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Detta aktieägaravtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan:
(1)

Vattenfall Vattenkraft AB, org.nr 556810-1520, med adress 971 77 Luleå,
(”Vattenfall”); och

(2)

Sydkraft Hydropower AB, org.nr 556026-3120, med adress Box 850, 851 24 Sundsvall,
(”Sydkraft”); och

(3)

Statkraft Sverige AB, org.nr 556730-7904, med adress Sveavägen 9, 115 57 Stockholm,
(”Statkraft”); och

(4)

Fortum Sverige AB, org.nr 556478-9674, med adress 115 77 Stockholm, (”Fortum”);
och

(5)

Skellefteå Kraft AB, org.nr 556016-2561, med adress 931 80 Skellefteå, (”Skellefteå
Kraft”); och

(6)

Tekniska verken i Linköping AB (publ), org.nr 556004-9727, med adress Box 1500, 581
15 Linköping, (”Tekniska verken”); och

(7)

Mälarenergi Vattenkraft AB, org.nr 556016-6018, med adress Box 14, 721 03 Västerås,
(”Mälarenergi”); och

(8)

Jämtkraft AB, org.nr 556001-6064, med adress Box 394, 831 25 Östersund,
(”Jämtkraft”); och

(9)

Sollefteåforsens AB, org.nr 556020-1831, med adress Box 850, 851 24 Sundsvall,
(”Sollefteåforsen”).

Parterna under 1-9 ovan benämns nedan vardera ”Part” och tillsammans ”Parterna”. Övriga
definierade begrepp anges i punkt 1.
BAKGRUND
A.

EU:s ramdirektiv för vatten (”RDV”) ställer krav på medlemsstaterna att säkerställa
kvaliteten på vattenmiljön. I juni 2014 presenterade Energimyndigheten och Havs- och
vattenmyndigheten en nationell strategi för genomförande av miljöåtgärder i vattenkraften.
Baserat på denna strategi och en årslång dialog mellan bransch, myndigheter och
miljöorganisationer presenterade myndigheterna i december 2015 ”Förslag till prövning av
vattenkraftproduktion”. Förslaget grundas på tre hörnpelare, vilka kan sammanfattas enligt
följande: (i) ett anpassat prövningssystem baserat på omprövningsinstitutet, (ii)
lagreglering av en övergripande nationell strategi för avvägning mellan energiintresset och
miljöintresset vid prövning av miljöåtgärder i vattenkraften och (iii) kollektiv
branschfinansiering av delar av de miljöåtgärder som genomförs inom ramen för den
nationella strategin.

B.

Den 10 juni 2016 ingicks en politisk överenskommelse för långsiktig energipolitik vilken
bl.a. uttryckte (i) vikten av vattenkraftens centrala roll för Sveriges arbete med förnybar
elförsörjning, (ii) att fastighetsskatten på vattenkraften skulle sänkas till nivåer som
motsvarar de flesta andra elproduktionsanläggningar samt (iii) att vattenkraftsbranschen
fullt ut ska finansiera de investeringar och åtgärder som är nödvändiga för att Sverige ska
leva upp till de EU-rättsliga krav som ställs på vattenkraftsverksamheter.
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C.

För att uppfylla de EU-rättsliga kraven och den politiska överenskommelsen har Parterna
samverkat för att uppnå ett ramverk där Parterna ska ansvara som huvudmän för en frivillig
branschfinansiering för att därigenom tillgodose den tredje hörnpelaren enligt
myndigheternas förslag angående kollektiv branschfinansiering av delar av de
miljöåtgärder som genomförs inom ramen för den nationella strategin.

D.

Avsikten och syftet med verksamheten är att lämna ekonomiskt stöd till
Verksamhetsutövare som till följd av kraven att uppnå moderna miljövillkor enligt
miljöbalken behöver genomföra kostsamma åtgärder vid sina vattenkraftsanläggningar.

E.

Parterna har enats om att detta ska ske genom att respektive Part genom detta Avtal åtar sig
att till Bolaget betala in driftsmedel enligt vad som anges häri för att gemensamt och
tillsammans med Verksamhetsutövare finansiera sådana miljöomställningsprojekt som
uppfyller de kriterier, krav och villkor som Parterna bestämmer inom ramen för den
nationella strategin.

F.

Efter att Parterna kommit fram till att aktiebolag är den form som bäst tillgodoser de
samlade behoven av flexibilitet, stabilitet, effektivitet och självständighet har Parterna
enats om att etablera ett bolag, Vattenkraftens Miljöfond AB, [org.nr att kompletteras med
i samband med bolagets bildande] (”Bolaget”), i vilket samtliga Parter är aktieägare enligt
ägarförteckningen i punkt 2. Som framgår ovan avseende Bolagets verksamhet bedrivs
Bolaget utan vinstsyfte med den enda avsikten att finansiera miljöomställningsprojekt i
vattenkraftbranschen.

G.

Mot bakgrund av det ovanstående har Parterna ingått detta Avtal för att reglera ägandet och
styrningen av Bolaget samt Parternas finansiering av Bolagets verksamhet och inriktningen
för verksamheten.

1.

