
Avtai om aniäggningédYf%ndé!för vindkraft 

Ripfjället 
~ „ n n o r 
, . J H .  da i .  J 

Mellan 

Fastighetsägare: Malung-Sälen kommun, Org.Nr 212000-2148 
Box 14 
782 21 Malung 

och 

Arrendator: wpd Scandinavia AB, org. Nr 556666-3422 
Ferkens gränd 3,111 30 STOCKHOLM 
(nedan kallad "Arrendatorn") 

Syfte 
Arrendatorn har genom detta avtal rätt att inom projekteringsområdet projektera, uppföra och driva 
vindkraftverk samt därför nödvändiga installationer såsom bilvägar, vindmätningsmast, sodarer, 
transformatorstation samt att framdraga och nedlägga kablar och ledningar. 

Ovanstående Fastighetsägare och Arrendator har denna dag överenskommit om att delar av fastigheterna 
Mobyarna 60:11 och Östra Fors 6:31 i Malung -Sälen kommun upplåts för projektering och sedermera drift av 
vindkraftverk. 

Anläggningsarrenden för Vindkraftsanläggningar är föremål för en mängd tillståndsprövningar. Processen 
tar inte sällan flera år och gör att verksamhetens slutliga omfattning och utformning inte är fastställda 
vid tidpunkten för tecknande av avtalet för anläggningsarrende. Detaljerna i detta avtal kan inte fastställas 
förrän alla utredningar är klara, tillstånd är givna samt detaljplaneringen inför byggstart är gjord. 

Bakgrund 

Definitioner 
Projekteringsområde Hela området som projekteras för Vindkraftsanläggningen, se område 

markerat på karta i Appendix A. 

Arrendeställe Begränsad del av jordägarens fastighet runt vindkraftverken, samt vägdragning 
fram till vindkraftverken. 

Vindkraftsanläggningen Upp till 40 vindkraftverk med tillhörande kringutrustning inom 
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Projekteringsområdet. 

Driftstid Driftstiden är tiden mellan driftsättningen av det första verket och avtalets 
upphörande 

Byggstart Tidpunkt när fundamentsarbetet påbörjas inom Arrendestället. 

Driftstart Tidpunkt när vindkraftverken kan leverera el till det allmänna elnätet 
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I Arrendets omfattning 
Arrendatorn äger genom detta avtal rätt att inom projekteringsområdet enligt Appendix A inom nämnda 
fastigheter projektera, uppföra och bibehålla upp till 30 vindkraftverk med en beräknad effekt om max 120 
MW. 

Arrendator äger vidare rätt att inom Fastighetsägarens fastigheter anlägga vägar samt el- och teleledningar och 
övriga till vindkraftsanläggningen tillhöriga installationer såsom transformatorstationer, transformatorer samt 
servicebyggnad. 

Arrendestället utgörs, efter anläggningens slutliga utformning, av mindre ytor runt vindkraftverken där 
Arrendatorn äger rätt att uppföra och bibehålla dessa. Arean på varje sådan yta ska vara tillräckligt stor för att 
utan problem kunna nyttjas att lasta av vindkraftsverksdelar, korttidslagra vindkraftverksdelar samt montera, 
uppföra, driva och underhålla moderna vindkraftverk. Det samma gäller för transformatorstationer och 
servicebyggnad. Till Arrendestället hör även de planerade tillfartsvägarna. När Arrendeställets slutliga 
omfattning bestämts i Arrendatorns detaljplanering strax innan byggstart ska detta markerats på en 
kompletterande karta vilken ska bifogas detta avtal. Antal vindkraftspositioner som definierar Arrendestället 
ska harmoniera med antalet vindkraftverk som skall uppföras. Detsamma gäller för vägar och elkablar. 

Inom Arrendestället äger Arrendatorn rätt att avverka skog där vägar och vindkraftverk skall byggas. Allt 
gagnvirke tillfaller Fastighetsägaren. 

1 arrendet ingår inte någon rätt till jakt och fiske. 

2 Arrendetid 
Upplåtelsen gäller för en tid av 30 år, räknat från tillträdesdagen som är den ( j i  ~ i O ^'"i . 

3 Uppsägning 
Uppsägning ska ske skriftligen senast två år före avtalstidens utgång. Om så inte sker förlängs avtalet med 
oförändrade villkor med fem år i taget. 

Om Fastighetsägaren inte vill förlänga avtalet ska han ange orsaken till detta i uppsägningen enligt vad som 
anges i 11 kap. 6 § JB. 

Om Fastighetsägaren vill att avtalet ska förlängas med förändrade villkor ska han meddela Arrendatorn om 
detta, samt vilka villkor som ska gälla, senast två år före avtalstidens utgång. Fastighetsägaren ska i 
uppsägningshandlingen dessutom underrätta Arrendatorn om att en villkorstvist kan hänskjutas till medling av 
länets arrendenämnd. Hänskjutande till medling på Arrendatorns begäran ska ske senast två månader från det 
att Arrendatorn har mottagit begäran om villkorsändring. Avtalet upphör om tvisten inte hänskjuts till medling 
eller om villkoren inte accepteras. 

Arrendatorn äger rätt att med två års uppsägningstid säga upp avtalet till förtida upphörande om 
vindkraftverken inte kommer att uppföras. Om vindkraftverk har uppförts men förutsättningarna för fortsatt 
drift inte är sådana att det är ekonomiskt försvarbart att fortsätta vindkraftsproduktionen, äger Arrendatorn 
rätt att med två års uppsägningstid säga upp avtalet till förtida upphörande samt att nedmontera verken. 
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Dispens 
Fastighetsägaren äger rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande om inte Arrendatorn har driftsätt minst 
ett verk inom Projekteringsområdet senast 7 år från tillträdesdagen. Med anledning härav äger vardera parten 
rätt att enskilt söka dispens hos länets arrendenämnd för förtida upphörande. För det fall Arrendatorn inom 7 
år inte driftsätt minst ett verk inom projekteringsområdet men är nära förestående kan uppskov ges mot en 
avgift på 20 000 kr för 1 års förlängning alternativt 40 000 kr för 2 års förlängning. 

Ansökan om dispens ska inges till länets arrendenämnd senast en månad efter detta kontrakts 
undertecknande. 

Leder arrendenämndens prövning till att godkännande vägras skall avtalet i övrigt bestå. 

Fastighetsägaren får betalt av Arrendatorn i form av en signing fee, en fast Arrendeavgift samt en rörlig 
ersättning. 

En ersättning om 20 000 kr utbetalas till fastighetsägaren i "signing fee" när avtalen undertecknats av bägge 
parter. 

Arrendeavgift 

Arrendeavgiften är 5 000 kr per år med början det kalenderår avtalet undertecknas. 
Arrendeavgiften skall betalas förskottsvis senast den första dagen på året. Det kalenderår avtalet undertecknas 
skall avgiften betalas senast trettio (30) dagar efter det att båda parter undertecknat detta avtal. 
Vid sen betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för betalningspåminnelse enligt vad som 
stadgas för inkassokostnader. Eventuellt gällande mervärdesskatt vid betalningstillfället tillkommer. 

Rörlig ersättning 

Ersättning utgår med 4 % av vindkraftverkens bruttointäkt fr o m driftstart till avtalets upphörande. För det fall 
vindkraftverk uppförs 250 m eller närmre andra grannfastigheter ska delar av arrendeavgiften betalas till dessa 
grannfastigheter enligt Appendix B. 

Med bruttointäkt avses intäkt från försåld el samt samtliga vid var tid tillkommande statliga produktions-
baserade ersättningar som exempelvis elcertifikat samt eventuella stilleståndsersättningar. 

Ersättningen beräknas årsvis. Arrendatorn utbetalar ersättningen i efterskott senast den 1 april året efter 
driftskalenderåret. 

Det ankommer på Fastighetsägaren att i god tid före första inbetalning anvisa bankkonto för Arrendatorn. 
Arrendatorn äger rätt att insätta ersättningsbelopp på detta bankkonto till dess att Fastighetsägare, eller ny 
ägare till fastigheten, anvisar annat bankkonto. 

