Ejere af vindmøller
Hvad omfatter ordningen?
Ifølge køberetsordningen skal opstillere af vindmøller udbyde mindst 20 procent af vindmøllen i ejerandele. Det gælder for
følgende vindmølleprojekter:



Projekter, der omfatter vindmøller på mindst 25 meter på land eller havvindmøller, som er etableret uden for
udbud



Projekter, hvor kommunen ikke pr. 1. januar 2009 har offentliggjort et forslag til kommuneplantillæg med
tilhørende VVM-redegørelse eller offentliggjort en afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt



Projekter, hvor der ikke inden 1. marts 2009 kommer/må formodes at komme et kommuneplantillæg eller en
afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt.

Frem til 1. marts 2009 kan følgende projekter søge om at blive fritaget fra køberetsordningen:



Projekter, hvor kommunen pr. 1. januar 2009 har offentliggjort et forslag til kommuneplantillæg med
tilhørende VVM-redegørelse eller offentliggjort en afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt



Projekter, hvor der inden 1. marts 2009 kommer/må formodes at komme et kommuneplantillæg eller en
afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt.

Desuden skal din mølle være tilsluttet inden 1. september 2010.
Det er Energinet.dk, som skal godkende en fritagelse fra køberetsordningen. Hvis du vil søge om fritagelse fra ordningen, skal
du derfor udfylde ansøgningsskemaet, som du finder her.
Desuden skal du vedlægge følgende:



Kopi af det offentliggjorte kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse eller



Kopi af kommunens afgørelse for det konkrete projekt, hvor kommunen bestemmer, at projektet ikke er VVMpligtigt.

Send din ansøgning til os på adressen:
Front Office
Energinet.dk
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia

Hvem har køberet?
På det tidspunkt, hvor du udbyder ejerandele i din vindmølle, skal du sikre, at:



Køberen er over 18 år



Køberen har folkeregisteradresse højst 4,5 km fra opstillingsstedet eller har folkeregisteradresse i
den kommune, hvor vindmøllen opstilles.

Sådan udbyder du andele i din vindmølle
1. Udarbejd udbudsmateriale
Udbudsmaterialet skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
• Selskabets vedtægter (Hvis der er tale om et selskab med personlig hæftelse, skal du oplyse, i hvilket omfang vedtægterne
giver mulighed for at stifte gæld)
• Et specificeret anlægs- og driftsbudget
• Finansiering
• Hæftelsens omfang pr. andel
• Antal og pris på de udbudte ejerandele
• Frister og betingelser for at afgive købstilbud (fristen skal være mindst 4 uger fra annonceringstidspunktet)

• Hvor man kan henvende sig for at få udleveret udbudsmaterialet
2. Send udbudsmaterialet til Energinet.dk, som skal godkende det. Vi vil bestræbe os på at give dig en tilbagemelding i løbet
af 14 dage. Udbudsmaterialet skal ledsages af en erklæring fra en statsautoriseret revisor. Af den skal det fremgå, at:
• Projektet opfylder betingelserne for køberet
• Omfanget af hæftelsen pr. andel er oplyst
• Prisen på ejerandelene er fastsat ifølge loven
• Oplysningerne om økonomiske forhold i øvrigt er retvisende
Desuden skal du oplyse, hvordan og hvornår du vil annoncere i lokalaviserne.
3. Annoncer udbuddet i lokalaviserne
Du skal som minimum annoncere i én lokalavis, og annoncen bør fylde ca. ½ side i tabloidformat. Annonceringen kan ske
samtidig med indkaldelse til det offentlige møde om projektet.
4. Fordel ejerandele til de interesserede købere.



Når du fordeler ejerandele, skal du først imødekomme alle, der er 18 år og har folkeregisteradresse højst 4,5
km fra opstillingsstedet. Hvis der herefter er flere ejerandele, kan du fordele dem til personer, som er over 18
år og har fast bopæl et andet sted i den kommune, hvor vindmøllen opstilles.



Du fordeler ejerandelene ved først at imødekomme alle, der har afgivet bud på mindst 1 ejerandel, med 1
ejerandel. Derefter skal du imødekomme alle, der har afgivet bud på mindst 2 ejerandele, med yderligere 1
ejerandel osv.



Giv Energinet.dk besked, hvis antallet af ejerandele er mindre end det antal ejere, som ønsker at købe
ejerandele. I denne situation skal vi foretage en lodtrækning mellem de interesserede købere. Når vi har
resultatet af lodtrækningen, sender vi det til dig. Vi bestræber os på at give dig svar inden for 14 dage dage.
Læs mere om lodtrækningsproceduren her.

5. Giv besked til de naboer, der har fået ejerandele, og til dem, der ikke har fået ejerandele.
Bemærk:



Andele, som er afsat gennem udbuddet, må ikke stilles dårligere end andre andele i selskabet og kan ikke
tvangsindløses.



Du kan frit råde over de ejerandele, som ikke afsættes gennem udbuddet.

Spørgsmål og svar om ordningen
Hvis du vil læse nogle generelle spørgsmål og svar om ordningen, så klik her.

