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Hvad er en husstandsmølle?
En husstandsmølle er en mølle, der op-
føres i tilknytning til fritliggende ejen-
domme, og hvis primære funktion er at 
levere energi til ejendommens eget for-
brug – enten som elektricitet eller som 
varmt vand. 

Energistyrelsens “Initiativudvalg til ud-
bredelse af små vindmøller« har define-
ret husstandsmøllen som en mølle med

•	 en	maksimal	højde	på	25	meter	fra	
fundament til øverste vingetip

•	 en	rotordiameter	på	op	til	13	meter,	og
•	 en	maksimal	effekt	på	25	kilowatt.

Generatorens kapacitet er dog i praksis 
af mindre betydning for en husstands-
mølles placeringsmuligheder, idet møl-
lens synlighed i landskabet oftere vil 
være en mere begrænsende faktor end 
det lokale elnets kapacitet.

Hvorfor små vindmøller?
I vindkraftens nyere historie i Danmark 
indledes udviklingen med små elprodu-
cerende vindmøller, der blev opstillet i 
umiddelbar tilknytning til en ejendom. 
Det er møller, der blev udviklet og opstil-
let	fra	1976	til	først	i	1980’erne.

Som følge af planlægningspolitikken, 
hvor store møller ofte søges samlet i 
klynger og parker for at friholde land-
skabsområder, er der opstået en ny inte-
resse for husstandsmøller. De små møller 
er i almindelighed undtaget fra den øv-
rige vindmølleplanlægning, idet de kan 
opstilles mange steder uden at belaste 
hverken naboer eller landskab.

Med stigende elpriser bliver det mere 
fordelagtigt at anvende en stor del af 
produktionen fra en lille mølle i egen 
installation. På denne baggrund er der 
opstået en ny generation af husstands-
møller	udviklet	i	1990’erne.

Husstandsmøllen giver mulighed for, at 
den enkelte familie selv kan producere 
forureningsfri el.

Hvor mange husstands møller 
i Danmark?
I	energihandlingsplanen	Energi	21	fra	
1996	nævnes,	at	der	skal	gives	mulighed	
for, at der kan opstilles husstandsmøl-
ler i områder, der ikke er udlagt til vind-
møller, men hvor en lille vindmølle kan 
indpasses som et naturligt og inte greret 
element i en ejendom og bidrage til egen 
forsyning med el og varme.

Et	udvalg	nedsat	i	1993	af	Energistyrel-
sen fremkom med forslag til, hvorledes 
barrierer for udbredelse af små vindmøl-
ler kunne reduceres. Udvalget skønnede, 
at det ville være realistisk at opstille ca. 
3000	husstandsmøller	med	en	samlet	
effekt	på	40-50	MW.

I	april	2009	var	der	opstillet	191	hus-
standsmøller med en samlet effekt på 
2,7	MW.

I et demonstrationsprogram i perioden 
fra	1995	til	1998	blev	et	antal	nye	vind-
mølletyper fulgt, og erfaringer herfra 
anvendt til en anbefaling til Energisty-
relsen m.h.t. den fortsatte udbredelse af 
husstandsmøller. 

Der er stor interesse for opstilling af 
husstandsmøller. Men økonomien, og i 
nogle kommuner tillige stramme opstil-
lingsregler, er årsagen til, at det ikke går 
stærkere med opstilling af husstands-
møller. 

For at opnå en rimelig økonomi i en 
husstandsmølle skal man have et stor 
elforbrug, så man selv kan aftage en stor 
andel af vindmøllens produktion.

Tilslutning til elnettet
Tilslutningen til elnettet sker gennem 
ejendommens elinstallation, hvor der 
foruden den sædvanlige købsmåler også 
er installeret en salgsmåler. På dage med 
stor vindproduktion og lille husstands-
forbrug sælges der til det offentlige net.

Små møller kan tilsluttes ejendom-
mens varmeinstallation gennem f.eks. 
en varmepatron i kedlen på centralvar-
meanlægget. Møller efter væskebrem-
seprincippet skal ikke tilsluttes elnettet, 
idet de har direkte vandopvarmning.

Godkendelse af husstands-
møller
Husstandsmøller er ligesom andre vind-
møller underlagt en godkendelsesord-
ning,	jfr.	bekendtgørelse	nr.	651	af	28.	
juni	2008	om	teknisk	godkendelsesord-
ning for konstruktion, fremstilling og 
opstilling af vindmøller. 

