
Salg af andele 
i møllerne ved Hvide Sande Nordhavn 

 
Hvide Sande Nordhavn møllelaug I/S udbyder hermed andele til salg i de nye møller på 

 Hvide Sande Nordhavn 
 

i perioden: 23.5 til 23.6.2011 
 

Alle andele sælges i en samlet runde. 
 
Der udbydes 20 % af andelene 7.920 stk. a 1.000 kWh i henhold til ”Lov om fremme af vedvarende 
energi”. Disse tilbydes først alle beboer indenfor en radius af 4,5 km fra møllerne, derefter alle 
beboer i Ringkøbing- Skjern Kommune. 
De 4,5 km afstand svare til Hvide Sande by og fritliggende ejendomme i dette område. For at kunne 
købe disse andele, skal man opfylde følgende jnf. § 15. stk. 1-3 som lyder: Stk.1: ”Enhver person 
over 18 år, som ifølge folkeregisteret har fast bopæl i en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet 
på tidspunktet for afholdelse af udbuddet, er berettiget til at afgive købstilbud. Opstilles flere møller 
i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste mølle” Stk.2: ”Berettigede til at afgive købstilbud 
er endvidere enhver person over 18 år, som ifølge folkeregisteret har fast bopæl i Ringkøbing- 
Skjern Kommune, hvori vindmøllen opstilles på tidspunktet for afholdelse af udbuddet”. Stk. 3: 
Personkredsen i stk. 2 kan kun købe ikke andele, såfremt alle andele (7.920) ikke er afhændet til 
personkredsen omfattet af stk. 1” 
 
Andelsprisen er: 2.300 kr. 
Der skal indbetales et depositum på 1.000 kr. Det resterende beløb forfalder til betaling når 
møllebyggeriet starter. Ved underskrivelse af køb af andele og indbetaling af depositummet, hæfter 
hver interessent i princippet for det totale beløb, som der tegnes andele for. 
 
Hvide Sande Nordhavn møllelaug I/S er et I/S med personlig, direkte, solidarisk og ubegrænset 
hæftelse. Denne selskabsform er den oftest brugte selskabsform ved vindmøllelaug. Spørg revisor 
eller anden rådgiver om omfanget af konsekvenserne og risikoen ved deltagelse i et sådan projekt.   
 
Tegningsmateriale, vedtægter og tidsplan kan ses og hentes på hjemmesiden: 
www.Hvidesande.dk  eller afhentes i Fiskeriets Hus, Nørregade 2 B, 6960 Hvide Sande 
 
 

http://www.hvidesande.dk/

