
VINDMØLLER I KØBENHAVN 
– EN GRØN GEVINST FOR DIG

HOVEDSTADEN FÅR MØLLER VED 
KALVEBOD SYD OG PRØVESTENEN

EFFEKTER PÅ MILJØ OG NATUR 
ER UNDERSØGT 
Der er gennemført grundige undersøgelser af 
projektets påvirkning af miljøet. De har vist, at 
møllerne ikke vil forringe dyre- og planteliv, 
og at naboer ikke vil blive belastet af hverken 
støj eller skygger.

 
LÆS MERE OM VINDMØLLER  
I KØBENHAVN
Du kan læse mere om projekterne på  
Københavns Energis hjemmeside www.ke.dk  
eller på Københavns Kommunes hjemmeside  
www.kk.dk/vindmoeller

VESTERBRO LOKALUDVALG
Vesterbro Lokaludvalg er bindeled mellem 
Københavns Borgerrepræsentation
og Vesterbros borgere. Udvalget har til 
opgave at fremme lokale demokrati-, kultur- 
og netværksaktiviteter, samt at støtte lokalt 
miljøarbejde.
Se mere på www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk
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DU KAN BLIVE MEDEJER
En andel i den mølle, der sættes til salg vil formentlig komme til at koste mellem 
4.000 og 5.000 kr. Erfaringsmæssigt giver andelene et fornuftigt årligt afkast. 
Møllerne har en levetid på 25 år. Herefter skal møllerne og de tilhørende anlæg 
fjernes og materialerne genbruges.

Du kan allerede nu lade dig forhåndsregistrere hos Københavns Energi 
og få direkte besked, når salget går i gang i starten af 2013. 
Det er gratis og uforpligtende. Send navn og mailadresse til vind@ke.dk

Vesterbro Lokaludvalg opfordrer alle borgere, foreninger og virksomheder til 
at være med til at få mere grøn energi til København ved at købe andele i de 
kommende møller.

SYV MØLLER – ENERGI TIL 14.000 HUSSTANDE
København skal være CO2-neutral hovedstad i 2025, og vindmøller spiller en vigtig 
rolle for at nå det mål. Vi skal have mere end 100 vindmøller i 2025, og de skal 
opstilles både til havs og på land for at kunne levere grøn energi til københavnerne 
hver dag. 

Københavns Kommune og Københavns Energi arbejder blandt andet på at opføre 
i alt syv vindmøller ved henholdsvis Kalvebod Syd på Amager og på Prøvestenen. 
Tilsammen vil de dække 14.000 husstandes årlige energiforbrug. Borgerrepræsen-
tationen tager endeligt stilling til planerne senere i 2012.

KALVEBOD SYD
Kalvebod Syd er et område på Amagers vestlige side, som 
er omfattet af Kalvebodkilefredningen. Møllerne foreslås 
placeret mellem Amagermotorvejen og Kalvebodløbet, hvor 
Københavns Kommunes Miljøcenter til deponering af jord og 
affald, i dag ligger. De nærmeste boliger ligger ved Hvidovre 
Strand ca. 1,5 km fra møllerne. 

Fakta om vindmøllerne
•	 Fire vindmøller på op til 148 m. Vindmøllerne vil på et år 

kunne levere op til ca 40 mio. kWh grøn strøm, hvilket 
svarer til ca. 10.000 husstandes årlige elforbrug.

PRØVESTENEN 
Prøvestenen er placeret ved Refshaleøen ved indsejlingen til Københavns  
Havn. Området er industriområde, hvor der i den nordlige del er tank-
anlæg. De tre vindmøller skal placeres på sikker afstand af erhvervsakti-
viteten. På den sydlige del af erhvervsområdet kommer der forskellige 
oplagsvirksomheder o.a. og på den sydlige del af selve Prøvestenen, som 
er etableret for nogle år siden, er der planlagt grønne områder og en 
lystbådehavn. 

Fakta om vindmøllerne
•	 Tre vindmøller på op til 115 m. Vindmøllerne vil på et år kunne levere  

ca. 16 mio. kWh grøn strøm hvilket svarer til ca. 4.000 husstandes  
årlige elforbrug.

•	 Der er gennemført grundige undersøgelser af projektets påvirkning af  
miljøet. De har vist, at møllerne ikke vil forringe dyre- og planteliv, og 
at naboer ikke vil blive belastet af hverken støj eller skygger.