Der kan kun gives byggetilladelse til ty-
pegodkendte vindmøller. Dette gælder 
også vindmøller, der ikke skal nettilslut-
tes.

Der er dog følgende undtagelser og lem-
pelser:

Vindmøller med et rotorareal på under 
1	m2	(rotordiameter	på	maks.	1,13	m)	er	
undtaget for godkendelse.

Husstandsmøller

Hvad er en 
husstandsmølle?

En husstandsmølle er en mølle, der 
opføres i tilknytning til fritliggende 
ejendomme, og hvis primære funk-
tion er at levere energi til ejendom-
mens eget forbrug – enten som 
elektricitet eller som varmt vand.

Energistyrelsens “Initiativudvalg til 
udbredelse af små vindmøller« har 
defineret husstandsmøllen som en 
mølle med 

• en maksimal højde på 25 meter fra 
fundament til øverste vingetip 

• en rotordiameter på op til 13 me-
ter, og

• en maksimal effekt på 25 kilowatt.

Generatorens kapacitet er dog i 
praksis af mindre betydning for en 
husstandsmølles placeringsmulighe-
der, idet møllens synlighed i land-
skabet oftere vil være en mere 
begrænsende faktor end det lokale 
elnets kapacitet. 

Hvorfor små vindmøller?

I vindkraftens nyere historie i Dan-
mark indledes udviklingen med små 
elproducerende vindmøller, der blev 
opstillet i umiddelbar tilknytning til 
en ejendom. Det er møller, der blev 
udviklet og opstillet fra 1976 til først 
i 1980erne. 150 af disse møller er 
stadig i drift.

Som følge af planlægningspolitikken, 
hvor store møller ofte søges samlet 
i klynger og parker for at friholde 
landskabsområder, er der opstået en 
ny interesse for husstandsmøller. De 
små møller er i almindelighed und-
taget fra den øvrige vindmølleplan-
lægning, idet de kan opstilles mange 
steder uden at belaste hverken na-
boer eller landskabsinteresser.

Med stigende elpriser, bliver det 
mere fordelagtigt at anvende en stor 
del af produktionen fra en lille mølle 
i egen installation. På denne bag-
grund er der opstået en ny gene-
ration af husstandsmøller udviklet i 
1990erne.

Husstandsmøllen giver mulighed for, 
at den enkelte familie kan producere 
forureningsfri elektricitet til hus-
standens energibehov fra egen vind-
mølle. 

Hvor mange husstands-
møller i Danmark?

Miljø- & Energiministeret har støttet 
arbejdet med at bane vejen for op-
stilling af små vindmøller. 

I Energi 21 nævnes, at der skal gives 
mulighed for, at der kan opstilles 
husstandsmøller i områder, der ikke 
er udlagt til vindmøller, men hvor en 
lille vindmølle alligevel kan indpasses 
som et naturligt og integreret ele-

ment i en ejendom og bidrage til 
egenforsyning med el og varme. 

Et udvalg nedsat i 1993 af Energi-
styrelsen fremkom med forslag til, 
hvorledes barrierer for udbredelse af 
små vindmøller kunne reduceres. Ud-
valget skønnede, at det ville være 
realistisk at opstille ca. 3000 hus-
standsmøller med en samlet effekt 
på 40-50 MW. 

I et demonstrationsprogram i perio-
den fra 1995 til 1998 blev et antal 
nye vindmølletyper fulgt, og erfarin-
ger herfra anvendt til en anbefaling 
til Energistyrelsen m.h.t. den fortsat-
te udbredelse af husstandsmøller. 

I regeringens energihandlingsplan, 
Energi 21, nævnes husstandsmøller 
som et element i udbygningen med 
vedvarende energi.

Tilslutning til elnettet

Tilslutningen til elnettet sker gennem 
ejendommens elinstallation, hvor der 
foruden den sædvanlige købsmåler 
også er installeret en salgsmåler. På 
dage med stor vindproduktion og 
lille husstandsforbrug sælges der til 
det offentlige net.

Små møller kan tilsluttes ejen-
dommens varmeinstallation gennem 
f.eks. en varmepatron i kedlen på 
centralvarmeanlægget. Møller efter 
væskebremseprincippet skal ikke til-
sluttes elnettet, idet de har direkte 
vandopvarmning.