DEFINITIONER
”ABL” avser nuvarande aktiebolagslagen (2005:551) eller sådan ny lagstiftning som kan
komma att ersätta nuvarande aktiebolagslagen.
”Allmänna Villkor” definieras i punkt 3.2.
”Avtal” avser detta aktieägaravtal samt tillhörande bilagor.
”Avtalsperiod” definieras i punkt 15.
”Avvecklingsfasen” definieras i punkt 10.5.
”Bolaget” definieras i bakgrundsbeskrivning F.
”Bolagsordningen” definieras i punkt 4.6.1.
”Budgetprinciper” definieras i punkt 6.7.
”Fastighetstaxeringen” avser den allmänna fastighetstaxeringen för elproduktion och
vattenkraft där Parterna deklarerar sina respektive vattenkraftsanläggningarnas
normalårsproduktion i kWh.
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”Fonden” avser maximalt tio (10) miljarder kronor som Parterna åtagit sig att pro rata till
respektive Parts aktieägande betala in till Bolaget under Avtalsperioden. Fonden är föremål
för årlig indexering enligt de principer som anges i punkt 6.1.3.
”Framtida Normalårsproduktion” definieras i punkt 6.4.1.
”Grundförutsättningar” avser förutsättningarna omnämnda i punkt 3.5.
”Kraftverk” avser de kraftverk som vid Avtalets ingående (i) ägdes av Part eller Parter
gemensamt eller (ii) ägdes till en majoritet av Part(er) tillsammans med utomstående, och
(iii) vars inrapporterade normalårsproduktion vid Avtalets ingående översteg 10 GWh
elektricitet. Sådana kraftverk tillsammans med inrapporterad normalårsproduktion för
respektive kraftverk ska ingå i Bilaga 6.3.1 och utgör beräkningsgrund för Parts ansvar för
det totala finansieringsåtagandet.
”RDV” definieras i bakgrundsbeskrivningen A.
”Uppföljande Ägarmöte” definieras i punkt 4.1.4.
”Ursprunglig Normalårsproduktion” definieras i punkt 6.3.1.
”Ursprungligt Ägarmöte” definieras i punkt 4.1.4.
”Verksamhetsplanen” definieras i punkt 3.3.
”Verksamhetsutövare” avser aktör (inklusive Parterna) som bedriver vattenverksamhet i
Sverige som innebär vattenreglering, vattenbortledning eller vattenöverledning för
produktion av vattenkraftsel eller när verksamheten påbörjades var avsedd för sådan
produktion.
”Ägarmöte” definieras i punkt 4.1.1.
2.

ÄGARSTRUKTUR

2.1

Ägarfördelning

2.1.1

Parts ägande i Bolaget baseras på och motsvarar storleken av Parts åtagande att inbetala
driftsmedel till Fonden för Bolagets finansiering. Ägarfördelningen liksom fördelningen av
finansieringsansvaret mellan Parterna följer av Bilaga 6.3.1.

2.1.2

Ägandet i Bolaget kan förändras i enlighet med vad som anges i detta Avtal.

3.

BOLAGETS VERKSAMHET

3.1

Syftet med etableringen av Bolaget och Bolagets verksamhetsföremål

3.1.1

Bolaget har etablerats i syfte att Parterna gemensamt med Verksamhetsutövare ska ansvara
för att finansiera miljöomställningsprojekt för Verksamhetsutövare i anledning av de krav
som följer av en prövning för att uppnå moderna miljövillkor enligt miljöbalken. För detta
ändamål ska Parterna pro rata till sitt respektive aktieägande i Fonden under
Avtalsperioden till Bolaget inbetala maximalt tio (10) miljarder kronor (Fonden).
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3.1.2

Bolaget ska behandla ansökningar från Verksamhetsutövare och fatta beslut om
finansiering till sådana Verksamhetsutövare som bedöms uppfylla från tid till annan
gällande krav för miljöomställningsprojekt och enligt de Allmänna Villkoren, vidare
nedan. Bolagets verkställande direktör har det övergripande ansvaret att tillse att detta görs.

3.2

Allmänna villkor
Alla Verksamhetsutövare ska vara berättigade att ansöka om finansiering från Bolaget.
Parterna konstaterar dock att aktör(er) som baserat på årlig produktionsvolym vid Avtalets
ingående utgjorde en av de tio största aktörerna i vattenkraftsbranschen men som valt att
inte delta i detta ramverk för frivillig självfinansiering inte ska vara berättigade att söka
medel ur Fonden och att det råder samförstånd att sådan(a) aktör(er) själv(a) finansierar
sina omställningsbehov. Bolagets beslut om finansiering av Verksamhetsutövares
miljöomställningsprojekt ska fattas baserat på objektiva och på förhand fastställda kriterier
och villkor för finansiering av miljöomställningsprojekt i enlighet med vad som följer av
Bilaga 3.2 (”Allmänna Villkor”). Bolagets styrelse förvaltar de Allmänna Villkoren och
ansvarar för att bedöma dess aktualitet och relevans över tid samt att föreslå de ändringar
och justeringar som behövs för att möta förändrade krav och därmed uppfylla syftet med
Bolagets verksamhet. Om styrelsen identifierar behov av förändring av de Allmänna
Villkoren, och sådana förändringar inte enbart är av redaktionell karaktär, ska
ändringsbeslutet hänskjutas av styrelsen till bolagsstämman. Styrelsen ska inför sådant
beslut tillställa samtliga Parter nödvändigt underlag. Ett beslut om att ändra de Allmänna
Villkoren ska för att vara giltigt fattas med sådan särskild majoritet som anges i punkt 5.2.

3.3

Verksamhetsplan
Bolagets styrelse ska anta en verksamhetsplan (som även innehåller en
organisationsstruktur för Bolaget) som närmare beskriver målen för verksamheten på kort
och lång sikt, verksamhetens utförande, eventuell prioriteringsordning för projekt samt i
övrigt den strategi som ska gälla för Bolagets verksamhet. Den verksamhetsplan som ska
gälla vid Bolagets uppstart bifogas som Bilaga 3.3 (”Verksamhetsplanen”). Styrelsen
förvaltar Verksamhetsplanen och ska årligen bedöma behovet av ändring och uppdatering
för att uppnå syftet med Bolagets verksamhet, beslut från bolagsstämma eller instruktion
på annat sätt från Parterna.

3.4

Styrande dokument och tolkningsordning
Bolagets verksamhet ska drivas i enlighet med detta Avtal med bilagor, varvid särskilt kan
nämnas de Allmänna Villkoren, Verksamhetsplanen och Bolagsordningen så som dessa
kan komma att förändras från tid till annan. Vid bristande överensstämmelse mellan
innehållet i bilagorna och Avtalet ska bestämmelserna i Avtalet äga företräde.

