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Salg af vindmølle – Ejerskifte eller nedtagning? 
For andelshavere hos Vindenergi Danmark, som er ved at sælge eller nedtage en vindmølle, er det vigtigt at kende vilkår for 
Elsalgskontrakt, Andelskapital, Efterbetaling og eventuelle prissikringer. Som standard følger alt ovenstående vindmøllen til den 
nye ejer ved et ejerskifte.  

For Sælger er det vigtigt at kende værdien af ovenstående, inden prisen fastsættes. For Køber er det vigtigt at være informeret 
om indgåede aftaler og kontrakternes bindingsperiode.  

Elsalgskontrakten 
Ved salg af vindmøllen overgår kontrakten til den nye ejer. Kontrakten er bindende for den til enhver tid værende ejer af 
vindmøllen. Kontrakten kan opsiges med 6 måneders skriftligt varsel til et månedsskifte. 

Efterbetaling 
Finder ejerskifte sted før 31. december, afregnes en eventuel efterbetaling til den nye ejer. 

Andelskapital 
Andele i Vindenergi Danmark følger de indmeldte anlæg. 

Prissikringer 
En fastprisaftale følger vindmøllen, men kan til enhver tid tilbagekøbes, såfremt det ønskes. Nedtages en vindmølle skal 
fastprisaftalen tilbagekøbes, og differencen afregnes/faktureres vindmølleejeren i aftalens løbetid.  
Er en vindmølle tilmeldt ydelsen Kvartalspulje eller Porteføljeforvaltning gælder det ligeledes, at prissikringer følger vindmøllen, 
og opsigelse af ydelse skal ske efter regler herfor. 

Herunder er ønskede informationer, som ved ejerskifte ønskes fremsendt til info@vindenergi.dk 

1. Vindmølle Mølle GSRN 

Overtagelsesdato 

KW effekt 

2. Sælger Firma ID 

Navn, adresse og 
CVR-nummer: 

Kontaktperson: 

Telefon: 

E-mail:

3. Køber Firma ID (Hvis dette eksisterer) 

Navn, adresse og 
CVR-nummer: 

Kontaktperson: 

Telefon: 

E-mail:

Bank- og konto-nummer 

Købers underskrift: ___________________________________________ Sælgers underskrift: ___________________________________________ 
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