Fastighetsägaren har rätt att ta del av aktuellt elhandelsbolags rapporter över försåld el samt elcertifikat, 
genom att Arrendatorn tillhandahåller dessa. 

5 Mervärdesskatt 
Arrendatorn ska utöver arrendeavgiften, i förevarande fall, erlägga mervärdesskatt. Enligt nu gällande regler 
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utgår inte mervärdesskatt. 

6 Fastighetsskatt 
Om det upplåtna området erhåller ett eget taxeringsvärde ska den fastighetsskatt som eventuellt ska utgå 
betalas av Arrendatorn. 

Arrendatorn ska ensam svara för alla med verksamheten förenade faktiska kostnader, såsom eventuella 
tillstånd från myndighet, plankostnader, bygglov med mera. 

Arrendatorn äger rätt att anlägga och bibehålla vägar i den omfattning som krävs för anläggningens 
uppförande och bibehållande. Vägarnas sträckning ska bestämmas efter samråd med Fastighetsägaren. Vägar 
ska lokaliseras och byggas så att vindkraftsverksamheten påverkar markanvändning i så liten utsträckning som 
möjligt. 
Arrendatorn äger rätt att på Fastighetsägarens mark uppföra vindmätningsmast(er) eller annan 
vindmätningsutrustning, framdraga och nedlägga el-, tele- och luftledningar fram till befintligt nät, samt att 
uppföra en transformatorstation intill respektive vindkraftverk - allt enligt gällande elsäkerhetsbestämmelser. 
För ledningar utanför Arrendestället utgår ersättning till Fastighetsägaren i enlighet med för tidpunkten 
gällande intrångspraxis. I möjligaste mån ska jordkabel användas, om detta inte medför oskäligt höga 
kostnader för Arrendatorn. 

Arrendatorn äger rätt att nyttja, samt vid behov förstärka, befintliga vägar inom Fastighetsägarens fastighet för 
etablering och fortlöpande service. Om befintliga vägar nyttjas ska gemensam för- och efterbesiktning ske 
senast 30 dagar före bygganmälan och senast 30 dagar efter att anläggningen är driftsätt. Arrendatorn svarar 
på egen bekostnad för att vägarna är i minst samma skick vid efterbesiktningen som vid förbesiktningen. 

Uppkommer skada på väg på grund av Fastighetsägarens nyttjande ska Fastighetsägaren åtgärda skadan 
snarast möjligt vid äventyr av att Arrendatorn har rätt att åtgärda skadan på Fastighetsägarens bekostnad. 
Uppkommer skada på väg på grund av Arrendatorns nyttjande skall Arrendatorn åtgärda skadan snarast 
möjligt. 

Eventuell annan fastighetsägare som ingår i projektet har rätt att nyttja samtliga vägar inom och fram till 
projekteringsområdet för eget bruk. 

Om inte annat avtalats skriftligen mellan parterna svarar båda enskilt för den vinterväghållning som behövs för 
den egna verksamheten. 

Det åligger Arrendatorn att teckna avtal med eventuella vägföreningar i området där detta anses nödvändigt. 
Fastighetsägaren skall inte belastas för dessa kostnader. 

9 Ansvar 
Det åligger Arrendatorn att införskaffa alla nödvändiga tillstånd för verksamheten samt att tillse att all 
verksamhet sker enligt gällande lagar och förordningar. 

Arrendatorn förbinder sig att skaffa erforderlig försäkring, eller annan godtagbar säkerhet för att hålla 
Fastighetsägaren skadeslös vid skador och därpå eventuellt följande kostnader som kan drabba 
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Fastighetsägaren på grund av Arrendatorns verksamhet och nyttjande av Arrendestället. 
Det står Fastighetsägaren helt fritt att inkludera eller exkludera detta projekt i kommande 
översiktsplaner/vindbruksplaner inom kommunen. Fastighetsägaren kan likaså agera helt fritt i en situation där 
projektet får en förfrågan om tillstyrkande enligt 16 kap 4 § MB. 

Fastighetsägaren förbinder sig att inom 1000 m från Arrendestället inte uppföra vindkraftverk, eller upplåta 
anläggningsarrende för vindkraftverk till annan part. Fastighetsägaren förbinder sig vidare att inte uppföra 
byggnad, ge bygglov för byggnad eller upplåta arrendeavtal för byggnad eller annan anläggning inom 1000 m 
från Arrendestället som kan påverka tillståndsprocessen eller som försämrar Vindkraftsanläggningens kapacitet 
eller fördyrar service och/eller underhåll av vindkraftverken. 

Fastighetsägaren får inte vidtaga sprängning, schaktning eller motsvarande annan åtgärd som kan medföra fara 
för vindkraftverken eller försvåra eller fördyra underhåll av dessa. 
Fastighetsägaren är skyldig att vid eventuell överlåtelse av fastigheten meddela den tillkommande 
Fastighetsägaren om detta avtals innehåll och bestånd samt göra förbehåll om detsamma. 

Utan Fastighetsägarens skriftliga medgivande äger Arrendatorn rätt att till annan upplåta rätten att framdra 
erforderliga el- och teleledningar som behövs för Vindkraftsanläggningens drift; se punkten 8. Om Arrendatorn 
upplåter någon del av vindkraftverken eller övriga anläggningar för annan verksamhet än vad som behövs för 
vindkraftverkens drift krävs Fastighetsägarens skriftliga medgivande. 

11 Indirekt besittningsskydd 
Med denna upplåtelse följer rätt för Arrendatorn till ersättning vid avtalets upphörande enligt reglerna i 11 
kap. 4-6 a §§ JB. 

12 Åtgärder vid avtalets upphörande 
Senast vid avtalets upphörande ska Arrendatorn på egen bekostnad, såvida det inte träffas särskild skriftlig 
överenskommelse om annat, ha nedmonterat och bortforslat vindkraftverken, transformatorstationer, 
luftburna el- och teleledningar ovan mark samt återställt marken så att den går att bruka på samma sätt som 
innan upplåtelsen ägde rum. 

Fundament som ligger djupare än 0,5 meter får kvarlämnas under förutsättning att det övertäcks. Vidare får 
Arrendatorn kvarlämna el- och teleledningar som är förlagda under jord. För det fall myndigheter ställer krav 
att fundament som helhet ska bortforslas åligger det Arrendatorn att bekosta detta. 

För att säkra kostnaden för framtida demontering och bortforsling av vindkraftverken ska Arrendatorn ställa 
säkerhet. Denna ska uppgå till 300 000 kr per vindkraftverk. Av säkerheten skall minst 100 000 kr vara avsatt 
senast vid påbörjan av armeringsarbeten på fundamentskonstruktionen. Återstående del 200 000 kr ska 
avsättas senast inom 10 år från undertecknandet av detta avtal. Beloppets storlek ska motsvara dagens 
penningvärde och justeras med hänsyn till eventuella förändringar av konsumentprisindex KPI (publicerat på 
Statistiska Centralbyråns hemsida www.scb.se) med oktober 2013 som basmånad. 

För det fall myndighet också ställer krav på säkerhet för återställande av marken skall myndighets och 
fastighetsägarens sammanlagda säkerhet maximalt uppgå till ovan nämnda belopp 

10 Underupplåtelse 
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Vid ett förtida upphörande av arrendeförhållandet är Arrendatorn skyldig att återställa marken, om inte annan 
skriftlig överenskommelse träffas mellan parterna. Anlagda vägar behöver dock ej återställas. 

Arrendatorn äger rätt att överlåta detta avtal till bolag inom vvpdkoncernen. Vidare äger Arrendatorn rätt att 
överlåta detta avtal till tredje part med vilken Fastighetsägaren skäligen kan nöjas. Arrendatorn ska underrätta 
fastighetsägaren om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter i detta avtal genom rekommenderat brev. 

