
Budgetforslag fra SF 
 
 
Flere folkeejede vindmøller og solceller i Aarhus 
 
 
Det foreslås 
 

1) Aarhus Kommune afsætter økonomi til at være medejer i lokale 
havvindmølleprojekter 
 

2) Aarhus Kommune stiller ressourcer til rådighed for at understøtte dannelsen af 
lokale vindmøllelaug og/eller solcellelaug. Konkret skal der etableres en kommunal 
enhed som en del af Klimasekretariatet der får som hovedopgave at understøtte 
den folkelige deltagelse i omstillingen til mere vedvarende energi i Aarhus. 

 
 
Begrundelse: 
Vedvarende energi i form af bl.a. vindmøller og solceller er centralt for, at Aarhus og 
Danmark kan indfri målsætningerne på klimaområdet. Ren energi er ikke bare vigtig for at 
omstille vores nuværende energiforbrug, men også for at kunne imødekomme et stigende 
behov for el i forbindelse med en omstilling af hele transportsektoren. 
Aarhus har en unik position indenfor vindmølleindustrien, der skaber tusindvis af jobs i 
Aarhus og i Midtjylland, men produktionen af vindenergi i Aarhus er ret begrænset. Derfor 
foreslås det, at Aarhus Kommune aktivt skal indgå som medejer i lokalt forankrede 
havvindmølleprojekter. 
 
Da man i 1970’erne startede med at stille vindmøller op i Danmark var det et folkeligt 
projekt, hvor mange selv stillede vindmøller op eller oprettede vindmøllelaug og købte 
anparter. I takt med at vindmøllerne er blevet markant større er de også blevet markant 
dyrere at rejse, og derfor er det også blevet mere kompliceret at engagere sig som 
almindelig borger i at rejse vindmøller. Det samme gør sig gældende indenfor 
solcelleområdet, hvor der er et stort potentiale i etablering af større produktionsenheder. 
Det er vores forslag, at Aarhus Kommune skal medvirke til at gøre det mindre kompliceret 
at etablere og drive vindmøllelaug og solcellelaug. Derfor skal der etableres en mindre 
kommunal enhed som en del af Klimasekretariatet der får som hovedopgave at 
understøtte den folkelige deltagelse i omstillingen til mere vedvarende energi i Aarhus. 
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