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Salg af andele i vindmøllerne ved Vejsnæs 

 
 
 

Salgsperioder: 
 

”Lov om fremme af vedvarende energi”.  
12.05.2010 – 09.06.2010 kl. 15 

 
 
 
 

Ærø Vind 4 I/S’s vedtægter §3. 
25.05.2010 – 21.06.2010 kl. 15 

 
 
 

v. Ærø Vind 4 I/S 
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Forord 
 

Ærø - en vedvarende energi-ø. 
 

Der var tidligere opstillet 22 el-producerende møller på Ærø, som dækkede 12 % af 
strømforbruget. Med afsæt i disse møllelaug opstod ønsket om at erstatte de gamle møller med 
seks nye 2 MW møller, der samtidig ville kunne dække lige over 100 % af øens strømforbrug. 
Dette nye projekt er en afslutning på saneringen af de gamle møller på Ærø.  
 
De første tre møller blev opstillet i 2002 ved Rise Mark Strand. De sidste tre opstilles ved 
Vejsnæs. 
Der er valgt en Vestas mølle model V 80 på 2 MW (Mega Watt). Samme type som i Rise Mark. 
Møllerne er hver 59,9 m høje til navet og vingerne er 40 m lange. Hver mølle er beregnet til at 
producere ca. 7.000.000 kWh om året.  
 
At Ærø fremstår som en grøn ø, har stor betydning for øens turisme. Mange tusinde turister 
besøger hvert år verdens største solvarmeanlæg i Marstal. I dag er alle tre fjernvarmeværker 
baseret på 100 % VE-brændsel. Solvarme med store varmelagre leverer en stor del af varmen, 
og forskellige biobrændsler (halm, træpiller og bioolie) supplerer. Her vil muligheden for at 
udnytte overskudsstrømmen fra møllerne passe fint. Lagrene til varmen er der allerede. Solen 
skinner mest om sommeren, og møllerne producerer mest om vinteren. 
 
Når møllerne er klar til opførelse udvides interessentskabskredsen i Ærø Vind 4 I/S med 
interessenter, der ønsker at købe andele, og som opfylder betingelserne i vedtægterne. 
 
At projektet gennemføres som et lokalt vindmølleprojekt har yderligere de fordele at: 
• Alle ærøboere kan deltage, hvis de opfylder betingelserne i vedtægterne. 
• Ærø opnår 100 % VE-dækning på el-området. 
• Det giver et økonomisk løft til øen. 
• Mulighed for at afprøve teknikker til håndtering af ”overskudsstrøm”. 
 
 
Det er vores håb, at Ærø også i fremtiden kan være med til at fremvise nye spændende, 
velfungerende energiløsninger, som på en bæredygtig måde kan producere strøm og varme til 
glæde for øens befolkning. 
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Tidsplan 

 
 
Vindmølleprojektet (VVM) sendt i høring 23.03.10 – 18.05.10. 
 
Orienteringsmøde ang. erstatningsordning (”Lov om fremme af vedvarende energi”)                
d. 14.04.10.  
 
Andele, der sælges efter VE-Loven udbydes til salg i perioden 12.05.2010-09.06.2010 kl.15.00. 
 
Andele, der sælges i henhold til vedtægterne udbydes til salg i perioden 25.05.2010-21.06.2010 
kl.15.00. 
 
Opstilling af vindmøller påbegyndes efterår 2010. 
 

Igangsætning og produktion påbegyndes primo december 2010.
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Ærø Vind 4 I/S 
 

• 10 interessenter har dannet et nyt vindmølleselskab: Ærø Vind 4 I/S. 
• Selskabets formål er at etablere en park med 3 vindmøller på Ærø, stå for salg af andele 

og efterfølgende drive møllerne for at producere og sælge grøn strøm.  
• Interessentselskabet har vedtaget et sæt vedtægter samt valgt en bestyrelse. 
• Andelene sælges kun til den ærøske befolkning. 