Godkendelse af 
husstandsmøller

Møller med en rotordiameter mellem 
2 og 13 meter kan – hvis fabrikanten 
ønsker det – godkendes efter et 
specielt regelsæt, som er fastlagt i 
»Godkendelsesregler for husstands-
møller«. 

Målet er, at husstandsmøller skal 
have samme sikkerhed som store 
møller, men reglerne for godken-
delse af husstandsmøller er generelt 
enklere og lempeligere – specielt 
m.h.t. dokumentation af kvalitets-
mæssige aspekter og kravene til 
fabrikanternes kvalitetsstyringssyste-
mer. 
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Ved godkendelse af vindmøller med et 
rotorareal	på	5	m2 og derunder fokuseres 
primært på sikkerhed. 

Kravene for at opnå typegodkendelse er 
mindre omfattende for vindmøller med 
et	rotorareal	på	40	m2	og	derunder	og	
med	en	eleffekt	på	maksimalt	25	kW.

Hvor kan en husstands mølle 
sættes op?
Som ved opstilling af større vindmøller 
skal byggeriet anmeldes hos kommu-
nen, der ser efter, om byggelovens be-
stemmelser i forhold til veje og naboskel 
er overholdt. Hvor der kræves landzone-
tilladelse, er det også kommunen, der 
giver denne tilladelse. Kommunen skal 
derefter påse, om dokumentationen for 
overholdelse af støjbestemmelserne er 
i orden. 

Energistyrelsens initiativudvalg har i 
1994	udsendt	»Husstandsmøller	-	en	
undersøgelse af de visuelle forhold ved 
opstilling af husstandsmøller«. Det 
fremgår af undersøgelsen, at husstands-
møllerne kun har en begrænset visuel 
konsekvens udover det nære lokalom-
råde. I undersøgelsens sammenfatning 
nævnes:

»Husstandsmøllernes	opstilling	ved	de	
fritliggende ejendomme bør i princippet 
kun være underlagt generelle retnings-
linier, der sikrer en max. højde og en tæt 
sammenhæng med den eksisterende 
ejendom. Kun hvor husstandsmøllerne 
opstilles i tættere bebyggede landom-
råder, kan det være nødvendigt med en 
nærmere vurdering, som også kan blive 
nødvendig i landskabstyper med særlige 
bevaringsinteresser.«

Afregning for den del af  
elproduktionen, der sælges
Husstandsmøller er undtaget de almin-
delige regler for afregning af produktio-
nen fra vindmøller. 

I	Lov	nr.	1392	af	27.	december	2008	om	
fremme af vedvarende energi er følgen-
de	anført	under	kapitel	6	om	Pristillæg	
m.v. til vindmøller: 

”§	41.	Der	ydes	pristillæg	til	elektricitet,	
som leveres til elforsyningsnettet fra en 
vindmølle med en installeret effekt på 
25	kW	eller	derunder,	som	er	tilsluttet	i	
egen forbrugsinstallation. Pristillægget 
ydes uanset tilslutningstidspunktet og 
fastsættes således, at tillægget og den 
efter	§	51,	stk.	2,	nr.	1,	fastsatte	markeds-
pris	tilsammen	udgør	60	øre	pr.	kWh.	”

Der betales ikke el- og CO2-afgifter af 
den el, der forbruges direkte fra vindmøl-

len. Der skal heller ikke betales moms 
af egetforbruget, med mindre man er 
momsregistreret. Er man momsregistre-
ret, er der særlige regler, som er beskre-
vet i skatte- og momsvejledningen. Der 
skal til gengæld betales skat af egetfor-
bruget fra vindmøllen. 

Regler for denne beskatning er senest 
afklaret i en Landsskatteretskendelse 
fra	2.	oktober	2003.	I	kendelsen	fastslås	
det, at værdien af den direkte forbrugte 
el fastsættes til den værdi, der kunne 
opnås ved salg til elforsyningsselskabet. 
Denne værdi svarer ifølge Landsskat-
teretten til produktionsprisen på el fra 
husstandsmøllen.  

En bindende afgørelse fra Skatterådet i 
foråret	2009	betyder,	at	husstandsmøl-
lers skattemæssige status er fastlagt, så 
de må drives som en erhvervsmæssig 
virksomhed. Afgørelsen har stor betyd-
ning for økonomien i en husstandsmølle. 
Skattereglerne er beskrevet i faktablad 
Ø6	”Vindmøller	og	skat,	moms	og	efter-
løn” under afsnittet, erhvervsmæssig 
opgørelse.          

