22. 9. 2011

Gräsböle vindkraftspark
Planeringsavtal för uppgörande av generalplan
1. Avtalets syfte:
Avtalsparterna överenskommerom att uppgöra en generalplan som styr vindkraftsbyggandet på
avtalsområdet som är avgränsat i bifogade kartbilaga.

2. Avtalsparter

Egentliga Finlands energi Ab - VarsinaisSuomen energis Oy,

Tavastgatan 28 E 3, 20700 Åbo
Fo-beteckning 2371033-9, senare benämnt "bolaget"
Kimitoöns kommun

Malmvägen 2, 25900 Dalsbruk
Fo-nummer 0133833-7, senare benämnt "kommunen"

3. Planering (Planläggning)
Pä planeringsomrädet, som är avgränsat i bifogade kartbilaga uppgörs en delgeneralplan som styr

vindkraftsbyggandet. Planeringsområdet har många markägare och bolaget har enskilda
arrendeavtal med markägarna. Bolaget bör som bilaga till detta avtal lämna godtagbara intyg på
ingångna arrendeavtal innan detta avtal undertecknas. Om nya arrendeavtal ingås efter att detta

avtal har trätt i kraft bör de nya avtalsintygen snarligen inlämnastill kommunen.
Avtalsparterna är medvetna om att inledande av generalplanering inte nödvändigtvisleder till en
godkänd generalplan. Med detta avtal kan inte avtalas bindande om planens innehåll och avtalet
kan inte åsidosättade planeringsförfarandensom lagen förutsätter.
Vid anhängiggörandetav planeringen har preliminärt planerats 5-8 vindkraftverk på området.

3. 1. Planeringskostnader
Bolaget betalar samtliga planeringskostnader såsom kostnaderna för planläggningskonsult och de
till planering hörande basutredningar som omnämns nedan. Övriga utredningar som krävs för

planeringen anskaffas av bolaget på eget initiativ och bekostnad.
Kommunen fakturerar därtill de direkta kostnaderna för planläggningensåsom kostnaderför
annonsering och andra motsvarande kostnader. Kommunen redogör för kostnadernas ursprung

(t. ex. med kopior av ursprungskostnaderna). Dessutom kan kommunen fakturera skälig ersättning
för förvaltningskostnader. Kostnaderna faktureras kvartalsvis.
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Planeringsprojektet är konkurrensutsatt och till planläggningskonsult har valts Ramboll Finland Oy.
Kommunens val av planläggningskonsultbaserar sig på det totalekonomiskt mest fördelaktiga
anbudet. Anbudet förden valda konsulten får inte vara högre än 15 % av alla erhållna offerternas
genomsnitt. Kommunen upprättar ett särskilt avtal om utförande av planeringsarbetet med
Ramboll Finland Oy. l avtalet hänvisastill detta avtal.

Följande basutredningaringåri detta avtal:
l avtalet ingår inga basutredningar. Bolaget ansvarar för anskaffandet av samtliga
basutredningarsom generalplaneringen kräver.
Ifall kommunen (eller annan myndighet) bedömer de basutredningar som gjorts av bolaget
som otillräckligt eller felaktiga, bör bolaget komplettera dem.

Bolaget överlåter alla utredningar och allt annat material som behövs för planeringen till
kommunen kostnadsfritt. Bolaget har dock inte skyldighet att överlåta material som gäller
vindmätningar. Rättigheter till utredningar och deras resultat tillhör bolaget

4. Allmänna principer de planeringen genomförs
Eftersom det är fråga om planering pé generalplannivå som görs på privatägd mark ingår inte i
avtalet någon överenskommelse om fastighetsförvaltningoch byggande. Konstateras dock att
kommunen inte har några som helst skyldigheter eller ansvar fördessa frågor.

5. Kommunalteknik samt anläggning och skötsel av andra allmänna områden
5. 1. Gator och andra allmänna områden

Bolaget ansvarar på avtalsområdet för planering och anläggningav eventuella vägaroch övrig
markanvändning som anvisas i generalplanen. Bolaget ansvarar också för nyss nämnda
anläggningars underhåll och skötsel. Bolaget bör ingå avtal med markägarna om ansvar för
byggandet och skötsel av vägaroch andra markanvändningsanläggningar.

5. 2. Övriga rör och kabeldragningar
Kommunen deltar inte i kostnaderna för nätanslutning. Kommunen förbinder sig dock att ge
intressebevakningsstöd för behövliga åtgärder för projektet.

6. Ikraftträdandeoch bindning
Detta avtal träder i kraft i och med att det har undertecknats. Tekniska nämndens beslut (§162,

16. 8. 2011) har vunnit laga kraft 19. 9. 2011.
Om delgeneralplanen inte vinner laga kraft eller träder i kraft väsentligt ändrad, om mindre än 75
% av vindkraftverken godkänns i planen, avser avtalsparterna att förhandlaom eventuellt
fullföljande av avtalet eller om dess förfall.
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Om avtalet förfaller har avtalsparterna inte rätt att ställa ersättningskrav på den andra parten med
anledning att avtalsförfallet, med undantag av vad som avtalas om i p. 8.

7. Uppsägning och överföring
Punkt 3 i detta avtal upphör att gälla då generalplanen har vunnit laga kraft och bolaget har betalat
samtliga kostnader som planläggningen förorsakat i enlighet med p. 3. 1. Till övriga delar är avtalet
i kraft tillsvidare om inte parterna överenskommer om annat.

Avtalet kan överlåtas till ett nytt bolag utan kommunens medgivande för att säkra finansieringen i
fall Gräsböle projektet går att genomföra i snabbare takt än det parallella projektet mellan
parterna, Nordans - Lövböle.

Annars kan avtalet inte överlåtas till tredje part utan kommunens medgivande.

8. Avtalsförfall och avbrytandet av planeringen
Bolaget reserverar möjlighet att på egen begäran avbryta planeringsprojektet.
Kommunen har rätt att omedelbart avbryta planeringsprojektet om bolaget bryter mot lag eller mot
detta avtal. Ifall avtalet förfaller eller planeringen avbryts har kommunen rätt att fakturera samtliga
kostnader som uppstår fram till den dag då avtalet förfaller eller planeringen avbryts.

9. Avgörande av tvister

Tvister med anledning av detta avtal avgörs i Egentliga Finlands tingsrätt
Kimitoön 22. 9. 2011

Kimitoöns kommun

Lars Nummelin, teknisk chef

Mats Joh.ansson, bildningschef
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Ansgar Hahn, VD

Bilagor: Förteckningöver ingångna arrendeavtal

