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VINDMØLLER på MIDDELGRUNDEN

Aftale mellem Københavns Belysningsvæsen 
og 

Middelgrundens Vindmøllelaug I/S

Vindmøller på Middelgrunden :

Det er mellem Københavns Belysningsvæsen / Elkraft og Middelgrundens Vindmøl-
lelaug I/S aftalt at de nedenfor specificerede forhold skal være grundlaget for den ef-
terfølgende samarbejdsaftale, der skal indgås parterne imellem, omkring etablering
af vindmøller på Middelgrunden, idet det er forudsat at Københavns Belysningsvæ-
sen / Elkraft kan anvende pladsen til vindmøller i mindst 40 år.

Elementerne i samarbejdsaftalen er følgende:

• Nettilslutningen og projektet i øvrigt betales pro-rata mellem parterne.
Vindmøllelaugets andel af nettilslutningens restværdi efter 20 år refunderes
til lauget (ca. 1-1,5 øre/kWh).

• Elafregningen er aftalt til 28,5 øre/kWh, idet der er forudsat at der også i
fremtiden modtages et CO2 -tilskud på 10 øre pr. kWh. Der er således tale
om en langtidskontrakt der er kendt og dermed risikofri.

• Københavns Belysningsvæsen / Elkraft overtager laugets møller inkl. funda-
menter efter 20 år, d.v.s. projektets restværdi og reetableringspligten over-
går til Københavns Belysningsvæsen / Elkraft.

Projektet som det d.d. er beskrevet og visualiseret, består af 20 vindmøller hver på
1,6 - 2,0 MW placeret i en bue på Middelgrunden.

Projektet gennemføres ved, at Københavns Belysninsvæsen / Elkraft og Middelgrun-
dens Vindmøllelaug I/S betaler hver halvdelen af møllerne inkl. de til møllerne
nødvendige udgifter til nettilslutninger, som deles ligeligt pro-rata pr. mølle.
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Såfremt det ikke bliver muligt for Middelgrundens Vindmøllelaug I/S at sælge
anparter til dækning af halvdelen af vindmøllerne overtager Københavns
Belysningsvæsen / Elkraft møllepladserne for det antal møller der ikke er solgt. 

Senest den 1. november 1999 fastlægges der en seneste dato ved hvilken
Middelgrundens Vindmøllelaug I/S kan overdrage en eller flere af sine placeringer til
Københavns Belysninsvæsen / Elkraft.  Datoen fastlægges efter den forventede dato
for bestilling af møllerne.
 
Projektet gennemføres i en projektorganisation med deltagelse af Københavns
Belysningsvæsen, SEAS og Vindmøllelauget. Københavns Belysningsvæsen har
formandsskabet, ligesom der er enighed om, at det er Elkraft ved SEAS, der skal stå
for den praktiske gennemførelse i.h.t. den projektorganisation, der er indeholdt i den
tidligere beslutning i Borgerrepræsentationen.  

Ejerskabet til de enkelte møller fordeles ved at ejerne vælger på skift, således at
lauget vælger først. Møller på samme 10 kV udløber vælges samlet. 

I aftaleperioden har hver part sit eget produktionssystem, herunder administration,
besluttende organer m.v. Det er dog parternes hensigt at samarbejde om drift og
vedligeholdelse i videst muligt omgang, evt. i form af en driftsaftale.

Der er enighed om at Københavns Belysningsvæsen / ElKraft efter 20 år overtager
vindmøllepladsen inkl. de udgifter der måtte være til fjernelse af møller, fundamenter
og kabler.

Da Københavns Belysninsvæsen / Elkraft efter det 20. år har ejendomsretten til og
ansvaret for alt udstyr på pladsen, er det også Københavns Belysninsvæsen /
Elkraft’s afgørelse hvorvidt møllerne evt. i en periode fortsat vil kunne producere.

I de første 20 år har hver af ejerne pligt til at udføre reparationer på møllerne inkl.
tilhørende 10 kV kabler, således at de alle så vidt muligt er i produktion. Drifts- og
vedligeholdelsesudgifter af nettilslutningen, 30 kV kabel, 30/10 kV transformer samt
10 kV fordelingsanlæg deles ligeligt mellem parterne.

Parterne er enige om at man i.f.m. nærværende aftale gensidig forpligter sig, at
holde de møller man råder over i drift i den 20 årige aftaleperiode.

Københavns Belysninsvæsen / Elkraft overtager efter de 20 år laugets andel af
nettilslutningen, 30 kV kabel, 30/10 kV transformeren og 10 kV fordelingsanlægget,
som værdiansættes til halvdelen af etableringsomkostningen. I.h.t. budgettet svarer
dette til 12,3 mio. kr.

Der er enighed om at lauget kan vælge at få værdien udbetalt i 20 lige store dele,
udbetalt pr. år med  615.000 kr. pr. år i 20 år.
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ELLER at de 12,3 mio. kr., som er restværdien om 20 år, betales af Københavns
Belysninsvæsen / Elkraft i forbindelse med projekt idriftssættelse. Det beløb som da
skal betales vil være 4,6 mio. kr. 

Der er enighed om, at ovenstående betragtes som en samlet pakke, hvoraf delele-
menter ikke kan gøres til genstand for senere forhandlinger, med mindre parterne er
indforstået hermed.

Når Energistyrelsens tilladelse foreligger, skal det samlede projekt godkendes i -
såvel Elkrafts bestyrelse som i Københavns Borgerrepræsentation og Middelgrun-
dens Vindmøllelaug I/S’s generalforsamling inden byggeriet kan påbegyndes. 

Køb af kWh.

Mellem Københavns Belysningsvæsen og Middelgrundens Vindmøllelaug I/S indgås
en aftale, som forpligter Københavns Belysninsvæsen til, over en 20 årig periode fra
produktionsstart, at købe de af laugsmøllerne producerede kWh til en fast pris på kr.
0,285 ekskl. moms og afgifter, leveret ved 30 kV kablets endemuffe i Amagerværkets
30 kV bygning.

Det er forudsat, at der også i fremtiden modtages et CO2 tilskud på 10 øre pr. kWh.

Det forudsættes yderligere at Middelgrundens Vindmøllelaug I/S fra staten vil
modtage en godtgørelse på 10 + 17 øre pr. kWh.

Der skal ikke betales rådighedsbetaling.

Som forudsætninger for aftaleindgåelsen gælder : 

Energistyrelsens godkendelse af projektet, som det i dag foreligger med 20 vindmøl-
ler.

Elkraft’s bestyrelse og Københavns Borgerrepræsentations samt Middelgrundens
Vindmøllelaug I/S’s generalforsamlings godkendelse af projektet.

Det er en forudsætning at såvel Elprisudvalget som Konkurrencestyrelsen kan
godkende nærværende aftale.

Såfremt der sker væsentlige ændringer, som vil kunne få indflydelse på nærværende
aftale, inden de nødvendige tilladelser for start af byggeriet foreligger, er parterne
enige i at genforhandle aftalen.

Uenighed vedrørende denne aftale afgøres med bindende virkning ved voldgift
jævnfør voldgiftretsloven.
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Såfremt Københavns Belysningsvæsen skulle blive delt i flere selskaber, har
Belysningsvæsnet ret til, at placere nærværende aftale i det selskab, hvor det efter
Belysningsvæsnets skøn syntes rigtigst.

København den 30. marts 1999

Middelgrundens Vindmøllelaug I/S Københavns Belysningsvæsen

Erik Christiansen Bo Asmus Kjeldgaard

Per Vølund M. Dam-Andersen