Instegsrättigheter för bank, finansiär eller annan kreditgivare: 

1. Om Kreditgivaren tar säkerhet i vindkraftsanläggningarna i anspråk eller om Arrendatorn överlåter den på 
Arrendestället bedrivna verksamheten till annan, samtycker Fastighetsägaren härmed oåterkalleligen till att 
Kreditgivaren eller förvärvare av verksamheten som Fastighetsägaren skäligen kan godta som ny Arrendator, 
övertar detta Avtal och samtliga rättigheter och skyldigheter som följer härav, samt att Kreditgivaren, efter 
utövande av sin säkerhet, överlåter detta Avtal till förvärvare av den verksamhet som bedrivs på Arrendestället 
som Fastighetsägaren skäligen kan godta som ny Arrendator. 

2. Arrendatorn befullmäktigar härmed oåterkalleligen Kreditgivaren att i Arrendatorns namn ingå avtal om 
överlåtelse av detta Avtal och den verksamhet som bedrivs på Arrendestället. Förvärvaren tillträder detta Avtal 
när Fastighetsägaren underrättats om överlåtelsen. Avtal som har ingåtts mellan Arrendatorn eller 
Fastighetsägaren och tredje man avseende övertagande av detta Avtal kräver skriftligt samtycke från 
Kreditgivaren. 

3. Kreditgivaren har rätt att själv träda i Arrendatorns ställe. Kreditgivaren ska anses ha övertagit detta Avtal 
när Fastighetsägaren erhållit skriftlig underrättelse om inträdet. 

4. Med undantag av sådana ändringar och tillägg som uttryckligen förutsätts ske enligt detta Avtal {såsom det 
slutliga fastställandet av utsträckningen av Arrendestället), åtar sig Fastighetsägaren och Arrendatorn att inte 
utan Kreditgivarens skriftliga samtycke ändra eller göra tillägg till detta Avtal eller inskrivningen av detta som 
påverkar Kreditgivarens säkerhet. 

5. Om Fastighetsägaren vill säga upp detta Avtal, oavsett skäl, ska Fastighetsägaren omedelbart informera 
Kreditgivaren härom och ge Kreditgivaren tillfälle att inom 4 veckor träda i Arrendatorns ställe eller utse någon 
tredje part att träda in i Arrendatorns ställe. Arrendatorn ska tillhandahålla Kreditgivarens kontaktuppgifter till 
Fastighetsägaren. 

1. Inskrivning av detta Avtal ska göras i fastighetsregistrets inskrivningsdel genom Arrendatorns försorg. 
Fastighetsägaren förbinder sig att medverka till att inskrivning kan ske. Innan sådan inskrivning skett har 
Fastighetsägaren inte rätt att överlåta Fastigheten eller del därav. 

2. Fastighetsägaren förbinder sig att tillse att den i punkten 1 angivna inskrivningen erhåller bästa 
företrädesrätt i Fastigheten. Detta innebär bland annat att: 

a) Fastighetsägaren inte får ansöka om inteckning eller inskrivning av annan rättighet i 
Fastigheten innan Arrendatorn beviljats inskrivning av Avtalet, och 

b) Fastighetsägaren ska verka för att tredje man med bättre företrädesrätt medger nedsättning 
av sin inteckning eller inskrivning efter inskrivningen av detta Avtal, och förutsatt att sådant 
medgivande erhållits, ansöka om nedsättning jämlikt 22 kap 9 § eller 23 kap 5 § jordabalken så 

13 Överlåtelse 

14 Inskrivning 
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att ingen annan inskrivning, inteckning eller rättighet har en bättre företrädesrätt på 
fastigheterna, bortsett från de redan existerade inskrivningarna och rättigheterna enligt 
bifogade registerutdrag daterade till 2014-08-29. 

3. Skrivelsen i § 2 ovan skall även vara tillämplig för framtida tilläggsavtal till detta Avtal 

4. Om Fastigheten överlåts åligger det Fastighetsägaren att vid överlåtelsen göra förbehåll för detta Avtal samt 
ålägga den nye fastighetsägaren skyldighet att vid överlåtelse göra samma förbehåll gentemot framtida 
förvärvare. Om Fastighetsägaren överlåter Fastigheten ska Fastighetsägaren tillsammans med den nya 
fastighetsägaren svara solidariskt för Fastighetsägarens skyldigheter gentemot Arrendatorn. 

5. Fastighetsägaren godkänner att detta Avtal kan komma att överlåtas till Kreditgivaren. 

6. Samtliga kostnader i samband med registreringar, ändringar och avregistreringar i fastighetsregistret enligt 
detta Avtal ska bäras av Arrendatorn. 

15 Inlösen 
Reglerna om inlösen enligt jordabalken 8 kap. 21-22 §§ JB gäller ej för detta avtal. 
Fastighetsägaren känner till att de vindenergianläggningar som byggts eller ska byggas på Fastigheten kan 
säkerhetsöverlåtas av Arrendatorn till Kreditgivaren. Parterna är överens om att all egendom som tillförs 
Fastigheten av Arrendatorn (innefattande bl a vindkraftverk med fundament, ledningar, elstationer, 
transformatorer m m) inte kommer att utgöra fastighetstillbehör enligt 2 kap. 4 § jordabalken. 
Fastighetsägaren kan således inte göra någon rätt gällande i sådan egendom. 

Om parts fullgörande av förpliktelserna enligt detta avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av 
omständigheter som är att anse som force majeur, föreligger inte skyldighet för part att fullgöra sin prestation 
förrän force majeuromständigheten har upphört. I sådant fall är part inte skyldig att utge skadestånd. 

Som force majeur anses exempelvis arbetskonflikter, blockad, allmän mobilisering, statsingripande, allmän brist 
på arbetskraft eller varor, beslag, export- och importförbud, brand samt annan olyckshändelse som ligger utom 
partens kontroll och som antingen omöjliggör fullgörelsen av förpliktelserna eller förhindrar eller försvårar dem 
i sådan omfattning att fullgörelse inte kan ske annat än till onormalt höga kostnader. 

Part som åberopar force majeuromständighet till befrielse av fullgörelse av detta avtal är skyldig att omdelbart 
skriftligen meddela andra parten därom. 

Parterna ska i god tid informera varandra om sådant som rör arrendeförhållandet. Vid försäljning av 
fastigheten är Fastighetsägaren skyldig att informera om detta avtals bestånd. 

Fastighetsägaren skall skriftligen redovisa existerande nyttjanderättshavare på fastigheten samt vilken sorts 
nyttjanderätt denne/dessa har. För det fall fastighetsägaren skall upplåta nya nyttjanderätter på fastigheten 
skall detta skriftligen informeras Arrendatorn i förväg. 

16 Deiägarskap 
Ej aktuellt i detta projekt. 

17 Force Majeur 

18 Information 
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19 Jakt 
C 2 G i S .i ••••• X X 

För det fallet att området detaljplaneras ska Arrendatorn medverka till att Fastighetsägaren kan söka dispens 
från ordningslagens regler om generellt skottlossningsförbud inom detaljplanerat område. 

20 Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta avtal ska ske skriftligen, samt undertecknas av samtliga parter för att gälla. 
Muntliga överenskommelser är således utan verkan. 

21 Tvist 
Tvister angående villkoren i detta avtal ska i den utsträckning som 8 kap. 28 § JB medger avgöras enligt lag om 
skiljemän eller vid allmän domstol. Länets arrendenämnd ska vara skiljenämnd. Vid skiljeförfarande med 
arrendenämnden som skiljenämnd ska vardera part svara för sina rättegångskostnader. 

ort: M*b 
/ 

0rl: • ' • * < -'•/ 
Datum: Datum: 

j i L - 2-ölt"( 

Fastighetsägare: 

Malung-Sälen kommun 

Birger Ekfynd-^ 

Arrendator: 

wpd Scandinavia AB 

J 
ftaria Röske 

Mats Larsson 

9(19) 
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Appendix A. Projekteringsområde 

Röd linje: projekteringsområde 
Mörkgröna fastigheter: Mobyarna 60:11 samt Östra Fors 6:31 i Malung Sälen kommun 

10(19) ^ <M • 
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Appendix B. Ersättningsmodeil 

Ersättning till angränsande graninfastighet Vindkraftpark Ripfjället 

Här följer ett räkneexempel som ska ligga till grund för ersättningen till fastigheter som är angränsande till 
Vindkraftpark Ripfjället. På bilden nedan finns 1 vindkraftverk utsatt som exempel. En vanlig metod för att 
fördela arrendeersättningen mellan fastigheter är att man delar upp årets generarade arrendeersättning i två 
lika delar, A och B. 