Skatte- og momsvejledning findes på 
www.dkvind.dk.

Den	1.	maj	2008	trådte	en	ny	bekendt-
gørelse i kraft om fritagelse for betaling 
af PSO-afgift af egetforbruget fra små 
elproducerende anlæg, herunder hus-
standsmøller. Herefter fritages vindmøl-
ler	med	en	nominel	eleffekt	på	25	kW	og	
derunder, beliggende på forbrugsstedet 
og tilsluttet egen forbrugsinstallation 
for PSO-betaling for den del af elforbru-
get, som forbrugeren selv forbruger og 
producerer.   

Hvornår er en husstandsmølle 
rentabel for ejeren?
•	 På	en	god	vindmæssig	placering.

•	 Ved	et	stort	elforbrug	og	en	stor	grad	
af selvforsyning fra vindmøllen. Jo 
større andel af produktionen, der kan 
erstatte indkøb af el, jo bedre for-
rentning af investeringen. Som en 
tommelfingerregel vedr. selvforsy-
ningssgrad kan man regne med, at en 
mølle af passende størrelse vil kunne 
dække	ca.	55-65%	af	eget	forbrug.

Det er en god idé at få lavet en uvildig 
konsulentberegning af møllens forven-
tede ydelse og af økonomien, før man 
køber en husstandsmølle.

Erfaringsudveksling
Husstandsmølleejerne, som er med-
lem af Danmarks Vindmølleforening, 
udveksler erfaringer gennem en særlig 

Fakta om Vindenergi udgives af 
Danmarks Vindmølleforening.

Faktabladene, der giver fakta-
oplysninger om en række  
udvalgte emner, kan rekvireres 
fra sekretariatet eller hentes 
på	www.dkvind.dk.

Danmarks Vindmølleforening 
Ellemarksvej	47,	Bygning	6 
8000		Århus	C	

Tlf.	8611	2600	 
(kl.	9-15,	fredag	9-13) 
Fax	8611	2700	 
E-mail: info@dkvind.dk 
www.dkvind.dk
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husstandsmøllegruppe. Gruppen kan 
kontaktes ved henvendelse til forenin-
gen.

Yderligere oplysninger
Læs mere om godkendelsesordningen 
og se oversigten over de aktuelt god-
kendte	husstandsmøller	på	www.vind-
moellegodkendelse.dk.

Bekendtgørelse	om	teknisk	godkendel-
sesordning for konstruktion, fremstilling 
og	opstilling	af	vindmøller,	LBK	nr.	651	af	
28.	juni	2008.

Lov	nr.	1392	af	27.	december	2008	om	
fremme af vedvarende energi.

Bekendtgørelse	om	fritagelse	for	beta-
ling til dækning af offentlige forpligtel-
ser for egenproducenter af elektricitet 
fra små anlæg.

»Husstandsmøller	i	Danmark«.	Erfarin-
ger fra Energistyrelsens demonstrations-
ordning,	september	1998.	ENS	projekt	nr.	
51171/96-0012.

»Forslag	til	fremme	af	udbredelse	af	
små vindmøller i Danmark«. Statusrap-
port,	februar	1994	fra	Energistyrelsens	
initiativudvalg.

»Husstandsmøller	-	en	undersøgelse	af	
de visuelle forhold ved opstilling af hus-
standsmøller i det åbne land«. Energisty-
relsen,	august	1994.

Den	britiske	vindmølleforening	BWEAs	
standard for små vindmøller.

http://www.vindmoellegodkendelse.dk.
http://www.vindmoellegodkendelse.dk.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120515
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120515
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120515
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120515
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122961
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122961
http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20072/almdel/EPU/bilag/177/index.htm
http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20072/almdel/EPU/bilag/177/index.htm
http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20072/almdel/EPU/bilag/177/index.htm
http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20072/almdel/EPU/bilag/177/index.htm
http://ens.netboghandel.dk/publ.asp?page=publ&objno=128612792
http://ens.netboghandel.dk/publ.asp?page=publ&objno=128612792
http://ens.netboghandel.dk/publ.asp?page=publ&objno=128612792
http://ens.netboghandel.dk/publ.asp?page=publ&objno=128612792
http://www.bwea.com/pdf/small/BWEA_SWT_Standard_Feb2008.pdf
http://www.bwea.com/pdf/small/BWEA_SWT_Standard_Feb2008.pdf