 
 
I et I/S er der solidarisk hæftelse. Alle fællesejede vindmøller i Danmark er organiseret som 
I/S'er, uden det os bekendt har givet anledning til problemer med den solidariske hæftelse. 
Ifølge vedtægterne må der ikke stiftes gæld i interessentskabet udover stillede garantier i 
etableringsfasen, og det kræves, at møllerne er betryggende forsikret. 
 
Vedtægterne kan rekvireres på: www.aeroevind4.dk 
 
 
Bestyrelsen består af: 

• Formand: Jesper Balslev 
• Næstformand: Hans Jeppe 
• Kasserer: Henrik Jørgensen 
• Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Jacob Balslev og Peter Gregersen. 

 
Projekt leder: 

• Henrik Steen Knudsen.  
Ærø Energi- og Miljø kontor 
Vestergade 70 
5970 Ærøskøbing 
Mail: vind4@aeroe-emk.dk 
Tlf.: 62521537 
 

Revisor : 
• Partner Revision 

Torvegade 22 
7330 Brande  

 
Advokat : 

• Advokatfirmaet Borch  
Jesper Laage Kjeldsen 
Ramsherred 2 
5700 Svendborg 
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Ledelseserklæring 
 
Som ledelse skal vi erklære, at oplysningerne i udbudsmaterialet er retvisende og tilstrækkelige 
til vurdering af projektet, samt at der ikke er udeladt informationer, der har forvansket det 
billede, udbudsmaterialet skal give. Udbudsmaterialet er udarbejdet i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Lov om fremme af vedvarende energi. 
 
Ærøskøbing den    /    2010 
 
 
Jesper Balslev            Hans Jeppe                      Henrik Jørgensen 
 
 
Jacob Balslev             Peter Gregersen 
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Den uafhængige revisors erklæring 
 

Til potentielle investorer i  Ærø Vind 4 I/S 
Vi er af ledelsen blevet bedt om at gennemgå det af ledelsen udarbejdede udbudsmateriale for 
så vidt angår oplysninger af regnskabsmæssig karakter, og for at afgive erklæring vedrørende 
de betingelser, der fremgår af § 14, stk. 4 i Lov om fremme af vedvarende energi. 
Udbudsmaterialet er udarbejdet i overensstemmelse med § 14 i Lov om fremme af vedvarende 
energi (lov nr. 1392 af 27. december 2008). 
Ledelsen har ansvaret for udbudsmaterialet og for indholdet og præsentationen af 
informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en 
konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter i udbudsmaterialet, samt erklære os 
om, hvorvidt projektet opfylder de betingelser, der fremgår af § 14, stk. 4 i Lov om fremme af 
vedvarende energi. 
Prognoserne er udarbejdet i forbindelse med, at ”Ærø Vind 4 I/S” har indbudt investorer til 
deltagelse i projektet og ledelsen har i den forbindelse opstillet forventninger til fremtidige 
begivenheder og beslutninger, som muligvis ikke finder sted eller gennemføres som forudsat. 
 
Det udførte arbejde 
Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 3000 
”Andre erklæringsopgaver med sikkerhed”. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med 
henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at udbudsmaterialet ikke indeholder væsentlig 
fejlinformation af regnskabsmæssig karakter, og at projektet opfylder de betingelser, der 
fremgår af § 14, stk. 4 i Lov om fremme af vedvarende energi. 
Som led i vores arbejde har vi gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter i det af 
ledelsen udarbejdede udbudsmateriale. 
Vi har i den forbindelse gennemgået baggrunden og forudsætningerne for den økonomiske 
prognose samt foretaget efterregninger og påset den interne sammenhæng i den økonomiske 
prognose indeholdt i udbudsmaterialet. I overensstemmelse med sædvanlig praksis har vores 
gennemgang ikke omfattet ledelsens forventninger til og vurdering af den fremtidige udvikling 
ud over, hvad der er indeholdt i vores gennemgang af den økonomiske prognose.  
Vi erklærer os således ikke herom. 
 
Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores 
konklusion. 
 
 
Konklusion 
Vi skal bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende udbuddet i ”Ærø Vind 4 I/S” jfr. bl.a. § 
14 i Lov om fremme af vedvarende energi, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse 
kan påvirke vurderingen af oplysninger  af regnskabsmæssig karakter, er indeholdt i 
udbudsmaterialet. 
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Vi erklærer: 
 
at betingelserne i § 13 stk. 3 i Lov om fremme af vedvarende energi er opfyldt, idet det i 
udbudsmaterialet er oplyst, at interessentskabet ikke må stifte gæld udover stillede 
garantier i etablerings-/anlægsfasen. 
 
at omfanget af hæftelsen pr. andel er oplyst, idet interessenterne hæfter personligt og 
solidarisk for interessentskabets forpligtelser. 
 
at prisen pr. andel, som er en pris beregnet ud fra en produktion på 1.000 kWh pr. andel, 
er fastsat til forholdsmæssig andel af kostprisen, og 
 
at oplysninger om økonomiske forhold i øvrigt er retvisende 
 
 
 
 

Supplerende oplysninger 
Det endelige anlægsregnskab og de fremtidige driftsresultater kan afvige fra budget og 
prognoser, idet forventede begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan 
være væsentlige. Anlægsbudgettet er baseret på indhentede prisoverslag og der er ikke indgået 
endelige kontrakter. Den største usikkerhed i driftsbudgettet knytter sig til udviklingen i 
markedsprisen på el over de næste 20 år. 
Ved fastsættelsen af antallet af udbudte andele er produktionen fastsat til ca. 90% af møllernes 
beregnede produktion. Vi gør opmærksom på, at driftsbudgettet er baseret på den fulde 
beregnede produktion. 
De i udbudsmaterialet indeholdte økonomiske oplysninger er uden hensyntagen til den enkelte 
investors skattemæssige stilling, ligesom der ikke er taget hensyn til forrentning, såfremt 
investor lånefinansierer investeringen. Afhængig af investors lånerente vil tilbagebetalingstiden 
blive længere end oplyst i udbudsmaterialet. 
Den enkelte investor bør nøje vurdere, om projektet er attraktivt under hensyntagen til 
individuelle finansierings- og skattemæssige konsekvenser af investeringen. 
 
 

Brande, den        /         2010 
Partner Revision 
statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 

Bjarne Ulrik Pedersen        
statsautoriseret revisor 
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Hvem kan købe 
 
Der udbydes i alt 18.000 andele a 3.500 kr. Disse andele sælges efter 2 forskellige principper 
(lovkrav). 
 
3.600 andele skal sælges i henhold til bestemmelserne i ”Lov om fremme af vedvarende 
energi”.  
Denne lovs § 15 lyder: ”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”.  
Der forhåndstegnes efter ”lige-fordelingsprincip”. (Lovkrav). Se nærmere s. 11. 
 
14.400 andele sælges efter Ærø Vind 4 I/S’ vedtægter § 3 og gælder alle på Ærø. De, der kan 
opfylde denne paragraf, kan ved forhåndstegning, sikre sig retten til at erhverve et bestemt 
antal andele. 
Der forhåndstegnes efter princippet ”først til mølle”. Se nærmere s. 13. 
 
 

Ærø Vind 4 I/S’ vedtægter § 3 Interessenter:  
Stk. 1: Andele kan alene erhverves af myndige personer med fast folkeregisteradresse på Ærø  pr. 31.12 
året før erhvervelsestidspunktet  eller  

Stk. 2: Andele kan erhverves af CVR-registreret virksomhed/ institution, med fast adresse og driftsted på 
Ærø, hvis ejerkredsen af virksomheden/ institutionen samtidig opfylder §3, stk. 1  

Stk. 3: Undtaget for § 3, stk. 1 og stk. 2 er andele udbudt efter ” Lov om fremme af vedvarende energi” 
§§ 13 - 17. Disse andele kan erhverves af myndige personer med fast folkeregistreringsadresse på Ærø. 

