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Nissum Bredning Vind (NBV)
Test and demonstration project 

Wind Energy Denmark  - 1. october2019 i MCH Messecenter Herning 



Indlæg ved:

Jens Jørgen Birch, Rugvænget 3, 7673 Harboøre – Tlf. 20532811

Baggrund:

41 års ansættelse i Vestjysk Bank (chef for bankens afdeling for finansiering af vind i både Danmark og 

Tyskland).

Nuværende:

Økonomidirektør hos Skovgaard Invest, Lemvig (og tovholder i nye projekter)

Været primus motor for følgende Vindmølleprojekter i Lemvig Kommune (oprindeligt Thyborøn-Harboøre 

Kommune): 

1987 – 4 stk. Vestas 90 KV V19 møller 

2002 – 4 stk. Vestas  2,0 MW v80 møller

2018 – 4 stk. Siemens-Gamesa SWT 7,0-154 vindmøller (test site Nissum Bredning)



Kriterier for køb: 

Dokumenteret fast bopæl på købstidspunktet i h.h.v. Thyborøn-Harboøre Kommune

for 1987 og 2002 projekterne og i Lemvig Kommune i 2018.

Vi har gennemført en 100% frivillig køberetsordning i alle 3 projekter. 

Hvordan har opbakningen været:

1987:

Årsproduktion på 4 møller = 840.000 kWh, fordelt 840 andele.

Begrænset til 8 andele pr. husstand.

Laugsdeltagere: 130 personer– alle med bopæl i Thyborøn-Harboøre Kommune.



2002:

Årsproduktion på 4 møller = 36.600.000 kWh, fordelt på 36.600 andele 

Begrænset til 30 andele pr. person.

Laugsdeltagere: 1150 personer alle med bopæl i Thyborøn Harboøre Kommune  (anslået mulige købere 3700) 

2018:

Tegningen foregik reelt i 2008, hvor 1973 personer indbetalte i alt kr. 3,3 mio. kr. som risikovillig kapital.

Projektet var undervejs i 14 år. 

Årsproduktion på 4 møller = 120.000.000 kWh, fordelt på 120.000 andele. Heraf ejes 66.000 andele af 

laugsdeltagere (45% ejes af Jysk Energi).

Begrænset til 50 andele pr. person

Laugsdeltagere: 1450 personer - alle med bopæl i Lemvig Kommune 

Projektet var omfattet af VE-loven, men køberetsordningen på 20% skulle ikke gennemføres – da det er en 

testsite.



Hvorfor er det lykkes med lokale projekter:

Vi bor i det område i Danmark  - hvor vindatlas siger der er god vind (og det har vi bevist) 

Gode offentlige tilskud til vindmølleprojekter (sikkerhedsnet) – og derved acceptable budgetter 

Stor lokalopbakning fra kommunalbestyrelsen og borgmestre i Thyborøn-Harboøre Kommune og Lemvig Kommune

Alle projekter udbudt til salg med baggrund i kostprisen – ingen projektmagere har taget en del af gevinsten. 

Vestjysk stædighed.

Lokal ejerskab – giver 0-indsigelser (de personer, der kan se/høre  vindmøllerne, får også gevinsten).

Motto: Lokale vindmøller til lokalbefolkningen

I 1986: 

Meget begrænset erfaring med vindkraft – de første budgetter var rigtig gode – meget kort tilbagebetalingstid. Til trods 

herfor ikke den store købelyst. Formentlig p.g.a den begrænsede erfaring.

I 2002:

Lokal befolkningen var vilde med andelene p.g.a. erfaringerne fra 1986 – ingen problemer med at sælge andele. 

Lynhurtigt udsolgt.  

Vi havde fundet den bedste placering – men der måtte en lang sej kamp til forinden vi kunne bygge. En udenbys investor 

havde også fundet ”vores” område velegnet (af 8 møller på Rønland – fik de lokale kun de 4).



I 2018 (2008):

Første ansøgning blev indsendt i 2004 til ENS (åben dør).

Forhåndstegning af andele i 2008 – ca. 100.000 andele blev tegnet på 2 dage (måtte stoppe tegningen).

I 2008 indgik vi ”fornufts ægteskab” med Jysk Energi (det lokale elselskab) – for at holde alle andelene lokalt

(her var der igen udenbys interesse for vore projekt).

Vi fik byggetilladelse i 2011 og uden udenbys deltagelse. Danmarks Vindmølleforening var her en stor hjælp. 

Men faldende strømpriser og tilskudsordning som landprojekt – gjorde projektet umuligt.

Budgettet viste ikke økonomisk sammenhæng. Vi var i ordets bedste forstand på ”dybt vand”.

Men, men

I 2016, i samarbejde med Siemens, vandt vi udbuddet for en Test site for offshore Wind

(afregnes med 70 øre i 48.800 fuldlasttimer).

Her ny tegnede 1450 personer, alle med bopæl i Lemvig Kommune, i alt 54.058 andele og indbetalte 308 mio. kr.

(Jysk Energi kom med 252 mio. kr.). Således i alt 560 mio. kr.

Møllerne blev idriftsat februar 2018. Årsproduktion beregnet til 120 mio. kWh.  



Hvordan er de fremtidige muligheder: 

I vores område er der fortsat stor interesse for nye vindmølle projekter.

Nye projekter må forventes OPFØRT UDEN tilskud – sikkerhedsnettet er væk – en stor 

udfordring for lokalt medejerskab. 

Det bliver meget vanskeligt at deltage i udbud - vil kræve alt for stor risiko kapital 

(hidtil har vi klaret os uden den store risikokapital).

Skal det lykkes? Kræver det at Kommunalbestyrelsen, de lokale borgere og projektmagere 

spiller sammen.

Men vi er klar igen – såfremt nogle lokale projekter måtte byde sig.  



• Sep. 2016 Contract Agreement  was signed between 
I/S Nissum Bredning Vind and Siemens Wind Power 
A/S to supply:

• July 2017 construction commencement on site

• March 2018 (18 months after contract signing) we 
obtained TOC on the project.

• 2018 – 2023 – 5 Yars Defect notification period

• 2023 - 2033 – 10 Years extended serice period

Project History - Drive down cost for 
wind power produce electricity 



Nissum Bredning Project (NBV)
8 Elements in Test and Demonstration Project 

• Følgende test elementer indgår i projektet:

1. 0 series test of SWT-7.0-154

2. Gravity Jacket (Short) & Concrete TP full size

3. Slender Tower (5-5,5m)

4. Standard onshore cables in pipes

5. 66kV – new Switchgear in TP (Normally in 
bottom of tower) and new transformer type

6. Lidar power curve measurement

7. Rotor sync software

8. Optimized use of sensors for load control
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➢New integrated tower and TP 

design

➢Integration of 66 kV system in TP

New concepts tower/foundation
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Gravity Jacket Manufacturing  

































Jacket 200 Tons 

Jacket piles 3 stk x  80 tons 240 tons

TP – beton fundamentet 1200 tons 

Møllen 766 tons 

I alt pr mølle 2406 tons



Hvad forventes af møllerne: 

EMD har beregnet produktionen til  4 x 30.340 MW i alt 121.360 MW

Samlet anskaffelsessum ca.   560 mio. kr. 

Produktionen afregnes  med 70 øre i 50.000 fuldlasttimer 

Møllerne er opført i selskabet I/S Nissum Bredning Vind, som ejes af: 

Jyske Energi med 45%

Nissum Brednings Vindmøllelaug I/S med 55% 

Fordelt på 1400 personer med bopæl i Lemvig Kommune 





Tak for Deres opmærksomhed


