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Bilag 2 Skabelon for VE-guidelines 
Denne skabelon er opdelt i 2. Den ene er ”basis oplysninger” og den anden er ”uddybede 
oplysninger”.  
 
Basis oplysninger 
Alle svarende på nedenstående skal skrives efter semikolonet, og uden enheder.   
 
Projekt navn: 
Projektadresse: 
Virksomhedens navn: 
Virksomhedens adresse: 
Kontaktperson: 
Kontaktperson e-mail: 
Kontaktperson tlf. nr. 
 
Antal vindmøller: 
Højde på vindmøller i meter: 
Hektar solceller: 
Forventet årlig elproduktion (MWh): 
Forventet AC-kapacitet (MW): 
Forventet første dato med elproduktion: 
 
Uddybende oplysninger  
Alle spørgsmålene er skrevet med fed og givet et nummer. Svarene på spørgsmålene skal 
skrives med ikke fed-skrift under hvert spørgsmål. Man må gerne anvende en punkt opstil-
ling til sine svar.  
 
1) Har VE-projektet andre afledte og positive natur- og miljøhensyn, herunder ek-
sempelvis i forhold til drikkevandsinteresser og biodiversitet m.v.? 
 
2) Beskriv VE-projektets samlede anvendelse af jordarealer i procent efter JBka-
tegoriseringen (1-12) om jordtyper, hvor lavbundsjorder (humus) har JB-kategori 
11. 
 
3) Hvordan indtænkes afskærmning med pasningsaftale om (brede) læbælter og 
læhegn og/eller arkitektoniske løsninger for solcelleanlæggenes udformning, her-
under afskærmning af transformerstation m.v.? 
 
4) Redegør for solcellepanelernes bæredygtighed over hele panelernes levetid. 
 
5) Hvordan sikrer VE-projektet mest mulig inddragelse af borgere? 
 
6) Beskriv om VE-projektet grænser op til andre VE-naboprojekter og om der er 
dialog om positive samarbejdspotentialer. 
 
7) Beskriv dialoger med andre interessenter om synergier i forhold til fx fjern- og 
blokvarme, biogas, P2X eller lokale lynlade-punkter for elektriske køretøjer. 
 
8) VE-projektet lægger op til et lokalt medejerskab i procent svarende til mindst? 
(angiv 0-100 % af samlet VE-projekt)  
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9) I hvilket omfang er der allerede disponeret medejerskab til lokale lodsejere og 
naboer m.v. (angiv 0-100 % af samlet VE-projekt)  
 
10) I hvilket omfang udbydes til lokalt medejerskab af VE-anlæg til kostpris efter 
VE-projektets udbudsmodel, jf. beskrivelse nedenfor? (angiv 0-100 % af samlet 
VEprojekt) 
 
11) Beskriv VE-projektets model for udbud af andele. 
 
12) Hvis der udbydes andele gennem en juridisk person uden begrænset ansvar 
(solidarisk hæftelse), beskrives konsekvensen heraf. 
 
13) Hvad er den forventede pris for én andel/anpart? (i DKK) 
 
14) Beskriv eventuelle tilbud om finansiering af erhvervelse af ejerandele. 
 
15) Hvordan definerer projektejer kostpris i forhold til den tidligere køberetsord-
ning med grundlag i opstillers budgetterede omkostninger til etablering af VE-
anlæg og drift, herunder også ydelser som faktureres fra selskaber som er kon-
cernforbundne eller associeret med projektejer? 
 
16) Er kostprisen til etablering af VE-anlæg og drift, samt ydelser som faktureres 
fra selskaber som er koncernforbundne eller associeret med projektejer, i lighed 
med den tidligere køberetsordning, den samme for både projektejer (opstiller), 
lokale lodsejere, naboer m.v. samt for de udbudte andele/anparter? Hvis nej, så 
beskriv og begrund forskel? 
 
17) Beskriv hvordan VE-anlæggets placering medvirker til at sænke kostprisen til 
etablering af anlæg og drift, administration og transmission m.v. Herunder nærhed 
til net eller samarbejde med et naboprojekt, udgifter til Energinet og/eller lokal 
nettilslutning, OLClyssystem (Obstruction Light Control), kabelføring, transfor-
merstation o.lign. 
 
18) Hvordan arbejder VE-projektet aktivt for størst muligt lokalt medejerskab ved 
hjælp af alle relevante ejerskabsformer? (Se eksempelvis BEK nr. 1069 af 30/5/21 
om energifællesskaber) 
 
19) Giver det udbudte medejerskab mulighed for at forbruge VE-anlæggets VE-
elektricitet til kostpris, herunder indtræde i VE-projektets produktgarantier, leje-
aftaler, service- og administrationsaftaler o.lign. til kostægte priser? 
 
20) Hvordan definerer projektet lokalområdet samt redegør for eventuel frivillig 
kompensation til borgere, naboer og lodsejere, der overstiger lovgivningen? 
 
21) Beskriv model for det årlige bidrag fra VE-projektet/ anlæg til lokalområdets 
juridiske person med et lokalt og/eller almennyttigt formål. 
 
22) Beskriv model for det årlige bidrag fra lodsejerne til lokalområdets juridiske 
person med et lokalt og/eller almennyttigt formål? 
 
23) Beskriv model for det årlige bidrag fra VEprojektet/anlæg til den juridiske 
person et med almennyttigt formål. 
 
24) Beskriv model for det årlige hektar-bidrag fra lodsejerne til den juridiske per-
son med et almennyttigt formål? 
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25) Beskriv omfanget af vindmøller som udfases i forbindelse med VE-projektet og 
angiv forventet tidsramme for udfasning.  
 
26) Beskriv jobfremmende aktiviteter i forbindelse med VE-projektet. 
 
27) Beskriv sammenhængen mellem VE-projektet og Kommunens Strategi- og Vi-
sionsplan samt FN´s verdensmål.  