Stk. 3: Betingelserne i stk. 1 gælder dog ikke ved arv. 

Stk. 4: Alle interessenter skal opføres i en interessentskabsfortegnelse med navn, adresse, antallet af 
andele, samt eventuelle andre krav fra det offentlige.  

Stk. 5: Ledelsen har pligt til at drage omsorg for, at interessentskabsfortegnelsen stedse er ajourført 
samt at give interessenterne adgang til denne. 
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Andele, der udbydes efter: 
 

” Lov om fremme af vedvarende energi” 
§§ 13 - 17. 

 
 

Salgs betingelser 
 
 

Salgsperioden er: 
 

12.05.2010 til 09.06.2010 kl. 15  
 
 

I denne periode kan alle, der opfylder betingelserne i ”Lov om fremme af vedvarende energi” §§ 
13 - 17 ved forhåndstegning, sikre sig retten til at erhverve andele. 
Der forhåndstegnes efter ”lige-fordelingsprincip”. 

 
Vedtægter for Ærø Vind 4 I/S 

§ 3 Interessenter  
Stk. 1: Andele kan alene erhverves af myndige personer med fast folkeregisteradresse på Ærø  pr. 31.12 året før 
erhvervelsestidspunktet  eller  

Stk. 2: Andele kan erhverves af CVR-registreret virksomhed/ institution, med fast adresse og driftsted på Ærø, hvis 
ejerkredsen af virksomheden/ institutionen samtidig opfylder §3, stk. 1  

Stk. 3: Undtaget for § 3, stk. 1 og stk. 2 er andele udbudt efter ” Lov om fremme af vedvarende energi” §§ 13 - 
17. Disse andele kan erhverves af myndige personer med fast folkeregistreringsadresse på Ærø. 

Stk. 3: Betingelserne i stk. 1 gælder dog ikke ved arv. 

Stk. 4: Alle interessenter skal opføres i en interessentskabsfortegnelse med navn, adresse, antallet af andele, samt 
eventuelle andre krav fra det offentlige.  

Stk. 5: Ledelsen har pligt til at drage omsorg for, at interessentskabsfortegnelsen stedse er ajourført samt at give 
interessenterne adgang til denne. 

 
Vedr. vedtægternes §3 stk.3: 

”Lov om fremme af vedvarende energi” § 15 
§ 15. 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. 
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Der udbydes 3.600 andele af 1000 kWh. efter denne lov.  
 
Andelsprisen er ifølge budgettet sat til 3.500 kr. pr. andel. 
 
Der skal indbetales 1000 kr. i depositum pr. andel. 
 
Alle, der opfylder betingelserne i ” Lov om fremme af vedvarende energi” §§ 13 – 17, 
kan tegne sig for: 
 

Max. 3.600 andele 
 
 
Fordelingen af andelene sker på flg. måde: 

Alle, der har afgivet bud på mindst én andel, tildeles en andel. Herefter imødekommes alle, der 
har afgivet bud på mindst to andele, med yderligere en andel osv. Der fortsættes efter dette 
princip indtil kvoten på 3.600 andele er fordelt.  

 
Når den endelige fordeling er foretaget efter salgsperiodens udløb, modtager hver køber skriftlig 
besked fra Ærø Vind 4 I/S om, hvor mange andele man har fået tildelt samt størrelsen på det 
depositum, man skal indbetale. Dette skal indbetales til Ringkøbing Landbobank konto: 0000-
00000000 senest på den dato, der er angivet i brevet. 
 
 
Hvis pengene ikke indbetales rettidigt bortfalder retten til andelene.  
 
 
Disse 1000 kr. i depositum pr. andel vil blive fratrukket andelsprisen ved indbetalingen af det 
endelige samlede beløb, der er købt andele for. 
 
