
Bliv medejer af den nye vindmøllepark ved Heimdal 
Best Energy A/S planlægger opførelse af seks vindmøller ved Heimdal, som 
samlet vil producere godt 66.000.000 kWh årligt – svarende til forbruget i ca 
19.000 husstande. 

En eller to af de seks vindmøller vil blive ejet og drevet af Heimdal Vind I/S. 
Vindmøllelavet vil i alt bestå af 22.143 andele, hvoraf de 13.240 andele 
udbydes til lokale borgerne – Best Energy A/S råder over de resterende 
andele. 

En andel koster 2.600,- kroner, som skal betales kontant ved tegning af 
andele.  

Køberetten gælder i første omgang borgere over 18 år med bopæl indenfor en 
radius af 4,5 km fra nærmeste vindmølle, som har forkøbsret til op til 50 
andele, såfremt der ikke bliver udsolgt indenfor en radius af 4,5 km gælder 
køberetten for alle borgere over 18 år, som er bosiddende i Ringkøbing-Skjern 
Kommune. 

Da vindmøllelaget oprettes som et interessentskab vil andelshaverne 
(interessenterne) overfor tredjemand hæfte direkte, solidarisk, personligt og 
ubegrænset for selskabets forpligtigelser.  

Indbyrdes hæfter interessenterne i forhold til deres andele i 
interessentskabet. Interessentskabet kan i forbindelse med etableringen af 
vindmøllen få behov for mellemfinansiering af moms, ligesom der kan blive 
behov for en byggekredit til finansiering af negative afvigelser i forhold til 
anlægsbudgettet. 

Tegningsaftale, interessentskabets vedtægter, udbudsmateriale samt 
revisorerklæring kan rekvireres ved henvendelse til Best Energy A/S på telefon 
76 7200 76 eller via selskabets hjemmeside www.best-energy.dk. 

Der kan tegnes andele ved indsendelse af ”Tegningsaftale” frem til den 28. 
november 2017. 

”Tegningsaftale” skal indsendes til Best Energy A/S, Heimdalsvej 22 G – 7200 
Grindsted. 
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På mødet vil Best Energy A/S orientere om projektet og statsautoriseret 
revisor Brian Majlund fra Revisionsfirmaet H. Martinsen vil give en orientering 
om økonomi og skat. 

Der vil naturligvis være mulighed for spørgsmål i forhold til udbuddet. 

Du kan læse mere om Køberetsordningen på www.energinet.dk  

http://www.best-energy.dk/
http://www.energinet.dk/


 


