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Vinderne af quizspillet "Til-
bage på skolebænken" blev 
Hanne Knudsen, Præstevæn-
get, Sdr. Felding og Malthe Ja-
cobsen, Grønnegade, Skjern.

Vinderne kan afhente spil-
let på Mediehuset, Bergs Plads 
5, 6900 Skjern.

Tak til alle der deltog.

Vindere

Kultur

ringKøbing-SKjern: Så er for-
beredelserne til årets udgave 
af Kunsten inviterer indenfor 
i gang igen – og forsiden til 
årets katalog er klar. I år er 
det med Annette Nygaards 
maleri.

Kunsten inviterer indenfor 
finder sted mellem den 
1. og 3. september, og 
arrangørerne forventer 
som de seneste år cirka 26 
udstillingssteder og omkring 
90 udstillere, og arrangø-
rerne håber at lige så mange 
vil besøge udstillerne som 
sidste år, hvor omkring 4000 
gæster kiggede forbi i løbet 
af de tre dage, som begiven-
heden varede.

Vil man være med som 
kunstner, er sidste frist for 
tilmelding den 1. februar.

chba

Kunsten inviterer 
igen indenfor til 
september

Fødevarer

ringKøbing-SKjern: Regional 
Madkultur Vestjylland efter-
lyser flere ambassadører.

- 2017 bliver et helt specielt 
år for hele regionen med Aar-
hus som europæisk kulturby, 
og vi synes, det er det rigtige 
tidspunkt til at prøve at knyt-
te flere interesserede privat-
personer, kunder og måske 
firmaer eller organisationer, 
der ikke er i fødevarebran-
chen, lidt nærmere til vores 
netværk, siger formanden for 
foreningen, Bent Graakjær 
fra Westergaard's Hotel i Vi-
debæk.

Foreningen vil gerne 
sprede fortællingerne om 
alle medlemmerne og deres 
produkter videst muligt og 
samtidig kunne modtage 
feedback og ideer fra både 
eksisterende og nye kunder. 

Facebook gør den dialog 
mulig.

Et årligt medlemsskab 
som "B"-medlem omfatter 
bl.a. en velkomstgave i form 
af samtalekogebogen "Vest-
jyske Livretter", mulighed 
for at deltage i foreningens 
generalforsamling, infor-
mationsmøder og events 
samt nyhedsbrev, hvor for-
eningen opdaterer om ud-
vikling og evt. tilbud. Næste 
medlemsarrangement er 23. 
januar hos Staarup Haand-
bryg.

Interesserede kan melde 
sig ind på Facebook.

Bliv mad-
ambassadørINFORMATIONSMØDE OM

KYSTNÆRE VINDMØLLER VED VESTERHAV SYD

Energistyrelsen har den 22. december 2016 udstedt 

etableringstilladelse vedrørende opførelse af vindmøller 

ved Vesterhav Syd. Projektet består af vindmøller med  

en installeret kapacitet på 170 MW. Opstilleren af vindmøl-

lerne, Vattenfall, inviterer hermed alle interesserede til 

offentligt informationsmøde om projektet.

Mødet holdes mandag den 6. februar 2017 kl. 19.00 i 
Holmsland Idræts-og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster, 
6950 Ringkøbing.

På mødet vil Vattenfall redegøre for projektets betydning 

for de omkringliggende beboelsesejendomme. 

Energinet.dk vil redegøre for reglerne om erstatning for 

værditab på beboelsesejendomme som følge af vindmøl-

lernes etablering (værditabsordningen) samt reglerne  

for køberetsordningen, som giver mulighed for at købe 

ejerandele i vindmølleprojektet – jf. lov om fremme af  

vedvarende energi (VE-loven).

Alle er velkomne til mødet.

Har du ikke mulighed for at deltage, kan du efter mødet 

rekvirere det orienteringsmateriale, som udleveres på 

mødet, ved at kontakte Per Stenholt på tlf. 27 87 58 41  

eller per.stenholt@vattenfall.com

Du er altid velkommen til at kontakte Energinet.dk,  

De Fire Vindmølleordninger, på tlf. 70 20 13 53 eller  

fo@energinet.dk, hvis du har spørgsmål om værditabs- 

ordningen eller køberetsordningen.

REGLERNE FOR ANMELDELSE AF KRAV OM VÆRDITABSERSTATNING

REGLERNE FOR KØBERETSORDNINGEN (I OVERBLIK)
Køberetsordningen forpligter vindmølleopstilleren til at  

udbyde mindst 20% af vindmølleprojektet som ejerandele 

til de lokale borgere. 

Udbuddet af andele i vindmølleprojektet vil blive annonceret 

i de købsberettigedes lokalområder. 

Udbudsperioden er mindst 8 uger fra tidspunktet for 

annoncering, og i udbudsperioden skal opstiller afholde et 

møde, hvor der orienteres om udbuddet.

Bemærk, at udbuddet først finder sted, når der er opnået 

etableringstilladelse til mølleprojektet.

Der vil i øvrigt blive informeret nærmere om reglerne for 

køberetsordningen på mødet den 6. februar 2017, her- 

under vil det blive gennemgået, hvem der er berettiget til 

at købe andele.

Værditabsordningen giver ejere af beboelsesejendomme, 

som bliver naboer til nye vindmøller, mulighed for at an- 

melde krav om erstatning, hvis de planlagte møller må 

forventes at påføre de pågældende ejendomme et værditab.

Der skal sammen med anmeldelsen indbetales et gebyr på 

4.000 kr., da mølleopstiller ellers ikke er forpligtet til at 

betale erstatning for værditab. Kontonummer til brug for 

indbetalingen fremgår af anmeldelsesskemaet. 

Hvis du tilkendes erstatning for værditab, indgår aftale 

med opstiller om erstatning, eller hvis sagen ikke kan 

realitetsbehandles, får du gebyret tilbage.

Kravanmeldelse
Anmeldelse af krav om erstatning for værditab skal ske til 

Energinet.dk, som administrerer værditabsordningen.

Anmeldelsen skal være modtaget senest 8 uger efter, at 

mødet har været holdt, hvilket vil sige inden mandag den 
3. april 2017 kl. 16.00.

Anmeldelsen af erstatningskrav kan ske via hjemmesiden 

www.taksationsmyndigheden.dk. Alternativt kan anmeldel- 

sesskemaet rekvireres på tlf. 70 20 13 53.

Under særlige omstændigheder kan der senere end den 

3. april 2017 kl. 16.00 anmeldes krav om erstatning for 

værditab. 

For at der kan gives dispensation fra anmeldelsesfristen, 

kræves det dog, at ejeren af beboelsesejendommen af 

særlige grunde ikke har haft mulighed for at blive op-

mærksom på annonceringen af det offentlige møde eller 

at ejeren ikke har kunnet fremsætte krav inden for 8- 

ugers-fristen pga. sygdom, længere tids bortrejse el. lign. 

Det videre forløb
På mødet – samt i orienteringsmaterialet – gives der 

nærmere information om, hvordan kravanmeldelsen efter- 

følgende håndteres, og hvordan værditabsvurderingen 

foregår. Informationen kan også findes på Energinet.dk’s 

hjemmeside.

jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016.