Ved din underskrift på tegningskontrakten erklærer du dig indforstået med, at den indskudte 
kapital helt eller delvis kan tabes. Se i øvrigt ”Vedtægter for Ærø Vind 4 I/S” § 14 vedr. 
hæftelse. 
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Andele, der udbydes efter: 
 

Ærø Vind 4 I/S’ vedtægter 

 
 

Salgs betingelser 
 

Salgsperioden er: 
 

 25.05.2010 – 21.06.2010 kl. 15 

 
 

I denne periode kan alle ærøboer, der opfylder betingelserne s. 10  "Hvem kan købe", ved 
forhåndstegning sikre sig retten til at erhverve et bestemt antal andele. 
Der forhåndstegnes efter princippet ”først til mølle”. 
 
Der udbydes 14.400 andele af 1000 kWh. efter Ærø Vind 4 I/S’ vedtægter. 
 
Andelsprisen er ifølge budgettet sat til. 3.500 kr. pr. andel. 
 
Der skal indbetales 1000 kr. i depositum pr. andel. 
 
Følgende gælder ikke andele, der udbydes efter ” Lov om fremme af vedvarende energi” §§ 13 - 
17. Se s. 11. 
 
Alle der opfylder betingelserne i § 3 kan i første runde tegne sig for: 
 

10 andele 
 
Der opkræves et depositum på (antal andele (max. 10) * 1000 kr.)   
 

Hvis man ønsker at købe flere end 10 andele: 
Hvis man er interesseret i at købe flere end 10 andele, skal det oplyses på tegningskontrakten, 
og man vil så efter salgsperiodens afslutning indgå i en fordelingspulje af eventuelle 
overskydende andele. 
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Depositum på 1000 kr. pr. andel ud over de max 10 fra første runde skal ikke indbetales i 
første omgang. Dette beløb vil blive opkrævet, når den endelige fordeling af evt. overskydende 
andele har fundet sted. 

 
 
 

Betalings betingelser: 
 
Depositum på (antal andele (max. 10) * 1000 kr.) skal indbetales senest 3 bankdage efter 
tegningskontrakten er afleveret på Ærø Energi- og Miljø kontor. Beløbet bedes indbetalt til: 
 
Ringkøbing Landbobank konto: 0000-00000000. 
 
Hvis pengene ikke indbetales rettidigt bortfalder retten til andelene.  
 
 
Disse 1000 kr. i depositum  pr. andel vil blive fratrukket andelsprisen ved indbetalingen af det 
endelige samlede beløb, der er købt andele for. 
 
Ved din underskrift på tegningskontrakten erklærer du dig indforstået med, at den indskudte 
kapital helt eller delvis kan tabes. Se i øvrigt ”Vedtægter for Ærø Vind 4 I/S” § 14 vedr. 
hæftelse. 
 
Endelig indbetaling for samlet andelskøb forventes at finde sted i sept. 2010.  
Ærø Vind 4 I/S udsender varsel om indbetaling pr. brev. 
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Anlægsbudget 
Budget for Ærø Vind 4 I/S     
       
Anlægsbudget      
       
3 stk. 2 MW møller på fundament   51.750.000,00 
Vejanlæg til møller     1.400.000,00 
El-tilslutning, TDC       900.000,00 
Projektering, VVM, revisor advokat ingeniør mv.  1.400.000,00 
Køb og nedtagning af møller i Bregninge   1.500.000,00 
Jordleje til møller og veje    1.300.000,00 
Finansieringsomkostninger, køreplader   500.000,00 
Erstatningsordning, uforudsete udgifter   500.000,00 
Budget reserve     1.500.000,00 
Forsikring      225.000,00 
       
Samlet investering     60.975.000,00 
       
Salg af andele      
       
18.000 andele a 3.500 kr.    63.000.000,00 
Investering     60.975.000,00 
       
Kapital ved start, kassebeholdning     2.025.000,00 
 
      
 

 
 

Anlægsbudgettet bygger på indhentede priser på alle hovedtal. Det skal bemærkes, at der ikke 
er underskrevet nogen kontrakter endnu, så det endelige resultat kan afvige noget fra 
budgettet. 
Der er i anlægsbudgettet indregnet forsikring og service for det første år af møllernes drift. 
 
