
Överenskommelse om upprättande av vindkraftfond

Mellan Havsnäs Vindkraft Aktiebolag, 556707-2839, nedan "HaVAB", och Strömsunds
kommun, 212000-2486, ingås följande överenskommelse med anledning av
att HaVAB har fått tillstånd av Strömsunds kommun att uppfora en större gruppstation för
vindkraft i området mellan Alavattnet och Havsnäs-Järvsand,
aft HaVAB i samband med detta åtagit sig att betala medel till en av Strömsunds komrnun
upprättad och förvaltad vindkraftfond (Vindkraftfonden) för främjandet av uwecklingen och
bidragandet till investeringar inom byarna Alanäset, Alavattnet, Havsnäs, Järilvattnet,
Järvsand, Lövberga och Östra Havsnäs, samt
att Strömsunds kommun åtagit sig att, mot ersättning, uppräma, förvalta och administrera
Vindkraftfonden.

1. HaVAB åtar sig att tillse att den/de som upplor och i fortsättningen driver ovan
angiven vindkraftanläggning, nedan "Verksamhetsutövaren", till Vindkraftfonden
åriigen avsäfter tretusensjuhundraåttio (3780) kronor per driftsatt installerad MW vid
årets slut. Det totala beloppet skall betalas varje år den 30 januari med början året efter
det att forsta vindkrafwerket tagits i drift. Beloppet skall insättas på ett av Strömsunds
kommun för ändamålet särskilt öppnat räntebärande konto som Strömsunds kommun
har att forvalta och administrera i enlighet med detta avtal. De medel som inbetalas till
nu nämnda konto utgör Vindkraftfonden. Beloppet som utgör den årliga insättningen
skall vara indexreglerat enligt KPI, där basindex skall vara det index som gällde for
oktober månad 2005 (282,4).

2. HaVAB:s åtagande att betala in medel till Strömsunds kommun enligt punkten 1 ovan
är villkorad av att vindkraftanläggningen ej helt eller delvis, tas ur drift. Om delar av

vindkraftanläggningen tas ur drift skall den årliga avsättningen enligt punkten 1 ovan
justeras i proportion till den minskning i effektuuag som uppkommer på grund av

driftsinskränkningen och i förhållande till tiden för driftsinskränkningen (om t.ex.

driftsinskränkningen motsvarar 10 MW av 100 MW och varar 6 månader skall det

ärliga beloppet således minskas med 5 procent (10/100x6112:5 procent).

3. Vindkraftfondens ändamål och syfte skall vara att främja utveckling och investeringar

som gagnar det allmänna intresset i byama Alanäset, Alavattnet, Havsnäs, Järilvattnet,

Järvsand, Lövberga och Östra Havsnäs. Detta skall inkludera mellanliggande

byarlgärdar och till byarna hörande skifteslag. Fondens medel skall användas till
Uiarag till föreningar och näringsidkare som verkar ör Vindkraftfondens ändamål och

syfte. Exempel på vad vindkraftfondens medel kan användas till är;

- framjande av turism i området,
- främjande av infrastruktur i området,
- framjande av sysselsättning i området,
- främjande av natur- och kulturmiljö i området.

HaVAB och Strömsunds kommun är överens om aft Vindkraftfondens medel inte skall

användas ör investeringar som norrnalt är skaftefinansierade eller som i övrigt betalas

via allmänna medel.
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4. Strömsunds kommun skall tillse att företrädare för Alanäset, Alavattnet, Havsnäs,
Järilvattnet, Järv'sand, Lövberga och Ostra Havsnäs byar bildar en intresseförening.
Intresseföreningen skall ha stadgar som bland annat skall reglera röstregler samt
utseende av ordförande och sekreterare. Stadgarna skall förvaras hos Strömsunds
kommun men skall ändå anses vara så kallad allmän handling. Intresseföreningen
ansvarar i samråd med Strömsunds kommun för att Vindkraftfondens medel kommer
byarna till del på sätt anges i punkten 3 ovan.

5. Intresseföreningen skall bestå av en representant från var och en av de i punkten 3

angivna byama. Representanterna utses av respektive bys invånare. Uppdraget skali
tbr dessa representanters del vara oarv-oderat. Intresseöreningen skall sammanträda
vid minst wå tillftiilen per år. Till sammanträdena skall även kallas en representant/er
från vardera Strömsunds kommun och VerksamhetsutövaretVna vilka dock saknar
rösträtt vad gäller fördelning av Vindkraftfondens medel. Strömsunds kommun
ombesörjer kallelserna. Intresseföreningens möten skall protokollföras. Protokollen
skall förvaras hos kommunen men skall ändå anses vara så kallad allmän handling.

6. Ansökningar om atl fä tilldelas medel ur Vindkraftfonden skall inlämnas till
Strömsunds kommun varv'id dessa skall registreras. De ansökningar som inkommit per
den 3l december skall sammanställas av Strömsunds kommun och senast den 31

januari efterföljande år översändas till intresseföreningens representanter. Såväi

intresseföreningen som Strömsunds kommun har möjlighet att begära in komplettering
ifrån sökandens sida. Intresseföreningen skall härefter besluta om tilldelning ur
Vindkraftfonden. Beslutet om tilldelning skall tillställas Strömsunds kommun som

skall kontrollera att beslutet är i eniighet med fondens syfte och an beslutet fattats i
enlighet med intresseforeningens stadgar. Skulie så ej vara fallet äger Strömsunds

kommun återförvisa beslutet till intresseföreningen för nyft ställningstagande. Om

intresseföreningens tilldelningsbeslut är i eniighet med fondens syfte och i övrigt i
enlighet med intresseföreningens stadgar skall Strömsunds kommun inom en månad

utbetala medel ur Vindkraftfonden i enlighet med tilldelningsbeslutet.

7. Berättigade att ansöka om tilldelning ur Vindkraftfonden är fastboende och foreningar

inom de sju byarna samt i andra hand näringsidkare som bedriver verksamhet inom

detta område.

8. Den eller de som tilldelas medel ur fonden skall skriftligen äläggas en redovisnings-

skyldighet om hur medel ur fonden har använts. En örsta redovisning skall ske sex

månader efter utbetalning och en slutredovisning skall ske inom 2 år. Medel som

utbetalats men ej förbrukats vid slutredovisningen skall omgäende återbetalas till
Vindkraftfonden.

g. De fondmedel som inte utbetalats under året skall stå kvar på kontot och balanseras till
kommande år, då dessa är mojliga att delas ut. Även ränta som utfallit under aret skall

överforas till nästkommande år och forv.altas på samma sätt som övriga medel.

10. Intresseforeningens kansii skall administreras av kommunledningsförvaltningen inom

Strömsunds kommun. För defta arbete skall Strömsunds kommun, ur

Vindkraftfondens medel, ha rätt att erhälla en årlig ersättning som täcker den faktiska

kostnaden för nedlagt arbete.
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11. Vid fvist med anledning av detta avtal skall denna i första hand lösas genom

förhandlingar mellan parterna. Om inte tvisten kan lösas har dock vardera parten räft
att säga upp avtalet med omedelbar verkan för det fall den andra parten begår ett
väsentiist brott mot detta avtal.
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