
Offentligt møde om køberet til anparter i  
Hunseby Vindmøllelaug I/S 

 
1 ud af 3 nye vindmøller på Knuthenborg Allé i Lolland Kommune udbydes nu til salg. I første 
række har privatpersoner bosat i nærområdet til møllerne ret til at købe anparter. 

Alle interesserede inviteres til offentligt informationsmøde om køberetten og muligheden for at 
købe anparter i projektet. Der bliver afholdt 2 møder, første møde er den 22. oktober kl. 19.00 på 
Restaurant Bangs Have, som tidligere annonceret, det andet afholdes: 

 
Torsdag den 6. november 2014 kl. 19.00 

Restaurant Bangs Have, Bangshavevej 23, 4930 Maribo 
 

Vindmølleprojektet muliggøres af en lokalplan samt et tillæg til kommuneplanen og tilhørende 
VVM-redegørelse og miljørapport. Projektet opføres af HOFOR Vind A/S, Hovedstadsområdets 
Forsyningsselskab, Ørestads Boulevard 35, DK-2300 København S.  
Der opføres 3 Vestas V112 vindmøller. De ene vil blive ejet af Hunseby Vindmøllelaug I/S fordelt 
på 10.392 anparter. Én anpart koster DKK 2.700 pr. anpart. 

De 6.132 af disse anparter er forbeholdt personer over 18 år med bopæl i Lolland Kommune jf. 
bestemmelserne i Lob om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Befolkningen indenfor en 
radius af 4,5 km fra den nærmeste vindmølle har forkøbsret på op til 50 anparter. Se kortbilag på 
www.lemvig-landbo.dk. Forkøbsretten på op til 50 anparter for naboer inden for 4,5 km gælder 
både i Guldborgsund og Lolland Kommune. Sekundært har fastboende og myndige personer i 
Lolland Kommune mulighed for at købe anparter. 
Yderligere information om VE-lovens køberetsordning kan findes på www.koeberetsordningen.dk 

De resterende 4.260 anparter vil være forbeholdt fastboende og myndige personer indenfor 4,5 km 
fra den nærmeste vindmølle, der er mulighed for at købe op til 20 anparter. Sekundært har 
fastboende og myndige personer i Lolland og Guldborgsund Kommune, samt virksomheder og 
foreninger (med CVR-nr.) i Lolland og Guldborgsund Kommune mulighed for at købe op til 20 
anparter. 
 
Hunseby Vindmølleluag I/S deltager på lige vilkår med mølleopstilleren i projektet både med 
hensyn til risiko og muligheden for gevinst. Som ved enhver anden investering er der risiko for at 
tabe investeringen. 
Overfor tredjemand hæfter interessenterne i Hunseby Vindmøllelaug I/S direkte, solidarisk, 
personligt og ubegrænset for interessentskabets forpligtelser. Indbyrdes hæfter interessenterne i 
forhold til deres ideelle andele i interessentskabet. 
 



Der kan tegnes anparter på hjemmesiden www.lemvig-landbo.dk under ikonet Hunseby 
Vindmøllelaug i perioden fra den 8. oktober 2014 kl. 14 og frem til den 3. december 2014 kl. 14.00.  
 
På hjemmesiden kan der hentes tegningsindbydelse, revisorerklæring, revisorredegørelse og 
vedtægter. Endvidere kan materialet rekvireres på informationsmødet eller ved henvendelse på tlf. 
9663 0591. 
 
Tegningen sker ved udfyldelse af tegningsaftalen på hjemmesiden. Desuden skal DKK 500 pr. 
anpart indbetales til interessentskabets konto, som fremgår på hjemmesiden, når der er tegnet 
anparter. Tegningsaftalen anses for ugyldig, såfremt den ikke er modtaget den 3. december 2014 kl. 
14.00, eller der ikke er indgået DKK 500 pr. anpart for de tegnede anparter senest den 4. december 
2014. De resterende DKK 2.200 pr. anpart skal indbetales ved overdragelse af vindmøllen til 
Hunseby Vindmøllelaug I/S. 
 
De nærmere betingelser for køberetten vil blive gennemgået på informationsmødet den 22. oktober 
2014. 
  
Alle er velkomne. 