Det er bestyrelsens forventning, at der er rigelig budget reserve til at afholde alle uforudsete 
udgifter og prisændringer under forudsætning af  projektet gennemføres som planlagt. 
 
Møllernes beregnede produktion er ca. 19.746 kWh. Vi har fratrukket som sikkerhed ca. 10 %, 
så derfor udbydes 18.000 andele a 1.000 kWh.  
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Driftsbudget 
 
 
Driftsbudgettet er baseret på, at møllerne kører i 20 år. I denne periode vil møllerne være 
forsvarligt forsikret, og der tegnes servicekontrakt med et autoriseret firma. 
I det opstillede driftsbudget er regnet med en all-risk aftale med Vestas. Denne løsning er 
formentlig den dyreste, men her er alle reparationer og reservedele inkluderet. Denne løsning 
kan tegnes i de første 10 år. 
Det vil altid være op til interessentskabet og bestyrelsen at beslutte den optimale løsning på 
serviceaftaler. 
Der vil i starten blive henlagt 200.000 kr. om året til større reparationer. Denne beslutning er 
også fremover op til interessentskabet at beslutte. 
 
Den største usikkerhed over de næste 20 år knytter sig til markedsprisen på el. 
I dag bliver en mølle afregnet med markedspris på el, samt et tillæg på 25 øre pr. kWh i de 
første 22.000 fuldlasttimer. 
 
Dette giver med den forventede produktion på 19.746 kWh et tillæg i de første 6,68 år på 25 
øre. 
 
Markedsprisen har altid været meget svingende, men en lang kontrakt, hvor man sikre sig en 
fast afregningspris over de næste 5 år har længe ligget omkring de 30 øre. 
Bestyrelsen forventer, at det vil være muligt at sælge strøm de første 6,68 år til en pris af 30 
øre samt de 25 øre i tillæg. 
  
Forventet strømpris de første 6,68 år er 55 øre. 
 
Efter det 6,68 år modtager vi, efter dagens afregningsregler, kun markedspris, denne pris 
gælder så møllen levetid ud. 
 
At spå om priser så langt ud i fremtiden er umuligt, men det forventes, at energipriser stiger 
noget over årene i forhold til i dag (CO2, miljø, mangel på olie) så en strømpris fra år 7 til år 20 
i nutidspris kan forventes at ligge på 35 – 40 øre.       
 
Vi regner herefter med en strømpris på 55 øre de første 6 ½ år og derefter en pris på 37 øre.   
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Dette giver i tal et driftsbudget på: 
 
 
Vestas all-risk servicekontrakt   1.275.000,00 
Energikontoret       120.000,00 
Administration         60.000,00 
Forsikring        225.000,00  
 
Forventede udgifter om året    1.680.000,00 kr. 
 
År 1-7 
 
Indtægt fra strømsalg 
Pr. år de første 6,5 år 0,55 x 19.746.000 kWh                                  10.860.300,00 
 
Årlige udgifter                                                                                - 1.680.000,00 
Hensættelser                         -   200.000,00 
 
Til udbetaling om året i de første 6,5 år     8.980.000,00 
 
Forventet årlig udbetaling pr. andel i perioden.         498,90 kr. 
 
Svarende til en forventet forrentning på 14.3% af den pr. andel indskudte kapital. 
 
År 8-20 
 
Indtægt fra strømsalg 
Indtægter 0,37 x 19.746.000      7.306.020,00 
 
Forventet årlige udgifter    -1.680.000,00 
Hensættelser/ vedligeholdelse    -   200.000,00 
 
Til udbetaling om året fra år 6,5 til år 20  5.426.020,00 
 
Forventet årlig udbetaling pr. andel i perioden.           301,44 kr. 
 