T Fastighet 2 

T Radie 250 m 

T Fastighet 1 

Ersättning A 

Fastigheter där verket faktiskt byggs erhåller 50 % av vindkraftverkets genererade arrendeersättning. 

Ersättning B 

Resterande 50 % av arrendeersättningen erhålles av fastigheter som ingår i vindupptagningsområdet, dvs 250 
m från ett vindkraftverk (se röd ring ovan). 

Exemplet på nästa sida skall endast ses som ett förklarande räkneexempel. För varje produktionsår kommer 
aktuella beräkningar att göras. 

n (19) 
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Antaganden i detta räkneexempel: 

Den totala årliga arrendeersättningen som betalas ut till berörda fastigheter är 4 % av ett vindkraftverks 
bruttointäkt under året. I beräkningsexempel antar vi att detta uppgår till 200 000 kr. 

Ett av vindkraftverken antas hamna 95 m från Fastighet 2. 

Arean på cirkelsegmentet som överlappar Fastighet 2 uppgår då till ca 4.9 ha. 

Detta berättigar Fastighet 2 till del av ersättning B enligt nedan: 

50 % av totala ersättningen =100 000 kr 

Cirkelsegmentets area = 49,4 ha 

Hela cirkelns area = 19,6 ha 

Area andel = (4,9/19,6) = 0,25 - 25 % 

25 % av 100 000 = 25 000 kr a t t  erhålla f ö r  exempelåret 

Ovanstående siffror är beroende av hur mycket det blåser, hur högt elpriset är samt var verket slutligen 
hamnar. För det fall fler än 1 vindkraftverk överlappar skall dessa även inkluderas i liknade beräkningar. 

12(19) 
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A p p e n d i x  C, u t d r a g  u r  f as t i ghe ts reg i s t re t  M o b y a r n a  60 :11  i Ma lung -Sä len  k o m m u n  

Mcsria FaslrélielSök - Malunsi-Säkru Xiobvaiiui 60:8 j 

Metria FastighetSok 

Afin-iSn fe1igiiesinfofrr.s:lon 2CK 

Fast ighet  
Betflckr-inc 
MaHung-Sälen Mobyarna 
5C:11 
Mycket: 
20U327011 
Försam iing 
MaOung 

Obsorvora 
"agaentfs ä^s-icsn 
Status 
isntrnälEfifcrBätrmg psgsr 

Adress  

Adress 
Srecsjövagsn 165,173 
-380 52 Ambftwty 

Lago, kar ta 
Område N 
4 
»3 
10 
12 
14 
15 
13 
19 

Sereasis ändringen ä 
aiirranna dalar» 
2814-0G-27 

|SAEB£F S3 Uls 
G732015.7 
•G72Q399.fi 
G729932.4 
G725G7Ö.0 
G727513.5 
G72'W95.2 
G7257C3.0 
0726256,5 

Akrualitctsdaturo i 
ins*rivningsdelen 
2Ö14-QSB-27 

(5ME.REF j a  T»,1j 

429394.4 
509249.5 
403505.4 
405426.0 
407731.3 
405557.4 
407-',ea_2 
4ÖÉ813.5 

f t  <$rttepera*'.2m 
•57340313 
872T555-.2 
57314125 
5727538.1 
5725430.3 
5721S0C'9.5 
5727217.7 
•3727703.3 

Ärenrf® 
12 :375 

ISAEBEFWS 13X1 
16124-1.0 
141225-2 
135399.3 
13741011 
133573L2 
.1377*7.4 
135461.7 
133733.1 

Registerkarta 
MALUNG 
MALUNG 
MALUNG 
MALUNG 
MALUNG 
MALUNG 
MALUNG 
MALUNG 

Area l  

Orrriicje 
Tota it 

Lagfar t  

Ägare 
212000-2149 
Vaiurgs KammL n 
3ox 14 
732 21 Metr ic  

ToölareaJ 
2 990 GG G0 kvm 

Darav ;andaraa» 
2 39G S'GOO ic»irn 

Därav vattenareal 

Andel Inskrivningsdag Akt 
«1 19534JG-30 14 09 

Äganderätts lörteckning: 1093-05-24 
tnger lops-skilfirg redovisad. 

Inskr ivn ingar  

Nr Inskrivningar 
1 Av lateservitut kraftledning 

Inskrivningsdag 
1-3=5-11-07 

Akt  
•13 

Stdi  C av 3 20l4.tK.29 
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Mrtiia FailiuiiclSök. - Maluii-r-Säfctt Mkifevartta 6fi:(! 

Rätt igheter 
R-sdsvisnrncav rätigheter kan vara ctjllsls.ru; ic 

Rättighatsbs teckning 
20-1381/1378.1 
2Ö-MQJ-4206.'i 
2023-345-1.1 

2023-3454.2 

ISppgiftsår 
2013" 

dä-raif 
byggnadsvärd a 
•fl SEK 

i axermgsar 
2C13 

därav markvärde 

0 SEK 

Aitöamai Rättsforfcailands RäKighssslyp 
Väg Last OfScaBservitut 
Väg Förmän OttédaEssratitt 
Väg Last OfRaaCservitut 

BJdningsätcard. Avstyckrring 
äeskrivnäna: Rätt a l l  använda cmra-J*! a för ulrart 

Vattentäkt Last OFwbaservtut 
Sildningsåtgard: AvsJyck ning 
Beskrivning; ?ad att ta »ätten ur » u n r c n  t och r i i t  att ta gångväg ti)l L:unrsn 

Starkström Last Letfnfing-sräfl 2023-152.3 
B Scningsåtgärd; i e dntngsatgard' 

Planer. bes tämmelser  och  forn lämningar  

Taxor i i tgsuppgi f ter  

Taxeringsenhet 
Lantbruksenhet. obebyggd i|110f 
132550-1 
Gr-iattar -isf rEgistscfastighet och :ngar c s r  sarrnrranföning. 

Taxeringsvärde 

110.281 .'DOB SEK 
Samtanermg ?zr reglsier-nhet 
Vaiurg-Sälsn Grinrathyrheden 2:5 
V.afurg-Säten GAmsälm 7:19, " 8:26.2223. 222S. 2227. 30;10, 3C:1 
J.-aiur-g-Såten Grönland *2:-!D. 01:-i 
1'aEtirg-Sälen Gärdas 5:10 
'.'aCung-Säten 'dhéck 13;Z 5!.2 
Va! u r  g-Saten Liltean 3:21 
'.'afurg-Salen Mabyarna 10:34. 11:21, 27:10. 27:11. *30.-11 
.'.'aiung-Säten MyctieMyi 4:8. 8:5 
Mahmg-Sälen ^ r i agen  1:1 
'.Saturg-Sälen Skerbackama 1:1 
Vaturg-Sälen Tyrt-gssägard 1.73 
Making-Saten Väsära Fors 3:2.20:TG. 3 7 2  
UaEurg-Säten Västra Utsjö 3.2 
Väurrg-Säten Östra Fors 6:31 
Vatur-g-Säsn Östra Utsjo !:11 

Taxaraö Ägare Andel Juridisk form Ägandatyp 
212000-214S 1/1 Kornmun Laeiatt. ta.te.-ad 
Malung-Sätens Korrmun 
Box 14 
782 21 Waking 

Andaf i gGmensarnhetsaniaggmngar och  samfäj i igt iotor 
Samfäflighetsutredning sj verkställd. r®dovisra"ngefi av faäSgrets aref-el 1 samfäHighet <ar vara DfuBständäg 
GemsnsanihstsanläggnJngar 
Va! urg-Saler Idbäck 5A:2 
.'•tafurg-Salen Mabyama GA.3 
Väurg-Sateri Västra F e s  GA.7 
5amfäl!:ghst=r 
\5afung-SaIen Attacken 5.13 
Va.'urg-Salen Lill~c-n 3.0 
?.'aiung-3äten Malung S.1-! 
Vaiurtg-Säte-n \1ofoyarna S:5.3:31, 5:32. S:3B. 3X5-77. 5.84. S.S3 
Anmärkning; Andel i socäsertsasiif 

