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Q&A – Projekter i områder med landvindmøller 
 

I det følgende kan du finde svar på nogle af de typiske spørgsmål, som 

opstår i forbindelse med ansøgninger til projekter i områder med landvind-

møller. Der henvises i øvrigt til vejledningen for projekter i områder med 

landvindmøller. 

 

 

Hvordan ansøger jeg om støtte til et projekt i et område med landvindmøl-

ler? 

 Når du vil søge om tilskud til et projekt i et område med landvind-

møller, skal du anvende et digitalt ansøgningsskema for Landdi-

striktspuljens projekter i områder med landvindmøller, som kan til-

gås på den digitale ansøgningsportal.  

 På hjemmesiden www.livogland.dk kan du finde yderligere oplys-

ninger om projekttypen, herunder vejledningen samt vilkår for til-

skud fra Landdistriktspuljen. 

 For at ansøge, skal du opmåle afstanden til nærmeste tilskudsbe-

rettigede landvindmølle. Opmålingen foretager du på Energistyrel-

sens vindmøllekort. 

 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg oplever udfordringer med vindmøllekortet? 

 Du kan skrive til Energistyrelsen på: vindmoellekort@ens.dk  

 

 

Hvor tæt på landvindmøller skal vi være placeret, for at kunne opnå støtte? 

 Der kan ikke ydes tilskud til projekter, hvor afstanden til ansøger 

eller projektet overstiger 5 km eller 50 gange møllehøjden på den 

nærmeste tilskudsberettigede landvindmølle. Med møllehøjden 

menes vindmøllens totalhøjde inkl. møllevinger. 

 Det betyder fx, at ansøgere eller projekter som er beliggende 5 km 

fra en landvindmølle kan være tilskudsberettigede, uanset mølle-

højden. 

 Det betyder fx, at ansøgere eller projekter som er beliggende 7,5 

km fra en landvindmølle som er 150 meter høj, kan være tilskuds-

berettigede. 

 Det betyder fx, at ansøgere eller projekter som er beliggende 10 km 

fra en landvindmølle som er 200 meter høj, kan være tilskudsbe-

rettigede. 

 

 

Kan en havvindmølle give basis for støtte? 

https://tasportalprod.erst.dk/TAS_Dashboard_PROD/Login
http://www.livogland.dk/
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=4398142262974c4b9b41ac477d423dcd&extent=7.4005,54.9737,15.514,57.524
mailto:vindmoellekort@ens.dk
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 Nej. Kun nærhed til landvindmøller giver mulighed for at opnå 

støtte. 

 

 

Hvad er en husstandsvindmølle, og kan en husstandsvindmølle give basis 

for støtte? 

 Der kan ikke opnås støtte på grund af nærhed til en husstandsmølle. 

En husstandsvindmølle er defineret som en vindmølle med kapaci-

tet på 25 kW eller derunder. På vindmøllekortet er det muligt, at 

fjerne husstandsvindmøller under indhold. Her kan du tage fluebe-

net væk for møller mellem 10 og 25 kW. Du kan også finde den 

konkrete mølle på kortet og se, om den er over 25 kW. Du klikker 

på møllen og kigger på kategorien ”Kapa_kW”, som er kapaciteten 

eller effekten i Kilowatt. Er den over 25 kW, kan du søge støtte. 
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Hvad er et GSRN-nummer, og hvad skal jeg bruge det til? 

 GSRN står for Global Service Relation Number, og det er et enty-

digt identifikationsnummer på vindmøllen, som forbliver med møl-

len i hele dens levetid. GSRN-nummeret bruges til at kunne iden-

tificere den mølle, som berettiger til at kunne opnå støtte til et pro-

jekt. GSRN-nummeret skal opgives i ansøgningsskemaet. For at 

finde GSRN-nummeret, skal du klikke på den relevante vindmølle 

og kigge på kategorien ”GSRN”. 
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Kan der opnås støtte ved nærhed til planlagte landvindmøller, og land-

vindmøller opsat efter 1. januar 2021? 

 Det er muligt at opnå støtte på basis af landvindmøller, som er op-

sat, og som fremgår af vindmøllekortet. Planlagte møller, som 

endnu ikke er opsat, kan altså ikke danne basis for tildeling af 

støtte. Vindmøller kan kun danne basis for støtte, når de er sat i 

drift, og de fremgår af vindmøllekortet. Der kan heller ikke opnås 

støtte med udgangspunkt i afmeldte møller. 

 

 

Hvilke aktører kan der ydes tilskud til? 

 Der kan ydes tilskud til foreninger, selvejende institutioner, fonde 

med almennyttige formål og enkeltpersoner. Der kan også ydes til-

skud til kommuner, hvis de indgår i et partnerskab om projektet 

med én eller flere af de førnævnte. Der skal således være indgået 

et forpligtende samarbejde mellem kommunen og én eller flere af 

de førnævnte, og denne/disse vil dermed være at betragte som pro-

jektpartnere. Samarbejdsaftaler med projektpartnere er obligatori-

ske bilag for kommuner. 