3.5

Grundläggande förutsättningar för Bolagets verksamhet
Parterna är överens om följande grundläggande förutsättningar för etableringen av Bolaget
och att dessa ska gälla under hela Avtalsperioden såvida inte Parterna gemensamt
bestämmer annat (gemensamt benämnda ” Grundförutsättningarna”):
(a)

att en avvägning mellan miljöintresset och energiintresset på nationell nivå införlivas i
rättssystemet som får till effekt att den totala påverkan på den svenska
vattenkraftsproduktionen begränsas till max 2,3 % av vattenkraftens nuvarande
årsproduktion (per år 2014) under ett normalår motsvarande cirka 1,5 TWh samt att
ingen väsentlig påverkan sker på balans- och reglerkraft, vid genomförande av
miljöåtgärder i enlighet med denna avvägning, bedömningen av påverkan ska bl.a.
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utgå från att utpekande av kraftigt modifierade vatten och beslut om vad som utgör
god ekologisk potential sker i huvudsak i enlighet med de slutsatser och
rekommendationer som framgår av rapport ER 2016:11 ”Vattenkraftens reglerbidrag
och värde för elsystemet” eller annat sätt som ger en mindre påverkan på produktion
eller balans- och reglerkraft än vad denna rapport beskriver;
(b)

att miljöprövningar av vattenkraft utgår från prövningsvillkor inom ramen för
omprövningsinstitutet;

(c)

att förändringar genomförs i den svenska skattelagstiftningen med innebörd att
finansiering genom Bolaget inte innebär en ökad skattekostnad för Parter eller Bolaget
jämfört med om varje Verksamhetsutövare hade stått sina egna kostnader för de
aktuella miljöåtgärderna, med ökad skattekostnad avses t.ex. att avdragsrätt inte
medges för Parts inbetalningar till Bolaget; och

(d)

att fastighetsskatten förändras i enlighet med de förslag om sänkt fastighetsskatt för
vattenkraftverk som framgår av Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU31 samt att
vattenkraftsbranschen inte påförs något ytterligare finansierings- eller kostnadsansvar
som sammanfaller med Bolagets verksamhetsområde.

4.

BOLAGSSTYRNING

4.1

Ägarmöte

4.1.1

Allmänna principer
I syfte att vårda den långvariga avtalsrelationen och för att främja ett gott
diskussionsklimat är Parterna överens om att inrätta ett ägarmöte (”Ägarmöte”).
Ägarmötet ska vara det forum i vilket Parterna hanterar frågor rörande detta Avtal liksom
grundläggande och centrala frågor för Bolaget och samverkan i Bolaget, inklusive ärenden
som anges i avsnitt 5. Ägarmötet ska fungera som både ett diskussions- och beslutsforum
mellan Parterna. Till Ägarmötet ska frågor kunna lyftas på ett tidigt stadium för hantering
på lämpligt sätt. I de fall beslut ska fattas är det Parternas ambition att genom diskussion
och god beredning uppnå enighet.
Ägarmöten kan genomföras i sammanträde eller per telefon. Beslut kan fattas även
skriftligen. För att vara formellt genomförbara kan vissa beslut rörande Bolaget även
behöva fastställas formellt av bolagsstämma eller styrelse i Bolaget. I sådana fall förbinder
sig Parterna att på bolagsstämma besluta i enlighet med beslut fattat på Ägarmöte.

4.1.2

Kallelse till Ägarmöte
Alla Parter har rätt att initiera och sammankalla Ägarmöte genom att utfärda en kallelse.
Kallelse till Ägarmöte ska utfärdas senast två (2) veckor före Ägarmötet och ska innehålla
en beskrivning av temat för mötet tillsammans med det underlag och den information som
finns. Sammankallande ska sondera övriga Parters tillgänglighet innan kallelse skickas ut
för att så långt möjligt kalla till ett datum då samtliga Parter har möjlighet att närvara.

4.1.3

Genomförande av Ägarmöte
Part har rätt att närvara på Ägarmöte genom egna behöriga representanter, på plats eller via
telefon eller videolänk, eller genom ombud med skriftlig fullmakt. Part kan även delta i
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beslutsmöte skriftligen genom att inför sådant möte meddela sammankallande sin
inställning och hur man röstar i de ärenden som är föremål för behandling.
Ägarmötet ska ledas av den Part som sammankallat mötet. Ägarmöten ska dokumenteras i
protokoll. Protokoll ska föras av den Part som sammankallat mötet om inte de Parter som
deltar i mötet är överens om att någon annan Part ska föra protokoll. Mötesprotokoll ska
inkludera beslut och därutöver redogöra för huvudsakligt innehåll i diskussioner.
4.1.4

Beslutförhet
Beslut av Ägarmötet ska som utgångspunkt ske med samtliga Parters deltagande. Beslut
som kräver enhällighet enligt punkt 5.1 förutsätter alltid att samtliga Parter deltar och
röstar för beslutet. Deltagande kan ske på de sätt som anges i punkt 4.1.3.
Beslut av Ägarmötet som inte kräver enhällighet, exempelvis beslut enligt punkt 5.2 som
ska fattas med särskild majoritet, kan fattas trots att samtliga Parter inte deltagit i beslutet
förutsatt att mötet sammankallats i föreskriven ordning. Därvid ska följande gälla. I den
mån Part inte deltagit på något av de sätt som erbjuds enligt punkt 4.1.3, har sådant
Ägarmöte inte uppnått beslutförhet (”Ursprungligt Ägarmöte”). Därvid gäller att nytt
Ägarmöte ska sammankallas, med beaktande av kallelsereglerna i punkt 4.1.2, varvid ny
kallelse ska utfärdas (”Uppföljande Ägarmöte”). Därvid ska gälla att det Uppföljande
Ägarmötet har uppnått beslutförhet om minst 3/4 av Parterna deltar på något av de sätt som
erbjuds enligt punkt 4.1.3. Detta gäller oavsett om det är samma Part(er) som inte deltog
vid det Ursprungliga Ägarmötet som inte heller deltar i det Uppföljande Ägarmötet eller
om det är en annan Part som inte deltar på det Uppföljande Ägarmötet.

