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ÅEA och Alandia-Bolagen bildar ett gemensamt bolag för vindkraftsprojektet Stenarna
utanför Hammarland och Eckerö.
ÅEA och Alandia-Bolagen har ingått ett intentionsavtal att bilda ett nytt gemensamt bolag med
målsättningen att förverkliga projekt Stenarna i byggandet av sju vindkraftverk på öarna utanför
Hammarland och Eckerö. I det nya bolaget kommer ÅEA att stå som majoritetsägare och de fyra
bolagen Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, Försäkrings Ab Alandia, Försäkrings Ab
Pensions-Alandia samt Försäkrings Ab Liv-Alandia kommer att äga resterande del.
ÅEA:s andra vindkraftprojekt Rödskär utanför Bråttö i Föglö ingår inte i överenskommelsen och i
det nya bolaget.
ÅEA får i Alandia-Bolagen en stark åländsk partner med i projektet vilket för åländska
förhållanden är av betydande storlek. Samarbetet mellan ÅEA och Alandia-Bolagen innebär att
satsningen kommer hela Åland tillgodo.
Alandia-Bolagen som strävar till att förvalta försäkringstagarnas premier genom långsiktiga,
stabila och trygga placeringar ser med detta projekt goda möjligheter att återinvestera åländska
försäkringspremier i det åländska samhället. Därtill bidrar Alandia-Bolagen med en investering i
förnyelsebar energi till att förverkliga den åländska visionen ”En grön ö i ett blått hav”.
Nyckelfrågan för projektets förverkligande är att Åland kan delta i det nya finska ekonomiska
stödsystemet för förnyelsebar energiproduktion. Detta stödsystem är beräknat att tas i bruk den 1
januari 2010 men före det skall alla detaljer i systemet arbetas fram av Arbets- och
Näringsministeriet i Finland och dessutom skall en finsk och åländsk lagstiftningsprocess
genomföras.
Projekt Stenarna har miljö-, el- och byggnadstillstånd för åtta vindkraftverk med en eleffekt per
turbin på max 3,5 MW/st. Vindkraftverken beräknas producera ca 70 GWh el/år vilket utgör ca
28 % av hela Ålands behov. Beslut om projektstart kan tidigast tas inkommande höst och
produktionen kan inledas sent under år 2010 eller 2011.
För mera information vänligen kontakta Ålands Elandelslag Jan Wennström eller Alandia-Bolagen
Leif Nordlund.
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