Svarende til en forventet forrentning på 8,6% af den pr. andel indskudte kapital.  
 
De anførte forrentningsprocenter er før skat og renter ved en eventuel lånefinansiering. 
 
Det ses at andelen er simpelt tilbagebetalt på 7,5 år.  
Såfremt produktionen bliver 10% mindre forlænges tilbagebetalingstiden til 9 år. 
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Alle tal er i faste priser. Der er ikke taget hensyn til inflation. 
 
Den enkelte interessent skal så indregne skat, renter mv. før at det endelige resultat af 
investeringen kan gøres op. 
 
Det gøres opmærksom på at i et I/S er der solidarisk hæftelse for interessentskabets 
forpligtelser. 
Der vil altid og især under projekteringen være en risiko for at hele eller dele af den 
indskudte kapital kan gå tabt. 
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Skatteforhold  

 
Dette afsnit er ment som orientering. Det tilrådes, især ved større investeringer, at opsøge 
revisor eller anden økonomisk rådgiver, for endelig afklaring af skattereglernes indvirkning på 
andels købet. 
 
Indtægter fra vindmølledrift er principielt skattepligtig på linie med andre indtægter, men 
skattereglerne på området giver privatpersoner mulighed for at vælge mellem to former for 
beskatning: 

• 60 procents ordningen. Almindelig indkomstbeskatning af bruttoindtægten fra el-salg 
efter bundfradrag på 3.000 kroner (7.000 kroner*). De 40 procent af indtægten, som er 
skattefri, skal modsvare driftsudgifter, afskrivninger mv. 

• Anpartsregler. Erhvervsmæssig beskatning med afskrivning. 
 
Når man har valgt én af de to ovennævnte skattemetoder, har man valgt for hele ejerperioden 
for alle vindmølleandele. Det vil sige, at man ikke kan skifte metode. Har man andele i andre 
møllelaug, skal man bruge samme skattemetode alle steder og kan ikke skifte. 
Flere detaljer om skat findes på http://www.dkvind.dk Vælg: Information og materiale, afsnit: 
skat. Herunder faktablad Ø6. 
 
Aktie- og anpartsselskaber. 
Overskud fra vindmølleandele, der er ejet af et aktie- eller anpartsselskab, skal beskattes efter 
almindeligt gældende regler for selskabsbeskatning. 
 
*Forslag til forhøjelse af bundfradraget fra 3.000 til 7.000 kroner, er vedtaget i Folketinget og er pt. sendt til 
godkendelse i EU. 

http://www.dkvind.dk/
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ÆRØ VIND 4 I/S 
 

Tegningskontrakt for køb af andele 

efter 

”Lov om fremme af vedvarende energi” 
 
 
Navn:  __________________________________________________________ 
 
Adresse:_________________________________________________________ 
 
Post nr.: __________   By:________________________________________ 
 
Tlf./ mobil:__________________________      E-mail:_________________________ 
 
CPR nr. / CVR nr.:___________________ 
 
 
Jeg tegner mig bindende for _________stk. (max. 3.600)  andelsbeviser i Ærø Vind 4 I/S 
 
 
Når fordelingen af andele er gennemført som beskrevet i salgsmaterialet meddeles det pr. brev 
fra Ærø Vind 4 I/S, hvor mange andele man er blevet tildelt samt, hvad der skal indbetales i 
depositum. 
 
Depositum skal ikke indbetales, før der kommer skriftlig besked fra Ærø Vind 4 I/S. 
 
Der skal i depositum indbetales 1000 kr. pr andel. 
 
Pengene indbetales til Ringkøbing Landbobank  Reg: 0000 konto: 000.00.000   i henhold til 
beskeden i brevet. 
 
Jeg har læst salgsmaterialet igennem og er indforstået med indholdet. Samtidig erklærer jeg, at 
jeg opfylder betingelserne i ”Lov om fremme af vedvarende energi” § 15. 
 