4.2

Bolagsstämma

4.2.1

Årsstämma
Årsstämma ska hållas en gång om året inom sex (6) månader från räkenskapsårets utgång.
Årsstämma ska sammankallas av Bolagets styrelse och genomföras i enlighet med regler
om årsstämma i ABL. Styrelsens ordförande ska alltid öppna mötet och även vara
ordförande på årsstämman om inte stämman beslutar om att annan person ska vara
ordförande.
På årsstämma ska styrelsen och den verkställande direktören lämna information om
Bolagets förhållanden och dess verksamhet av relevans för hantering av de ärenden som
ska behandlas på stämman. Styrelsen och verkställande direktören ska därutöver lämna
information i sådan utsträckning det är nödvändigt för att Parterna ska kunna verifiera att
avsikten och syftet med verksamheten uppfylls inom de ramar som följer av detta Avtal.

4.2.2

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma ska hållas vid behov eller då det erfordras enligt ABL, enligt
Bolagsordningen eller enligt detta Avtal. Beslut på extra bolagsstämma ska som
utgångspunkt fattas genom överenskommelse mellan Parterna utan sammanträde och
manifesteras i bolagsstämmoprotokoll som undertecknas av samtliga Parter. Sammanträde
med personlig närvaro ska dock hållas om Part så begär. Vid sammanträde ska styrelsens
ordförande alltid öppna mötet och även vara ordförande om inte stämman beslutar om att
annan person ska vara ordförande.
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4.3

Styrelsen

4.3.1

Styrelsen ska kunna bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) styrelseledamöter samt högst
nio (9) styrelsesuppleanter. Vid detta Avtals ikraftträdande och så länge antalet Parter till
Avtalet är oförändrat nio (9) stycken ska styrelsen bestå av sju (7) styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter. De sju (7) styrelseledamöterna ska då utses på följande sätt: Rätt att
utse en (1) styrelseledamot ska tillkomma var och en av de till ägarandel sex (6) största
Parterna. Den sjunde styrelseledamoten ska utses gemensamt av de till ägarandel tre (3)
minsta Parterna.

4.3.2

Antalet styrelseledamöter kan utökas till nio (9) om ytterligare delägare tillkommer som
blir parter till Avtalet, respektive minska till fem (5) ledamöter om antalet parter blir lägre
än sju (7). Därvid ska följande gälla: Om två eller flera nya parter tillkommer, varvid
antalet parter blir elva (11) eller flera, kan antalet styrelseledamöter utökas till åtta (8) eller
nio (9) efter beslut med tillämpning av de särskilda majoritetskrav som anges i punkt 5.2.
Rätt att utse sådana tillkommande styrelseledamöter ska tillfalla samtliga Parter som inte
har individuell rätt att utse styrelseledamot enligt vad som anges ovan. Detta innebär att om
styrelsen ska bestå av nio (9) ledamöter ska rätten att utse ledamöter nr sju till nio (7 – 9)
tillkomma de Parter som inte har individuell rätt att utse en ledamot. Om antalet parter blir
sju (7) eller färre kan antalet styrelseledamöter minskas till sex (6) eller fem (5) efter beslut
tillämpning av de särskilda majoritetskrav som anges i punkt 5.2. Rätt att utse
styrelseledamöter ska då tillkomma de till ägarandel sex (6) respektive fem (5) största
Parterna. Förändringar i styrelsens sammansättning på grund av ökat eller minskat antal
parter ska ske på den årsstämma som infaller närmast efter sådan förändring.

4.3.3

Rätt att utse styrelsens ordförande ska tillkomma den till ägarandel största Parten.
Styrelsens ordförande ska ha utslagsröst.

4.3.4

Styrelsen ska årligen anta en arbetsordning. Arbetsordningen ska vara vägledande för
styrelsens arbete och för ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktörs
behörighet angiven i VD-instruktionen enligt punkt 4.4.2 nedan. En arbetsordning finns
bilagd i Bilaga 4.3.4, att anpassas och uppdateras efter behov enligt styrelsens bedömning.

4.4

Verkställande direktör

4.4.1

Styrelsen utser Bolagets verkställande direktör. Verkställande direktören ska ansvara för
Bolagets löpande förvaltning och för att hantera och besluta i ansökningsärenden enligt
gällande riktlinjer och regelverk, inklusive de Allmänna Villkoren.

4.4.2

En VD-instruktion finns bilagd i Bilaga 4.4.2. Styrelsen ska årligen anta VD-instruktionen
i samband med att arbetsordningen antas och, vid behov, revidera VD-instruktionen.

4.5

Firmateckningsrätt
Bolagets firma ska kunna tecknas av två (2) styrelseledamöter i förening samt av den
verkställande direktören i förening med en styrelseledamot. Därutöver ska verkställande
direktören ha firmateckningsrätt i Bolaget för den löpande förvaltningen enligt ABL.

4.6

Bolagsordning

4.6.1

Från dagen för Avtalet ska Bolaget ha den bolagsordning som bilagts till Avtalet,
Bilaga 4.6.1, (”Bolagsordningen”). I Bolagsordningen ska det alltid anges att Bolaget
drivs utan vinstsyfte.
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4.6.2

Ändringar av Bolagsordningen genomförs med tillämpning av reglerna för ändring av
bolagsordning i ABL, med undantag för ändring av verksamhetsföremålet som ska kräva
samtliga Parters samtycke.

5.

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT OCH BESLUTSFATTANDE

5.1

Enhälliga beslut
Följande beslut måste fattas av samtliga Parter i förening för att vara giltiga:
(a)

beslut enligt punkt 4.6.2 (ändring av verksamhetsföremålet i Bolagsordning);

(b)

beslut enligt punkt 6.11.2 (förändringar i aktiekapitalet i andra fall än vid
omfördelning av finansieringsansvaret);

(c)

beslut enligt punkt 10.1.1 (b) (Parts utträde i förtid);

(d)

beslut enligt punkt 10.2 (a) (Bolagets upplösning i förtid);

(e)

beslut om utökat finansieringsåtagande; eller

(f)

beslut om förlängning av Avtalsperioden (av annan anledning än vad som framgår av
punkt 15).

5.2

Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut i nedanstående frågor ska beslutet fattas av Parterna och vara biträtt av
antingen (i) mer än 50 procent av rösterna i Bolaget och dessutom under förutsättning att
sådan röstandel representerar minst en tredjedel av samtliga Parter eller (ii) mer än två
tredjedelar av samtliga Parter under förutsättning att dessa representerar mer än 25 procent
av rösterna i Bolaget.
(a)

upplösning eller frivillig likvidation av Bolaget enligt punkt 10.2 (a);

(b)

beslut om att förlänga Avtalsperioden enligt punkt 15;

(c)

beslut om att öka eller minska antalet ledamöter i styrelsen enligt punkt 4.3.2; samt

(d)

revision av de Allmänna Villkoren.