I alle tilfælde, skal projektet være almennyttigt. Virksomheder og 

regioner kan ikke opnå støtte.  

 

 

Er der krav om medfinansiering? 

 Der er ikke krav om medfinansiering af projekter. For at tilgodese 

mindre, borgernære projekter, vil medfinansiering ikke være frem-

mende for ansøgninger fra foreninger, selvejende institutioner, 

fonde med almennyttige formål og enkeltpersoner. Ansøger du på 

vegne af en kommune, vil medfinansiering derimod indgå som et 

kriterie ved vurdering af ansøgninger, men der er ikke et fast krav 

om medfinansieringens andel af det samlede budget. 

 

 

Er der grænser for, hvor stort et beløb vi kan søge? 

 Ja. Tilskuddet til projekter kan minimum være 100.000 kr. og mak-

simum 800.000 kr. Beløbsgrænsen er ikke et loft over samlede ud-

gifter til projektet, men en øvre grænse for det maksimale tilskuds-

beløb, som Landdistriktspuljen kan yde til et projekt i et område 

med landvindmøller. Et projekt kan fx have et samlet budget på 1,2 

mio. kr., men der kan maksimalt søges om tilskud på 800.000 kr. 

fra Landdistriktspuljen. 

 

 

Kan den samme vindmølle danne baggrund for flere projekter? 

 Den samme vindmølle kan maksimalt danne baggrund for én støt-

tetildeling i en ansøgningsrunde. Hvis to ansøgere har den samme 

vindmølle som nærmeste tilskudsberettigede mølle, vil det med 

baggrund i tildelingskriterierne i vejledningen, bero på en konkret 

vurdering, hvilket projekt der opnår støtte. Der kan godt opnås 
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støtte til et nyt projekt på basis af den samme vindmølle i efterføl-

gende ansøgningsrunder. 

 I det tilfælde, hvor der er to ansøgere (blå og rød), som har den 

samme vindmølle, som den nærmeste tilskudsberettigede land-

vindmølle, vil der blive prioriteret mellem de to ansøgninger. 

Selvom ansøger 1 (blå) er tættere på vindmøllen end ansøger 2 

(rød), kan det ende med, at ansøger 1 (blå) ikke opnår støtte, hvis 

ansøgningen fra ansøger 2 (rød) prioriteres højere. Ved vurdering 

af hvilken ansøgning, der skal gives tilskud, lægges dog særligt 

vægt på ansøgers eller projektets afstand til nærmeste tilskudsbe-

rettigede vindmølle. Projektet der ligger nærmest vindmøllen, får 

derfor en højere vurdering på netop det kriterie. Det er dog ikke 

udslagsgivende, da det kun er et blandt flere kriterier. Den samme 

vindmølle kan maksimalt danne baggrund for én støttetildeling i en 

ansøgningsrunde, hvorfor begge ansøgere ikke vil kunne opnå til-

skud. I efterfølgende ansøgningsrunder vil begge ansøgere kunne 

søge igen. 

 

 

 

Kan vores forening sende flere ansøgninger i en ansøgningsrunde? 

 I kan indsende flere ansøgninger, men da der kun kan opnås støtte 

til ét projekt pr. landvindmølle, skal jeres projekter ligge tættest på 

forskellige separate tilskudsberettigede vindmøller, for at kunne 

opnå støtte. Alle jeres ansøgninger bliver vurderet ud fra nærmeste 

tilskudsberettigede landvindmølle. Ved vindmølleparker kan der 

kun opnås tilskud til to projekter, uanset antallet af vindmøller i 

vindmølleparken. Ved tildeling af tilskud tilstræbes generelt en vis 

geografisk spredning af støttede projekter. 

 

 

Hvad er en vindmøllepark? 

 En landvindmøllepark er defineret som to eller flere møller med 

mindre end 500 meters indbyrdes afstand. En landvindmøllepark 

kan maksimalt danne baggrund for to støttetildelinger i én ansøg-

ningsrunde, uanset antallet af vindmøller i vindmølleparken. 
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 I nedenstående eksempel er der 490 meter mellem møllerne, hvor-

for der er tale om en vindmøllepark. I det tilfælde, hvor tre ansø-

gere (rød, grøn og blå) vil søge om støtte, vil kun to af de tre pro-

jekter kunne opnå støtte, hvorfor der vil blive prioriteret mellem de 

tre ansøgninger. Dette også selvom de ikke søger med udgangs-

punkt i den samme mølle. Til næste runde vil alle tre ansøgere 

kunne søge på ny. 

 

 

 

Hvordan defineres ansøgers eller projektets placering, hvorfra der skal 

måles afstand til nærmeste vindmølle? 

