
 

Bliv medejer af Løgtved Vindkraft I/S 

Informationsmøde om køberet i vindmølleprojektet på Løgtved Gård ved Svebølle 

i Kalundborg kommune 

Projektet er endeligt godkendt af Kalundborg kommune via Lokalplan nr. 543 samt udarbejdet 

kommuneplan tillæg nr. 9 med tilhørende miljørapporter den 8. januar 2013. 

Det godkendte projekt indeholder 3 stk. Vestas V100 2,0 MW vindmøller med en totalhøjde på 130 m.  

I den anledning indbyder vindmølleopstiller I/S St. Løgtvedgård Møller til informationsmøde om den i VE-

loven, lov nr. 122 af 6. februar 2015. Loven giver en lovfæstede ret til for myndige borger, som på 

tidspunktet for udbuddet er fyldt 18 år, og som er bopælsregistreret i CVR på en adresse i en afstand af op 

til 4,5 km fra opstillingsstedet (nærmeste vindmølle) har forkøbsret til at købe 50 andele (herunder lejere, 

andelshavere i boliger, hjemmeboende børn, ægtefæller m.v.). Overstiger de indkomne bud antallet af 

udbudte ejerandele, fordeles andelene inden for 4,5 km. Såfremt alle andel ikke sælges til borgere inden 

for 4,5 km, skal overskydende andele tilbydes alle borgere over 18 år i Kalundborg kommune. Her gælder 

de samme retningslinjer som ovenfor nævnt.  

Køberetten gælder ikke for projektudbyder, personer, som direkte eller indirekte ejer andele i hele eller 

dele af vindmølleprojektet 

Informationsmødet afholdes: 

Torsdag den 31. marts 2016, kl. 19.00 

I Svebøllehallens Cafeteria 

Højvangen 10, 4470 Svebølle 

 Projektudbyder I/S St. Løgtvedgård Møller, er forpligtiget til at udbyde 20 % af det samlede projekt, der 

med en forventet produktion på 19.167.390 kWh svarende til 19.167 andele af 1.000 kWh. Det betyder, at 

der under køberetsordningen skal udbydes 20 % svarende til 3.833 andele af 1.000 kWh i det tidligere 

nævnte nærområde.  Der vil på informationsmødet blive fremlagt et kort som viser placeringen af mølle 2 

der udloddes andele i til Løgtved Vindkraft I/S.  

Kostprisen pr. andel er ud fra etableringsbudget vist i udbudsmaterialet og vindmøllernes produktion 

fastsat til 3.000 kr. For at komme i betragtning i forbindelse med køb af andele i den nedenfor nævnte 

udbudsperiode skal indbetales det fulde beløb på 3.000 kr. pr. andel, der ønskes købt inden udbudsfristens 

udløb.   

Som enhver anden investering, er der ved investering af andele i Løgtved Vindkraft I/S en risiko for at tabe 

penge, men der kan også være mulighed for at få en gevinst. Der er i informationsmaterialet som udleveres 

i forbindelse med informationsmødet gjort rede for hvori risikoen består. 



Der vil på informationsmødet blive fremlagt vedtægter for det stiftede Løgtved Vindkraft I/S. Straks efter 

udbudsperiodens udløb og alle andele er betalt og fordelt indkaldes til stiftende interessentskabsmøde 

hvor vedtægter gennemgås og vedtages, og der vælges en ledelse for Løgtved Vindkraft I/S. 

 I et I/S (interessentskab) hæfter interessenterne direkte, solidarisk, personligt og ubegrænset for 

interessentskabets forpligtigelser over for tredjemand.  

Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditforfølgning for gæld, der er 

interessentskabet uvedkommende. I mellem interessenterne hæftes i forhold til andelsbesiddelsen.  

Udbudsmaterialet der detaljeret beskriver reglerne og muligheden for at blive medejer af Løgtved Vindkraft 

I/S kan sammen med Tegningsaftalen og vedtægter for Løgtved Vindkraft I/S findes på hjemmeside  

www.dkvind.dk/html/andele/store-loegtvedgaard/projektet.html  eller rekvireres hos Jørn Larsen, 

Danmarks Vindmølleforening mail adresse jl@dkvind.dk eller tlf. 54431322. Materialet kan også skriftlig 

rekvireres på adressen Danmarks Vindmølleforening, Grynsevej 3, 4840 Nørre Alslev.  

Det er også muligt via Energinet.dk på  www.koeberetsordningen.dk, at finde oplysninger om 

køberetsordningen generelt og vedr. Løgtved projektet.  

Køb af andele gøres ved at udfylde ”Tegningsaftalen” i udbudsmaterialet og indbetale 3.000 kr. pr. andel 

som det fremgår af bestillingssedlen i perioden på 8 uger fra annoncering onsdag den 2. marts 2016 til og 

med onsdag den 27. april 2016 kl. 16.00. Køb og indbetalinger, der er modtaget efter dette tidspunkt 

betragtes som ugyldige.  

Ud over at købe andele via hjemmesiden 

www.dkvind.dk/html/andele/store-loegtvedgaard/projektet.html  kan tegningsaftalen også sendes til 

postadressen Danmarks Vindmølleforening, Grynsevej 3, 4840 Nørre Alslev.  
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