5.3

Bolagsstämmobeslut
Av ovanstående beslutspunkter krävs bolagsstämmobeslut för formell giltighet i följande
fall:
(a)

beslut enligt punkt 5.1 (a);

(b)

beslut enligt punkt 5.2 (a) (i kombination med punkt 10.6); och

(c)

beslut enligt punkt 5.2 (c).
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5.4

Övriga beslut
I övrigt ska ABL:s regler gälla vid beslutsfattande.

6.

FINANSIERING

6.1

Parternas finansiering av Bolagets verksamhet

6.1.1

Bolagets verksamhet ska finansieras genom respektive Parts inbetalningar av driftsmedel
enligt denna punkt 6. Parterna är överens om att genom inbetalningar finansiera Bolaget
med maximalt tio (10) miljarder kronor under Avtalsperioden (Fonden). Inbetalning ska
ske årligen vid ett eller flera tillfällen i enlighet med styrelsens instruktioner mot bakgrund
av den årliga budgeten som fastställs av styrelsen inför varje verksamhetsår.

6.1.2

Förutom för finansiering av de miljöåtgärder som genomförs inom ramen för
miljöomställningsprojekt ska Fondens medel även täcka Bolagets rörelsekostnader såsom
kostnader för hyra, administration, lön, eventuella arvoden samt andra kostnader som kan
uppkomma i Bolaget.

6.1.3

Fonden ska årligen indexeras i enlighet med Nettoprisindex, NPI, med 2018 som basår.
Första indexeringstillfället sker den 1 januari 2019 och ska därefter årligen ske avseende
det inför varje år återstående beloppet i Fonden.
Exempel
Den mellan Parterna överenskomna storleken på Fonden omfattar maximalt 10 miljarder
kronor. Indexeringen beräknas på detta belopp. Under år 1 utbetalas 100 miljoner kronor
ur Fonden till Verksamhetsutövare för finansiering av miljöomställningsåtgärder. Fondens
överenskomna värde efter år 1 är därmed 9.900.000.000 kronor, vilket är det belopp som
är föremål för indexering. Med en indexering om 1 % blir Fondens ingående värde år 2
9.909.900.000 kronor.
År 2 är Fondens storlek 9.909.900.000 kronor. Under år 2 utbetalas 200 miljoner kronor
ur Fonden till Verksamhetsutövare för finansiering av miljöomställningsåtgärder. Fondens
utgående värde efter år 2 är därmed 9.709.900.000 kronor, vilket är det belopp som är
föremål för indexering. Med en indexering om 1 % blir Fondens ingående värde år 3
9.719.609.900 kronor.

6.1.4

Utöver vardera Parts åtagande att betala in driftsmedel enligt fördelningen i detta Avtal
inklusive efter eventuell omfördelning enligt de begränsningar som anges i detta Avtal, ska
Part inte vara skyldig att betala in några ytterligare driftsmedel, ställa borgen eller annan
säkerhet för Bolaget.

6.2

Extern finansiering
Bolaget har rätt att uppta extern finansiering i den mån det, för både Bolaget och Parterna,
av styrelsen bedöms lämpligt och ekonomiskt fördelaktigt för finansieringen av löpande
rörelsekostnader i Bolaget, inklusive för att överbrygga finansiering från Parterna avseende
beslutade miljöomställningsprojekt.
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6.3

Finansieringsansvarets fördelning mellan Parterna

6.3.1

Ansvaret för finansiering av Fonden har fastställts och fördelats mellan Parterna i
proportion till respektive Parts ägarandel av Bolaget, vilket motsvarar respektive Parts
andel av den totala årsproduktionen för Kraftverken (”Ursprunglig
Normalårsproduktion”). Ursprunglig Normalårsproduktion har fastställts baserat på de
uppgifter som respektive Part lämnat om årlig produktion för Kraftverken enligt senaste
taxering, antingen i den allmänna Fastighetstaxeringen år 2013 eller därefter i särskild
fastighetstaxering. De Kraftverk som Part rapporterat ska ingå i beräkningen enligt
överenskomna kriterier för Kraftverk har förtecknats i Bilaga 6.3.1. Varje Part ansvarar för
korrekt inrapportering gjorts och att korrekt rapportering görs vid avstämningstidpunkterna
enligt punkt 6.4.1 nedan. En Part som vid tidpunkten för ingående av detta Avtal sålunda
producerade tio (10) procent av den Ursprungliga Normalårsproduktionen har ett
finansieringsåtagande att till Bolaget betala in driftsmedel motsvarande tio (10) procent av
Fonden. Varje Parts finansieringsåtagande inklusive principer för beräkningen av
produktion och kriterier för inkluderade Kraftverk anges närmare i Bilaga 6.3.1.

6.4

Principer för minskning av Fonden och omfördelning av finansieringsansvaret

6.4.1

Parternas respektive andel av den Ursprungliga Normalårsproduktionen är utgångspunkten
för Parts ansvar att finansiera Fonden. Mot bakgrund av den långa avtalstiden ska
omräkning, som kan leda till omfördelning av finansieringsansvaret, ske vid två tillfällen.
Parterna åtar sig därför att år 2025 och år 2031 genomföra avstämningar mellan den
Ursprungliga Normalårsproduktion och den sammanlagda normalårsproduktion vid
respektive avstämningstillfälle med tillämpning av de principer som fastställts i Bilaga
6.3.1 (”Framtida Normalårsproduktion”). Om sådan avstämning utvisar förändringar
mellan den Framtida Normalårsproduktionen jämfört med Ursprunglig
Normalårsproduktion ska omfördelning ske med tillämpning av samma principer enligt
vad som gällt vid fastställande av finansieringsåtagandet i samband med Avtalets
ikraftträdande, enligt Bilaga 6.3.1.