Stiiu 2 av 3 2014-0SL-29 
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i .  c:':, — i.J i,:„i .'4 t~! i U 3 A ' 
M e b u  FiLstighciSisk - MAng .S iHe i t  Mobyanta 60; S1 

A tga rd  

FasUgbetsrättsliga Éigänfer 
FcrräUrLng erflgt lagen nr- äoanderallsytre-drartrg och 
egalisering 
Fastighetsreglering 
Fastighetsreglering 
F astighétsreglerino 
Fastighetsreglering 
Fastighetsreglering 
F astighetsreglerihg 
Fastigtietsre glerina 
Fastighetsreglenng 
Fastighstsregterina 
F astighetsre gisrihg 
Arvläggjiärgsåtgard 
Ledning satgärc Fastighetereglerisig 
F 3stighetsregleriing 
F astigheteiegfering 
Fastighetas-glerir.g 

Avsk i l d  mark  
Malung-Säten Uooyama €0:12 

U rsp rung  
ung-Säten Mobyama 5Ö.5.60:1 

Anmärkning: SämjeloO sy.v-maftmg mobyama 50:5 

Tid igare Betäckn ing 

3atecJtnmg 
'.äaCun.g Mobyanna 50:11 
W-.Yalang Mabjams SO: i 1 

A jour fo rando Inskr ivn ingsmyndighat  
Adress 
Lanlm ätefiet 
Fasiigh etsin skrivning Mora 
Box 293 
732 25 Mara 

Datum 
1993-0-3-24 

1994-03-25 
1595-05-11 
1095-10-12 
1997-05-07 
1997-08-19 
2003-11-25 
20CG-01-.1S 
2006-05-1-5 
200G-08-ÖB 
2000-02-20 
2009-09-07 
2011-08-17 
2012-01-19 
2014-01-10 
3014-0-1-17 

Cmr5gi3tr=.r!ng3d3:tjm 
2006-01-07 
1394-09-28 

Kontorbeteckning: vVF 
Telefon; 0771-G3S3&3 

X 

Akt 

2023-1060 

2023-11-11 
2023-1229 
2023-1308 
2023-1557 
2023-1579 
2023-1950 
2023-2565 
2D23-2SCS 
2023-2602 
2023-2750 
2023-2955 
2023-3135 
2023-31 S3 
2023-3350 
2023-3407 

Akt 
2023-2 ? c-G 
2023-1260 

CopyrtcTt £' 20 ' 3  Matris Kalls: Lar.tmatetre-: 

Stdu 3 a \  3 2OJ4-0S-29 

15 (19) 

Q& 
Qi lK 



0 - 2 0 4 - 0 0 4 3  1545 2 0 1 4 - 1 0 - 2 2  

O - 2 O i 8 - O G 4 5 S 1  O ^ 2 D t Q - P _ 1 -? 
Utdrag ur fastighetsregistret Östra Fors 6:31 i Malung-Salen'kommun ^ -L 

McSria Fastiu IhilSök - fciJksasi-SisJctt OrJha. Föis 6:3 \ 

Metria FastighetSök KÉ> 
ASittén laslighesan'ofrfadon 20 r *438-22 

Fas t i y i io f  
Betecknirg 
MaCurig-Sälen Östra r o r ;  
•3:31 
NycStsS; 
200341471 
Fcrsam ling 
Vafung 

Obsorvara  
Pagasnoe ätsmtfen 
Status 
Lsn'mätenfonräi£ri'ng pagar 
Lf=n!mäteriFcrraiiriirig pågar 
Lartmäteriförröltrsng pagär 

Lago, karta 

Sanas:e äiwÉringen i 
aiireianna defers 
2011-03-17 

Senaste ändringen i 
insh (innings dalen 
2013-11-14 

Akiuaihc-tsiiatuin; 
inskrivnrngsdeien 
20M-0B-2-

årsnde 
121-3^5 
M 12C'D 
' 2  *027 

Ornracfe N iSUEftEF 5)3 TMji E iSlVEflEF M T.'.i M '.SWESE.- 39 ' 3  M l  E BtvstEFM »j XJ- Regsstertsrta 
1 673232-1.3 •f'32130.7 6733717.9 133971.2 MALUNG 
2 8731! 58-5.1 402073.1 5733359.8 134927.0 MALUNG 
3 0733773.1 -105111.0 5735257.1 137919.2 MALUNG 
5 S733590..5 401-987. 1 573-198-.:. 5 133r>9.2 MALUNG 
7 6734226.-3 -»01762.7 5735571.1 133559.0 MALUNG 
8 6735556.C 401010.5 673652-4.1 I32777.S MALUNG 
12 £734113.3 421052.6 0735943.7 152S53.fi MALUNG 
13 G73445S.C 41S959.9 S736296.6 1517G2.2 M A L M S  
1-1 •3734351.4 420137 >3 •3735155.3 151953.2 MALUNG 
16 57-372T5.7 " 4043.17.5 or38734.3 135545. B MALUNG 
ID 5735074.3 421151.3 5736902.0 132930.5 MALUNG •• 
20 5731273.2 "34:123.0 5732730.0 13G7S3.2 MALUNG 
22  •2737310.2 418297. t 5735072.3 150025.0 MALUNG 
23 6735C40.7 42.0131.9 5737453.1 15224-5.1 MALONG 
24 0731555.5 402743.5 5733105." 134504.0 MALUNG 
25 5733255.3 403055.6 5734573.5 134374.4 MALUNG 
27 6735-J64.3 420132.6 6737459.9 1519-1S.2 MALUNG 
26 5735704.1 42C049.6 5737505.5 151314.3 MALUNG 
2D 5735530.5 420303.4 0737339.1 152073.1 MALUNG 
30 5734505.3 420321:1 5735725.4 152601.1 MALUNG 
3 !  5734294.4 420102.8 573605-8.2 151905.7 MALUNG 
32 5733100.5 401175.8 6734471.8 133003.2 MALUNG 
33 5733857.7 400374. S 5735224.4 ! 32780.9 MALUNG 
34 5734 50Z3 407217.3 0736051.6 139007.0 MALUNG 
35 5732221.C 401342.0 5733555.0 1331S5.5 MALUNG 
30 6736928.C 403353.1 5738349.1 135089.1 MALUNG 

A i o a i  

Område Totalareal Därav 'andarc-ai Därav vatténareai 
Totalt 1 458 5750 kvm 1 -'.32 2350 CKWi 25 7-100 kvm 

Sida E av 4 201-M8-29 
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MeJria I brfräVois 6;*1 ° J- ° ' ^ a ~ ^ — -L 

Lagfar t  

Agar? 
2!2000-2148 
••'aiurgs Knsnmt-n 
3o* 14 
"32 21 Malung 

Köp (även vranspnPlSöpl. 1553-07-13 
ingen töpeskjISirrg redovisad. 
Anmärkning: Öyrfäng 53/17. 5 '  3. ä9i7S3 

Inskr ivn ingar  

Nr 
1 
2 
3 
4 

Andel 
1/5 

Inskrivningsdag 
1553-t D-C7 

A M  

Inskrivningar 
Avlalsser/itut kraflfedning 
AviaJsssirvituJ väg 
Av1aJs>se*vttut YHrj 
Nyttjanderätt 
natjroardi-a,:3l 
Nvttfarderätt 
rafcirvardsavlal 

