
   Avtal Bygdemedel 

 

 
Mellan wpd Ripfjället AB, org.nr. 556898-0881, adress Surbrunnsgatan 12, 114 27 Stockholm, (nedan 
kallat ”Bolaget”)  
 
och 
  
Malung-Sälens kommun, org.nr. 212000-2148, (nedan kallad ”Kommunen”), har denna dag träffats 

följande avtal (”Avtalet”).  

Bolaget och Kommunen benämns gemensamt nedan för ”Parterna”. 

 
1. Bakgrund 

1.1 Bolaget avser uppföra en vindkraftspark kallad Ripfjället i Malung-Sälens och Torsby 

kommuner, bestående av maximalt 30 vindkraftverk (”Vindkraftverken”). Bolaget 

kommer för detta ändamål söka miljötillstånd under 2020. 

 

1.2 Bolaget och Kommunen har genom detta Avtal kommit överens om hanteringen av de 

Bygdemedel som Bolaget skall utbetala till Kommunen för vindkraftverk som uppförs 

inom Kommunen, enligt de förutsättningar som anges nedan. 

 

1.3 Kommunen förbinder sig genom detta avtal att tillskjuta ett visst belopp till det av wpd 

utbetalade beloppet. 

 

 

2. Bygdemedel 

2.1 Under förutsättning att Vindkraftsverken uppförs och tas i drift skall Bolaget årligen 

utbetala Bygdemedel som ska administreras av Kommunen.  

 

2.2 Bygdemedel från wpd uppgår till totalt 25 000 SEK per vindkraftverk och år för de 

Vindkraftverk som placeras i Malung-Sälens kommun. Utbetalningen av Bygdemedel sker 

årligen i efterskott senast 31 januari, med början året efter det att respektive 

vindkraftverk har tagits i drift och börjat generera intäkter. Den första utbetalningen 

baseras på antalet månader respektive vindkraftverk varit i drift och genererat intäkter 

under föregående år. 

 

2.3 Kommunen förbinder sig att tillskjuta ett ytterligare belopp om 15 000 SEK per 

vindkraftverk och år för de Vindkraftverk som placeras i Malung-Sälens kommun. I det 

fall kommunen inte fullföljer förbindelsen anpassas bygdemedel från wpd enligt 2.2 till 

totalt 15 000 SEK per vindkraftverk och år. 

 

2.4 Bygdemedelen som skall betalas enligt punkt 2.2 och 2.3 ska årligen justeras med hänsyn 

till eventuella förändringar av konsumentprisindex (KPI) jämfört med oktober året före 



den första utbetalningen som basmånad. Skulle KPI för oktober månad före efterföljande 

utbetalningar ha ändrats, ska Bygdemedelen justeras med det procenttal varmed KPI har 

ändrats jämfört med närmast föregående år. 

 

2.5 Bygdemedel som skall betalas enligt punkt 2.2 och 2.3 får endast utbetalas till främjande 

av projekt, föreningar eller anläggningar som är positiva för utvecklingen i Kommunen. 

Syftet är att allmänna intressen ska tillgodoses, inte enskilda intressen. 

Bygdemedel ska inte användas inom den dagliga kommunala verksamheten.  

Bygdemedel får inte utbetalas till ändamål som motverkar satsningar på Vindkraft. 

 

2.6 Bygdemedel ska fördelas enligt följande: 

a) 25 % ska i första hand (dvs om relevanta sökanden finns) gå till sökande inom 

område specificerat i karta i bilaga A till detta avtal. 

b) 25 % kan användas för lånekapital till lokala företag enligt en liknande lösning 

som erbjuds inom Garantia under förutsättning att detta har etablerats inom 

kommunen.  

c) 50 % kan sökas av företag, föreningar och privatpersoner i Malung-Sälens 

kommun. 

 

2.7 I det fall förändringar i kommunal indelning eller annan förändring sker som påverkar 

mottagande eller fördelning av Bygdemedel, skall Parterna gemensamt besluta om 

annan lämplig mottagare av Bygdemedel. 

 

2.8 Parterna är överens om att beslutande organ inom Malung-Sälens kommun gällande 

mottagare av Bygdemedel enligt 2.6 ska vara Kommunstyrelsen. 

 

3. Överlåtelse av avtalet 

Bolaget äger rätt att helt eller delvis överlåta sina skyldigheter enligt detta Avtal. En sådan 

överlåtelse förutsätter att den nye vindkraftsägaren ikläder sig samtliga förpliktelser som 

åvilar Bolaget enligt detta Avtal. Intill detta sker svarar Bolaget solidariskt med den 

tillträdande vindkraftsägaren/-na för förpliktelser enligt Avtalet. 

 

4. Information 

Bolaget förpliktar sig att informera Kommunen vid en eventuell överlåtelse av 

vindkraftsanläggningarna och tillhörande tillstånd etc genom att skriftligt översända 

överlåtelsen av Avtalet samt adress, kontaktperson och telefonnummer.  

 

Kommunen förpliktar sig att skriftligen informera Bolaget årligen vad utbetalad Bygdemedel 

fördelats till. 

 

5. Avtalstid 

Detta Avtal gäller till dess att Vindkraftsverken har nedmonterats. 

 

6. Övrigt 



6.1 Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall ske skriftligen och vara undertecknade av 

behöriga representanter för parterna. 

 

6.2 Om riksdag, regering, kommun eller myndighet ges lagstadgad rätt att skattlägga 

Vindkraftsanläggningen, eller om lagstadgad bygdeavgift eller motsvarande införs 

(”Lagstadgat bygdemedel”) som omfattar Vindkraftsparken, skall Bolagets åtagande 

enligt Avtalet minskas i motsvarande mån så att den totala summan fortfarande uppgår 

till det belopp Parterna kommit överens om i detta Avtal. Om Bolagets skyldighet att 

betala Lagstadgat bygdemedel överstiger det belopp som Bolaget är skyldigt att betala 

enligt Avtalet, ska även det överstigande beloppet hanteras i enlighet med detta Avtal.  

 

7. Tillämplig lag och tvister 

Detta Avtal regleras av svensk rätt. Tvist i anledning av Avtalet skall avgöras av svenska 

domstolar. 

 

 

 

 

 

Detta avtal har undertecknats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna har tagit varsitt. 

 

Stockholm den      /      2020   

 

 

_______________________   

Maria Röske    

VD wpd Ripfjället AB  

 

Malung den      /      2020 

 

 

_______________________ 

Hans Unander 

Kommunalråd, Kommunstyrelsens Ordförande Malung-Sälens kommun 

 

 

_______________________ 

Mikael Östling 

Oppositionsråd, Kommunstyrelsen Malung-Sälens kommun 

  



Bilaga A. Område som omfattas av punkt 2.6 a i detta avtal. 

 

 

 
 

 

 