6.4.2

Om den Framtida Normalårsproduktionen är större än den Ursprungliga
Normalårsproduktionen förblir Fondens storlek oförändrad. Om den Framtida
Normalårsproduktionen däremot är mindre än den Ursprungliga Normalårsproduktionen
kan Fonden komma att minskas enligt vad som anges nedan. En omfördelning ska börja
gälla från och med det nästkommande räkenskapsåret efter avstämningstidpunkten, dvs.
från och med år 2026 efter avstämning gjord år 2025 och från och med år 2032 efter
avstämning gjord år 2031.

6.4.3

Minskning av Fonden vid minskad Framtida Normalårsproduktion:
(i)

Vid en minskad Framtida Normalårsproduktion där minskningen i jämförelse
mot den Ursprungliga Normalårsproduktionen är mindre än 2 procent, ska
Fonden förbli oförändrad. Att omfördelning kan ske mellan Parterna efter
omräkning av respektive Parts andel av Framtida Normalårsproduktion har
beskrivits ovan.

(ii)

Vid en minskad Framtida Normalårsproduktion där minskningen i jämförelse
mot den Ursprungliga Normalårsproduktionen är större än 2 procent ska
Fonden minskas, dock endast till den del minskningen är större än 2 procent
av den Ursprungliga Normalårsproduktionen. Den därigenom reducerade
Fonden fördelas därefter Parterna emellan baserat på Parternas andel av den
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Framtida Normalårsproduktionen i enlighet med de principer som framgår av
Bilaga 6.3.1.
Sammantaget innebär det ovanstående att samtliga Parters respektive gällande
finansieringsåtagande kan komma att justeras i proportion till Parternas respektive andel av
Framtida Normalårsproduktionen.
6.5

Parts förvärv av kraftverk under Avtalsperioden
Parterna har enats om att det är förhållandena vid Avtalets ikraftträdande som ska utgöra
grunden för finansieringsåtagandet och att det endast är förändringar avseende Kraftverken
inkluderade i Bilaga 6.3.1 som ska kunna påverka Parts finansieringsåtagande. Av detta
följer att sådana kraftverk som Part kan komma att förvärva under Avtalsperioden inte ska
inkluderas i Bilaga 6.3.1 och därmed inte påverka beräkningsunderlaget för
normalårsproduktionen.

6.6

Bortfallande Kraftverk under Avtalsperioden

6.6.1

Kraftverk som ingår i Bilaga 6.3.1 men som läggs ned eller rivs ut under Avtalsperioden
ska fortsatt ingå i beräkningsunderlaget fram till nästkommande avstämningstidpunkt
enligt punkt 6.4.1 då omfördelning ska ske.

6.6.2

Vid försäljning av Kraftverk mellan Parter eller från Part till utomstående gäller de
principer som anges i punkt 7 nedan.

6.7

Bristande inbetalning
Part som underlåter att fullgöra åtagandet om att finansiera Fonden och därmed underlåter
att till Bolaget inbetala driftsmedel har inte rätt att ansöka om medel ur Fonden och ska
följaktligen inte tilldelas några medel. Detsamma gäller för tredje man som förvärvat ett
Kraftverk utan att tillträda Avtalet eller annars fullgöra finansieringsåtagandet. Detta gäller
oavsett om förvärvet skett från Part eller Parts konkursbo.

6.8

Budget
Styrelsen ska årligen fastställa en budget för Bolagets verksamhet kommande räkenskapsår
enligt budgetprinciperna angivna i Bilaga 6.7 (”Budgetprinciper”). Budgeten ska ange det
belopp som styrelsen bedömer kommer att krävas i inbetalningar för att Bolaget under det
kommande räkenskapsåret ska kunna bedriva verksamheten enligt Verksamhetsplanen. Om
Budgeten behöver revideras under löpande år och/eller budgetprinciperna behöver
revideras ska styrelsen tillse att sådan revidering görs. Parterna är eniga om att avsikten är
att Budgeten ska bestå av en för Parterna bindande del avseende det kommande
räkenskapsåret. Därutöver ska en uppskattning göras av förväntade utbetalningar under
nästkommande fyra räkenskapsår.

6.9

Nyemission och inlösen av aktier i vissa fall
I samband med omfördelning enligt punkt 6.4, Parts utträde i förtid enligt punkt 10.1 eller
Parts konkurs eller obestånd enligt punkt 12 kan det uppkomma behov av att nyemittera
eller inlösa aktier i Bolaget. Sådana aktiekapitalsförändringar beslutas med stöd av sådan
majoritet som anges i ABL och vardera Part förbinder sig att rösta för sådana åtgärder vid
omfördelning eller annan händelse enligt det föregående.
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6.10

Vinstutdelning
Som anges i punkt 4.6.1 har Bolaget inte till syfte att generera vinst. Målsättningen är att
inget överskott ska uppstå, bland annat för att undvika negativa skattekonsekvenser för
Bolaget och Parterna. Som huvudregel gäller därför att inga vinstmedel ska ackumuleras i
Bolaget.

6.11

Aktieslag och aktiekapital

6.11.1

Bolaget ska endast ha aktier av en och samma klass.

6.11.2

Med undantag för omfördelning som kan följa vid förhållanden som anges i punkt 6.9, ska
eventuella förändringar i aktiekapitalet, inklusive fondemissioner, och emission av
konvertibler, teckningsoptioner eller andra instrument som kan berättiga till erhållande av
aktier i Bolaget, eller upptagande av vinstandelslån eller kapitalandelslån samt skapande av
ny klass av aktier endast kunna ske efter beslut av samtliga Parter.

7.

ÖVERLÅTELSE AV AKTIER

7.1.1

I enlighet med punkt 6 ovan framgår att Parternas respektive Kraftverk och dess
årsproduktion utgör grunden för beräkningen av såväl Parts ansvar för finansiering av
Fonden som respektive Parts andel i Bolaget.