Inskrivningsdag 
155S-03-12 
1591-02-27 
1591430-11 
2C0S-ö'.-1ö 

2C0S-0Q-18 

Rätt igheter 
Redovisning av ratfghete," kan vara ofeJstejräc 

Andaoiål 
Väg 
Väg 
VaÖenf.Edriingi och. 
avlöpa 
Väg 
Starkström 

Starkström 

Starkström 

RäStsförhaäiarcde 
Lä=1 
lätft 
For ran 

Raaigfcetstyp 
AvtaSsseriBtut 
Artatsser/ite 
Gfficisiserviiiji 

Färrafci Offidalsénitu» 
Last tsdringsrali 
Birdn-ingsatgärd: Lecnmgsåtaard 
l a s t  Lednmgsratt 
Sffdniingsätgärd: Lefflrögsaseärd 
i e s l  Ledning-; rätt 
Bifclrr.irigsslge-d: Lecnincsataärd 

Planar, bostammatsor  och  f om lamn inga r  

Natur/ärdsbestämméiser 
Snindvatterrskyrftf: Srjwlvatteracydö «rG.C-J vatisntagen 

ASit 

7 
595 
2754 
253(2 

25246 

Rafcghe ts beteckning 
20-3M5-51S35.1 
204M5-91/2794.1 
20-1881/182.1 

20-T552G5S.1 
2023-15Z3 

2023-1195.1 

2023-3135.1 

Datum 
1353-01-11 

A&t 

2-B2J-F17-; 

2C041S4 
OPjE i t l j l l i ! i T ,mSI  

Sida 2 »v 4 20J 4-03-29 
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•- J- ö • O O 5 o j. O 5 n 
Maria FasLäöJjfiriSiik - MaEutsg-Siikn ÖsSm Fois 6:J J 

Taxeringsuppgifter 

Taxeringsenhet 
Lantfru-^sphsL obebygod (1 löi1 

182550-1 
Orr.ffatlar ngt -ggistEcfastighet och thgar i ar» sarnmanfcnng. 

1 S - G 

Uppgiftsär 
20T3 
därav 
byggnadsvärde 
OSEK 

1 7 __ 1 

Taxeringsår 
2013 
därav markvärde 

C SEK 
Taxeringsvärde 
1tO.2-3T.OOD SEK 
SamtaKsrihg för regästerenhst 
Ulailur&g-Sälen Grimsmyrtieden 2:5 
Mstag-Säten GitoisaÄsrTrlS, 13:2G. 22:23.22:25. 22.27. 30:10.36:1 
Maftinig-Sälen Grönland 12:-10. 51:4 
•Mallunig-Salen Gärdas 5:10 
Uäi,ung-Salen fdbäek 19:2, 51:2 
JiPatog-Sälen Lilterran 3:21 
WSallung-Sälen Wofayama 10:3-1, 11.21. 27:10.27:11. &B:f1 
f.SaOung-Säleji fvlycätslbyn 4:8. 8:5 
Wlatog-Sälen Ryhagen 1:1 
WfcäOurag-Säleii Sltsrfcackama 1:1 
'»iiafur-g-Sälen Twgaöcatä 1:78 
Wlatog-Sälsn Västra Fees 3:2. 29:IS. 37:2 
Miatog-Sälen Västra Ucsjö 3:2 
M3l!urog-Sälen östra fors 6:31 
tiHaiung-Säten östra Lits;ä 1:11 
Taxerad Ägare Andel 
2T20D0-2148 VI 
JiilaCurg-S alens Kommun 
Box 1-1 
732 21 Malting 

Andei i gerisonsartihotsanlaggrtingar och sanifallighater 
Gamensamihetsanläggningar 
Ualliing-Salcn östra Fors GA: 1 
Samfälljghetsr 
Matog-Sälen Walurq S:'-1 
Uailung-Sälen Östra Fors S.3. S:7. 3:9, S:13. 5:28-31, 3:33. S:36-3B. S:'43-S5. 3.51.. S.SB. S:~0. 5.72. 5.73. S.8-1 
Anmattiriing: Andel i 3Cc<SRsair.f 

Juridäsfc form 
Kornsnur» 

Ägancfetyp 
Lagrärt.. taxerad 

Sida 3 av  4 2014-0S-29 
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D - '2 O i S Q G 4 5 6 1 G 5 2 Q 
M-etria FaiiiglielSok - .MaEcuiH-Säicn ös t ra  Fats 6:31 

Åtgärd 
FastigfcetsräJtsfiga åtgärtfsr 
Sammanläggning 
Fastighetsreglering vig 1 
Fastighetsbeslarnsiing.Fastighelsrsglenrig 
Fastighetsreglering Fig 2-23 
Fastighetsreglering 
Fasiighelsre gierarig 
r astichetsreglering 
Fastioftelsréglerisig 
LedRingsatgård Fastighetsreglering 
Fastighetsreglering 
F astighstsreglering 
F astigi retsre glaring 
Fastighetsreglering 
Fastighetsreglering 
FarraHrmg srJigt tagen am äganderättsutredning ccn 
Segafesring 
Lsdningsåtgärd 
Grär-sbestärr.nrig 
Fastighetsreglering 
F astighetere glerfjic 
Fastighetsxégieriing 
Fastighets reglering 
Fastichstefe-glering 
Lednirgsätgärc Fastighetsreglering 

Avskild mark 
Matad-Salen- Östra Foss 5:32-35 

1 8 O 9 1 7 _ 1 

Datum 
1978-12-03 
19S1436-2S 
15S3-02-18 
1903-10-07 
tsé«-i -J-os 
•t '9«M»0S 
158G-07-04 
1596-12-12 
1587-04-03 
1ÖSB-05-1C 
15-S5-03-1 7 
1390-02-J6 
1093-01-08 
1293-0 3- i£  
159*5-07-22 

1555-03-17 
156-1-11-27 
1537-12-15 
3002-10-21 
2QÖM1-1G 
2007-07-05 
2011-04-01 
£011-03-17 

Akt 
20-1573/1675 
20-1581/182 
20-1582/1310 
20-1932/1991 
20-1384/909 
20-198B693 
1(322-'-3 
2023-102 
2023-152 
2023-325 
2023-132 
2023-537 
2023-359 
2023-1003 
2023-1195 

2023-1155 
2Q-MGJ-3570 
2023-1653 
2023-212.-: 
2023-25E6 
2023-2703 
2023-3107 
2023-3135 

Ursprung 
'.fai ung-Sälen Östrs Fors Gu 
Tidigare B-utockning 
Beteckning 
Mat-ung Östra Fora 5:31 
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vindkraftverk på Ripfjället. ? 

Malung-Sälen kommun och wpd Scandinavia AB har under 2014 upprättat ett Arrendea'vtel-föx..Rrojektering av 
vindkraftverk m.m. på fastigheterna Mobyarna 60:11 och Östra Fors 6:31 i Malung-Sälen kommun. Wpd 
Scandinavia AB och de övriga privata fastighetsägarna inom projektområdet har framfört önskemål om 
justeringar i Bilaga B, Ersättningsmodell. Wpd har även framfört önskemål om en förlängd tidsfrist avseende 
förtida uppsägning fram till 1 november 2026. Den förlängda tidsfristen beror på att Ripfjället samt ytterligare 
två projekt i regionen är beroende av att en ny stamstation byggs för uppkoppling på Svenska Kraftnäts 400 kV-
ledning. Svenska Kraftnät startar inte detta arbete förrän samtliga tre projekt och linjekoncessioner har fått 
tillstånd som vunnit laga kraft. Den förlängda tidsfristen är nödvändig för att helheten skall bli genomförbar. 

Partena enas om: 

1. Bilaga C, Arrendefördelning. 

Parterna är överens om att Bilaga B, Ersättningsmodell utgår och ersätts med Bilaga C, Arrendefördelning 
Fastighetsgrupp 1 och Bilaga C, Arrendefördelning Fastighetsgrupp 3, se kommande sidor. 

I ett senare skede kommer även en ny Bilaga C, Arrendefördelning upprättas för Fastighetsgrupp 2 

0. j 
i/L tw- i 
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Bilaga C. Arrendefördelning 

Fördelning av arrendeavgift internt mellan fastigheter i Fastighetsgrupp 1 och 
angränsande parter, Vindkraftpark Ripfjäliet. 

