
Indrykkes i onsdag 23-6-2021 i Folketidende og Lollandsposten 

Informationsmøde om køberet i solcelleprojektet Rødby Fjord Køberetsselskab I/S  

Projektet omfattende ca. 75 ha og et anlæg på ca. 71 MWp er endeligt godkendt af Lolland kommune ved 

lokalplan 360-93 og Kommuneplantillæg 55. 

Solar Park Rødby Fjord ApS inviterer som projektudbyder til informationsmøde om den i VE-loven, LBK nr. 

125 af 07/02/2020, lovfæstede ret til for myndige borgere, som på tidspunktet for udbuddet er fyldt 18 år, 

og som er bopælsregistreret i CPR på en adresse eller ejer en fritidsbolig i Lolland kommune, til at erhverve 

andele i solcelleanlægget. Personer i en afstand af 4.5 km har forkøbsret til at købe 50 andele forud for 

øvrige købe berettigede. Ejere af fritidsboliger skal have ejet boligen i mindst 2 år før offentliggørelsen af 

denne annonce, og fritidsboligen må ikke anvendes til erhvervsmæssig udlejning.  

Informationsmødet afholdes: 

7. juli kl. 18:00 i Errindlev Forsamlingshus, Centralskolevej 8, 4895 Errindlev 

Tilmelding påkrævet via http://roedbyfjord.koeberetsordning.dk/moede eller 24 48 16 04.  

Projektudbyder Solar Park Rødby Fjord ApS er forpligtiget til at udbyde mindst 20 % af det samlede projekt. 

Den totale forventede produktion det første år er 77.670.000 kWh svarende til 77.670 andele af 1.000 kWh. 

Det betyder, at der udbydes 15.967 andele af 1.000 kWh.  

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

fastsat til 3.900 kr.  

Ved køb af andele bliver man medejer af Rødby Fjord Køberetsselskab I/S. 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 Rødby Fjord Køberetsselskab I/S 
rekvireres via http://roedbyfjord.koeberetsordning.dk, mail til roedbyfjord@koeberetsordning.dk eller 
telefon 24 48 16 04. For nærmere information om køberetsordningen henvises til 
www.koeberetsordningen.dk. 
 
Andele købes ved at udfylde ”Tegningsaftalen” i udbudsmaterialet og indbetale 3.900 kr. pr. andel i 

perioden på 8 uger fra annoncering onsdag den 23-6 2021 til og med onsdag den 18-8-2021. Køb og 

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

Ud over at købe andele via http://roedbyfjord.koeberetsordning.dk kan tegningsaftalen også sendes til 
kontakt@jenspeterhansen.dk eller Jensen Petersen & Hansen, Asfergvej 13, 8981 Spentrup.  
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