 
 
Dato:___________________            Underskrift______________________________ 

 

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 
NB! En tegnings-kontrakt pr. person. 
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ÆRØ VIND 4 I/S 
 

EKSTRA 
 

Tegningskontrakt for køb af andele 

efter 

”Lov om fremme af vedvarende energi” 
 
Navn:  __________________________________________________________ 
 
Adresse:_________________________________________________________ 
 
Post nr: __________   By:________________________________________ 
 
Tlf./ mobil:__________________________      E-mail:_________________________ 
 
CPR nr. / CVR nr.:___________________ 
 
Ang. differencen mellem det ønskede antal andele fordelt efter ”Lov om fremme af 
vedvarende energi”, og det tildelte antal andele: 
 
Jeg ønsker, at denne rest indgår i fordelingspuljen, der fordeles efter Ærø Vind 4 I/S vedtægter 
§ 3. Dog således, at jeg først deltager i fordelingen, når det tildelte antal andele efter ”Lov om 
fremme af vedvarende energi” er nået i fordelingspuljen.  
 
Når fordelingen af andele er gennemført som beskrevet i salgsmaterialet meddeles det pr. brev 
fra Ærø Vind 4 I/S, hvor mange andele man er blevet tildelt samt, hvad der skal indbetales i 
depositum. 
 
Depositum skal ikke indbetales, før der kommer skriftlig besked fra Ærø Vind 4 I/S. 
 
Der skal i depositum indbetales 1000 kr. pr andel. 
 
Pengene indbetales til Ringkøbing Landbobank  Reg: 0000 konto: 000.00.000   i henhold til 
beskeden i brevet. 
 
Jeg har læst salgsmaterialet igennem og er indforstået med indholdet. Samtidig erklærer jeg, at 
jeg opfylder betingelserne i Ærø Vind 4 I/S’ vedtægter § 3. 
 
 
Dato:___________________            Underskrift______________________________ 
UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 
NB! En tegnings kontrakt pr. person. 
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ÆRØ VIND 4 I/S 
 

Tegningskontrakt for køb af andele 

efter  

Ærø Vind 4 I/S’ vedtægter § 3. 
 
 
 

Navn:  __________________________________________________________ 
 
Adresse:_________________________________________________________ 
 
Post nr.: __________   By:________________________________________ 
 
Tlf./ mobil:__________________________      E-mail:_________________________ 
 
CPR nr. / CVR nr.:___________________ 
 
 
Jeg tegner mig bindende for _________stk. (max. 10)  andelsbeviser i Ærø Vind 4 I/S 
 
Jeg tegner mig bindende yderligere for _________stk. andelsbeviser i Ærø Vind 4 I/S 
(Depositum skal ikke indbetales endnu for disse) 
 
Der indbetales  1000 kr. x _________ antal (max.. 10) andele =  ______________Kr. 
 
Pengene indbetales til Ringkøbing Landbobank  Reg.: 0000 konto: 000.00.000   senet 3 
bankdage efter tilmelding. 
 
Jeg har læst salgsmaterialet igennem og er indforstået med indholdet. Samtidig erklærer jeg, at 
jeg opfylder betingelserne i Ærø Vind 4 I/S’ vedtægter § 3. 
 
 
 
 
Dato:___________________            Underskrift______________________________ 
 

 

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 
NB! En tegnings-kontrakt pr. person. 
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Al henvendelse ang. tegningsmaterialet bedes rettet til: 
 
Sekretariatet for 
 

Ærø Vind 4 I/S 
Projektleder: 

• Henrik Steen Knudsen.  
Ærø Energi- og Miljø kontor 
Vestergade 70 
5970 Ærøskøbing 
Mail: vind4@aeroe-emk.dk 
Tlf.: 62521537 
 

 
 
Åbningstider i salgsperioden: 
Tirsdag:  kl. 9.00 – 14.30 
Torsdag: kl. 9.00 - 17.30 
 
 

Eller benyt vores hjemmeside: 
 

www.aeroevind4.dk 
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