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AVTALENS BAKGRUNN

E.ON  planlegger  å  etablere Sngnkjølen og lingertjellet vindkraftverk (heretter

"Vindkrnftverket") i Nett]—Odal kinnmune lHedmark fylke, Vindkraftverket planlegges med en

installert etTekt på lSS MW, beetående av 47 turbiner innenfor et 23.9 km‘ awn område i

kommunen.

Seknad om konsesjon til Vindkraftverket ble sendt Marges vassdrags— og energidirektorat  l

denember 2012.

Vindkraftverket vil, dersom det etableres, bidra til lokal verdi.-skapning. Samtidig vil et

vindkraftverk idenne størrelsen utgiere et arealinngrf'b i  kommunen og kan ha negative virkninger

på lekale samfunnsinterestrer.

Kungt—.sjuusbehandling og detaljplanlegging av vindkraftverk er en omfattende  offentlig prosess

som i stor grad involverer lokale myndigheter. Disse prosessene. krever følgelig at det i

Kommunen avsetter. ressurser og midler til  å  ivareta kommunale interesser på en hensiktsmessig

(ig forsvarlig måte.

Ved siden av denne Avtalen forhandler Partene om en avtale vedrørende avbøtende og

kompenserende tiltak i forbindelse med etablering og drift av Vindkraftverket (heretter

"Hovedavtalen").

AVTALENS  FORMÅL

Denne avtalen (heretter "'Avtalen") har til hensikt  å  legge til rette for at Kommunen på en

hensiktsmessig og forsvarlig måte kan ivareta sine interesser i konsesjombehandlingen og

detaijplanleggingen av Vindkraftverket, herunder selle Kommunen i akormmisk stand til  å  tilegne

seg kompetanse, søke nødvendig bistand og kunne involvere seg.

KOMMUNENS  FRI HET

Avtalen legger ikke faringer. begrensninger, forplikteltter eller på annen måte binder Kommunen

til  å  utøve sin myndighet på en bestemt måte. Kommunen vil og skal står helt tritt med hensyn til

sin avgjørelse om den vil avgi en pcsitiv eller negativ høringsuttalelse i forbindelse med

kansesjenrprowssen og detaljplanleggingen.

DEKNING  AV  ADMINISTRATIVE  KOSTNADER

Kestnadsdekning

E.ON  påtar seg ved denne Avtalen  &  dekke Keininunens løpende administrative kustneder direkte

forbundet med knnsesjonsprmesmn tilknyttet søknad om kent—;eaiun fra NVE og eventuell

påfølgende klageetttgang lbruten påfølgende detaljplanlegging,

E.ON  patar seg ved denne Avtalen ?] dekke Kummunem kostnader til konsulentbistand i

forbindelse med for handlinger med lt.t')N nm Hovedavtalen,

I'ålnplv kostnader

Kunnnuneni' har levert en redegjørelse over utlbrte nrbeidmppgnver ny knstnader som er og til

palnpe under kbits.-enltmspitisesi—en frem til de avgir hill Iturinpsnttalelse man t:.UN finm'r rimelig

n}! begrunnet. Partene et enige om til Knitntinnt'tt skal l'akturrre dette. beløpet den 15. uktither 301 .i

mm LUN skal dekke i sin helhet.
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Kostnndodckningen til konsuientbistnnd er oppad begrenset til et budsjett utarbeidet av Kommunen
og godkjent av RUN. Kostnadsdekningen til konsuicmhistand  Sil-(JCI' etter faktura fra Kommunens
konsulent med angivelse av time-priser. tlmt'tall og type nrheid.

Fremtidige kostnader

Kommunen vii pådra seg ytterligere kostnader i den videre komt-sionsprosesson og
detnijplnnleggingcn og skal utarbeide et budsjett for ärsslutt tor pålnlgende år over rnnoligc og,
relevante adniini—tttative kostnader og utlegg som den forventer at denne vil pådra seg i den
forbindelse, Budsjettet skal om  inuiig dekke naturlige faser i den videre konsenjonspmsesson og
detaljplanleggingen. Budsjettet skal oversendes E.ON og E.ON kan motsette seg det der-roni E.ON
har  rimelig grunn til det.

Kommunen skal fakturere etterskuddsvis hvert kvartal. Med fakturaen skal det folge en  rimelig
i'cdegiorelse over påiopet ukesverk. kontnad pr ukesvcrk og stikkordxmessig angivelse av type
oppgaver som er utført.

Kommunen skal varsle E.ON om den ser at utgiftene vil overstige det som folger av tidligere
oversendt budsjett. Dersom overskridelsene er relevante og står  i rimelig forhold til de oppgaver de
må utføre i tilknytning til konnesjonspronessen og detaijplanleggingen vil EON også dekke disse.

OVE  RDRAG  E  LSE

E.ON kan overdra sine rettigheter og forpiiktelser i henhold til denne Avtalen Iii et
utbyggingsselskap som måtte opprettes for å forestå utbyggingen og drift av Vindkraftverket eller
annet selskap i E.ON—konsernet.

ti.—ON og dets rettsetterfotgere kan ikke overdra heie eller deler av prosjektet til et annet selskap
uten at ny eier trer inn i denne avtale,

VARIGHET

Rett til kostnadsdekning etter denne avtalen falier bort for så vidt gjelder kostnader som påløper
etter at  NVli  eller Olje- og energidepartementet har avslått E.ONs konsesjonssøknad eller E.ON
unden'etter at selskapet skrinlegger prosjektet eller av annen  rimelig årsak ber Kommunen om å
innstille sitt arbeid inntil videre. Dersom arbeidet med prosjektet stanses kun  midlertidig, dekkes
kostnader] henhold til avtalen når arbeidet gienopptas.

TVISTER

Tvisten" i  tilknytning til denne Avtalen  skai  sokes lost meliom Partene ved forhandlinger.

Dersom forhandlinger  ikke  fører frem kan tvisten anlegges for (k- ordinarie domstoler ved
Konnonnens verneting.
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Denna  avtalen  er  undcm'gncl  i In  — 2 ukscmplaret, hvorav hver ax  pancnc  hchuidcl' hwrl gin

eksemplar.
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For Nurd-Udal Lummunu For E.ON Wind Norway
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