 Foregår projektaktiviteterne i lokalsamfundet, dvs. i nærheden af 

landvindmøllen, der danner basis for ansøgningen, måles afstanden 

fra projektets realiseringssted til den nærmeste tilskudsberettigede 

landvindmølle. Er der fx tale om et arrangement i lokalsamfundets 

forsamlingshus, eller en renovering heraf, skal der måles fra pro-

jektets realiseringssted, altså forsamlingshuset. Hvis der er tale om 

opsætning af et shelter tæt på matrikelskellet for grunden, skal der 

måles til denne, og ikke til forsamlingshuset.  

 

Er der tale om projektaktiviteter (grøn), som ikke afvikles eller op-

føres i lokalsamfundet (rød), og dermed ikke opfylder afstandskri-

teriet, skal ansøgers adresse i lokalsamfundet benyttes (rød). Det 

kan fx være ved foredragsvirksomhed eller lignende, som afholdes 

et andet sted, end i det konkrete lokalsamfund. Et projekt behøver 

ikke nødvendigvis at være placeret helt tæt på området, hvor møl-

lerne står, for at komme lokalsamfundet til gavn, så længe ansøger 

bor der, og væsentligheden for lokalsamfundet er veldokumenteret. 
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Hvis vores forening er beliggende på en stor matrikel, skal vi så opmåle 

fra hovedbygningen eller fra matrikelgrænsen til nærmeste tilskudsberet-

tigede landvindmølle? 

 Hvis projektet afholdes eller opføres på foreningens matrikel (sort 

linje) i lokalsamfundet, skal der måles fra projektets specifikke re-

aliseringssted. Det vil sige, at hvis der er tale om anlæg af et shelter 

(blå) tæt på matrikelskellet, er det denne, der skal måles fra. Er der 

tale om en foredragsaften i hovedbygningen (rød), er det denne, der 

skal måles fra. 
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Hvad sker der, hvis vi har skrevet den forkerte mølle ind i ansøgningsske-

maet? 

 Ansøgere kan ikke blive tildelt støtte, hvis afstanden til ansøger 

eller projektet overstiger 5 km eller 50 gange møllehøjden på den 

nærmeste tilskudsberettigede landvindmølle. Selvom I har skre-

vet en anden mølle end den nærmeste ind i ansøgningsskemaet, så 

er kriteriet stadig opfyldt, hvis afstanden til den anførte mølle er 

inden for grænsen. Hvis ansøger (blå) har indskrevet en mølle i 

ansøgningsskemaet, som ikke er nærmeste tilskudsberettigede 

mølle (rød pil), vil projektet dermed stadig kunne komme i be-

tragtning til støtte. Hvis der er flere ansøgere/projekter, der ligger 

nærmest den samme mølle, vil kun det ene projekt kunne opnå 

støtte, uanset om der i ansøgningen er angivet en anden vind-

mølle.  

 

 

 

Kan vi selv vælge hvilken mølle vi vil måle fra? 

 Ansøgere kan blive tildelt støtte på baggrund af den nærmeste 

tilskudsberettigede mølle. Derfor bør ansøger (blå) indskrive nær-

meste tilskudsberettigede vindmølle (grøn pil) i ansøgningsske-

maet. Hvis ansøger (blå) har indskrevet en mølle i ansøgningsske-

maet, som ikke er nærmeste tilskudsberettigede mølle (rød pil), 

vil projektet stadig kunne komme i betragtning til støtte, hvis af-

standen til denne mølle ligger inden for grænsen. Hvis der er flere 

ansøgere/projekter, der ligger nærmest den samme mølle, vil kun 

det ene projekt kunne opnå støtte, uanset om der i ansøgningen er 

angivet en anden vindmølle. Ved vurdering af projekterne, tages 

der udgangspunkt i den nærmeste tilskudsberettigede mølle. 
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Hvad sker der, hvis to ansøgninger har den samme mølle, som nærmeste 

tilskudsberettigede vindmølle? 

 I det tilfælde, hvor der er to ansøgere (blå og rød), som har den 

samme vindmølle, som den nærmeste tilskudsberettigede vind-

mølle, vil der blive prioriteret mellem de to ansøgninger. Selvom 

ansøger 1 (blå) er tættere på vindmøllen, end ansøger 2 (rød), kan 

det ende med, at ansøger 1 (blå) ikke opnår støtte, hvis ansøgningen 

fra ansøger 2 (rød) prioriteres højere. Ved vurdering af hvilken an-

søgning, der skal gives tilskud, lægges særligt vægt på ansøgers 

eller projektets afstand til nærmeste tilskudsberettigede vind-

mølle. Projektet der ligger nærmest vindmøllen, får derfor en hø-

jere vurdering på dette kriterie. Det er dog ikke udslagsgivende, da 

det kun er et blandt flere kriterier. Den samme landvindmølle kan 

maksimalt danne baggrund for én støttetildeling i en ansøgnings-

runde, hvorfor begge ansøgere ikke vil kunne opnå tilskud. Begge 

projekter kan også blive valgt fra ved prioritering af de samlede 

ansøgninger. I efterfølgende ansøgningsrunder vil begge ansøgere 

kunne søge igen. 

 

 