Fastighetsgrupp 1 består av: 

Malung-Sälen Västra Fors 65:1 

Malung-Sälen Västra Fors 67:1 

Malung-Sälen Västra Fors 68:1 

Malung-Sälen Västra Fors 66:3 

Malung-Sälen Västra Fors 66:2 

Malung-Sälen Västra Fors 66:4 

Malung-Sälen Östra Fors 6:31 

Malung-Sälen Östra Fors 19:3 

Malung-Sälen Östra Fors 19:7 

Malung-Sälen Östra Fors 3:4 

Malung-Sälen Östra Fors 10:40 

Malung-Sälen Östra Fors 24:2 

Malung-Sälen Västra Fors 107:1 

Malung-Sälen Västra Fors 25:3 

Malung-Sälen Västra Fors 25:13 

Malung-Sälen Västra Fors 154:1 

Malung-Sälen Västra Fors 25:16 
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På bilden finns 3 vindkraftverk som ligger helt inom Fastighetsgrupp 1, det rödskaffrerade området. 
Arrendeavgiften för dessa vindkraftverk ska fördelas internt mellan de 17 fastigheter som ingår i 
Fastighetsgrupp 1. Den interna fördelningen beräknas utifrån arean som varje fastighet bidrar med till 
Fastighetsgrupp 1. 

För det fall ett vindkraftverk byggs 250 m eller närmre Fastighetsgrupp 1 tillfaller delar av Arrendeavgiften 
Fastighetsgrupp 1. På samma vis erhåller angränsande part delar av Arrendeavgiften för de vindkraftverk som 
byggs inom Fastighetsgrupp 1 om de ligger inom 250 m från nämnda part. På bilden nedan visas ett exempel 
där Fastighetsgrupp 1 skall få del av arrendeavgift från vindkraftverk 4. Detta exempel används i nedanstående 
räkneexempel. 

Exempel på verksplaceringar. 

\ 7  ~ V V X 
Fastighetsgrupp_1 (inkl_kommun) 

• 250 m radie flyttad verk 4 

| _ J  RIPF_PA1_RT90 

-< Ripfjället greenfield GFG Flyttat verk 4 

Nya vägar inom Ripfjället 

jagqnaset, 
f wpcl 

'Upptags 
, viken Fämtborst) 

•JTPSmm Gäddgrästjämeti 

Skälbä< \arnen, 

Tvärkölén 
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För vindkraftverk (inkl. radie 250 m) som ligger helt inom Fastighetsgrupp 1 

För det fall vindkraftverk anläggs inom Fastighetsgrupp 1 och ingen annan part har fastighet inom 250 m 
erhåller Fastighetsgrupp 1 hela vindkraftverkets Arrendeavgift. 

Den totala årliga Arrendeavgift som betalas ut är 4 % av ett vindkraftverks bruttointäkt under året. I 
beräkningsexempel antar vi att Arrendeavgiften uppgår till 200 000 kr. 

Tre vindkraftverk (1,2,3) ligger helt inom Fastighetsgrupp 1 ger 3 x 200 000 kr = 600 000 kr 

Ersättning A 

Fastighetsgrupp 1 eller annan part, beroende på hos vem vindkraftverketfaktiskt faktiskt byggs, erhåller 50 % 
av vindkraftverkets Arrendeavgift. 

Ersättning B 

Resterande 50 % av Arrendeavgift fördelas (efter ett areaförhållande) mellan Fastighetsgrupp 1 och 
angränsande part om de ingår i i vindupptagningsområdet för vindkraftverket, dvs om vindkraftverket byggs 
närmre än 250 m från nämnda part. 

Nedan följer ett förklarande räkneexempel. Observera att detta skall ses som ett exempel. 

Räkneexempel 

Den totala årliga Arrendeavgift som betalas ut är 4 % av ett vindkraftverks bruttointäkt under året. I 
beräkningsexempel antar vi att Arrendeavgiften uppgår till 200 000 kr. 

För vindkraftverk 4. 

För vindkraftverk angränsande till Fastighetsgrupp 1. 

Fastighetsgrupp 3 erhåller 50 % av 200 000 = 100 000 kr 

Ersättning A: 

Cirkelns totala area A — nr2  = n x  250 x 250 = 196 250 m2= 19,6 ha. 

Ersättning B: 

Fastighetsgrupp l:s area inom cirkeln = 1,9 ha. 

1,9/19,6 = 9,6 % av ersättning B dvs 9,6 % av 100 000 = 9 600 kr. 

Ryberget 

Fastighetgrupp 1 erhåller 9 600 kr från vindkraftverk 4 
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:: i J i -  Ett vindkraftverks produktion och Arrendeavgift mäts eller beräknas inte individuellt. Med vindkraftverkets 

produktion och sedermera arrendeavgift avses en schablonberäkning där vindkraftparkens årliga totala 
försäljningsintäkt delas med antalet vindkraftverk. 

i otalc: intäkter till Fastighetsgrupp 1 

Tre vindkraftverk helt inom Fastighetsgrupp 1 ger 3 x 200 000 kr = 600 000 kr. 

Angränsande vindkraftverk 4 ger 9 600 kr. Totalt tillfaller 609 600 kr Fastighetsgrupp 1. 

Fördelning internt inom Fastighetsgrupp 1 

Fastighet area % kr 
Malung-Sälen Västra Fors 65:1 2,57 1,6 9 671 
Malung-Sälen Västra Fors 67:1 1,73 1,1 6 508 
Malung-Sälen Västra Fors 68:1 2,66 1,6 10 025 
Malung-Sälen Västra Fors 66:3 3,50 2,2 13 207 
Malung-Sälen Västra Fors 66:2 4,58 2,8 17 260 
Malung-Sälen Västra Fors 66:4 3,57 2,2 13 469 
Malung-Sälen Östra Fors 19:3 4,72 2,9 17 784 
Malung-Sälen Östra Fors 6:31 82,43 51,0 310 642 
Malung-Sälen Östra Fors 19:7 5,86 3,6 22 089 
Malung-Sälen Östra Fors 3:4 8,73 • 5,4 32 883 
Malung-Sälen Östra Fors 10:40 12,72 7,9 47 923 
Malung-Sälen Östra Fors 24:2 8,07 5,0 30 424 
Malung-Sälen Västra Fors 107:1 2,60 1,6 9 816 
Malung-Sälen Västra Fors 25:3 3,42 2,1 12 869 
Malung-Sälen Västra Fors 25:13 11,52 7,1 43 415 
Malung-Sälen Västra Fors 154:1 0,25 0,2 926 
Malung-Sälen Västra Fors 25:16 2,84 1,8 10 690 

Summa 161,77 100 609 600 

Ovanstående siffror är beroende av hur mycket det blåser, priset på el och elcertifikat samt var verket slutligen 
byggs. För varje produktionsår kommer aktuella beräkningar att göras. 

yu 
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Bilaga C, Arrendefördelning. 

Fördelning av arrendeavgift mellan fastigheter i Fastighetsgrupp 3 och 
angränsande parter, Vindkraftpark Ripfjäliet. 

Fastighetsgrupp 3 består av: 

Malung-Sälen Mobyarna 78:45 

Malung-Sälen Mobyarna 78:28 

Malung-Sälen Mobyarna 33:3 

Malung-Sälen Mobyarna 78:47 

Malung-Sälen Mobyarna 33:6 

Malung-Sälen Mobyarna 52:3 

Malung-Sälen Mobyarna 60:11 

iUi. 
L U 
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På bilden finns 3 vindkraftverk som ligger helt inom Fastighetsgrupp 3, det blåskaffrerade området. 
Arrendeavgiften för dessa vindkraftverk ska fördelas internt mellan de 7 fastigheter som ingår i Fastighetsgrupp 
3. Den interna fördelningen beräknas utifrån arean som varje fastighet bidrar med till Fastighetsgrupp 1. 

För det fall ett vindkraftverk byggs 250 m eller närmre Fastighetsgrupp annan part tillfaller delar av 
Arrendeavgiften denne part. På samma vis erhåller angränsande part delar av Arrendeavgiften för de 
vindkraftverk som byggs inom Fastighetsgrupp 3 om de ligger inom 250 m från nämnda part. På bilden nedan 
visas ett exempel där Fastighetsgrupp 3 skall få del i arrendeavgift från vindkraftverk 8 men också dela med sig 
av Arrendeavgiften för vindkraftverk nr 4. Detta exempel används i nedanstående räkneexempel. 

