunen kan opkøbe en ejendom, som ligger udenfor fire gange 

møllens højde, hvis det vurderes, at en kommende projektejer, vil 

være villig til også at købe denne med af kommunen, som del af en 

samlet pakke. Formål: hindre at enkelte boliger kommer i klemme. 

 Kommunen ønsker at skabe langsigtet klarhed for borgerne om 

vindmølleplanlægningen, og ønsker derfor at skabe få men sto-

re/større områder planlagt til vindmølleopsætning. Indenfor områ-

det tilbyder kommunen opkøb af de støj-berørte boliger. Alternativt 

vil projektudvikler skulle købe boligerne op. Formål: Transparens 

og tidlig håndtering af boligejernes situation.  

 

Ordningen administreres at Økonomi- og Indenrigsministeriet, og elektro-

nisk ansøgningsskema findes på  www.indtast.dk. Navnet på skemaet er 

LånEjendom 2014. 

 

Der er nu kun ca. et år tilbage at søge i. KL vil, hvis der er kommunal inte-

resse for det, forsøge at få overført midlerne fra 2014, til 2016 i stedet for.  

Indsend gerne interesse til KL, Camilla Rosenhagen, cro@kl.dk 

http://www.indtast.dk/