7.1.2

Om Part väljer att överlåta Kraftverk eller aktier i ett kraftverksägande bolag helt eller till
del som innebär att en majoritetsposition övergår på förvärvaren (dvs. en aktiepost som
innebär att Part förlorar majoritetsägandet i ett Kraftverk) till annan Part eller tredje man
ska följande gälla. Säljande Part ska tillse att förvärvare som inte är Part ansluter sig till
detta Avtal och åtar sig ansvar för finansiering av Fonden motsvarande den andel av
normalårsproduktionen som det förvärvade Kraftverket producerar. Vidare ska förvärvaren
förvärva aktier i Bolaget från säljande Parten motsvarande den andel av
normalårsproduktionen som den förvärvade vattenkraftsanläggningen producerar. I den
mån Part överlåter Kraftverk till annan ska ansvaret för att finansiera Fonden omfördelas
från överlåtaren till förvärvaren i motsvarande utsträckning vid genomfört förvärv och inte
vid avstämningstidpunkterna enligt punkt 6.4.1 ovan. I händelse av att förvärvande part
inte ansluter sig till Avtalet (oberoende av anledning härför) ska säljande Part fortsatt
ansvara för finansieringsåtagandet för den andel av normalårsproduktionen som den
förvärvade vattenkraftsanläggningen producerar.

7.1.3

Som anges i punkt 6.7 ovan gäller att en förvärvande part (oavsett om förvärvet sker från
Part eller Parts konkursbo) som inte inträder i Avtalet eller annars fullgör åtagandet om
finansieringen av Fonden, inte har rätt att ansöka om medel ur Fonden.

7.1.4

Om Part överlåter ett eller flera Kraftverk till annat bolag inom samma koncern ska bolag
inom samma koncern inte anses som två parter enligt detta Avtal utan fortsatt som en.
Någon omfördelning av ägande eller finansieringsåtagande ska därför inte ske, utan
säljande Part kvarblir med sitt ägande respektive finansieringsåtagande. Om Part som en
del av den koncerninterna överlåtelsen instruerar det övertagande koncernbolaget att till
Bolaget betala den del av finansieringsåtagandet som det överlåtna Kraftverket
representerar, ska Part fortsatt vara ytterst ansvarig för fullgörande av sådan del av
finansieringsåtagandet.
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7.1.5

Efter att förvärvare undertecknat förvärvsavtal men före tillträde ska Parterna medverka till
att förvärvare ges rätt till information om Bolaget och/eller Avtalet i den mån detta kan ske
utan att skada Parterna och/eller Bolaget.

7.1.6

I den mån omfördelning sker enligt punkt 6.3 ovan är Parterna överens om att
aktieöverlåtelser ska ske för att återspegla respektive Parts nya andel av den Framtida
Normalårsproduktionen. Parterna åtar sig därmed att såväl överlåta som förvärva aktier av
övriga Parter som krävs för att återspegla nytt ägande i Bolaget och därmed andel av
Fonden.

8.

KONKURRENS

8.1

Parterna är medvetna om att det är av yttersta vikt att Parternas samarbete och Bolagets
verksamhet (innefattande Bolagets styrelse, ledning, verkställande direktör och annan
personal) hanteras och drivs i enlighet med gällande konkurrensrättslagstiftning. Parterna
förbinder sig därmed att inte dela information, material eller ingå avtal eller
överenskommelser med varandra och/eller tredje man som riskerar vara ett agerande i strid
med konkurrensrättsliga lagar och regler. Varje Part är ensamt ansvarig för efterlevnaden
av sådana lagar och regler.

8.2

Parterna har upprättat en Code of Conduct som vardera Part åtar sig att efterleva,
Bilaga 8.2.

9.

PANT ÖVER AKTIERNA
Part äger inte rätt att utan samtliga Parters skriftliga medgivande pantsätta eller på annat
sätt upplåta säkerhetsrätt i del eller hela aktieinnehavet i Bolaget till annan Part eller tredje
man.

10.

PARTS UTTRÄDE I FÖRTID OCH BOLAGETS UPPLÖSNING

10.1

Parts utträde i förtid

10.1.1

Ingen Part har rätt att lämna samarbetet i förtid eller säga upp Avtalet till upphörande om
inte någon av följande situationer föreligger:
(a)

Utträdande Part fullgör kvarvarande del av sitt finansieringsåtagande enligt anvisning
från Bolagets styrelse; eller

(b)

Samtliga Parter samtycker till utträdet.

10.1.2

Om Part utträder enligt denna punkt 10.1 ska sådan Part ställa sina aktier till förfogande för
inlösen enligt principerna i punkt 13 nedan. Om Part inte ställer sina aktier till förfogande
kvarstår Partens finansieringsåtagande oförändrat.

10.2

Bolagets upplösning i förtid
Ett beslut om att begära Bolaget i likvidation eller på annat sätt upplösa Bolaget i förtid
kan enbart fattas under följande förutsättningar:
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(a)

En eller flera Part(er) efter en välgrundad analys bedömer att någon eller några av
Grundförutsättningarna inte längre föreligger och en majoritet enligt punkt 5.2 (i) eller
(ii) ansluter sig till sådan tolkning och, med beaktande av beslutsordning enligt punkt
10.3 nedan, biträder beslutet om att avsluta samarbetet, säga upp Avtalet i förtid och
därmed upplösa Bolaget; eller

(b)

Med avvikelse från majoritetskravet för likvidation enligt ABL, att samtliga Parter är
eniga om att Bolaget ska träda i likvidation eller upplösas på annat sätt.

10.3

Beslutsordning för Bolagets upplösning i förtid

10.3.1

Ett beslut enligt punkt 10.2 (a) förutsätter beslut, med den i punkt 5.2 föreskrivna
majoriteten, på två på varandra följande Ägarmöten. Det andra Ägarmötet ska hållas 12
månader efter det första Ägarmötet om inte Parterna kommer överens om annat. Under
denna tid ska Parterna gemensamt verka för att åtgärda de brister i grundförutsättningarna
som bedömts föreligga med målsättningen att kunna driva Bolaget vidare under hela
Avtalsperioden.

10.3.2

Om det andra Ägarmötet beslutar i enlighet med punkt 10.2 (a) ska Bolaget avvecklas och
likvideras enligt principerna i punkterna 10.5 och 10.6, såvida inte Parter som motsatt sig
att Bolaget ska upphöra beslutar att driva det vidare utan de Parter som röstat för
upplösning.

