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Velkommen til grøn omstilling i Aarhus 
 
Dette er det første nyhedsbrev fra Aarhus Vindmøllelaug. Det glæder os meget, 
at du interesserer dig for den grønne omstilling i Aarhus, og vi vil til gengæld 
gøre vores bedste for at holde dig opdateret omkring, hvad der sker i forhold til 
vores vindmølleprojekt.  Der er mange borgere og virksomheder, der gerne vil 
dække deres energiforbrug med grøn energi, nedsætte deres CO2 udslip og 
gerne tjene penge på det. Vores erfarne team og samarbejdspartnere tror på, at 
projektet vil være en god forretning: Vi anslår en forrentning omkring 5 til 6 %.  
 
Vindmøller er et område, som i nogle tilfælde sætter sindene i kog, så udover at 
blive klogere og få indsigt i projektrelaterede fakta, kan det også være ret 
underholdende! Vi ønsker at bidrage til denne grønne ambition ved at opføre 4 
vindmøller på Aarhus Havn, som skal ejes af private borgere og virksomheder i 
Aarhus Kommune. De 4 vindmøller  vil  inkl. service- & vedligeholdelsesaftaler 
mv. koste ca. 187 mio. kr. (140 mio. kr. for 3 vindmøller). 
 
Vores hjemmeside opdateres løbende, og vi oplægger snart mere information 
om hvornår, vi er klar til at sælge tegningsretter, hvad de skal bruges til og 
hvordan det vil foregå. 

 

  
Politikerne vedtog endeligt Temaplan om 
Vedvarende Energi 
 
Temaplanen blev vedtaget i Teknisk Udvalg den 11/11 og i byrådet den 18/11. 
Det er positivt, at de 2 vindmøller fastholdes i planen, og der er forud herfor 
lavet en grundig miljøundersøgelse om nævnte to vindmøller inkl. 
støjberegninger. Vores 4 vindmøller nævnes i referatet fra møderne, hvor 
flertallet støtter netop vores projekt. Du kan se Temaplanen her. 



 

 

 Debat i JP Aarhus, Aarhus 
Stiftstidende, Naturlig Energi og andre 
medier: Hvad er en rigtig 
visualisering? 

  

  



 

 

En borger fra Aarhus Ø er bekymret over udsigten til store vindmøller på 
Østhavnen og han har lavet nogle visualiseringer, der viser hvordan han mener, 
de vil komme til at se ud fra Aarhus Ø. I Aarhus Vindmøllelaug finder vi 
forholdene i den udarbejdede visualisering forvrængede, hvorfor  vi henvendte 
os til Aarhus-virksomheden PlanEnergi, der er specialister i bl.a. visualiseringer 
og  ofte laver visualiseringer til vindmølleprojekter (herunder Aarhus 
Kommune), og bad dem lave en visualisering.  
Læs mere i denne artikel fra magasinet Naturlig Energi. 

  
Aarhus Vindmøllelaug i debat i pressen: 
Havnen havde misforstået os  
 
Den 9. december udsendte Aarhus Havn en pressemeddelelse om, at havnen 
ikke har plads til vindmøller fra Aarhus Vindmøllelaug, og undrer sig samtidigt 
over, at vi forsøger at sælge andele til vores projekt, allerede nu. Denne 
kategoriske meddelelse blev bragt i stort set samtlige lokale aviser, websites, 
på TV2 mv. og var ikke nogen god nyhed for os at vågne op til. Vi ønsker, af 
indlysende grunde, at have et godt forhold til havnen, og vi mener da også, at 
havnens reaktion  beror på en misforståelse. 
 
Når man laver store vindmølleprojekter, finder man – i et frivilligt initiativ som 
vores - ofte finansiering i flere omgange. Selve processen med stiftelse af 
lauget, juridiske vurderinger, revision af beregninger, projektforundersøgelser, 
visualiseringer  mv. foregår inden projektet er endeligt godkendt i kommunen og 
koster en del penge. Denne proces kan finansieres via såkaldte 
”tegningsretter”, som giver fortrinsret til senere at kunne købe andele, dvs. en 
reservation. En tegningsret koster i vores tilfælde 100 kr. og giver adgang til 
senere at købe en andel til ca. 2.000 kr. De 100 kr. kan man risikere at miste, 
hvis projektet mod forventning ikke kan gennemføres. 
Vindmølle-projekter er ofte attraktive og tegningsretter kan hurtigt blive udsolgt, 
også selvom man kan risikere at miste sine 100 kr. Der er altså tale om en 
normal praksis. Vi vil derfor gerne betone, at der for nuværende ikke sælges 
andele og det har aldrig været planen, at sælge andele på dette tidspunkt. 
 
 



 

 

Kommunikation er svært, og følsomme emner som vindmøller er ingen 
undtagelse! Vi er nu i igen i dialog med politikere og med Aarhus Havn, så vi 
kan sikre os, at alle forstår hinanden og hvordan vi kommer videre. En mulighed 
kan være placering på den nye sydøstlige havnemole, som havnen regner med 
er klar i 2025.  
 
Læs evt. nogle af artiklerne her: JP Aarhus, TV2 Østjylland, Lokalavisen… 

 


