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Resumé
I forbindelse med opstilling af vindmøller opspares 88.000 kr. pr MW vindenergi, der nettilsluttes i kommunen i Grøn
Ordning. Forsøgsvindmølleparken ved Try er opført i foråret 2012 og bidrager med 792.000 kr. til Grøn
Ordning. Dertil kommer 149.600 kr. fra vindmølleparken ved Gretterholt, så det samlede beløb til rådighed er
941.600 kr.
Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til midlernes fordeling.

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog i november 2010 et administrationsgrundlag for Grøn Ordning. Byrådet besluttede, at projekter, der
tildeles midler fra Grøn Ordning skal:
forbedre indsatsen på natur-, landskabs-, miljø- eller klimaområderne,
forbedre offentlighedens adgang til naturområder og rekreative muligheder i landdistrikterne og de mindre
bysamfund,
• bidrage til at skabe større viden og forståelse i offentligheden om natur, landskab, miljø og klima.
•
•

Kommunen ønsker at målrette midlerne til områder, hvor der ikke i forvejen er afsat midler eller andre puljer,
herunder særligt natur- og landskabspleje. Indenfor vindmøllernes lokalområder kan midlerne desuden tildeles
rekreative og kulturelle projekter.
Der har været god interesse for at søge om midler fra Grøn Ordning, både inden for vindmøllernes lokalområde og
generelt i resten af kommunen. Der er i alt søgt projekter for over 6 mio. kr. I bilag ses en oversigt over indkomne
ansøgninger samt fagenhedens forslag til tildeling af midler både for lokalområdet og for resten af kommunen.
Ansøgninger i lokalområdet
Lokalområdet er i administrationsgrundlaget defineret som en radius på 4,5 km fra vindmøllerne, dog fraregnet
Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup. Lokalområdet for vindmølleparkerne ved Try og Gretterholt er vist på
vedlagte kort. Byrådet har besluttet, at minimum 25 % af midlerne i Grøn Ordning forbeholdes det lokalområde, hvor
møllerne opstilles, såfremt der er egnede projekter i området.
I fagenhedens forslag til tildeling af midler fra Grøn Ordning til lokalområdet er der lagt vægt på projekter, der
overordnet er i tråd med Byrådets målsætninger for ordningen, projekter der understøtter det lokale foreningsliv samt
projekter, der har bred opbakning i lokalsamfundet. Fagenhedens forslag til tildeling af midler i lokalområdet udgør
ca. 37 % af det samlede beløb til rådighed for de to vindmølleparker.
Generelle ansøgninger
Fagenheden har for de generelle ansøgninger taget udgangspunkt i de ansøgninger, der vurderes bedst at opfylde
Byrådets målsætninger for ordningen. Desuden har fagenheden prioriteret projekter, hvor der sker egen- eller
medfinansiering. Flere af projekterne ligger desuden inden for lokalområdet for andre igangværende
vindmølleprojekter og henvises derfor til eventuelle fremtidige ansøgningsrunder, såfremt disse projekter
gennemføres.
Yderligere bemærkninger
Forudsætning for opnåelse af tilskud for en række af projekterne er, at de kan opnå en efterfølgende
myndighedsgodkendelse.
Når Miljø- og Teknikudvalget har truffet afgørelse om hvilke projekter, der skal tildeles midler fra Grøn Ordning,
fremsender kommunen en ansøgning til Energinet.dk. Først når Energinet.dk har givet tilsagn om støtte, kan
projekterne igangsættes. Tilsagnet er således under forudsætning for godkendelse hos Energinet.dk.
Fagenheden foreslår desuden, at der fastsættes en tidsfrist for udnyttelse af de tildelte midler (tilsagnsperiode) på 2
år som udgangspunkt, regnet fra Energinet.dks tilsagn, med mindre fagenheden vurderer, at en mindre periode er
realistisk eller ansøger selv har fremlagt tidsplan, som er væsentligt mindre end 2 år. Hvis midlerne ikke er udnyttet
inden for denne tidsfrist falder midlerne tilbage til Grøn Ordning. Fagenheden kan i særlige tilfælde forlænge
tidsfristen, hvis der er særlige forhold, der taler herfor.
Fagenheden vurderer, at Grøn Ordning på nuværende tidspunkt er en succes målt på ansøgte projekter og
projektmidler. Det er nødvendigt at foretage en skarp prioritering af projekterne, idet der i første runde kun har været
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ca. 1/7 af de midler til rådighed, som der er blevet søgt om. Fagenheden forventer derfor i næste ansøgningsrunde
at målrette flere af midlerne uden for lokalområdet til f.eks. natur- og landskabspleje samt offentlig adgang til
naturområder, som beskrevet i det af Byrådet vedtagne administrationsgrundlag. Det kan f.eks. være kommunale
naturplejeprojekter, som ikke på anden vis har kunnet finansieres. Forinden næste ansøgningsrunde forelægges
sagen for Miljø- og Teknikudvalget, hvor fokus for næste ansøgningsrunde foreslås.
Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,
•
•

at midlerne i Grøn Ordning fordeles som beskrevet i vedlagte oversigt,
at der fastsættes en tilsagnsperiode på 2 år som beskrevet ovenfor.

Personalemæssige konsekvenser:
Ingen.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 02-10-2012
Sagen behandles atter på udvalgets næste møde.

Sagsfremstilling fra Miljø- og Teknikudvalget den 06-11-2012
Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at den af Byrådet delegerede kompetence for på vegne af Byrådet at
træffe beslutning om fordeling af midler fra Grøn Ordning, bruges ved iagttagelse af det administrationsgrundlag,
som Byrådet har vedtaget i november 2010.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 06-11-2012
Miljø- og Teknikudvalget besluttede at fordele midlerne fra Grøn Ordning således:
•

Renovering af Dorf vandmølle – 200.000 kr.

•

Solfangeranlæg – Asaa Havn – 69.000 kr.

•

Omløbsstryg – Hellum Bæk – 86.000 kr.

•

Faciliteter i Søheden Skov – 100.000 kr.

•

Gydebanker - Pulsbækken – 27.646 kr.

•

Sti – Bøgevangen - Kirkevej - 150.000 kr.

De resterende ca. 300.000 kr. fordeles senere.
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