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SAMSØ HA WINDMØLLEPARK -

PRINCIPPER FOR EJERSKAB. 

INDLEDNING: 

Samsø Energiselskab har fra Energistyrelsen modtaget tilsagn om ret til at iværksætte forundersøgelser 
vedr. etablering af havvindmøllepark ved Samsø. Det må på den baggrund vurderes, at der er potentielt 
gode muligheder for, at Samsø Hawindmøllepark bliver etableret. Hermed går forberedelses-arbejdet 
også ind i en ny fase, bl.a. med håndtering af et betydeligt budget til forundersøgelse mv. 
Forundersøgelsen af hawindmølleparken vil være Energiselskabets største enkeltaktivitet. 

Etableringen af havvindmølleparken udgør en betydelig investering på i størrelsesordenen 185 mio kr. 

På den baggrund foreslås, at man nu fastlægger overordnede organisatoriske rammer for 
gennemførelsen af forundersøgelsen og i den forbindelse fastlægger overordnede principper for 
ejerskabet til havvindmølleparken, bl.a. med henblik på at sikre Samsø's interesser i den forbindelse. 

OPRETTELSE AF JURIDISK ENHED: 

Gennemførelsen af havvindmølle-forundersøgelsen kræver håndtering af et større mio-budget, med 
deraf følgende ansvars-pådragende mv. Samsø Energiselskab synes med sin relativt løse struktur med 
repræsentation af interesseorganisationer, kommune m.fl. ikke velegnet som juridisk ramme for 
håndteringen af forundersøgelsen. Tilsvarende er Samsø Energiselskab ikke en velegnet ramme for 
etablering mv. af hawindmølleparken med investering af i størrelsesordenen 185 mio kr. 

På den baggrund foreslås, at Samsø Energiselskab tager initiativ til etablering af en juridisk enhed, 
eksempelvis erhvervsdrivende fond e.l., der over for Energiselskabet har ansvaret for i første omgang 
gennemførelsen af forundersøgelsen for etablering af havvindmølleparken - med reference til 
bestyrelsen for Samsø Energiselskab. 

Den nye juridiske enhed har som sin opgave og fonnål at forberede, at medvirke i etablering af og 
eventuelt at indgå i driften af Samsø Havvindmøllepark. 

Den juridiske enhed oprettes på foranledning af og på vilkår defineret af Samsø Energiselskab. 
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Den juridiske enhed overdrages af Samsø Energiselskab rettigheden til forestå foru 
rettighed til etablering af Samsø Havvindmølleselskab. 

Det foreslås at Samsø Energiselskab: 

-engagerer juridisk fagekspertise i forbindelse med etablering af den juridiske enhed, 

-ud af sin bestyrelse vælger 3 personer, der skal udgøre den overordnede bestyrelse e.l. for den nye 
juridiske enhed, 

-fastlægger de overordnede rammer inden for hvilke den juriske enhed skal arbejde på mandat fra 
Energiselskabet. 

Samsø Energiselskab's sekretariat bliver også sekretariat for den nye juridiske enhed. 

OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR SAMSØ HAWINDMØLLEPARK: 

Samsø Energiselskab fastlægger de overordnede principper og rammer, der skal lægges til grund for 
forberedelsen og etableringen af Samsø Hawindmøllepark. Disse rammer indarbejdes i grundlaget for 
den nye juridiske enhed. 

Forslag til overordnede principper og rammer: 

A. 
Ejerskabet til Samsø Hawindmøllepark skal i videst muligt omfang være lokalt. Havmølleparken skal 
have hjemsted på Samsø 

B. 
Indtægter fra Hawindmølleparken skal bidrage økonomisk til Samsø's udvikling, f.eks. ved at en del af 
overskud tilfalder en " Samsø-fond". Beskatning af havmølleparkens indtægter skal så vidt muligt 
tilrettelægges således skatteindtægter tilfalder Samsø kommune. 

C. 
Det lokale (Samsø) ejerskab til Samsø Havvindmølleselskab skal i princippet være så bredt og folkeligt 
som muligt med henblik på at sikre en bred forankring af Hawindmølleparken blandt samsingerne. 

D. 
Samsø Energiselskab skal gennnem den nye juridiske enhed have mulighed for at kapitalisere 
forberedelsesindsatsen, herunder opnåede tilskud, og projektets goodwill, gennem ejerandel af 
hawindmølleparken eller gennem salg af denne ejerandel. Ejerandel eller salgssummen heraf forbliver 
i den nye juridiske enhed. 
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E. 
Det årlige provenue fra ejerandel/forrentning af salgssummen skal indgå som et driftstilskud til Samsø 
Energiselskabs aktiviteter til udvikling af aktiviteter med udgangspunkt i " Samsø som Vedvarende 
Energi-Ø". 

F. 
Etableringen og driften af Havmølleparken skal ske således at der sker en lokal kompetenceopbygning 
på Samsø. 

G. 
Ejerskab af Havmølleparken skal tilrettelægges således der er mulighed for medejerskab med 
begrænset hæftelse. 
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