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Bilag 6. Kronologisk rækkefølge over forløbet.
5. – 8 . februar 2013 :

Tankerne om en solcellepark opstår og vi diskuterer mulighederne og afsøger
internette for oplysninger.

11. – 14. februar 2013 :

Møde med mulige leverandører, Viridis Solar, Energis Sol, VE Energi og
SolarPanels aps. Møderne skitserer mulighederne og det aftales at de første
tilbud skal udarbejdes.
Den indledende dialog med Møns Bank og Nykredit etableres.
Ugen byder også på intens dialog med såvel energinet, Kommunen og SEAS
NVE, da vi bliver opmærksom på det tidsmæssige aspekt med lokalplan m.v.
Vi udarbejder projektoplæg til Kommunen.

15. februar 2013 :

Til møde i teknisk forvaltning i Vordingborg Kommune, hvor projektet
præsenteres for planlægger og klimakoordinator Karsten Kolle og
Afdelingschef Peter Møller. Begge er meget begejstret for ideen og det
besluttes at foreligge sagen for Klima og miljøudvalget på først kommende
møde tirsdag d. 19. fabruar.

18. februar 2013 :

Dialog med energinet om mulighederne for at opsætte flere seperate 400 kw.
På samme matrikkel. Det bekræftes fra Energinet at loven åbner op for denne
mulighed til fast afregning på kr. 1,30 pr. kw. I 10 år, se bilag 2.

19. februar 2013 :

Det besluttes i Klima og Miljø udvalget i Vordingborg Kommune at der skal
arbejdes videre med en lokal plan for projektet.

22. februar 2013 :

1. lokalplanudkast ligger klar.

23. februar 2013 :

På foranledning af Møns Bank, er DLR kredit på besøg og skal vurdere
ejendommen.

24. Februar 2013 :

Journalist på Sydsjællands Tidene er på besøg og skal skrive en artikkel til
næste uges avis.

28. feruar 2013 :

Møde med Møns Bank, filial direktør Kathe Højer, angående projektet. Der
aftales endeligt møde tirsdag d. 12. i Banken i Stege, hvor også erhvervschef
Rasmus Møller deltager.

1. marts 2013 :

Møde med Planlægger Karsten Kolle, Besigtigelse af lokaliteterne og dialog om
endelig lokalplan

5 marts 2013 :

Vi modtager endelig lokalplan som skal videre i høring

12. marts 2013 :

Møde i Møns Bank, begge er meget positive for projektet. Det aftales at jeg vil
modtage svar angående finansiering i løbet af denne uge.

14. Marts 2013 :

Telkendegivelse fra Nykredit om at projektet vil kunne realkredit belånes, dog
er der krav om en totalforsikring af produktionen på det opstillede anlæg.

14. marts 2013 :

Kontrakt om levering af solcellepark underskrives på kontoret i Skanderborg.
Se bilag 5.

20 marts 2013 :

Vores verden styrter i grus, da det går op for os, at der er et lovindgreb på vej
som totalskader økonomien i projektet.

