
Bliv medejer af møllerne i vindmølleprojektet Svindbæk Køberetsselskab I/S 

Informationsmøde om køberet i vindmølleprojektet Svindbæk Køberetsselskab I/S 

i Ikast-Brande og Vejle kommuner 

Projektet med 10 stk. 130 m høje Siemens SWT 101 3,2 MW møller er endeligt godkendt af Ikast-Brande 

kommune ved lokalplan nr. 331 samt udarbejdet kommuneplantillæg 44 med VVM-redegørelse den 26. 

juni 2017, og af Vejle kommune ved lokalplan nr. 1223 samt udarbejdet kommuneplantillæg 36 med VVM-

redegørelse den 29. juni 2017. 

K/S Svindbæk Vindkraft inviterer som vindmølleopstiller til informationsmøde om den i VE-loven, lov nr. 

1288 af 27. oktober 2016 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 eller 

på en adresse i Ikast-Brande eller Vejle kommune, til at erhverve andele i vindmøllerne. Personer i en 

afstand af 4.5 km har forkøbsret til at købe 50 andele forud for øvrige købe berettigede i Ikast-Brande og 

Vejle kommuner.  

Informationsmødet afholdes: 

Torsdag den 7. december kl. 19.00 

hos Siemens Gamesa Renewable Energy, Borupvej 16, 7330 Brande 

Projektudbyder K/S Svindbæk Vindkraft er forpligtiget til at udbyde 20 % af det samlede projekt. Den totale 

forventede produktion er 68.307.000 kWh svarende til 68.307 andele af 1.000 kWh. Det betyder, at der 

under køberetsordningen udbydes 13.661 andele af 1.000 kWh.  

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

fastsat til 3.800 kr.  

Ved køb af andele bliver man medejer af Svindbæk Køberetsselskab I/S, der vil eje og drive vindmølle 3 og 5 

i vindmølleprojektet. 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. Imellem 

interessenterne hæftes i forhold til andelsbesiddelsen.  

Udbudsmaterialet kan sammen med tegningsaftalen og vedtægter for Svindbæk Køberetsselskab I/S findes 
på hjemmesiden http://www.dkvind.dk/html/andele/svindbaek/andele.html eller rekvireres hos Danmarks 
Vindmølleforening mail adresse jh@dkvind.dk eller tlf. 8733 1434. Materialet kan også skriftlig rekvireres 
på adressen Danmarks Vindmølleforening, Ellemarksvej 47, 8000 Aarhus C. Det er også muligt via 
Energinet.dk på koeberetsordningen.dk at få generelle oplysninger om køberetsordningen og vedr. 
Svindbæk Køberetsselskab I/S projektet.  
 
Andele købes ved at udfylde ”Tegningsaftalen” i udbudsmaterialet og indbetale 3.800 kr. pr. andel i 

perioden på 8 uger fra annoncering onsdag den 22. november 2017 til og med onsdag den 17. januar 2018. 

Køb og indbetalinger, der er modtaget efter dette tidspunkt betragtes som ugyldige.  

Ud over at købe andele via hjemmesiden http://www.dkvind.dk/html/andele/svindbaek/andele.html 
kan tegningsaftalen også sendes til postadressen Danmarks Vindmølleforening, Ellemarksvej 47, 8000 

Aarhus C.  
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