Exempel på verksplacerinRar. 

L_J Fastighetsgrupp_3Jnkl Kommun 

( = •  250 m radie flyttad verk 4 

O RIPF_PA1_RT9Q 

Ripfjäilet greenfield GFG Flyttat verk 4 

Nya vägar inom Ripfjäilet 
Nykzlsberget 

rnsrosei 

Skälbåi tj-amen, 
FämWon 

imen 

Rosberget \ 

Äbhprrkölärna 

För vindkraftverk (inkl. radie 250 mj  som ligger helt inom Fastighetsgrupp 3 

För det fall vindkraftverk anläggs inom Fastighetsgrupp 3 och ingen annan part har fastighet inom 250 m 
erhåller Fastighetsgrupp 3 hela vindkraftverkets Arrendeavgift. 

Den totala årliga Arrendeavgift som betalas ut är 4 % av ett vindkraftverks bruttointäkt under året. I 
beräkningsexempel antar vi att Arrendeavgiften uppgår till 200 000 kr. 

Tre vindkraftverk (5,6,7) helt inom Fastighetsgrupp 1 ger 3 x 200 000 kr = 600 000 kr 
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-or vindkraftverk angränsande till Fastighetsgrupp 3. 

Ersättning A 

Fastighetsgrupp 3 eller annan part, beroende på hos vem vindkraftverketfaktiskt faktiskt byggs, erhåller 50 % 
av vindkraftverkets arrendeavgift. 

Ersättning B 

Resterande 50 % av Arrendeavgift fördelas (efter ett areaförhållande) mellan Fastighetsgrupp 1 och 
angränsande part om de ingår i i vindupptagningsområdet för vindkraftverket, dvs om vindkraftverket byggs 
närmre än 250 m från nämnda part. 

Nedan följer ett förklarande räkneexempel. Observera att detta skall ses som ett exempel. 

Räkneexempel 

Den totala årliga arrendeavgift som betalas ut är 4 % av ett vindkraftverks bruttointäkt under året. I 
beräkningsexempel antar vi att arrendeavgiften uppgår till 200 000 kr. 

För vindkraftverk 4. 

Ersättning A: 

Fastighetsgrupp 3 erhåller 50 % av 200 000 = 100 000 kr. 

Ersättning B: 

Fastighetsgrupp l:s area inom cirkeln = 1,9 ha. 

Cirkelns totala area A - nr2  = 7r x 250 x 250 = 196 250 m2 = 19,6 ha. 

1,9/ 19,6 = 9,6 % av ersättning B dvs 9,6 % av 100 000 = 9 600 kr. 

Rest tillfaller Fastighetgrupp 3 

För vindkraftverk 8. 

Ersättning A: 

Bergvik Skog erhåller 50 % av 200 000 = 100 000 kr. 

Ersättning B: 

Fastighetsgrupp 3:s area inom cirkeln = 0,25 ha. 

Cirkelns totala area A = nr2  = n x  250 x 250 = 196 250 m2= 19,6 ha. 

0,25/ 19,6 = 1,2 % av ersättning B dvs 1,2 % av 100 000 = 1200 kr. 

A ^ "  \ Wl 

Rvberaet 
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Rest tillfaller Bergvik skog. 

i otala intäkter ti l l  Fastighetsgrupp 3. 

Vindkraftverk 5, 6 och 7 som ligger helt inom Fastighetsgrupp 3 ger 3 x 200 000 kr = 600 000 kr. 

Vindkraftverk 4 ger 190 400 kr. Vindkraftverk 8 ger 1 200 kr. Totalt tillfaller 791 600 kr Fastighetsgrupp 3. 

Ovanstående siffror är beroende av hur mycket det blåser, priset på el och elcertifikat samt var verket slutligen 
byggs. För varje produktionsår kommer aktuella beräkningar att göras. 

Fördelning internt inom Fastighetsgrupp 3 

Fastighet Areal inom 
Fastighetsgrupp 

3 (ha) 

Andel av Fastighetsgrupp 3 
och 

ersättningen (%) 

Erhåller ersättning 
(kr) 

Malung-Sälen Mobyarna 78:45 1,8 1,1 8 377 
Malung-Sälen Mobyarna 78:28 11,4 6,6 52 149 
Malung-Sälen Mobyarna 48:47 4,2 2,4 19 276 
Malung-Sälen Mobyarna 48:47 21,1 12,2 96 861 
Malung-Sälen Mobyarna 33:3 2,6 1,5 11848 
Malung-Salen'Mobyarna 33=6 0,6 . . . . . .  - . 0 , 3  . . 2  649 
Malung-Sälen Mobyarna 52:3 21,8 12,7 100 260 
Malung-Sälen Mobyarna 60:11 109,0 63,2 500 179 

Summa 172,5 100 791 600 

2. Förtida uppsägning 

Parterna är överens om att den tidigare tidsfristen förfört ida uppsägning utgår och ersätts följande: 

1/L-
0. 

Bestämmelserna i Arrendeavtalet som strider mot detta tillägg ska inte längre gälla. I övrigt skall 

Arrendeavtalet bestå. 

Fastighetsägaren äger rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande om inte Arrendatorn har 
driftsätt minst 1 vindkraftverk inom Projekteringsområdet senast 1 november 2026. 

Ansökan om dispens skall inges till länets arrendenämnd senast en månad efter detta tilläggsavtals 

tecknande. Arrendatorn ombesörjer att ansökan skickas in å fastighetsägarens vägnar. 

Leder arrendenämndens prövning till att godkännande vägras skall avtalet i övrigt bestå. 
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Detta tillägg har upprättats i två likatydande exemplar varav parterna har tagit var sitt. 

Ort: Ort: V 

Datum: Q Q / I  - I 1  J> Datum ~ / l  D ~ ^ 0  i 

Fastighetsägare: 

Hans Unander 

Arrendator: 

Maria Röske 

Mats Larsson 
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Tillägg nr 2 tiäl Arrendeavtal tecknat 2014-09-18 för projektering av 
vindkraftverk på Ripfjället samt Tillägg nr 1 tecknat 2017-11-23. 

Malung-Säien kommun och wpd Scandinavia AB har under 2014 upprättat ett Arrendeavtal för projektering av 
vindkraftverk m.m. på fastigheterna Mobyarna 60:11 och Östra Fors 6:31 i Malung-Sälen kommun. Det finns nu 
ett önskemål från Parterna att Arrendetiden skall förlängas samt att Projekteringsområdet/Arrendeområdet 
skall justeras. 

Partena enas om nedanstående: 

2 Arrendetid. 

Upplåtelsen gäller för  en tid av 39 år, räknat från tillträdesdagen som är 01-10-2014. 

Appendix A. Projekteringsområde. 

Appendix A. Projekteringsområde i Arrendeavtalet utgår och ersätts med ny Appendix A enligt nedan. 
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Lekattkolen 

Knölen 
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Bredsji ' Malung-Salen kommuns fastigheter på Ripfjä||e» 

• Projektoringsomräde/Arrcndeställe 
Kolarna 

. Appendix A. Projekteringsområde/Arrendeställe 
} Fram tills vindkraftverkens positioner fastslagits motsvarar 
Arrendestället hela den del av aktuell fastighet som ligger inom det blåa 

'i Projekteringsområdet. 
Strax innan byggstart uppdateras denna Appendix A. 

oniJiatKvrKHi.— 
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Bestämmelserna i Arrendeavtalet som strider mot detta tillägg ska inte längre gälla. I övrigt skall 
Arrendeavtalet bestå. 

Detta tillägg har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt. 

Ort: M ,  / ^ ' u t '  U r7C  ̂ Ort: 'ClflJ-i-sh ( r C r \ J  

Datum: % ( j  / g  Q <y Datum Z Ö i y O ^ O } -

Fastighetsägare: Arrendator: 

V2i 
Hans Unander 

7 <? <— 
'/s i / 
'Maria Röske 

Mats Larsson 