10.4

Nya projekt efter beslut enligt punkt 10.3
Enligt punkt 10.3 kan Part(er) besluta sig för att driva Bolaget vidare även om vissa Parter
med stöd av majoritet som föreskrivs i punkt 5.2 beslutat om att lämna samarbetet och
därmed har för avsikt att upplösa Bolaget. Parter som har för avsikt att lämna Bolaget har
inget ansvar för sådan finansiering som Bolaget åtar sig efter att beslut enligt punkt 10.3
fattats. Däremot åtar sig samtliga Parter att fullgöra de finansieringsbeslut som Bolaget, vid
tidpunkten för beslut enligt 10.2 (a), mot Verksamhetsutövare utfäst sig att fullgöra.

10.5

Bolagets avveckling
Bolaget ska avvecklas under ordnade former där Bolaget fullgör de betalningsåtaganden
som Bolaget har enligt beslutad finansiering gentemot Verksamhetsutövare
(”Avvecklingsfasen”). Under Avvecklingsfasen ska Parterna fullgöra sina åtaganden enligt
detta Avtal och därvid tillse att Bolaget har finansiering för att genomföra verksamheten
under Avvecklingsfasen. Under Avvecklingsfasen ska inte Bolaget åta sig några nya
finansieringsåtaganden eller på annat sätt förbinda sig i förhållande till utomstående eller
utfärda några utfästelser till Verksamhetsutövare angående möjlighet att erhålla medel ur
Fonden.

10.6

Likvidation
Efter att Bolaget genomgått Avvecklingsfasen förbinder sig Parterna att på bolagsstämma
besluta i enlighet med beslut fattat på Ägarmötena om att Bolaget ska träda i likvidation.

11.

PARTS AVTALSBROTT
Part som i väsentlig mån har brutit mot sina förpliktelser enligt Avtalet, och sådan Part inte
vidtagit rättelse inom 30 dagar från begäran om rättelse, har övriga Parter rätt att kräva att
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sådan felande Part omedelbart fullgör sitt totala finansieringsåtagande och ställer sina
aktier till förfogande för inlösen.
12.

PARTS INSOLVENS OCH KONKURS
Om Part försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion,
träder i likvidation eller på annat sätt rimligen kan förmodas vara insolvent (en
”Obeståndssituation”) och Parts fullgörande av sitt finansieringsåtagande till följd av
detta omöjliggörs ska Fonden reduceras med berörd Parts andel, dvs. övriga Parters
nominella finansieringsåtagande ska inte utökas. Om annan Part förvärvar berörd Parts
Kraftverk (oavsett om förvärvet sker direkt från berörd Part eller på annat sätt) gäller
istället vad som anges i punkt 7.1.2 om övertagande av finansieringsansvar.

13.

INLÖSEN AV AKTIER
Om Part utträder i förtid enligt punkt 10.1, Part försätts konkurs eller hamnar på obestånd
enligt punkt 12 eller Part begår avtalsbrott enligt punkt 11 ska sådan Parts aktier inlösas.
Inlösen ska ske till aktiernas kvotvärde.

14.

ANSVAR OCH ANSVARSSBEGRÄSNING

14.1

Ingen Part ska enligt detta Avtal vara ansvarig gentemot övriga Parter för indirekta skador
eller följdskador (inklusive intäkts- eller vinstbortfall, goodwill och förväntade
besparingar).

14.2

Respektive Parts ansvar enligt detta Avtal ska vara begränsat till ett maximalt belopp som
motsvarar respektive Parts totala finansieringsåtagande enligt punkt 6.1 med tillägg för
eventuella rättegångskostnader, kostnader för skiljeförfarande inklusive ombudskostnader
med mera som Part kan komma att åläggas att betala.

15.

FORCE MAJEURE
Part ska inte anses ha brutit mot detta Avtal i den mån inbetalning av driftsmedel
omöjliggörs av krig, naturkatastrof och/eller terrorattentat. Såvida Bolaget inte upplöses till
följd av force majeure-situationen eller på annan grund enligt detta Avtal, ska Part fullgöra
sådant betalningsansvar så snart force majeure-situationen inte längre föreligger.

16.

AVTALSPERIOD OCH AVTALETS UPPHÖRANDE

16.1

Med förbehåll för vad som framgår av punkt 16.2 nedan träder detta Avtal ikraft den dag
då samtliga Parter undertecknat Avtalet, och gäller till det tidigare av (i) Parterna har
utbetalat samtliga medel i Fonden, (ii) utgången av år 2037 eller (iii) Bolagets upplösning i
förtid enligt punkt 10.2 (”Avtalsperiod”). Under förutsättning att medel återstår i Fonden
kan Parterna besluta om att förlänga Avtalsperioden med högst tre (3) år efter år 2037 för
genomförande av planlagda miljöomställningar och för hantering av pågående
omställningsprojekt, under förutsättning att en majoritet enligt punkt 5.2 är överens om att
så ska ske.
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16.2

Ikraftträdandet av detta Avtal förutsätter (i) lagakraftvunnet godkännande att ingå detta
Avtal från kommunfullmäktige för Skellefteå Kraft, Tekniska verken , Mälarenergi,
Jämtkraft respektive Sollefteåforsen, där varje sådan Part åtar sig att så snart som möjligt
meddela samtliga övriga Parter när respektive lagakraftvunnet beslut meddelats, och (ii) att
riksdagen antagit en proposition för ny lagstiftning angående vattenmiljö och vattenkraft. I
samband med att sista berörd Part lämnar besked om att lagakraftvunnet beslut meddelats
och under förutsättning att riksdagen vid denna tidpunkt antagit en proposition för ny
lagstiftning angående vattenmiljö och vattenkraft träder detta Avtal ikraft enligt punkt 16.1
ovan.

17.

SEKRETESS
Parterna förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för utomstående avslöja någon
information som en Part mottagit från en annan Part och som är av sådan art att den är att
betrakta som övriga Parters affärshemligheter. Parterna åtar sig även att utarbeta och
upprätthålla särskilda rutiner för klassificering av information som omfattas av denna
punkt 17. Vissa av Parterna omfattas av offentlighets- och sekretesslag (2009:400).
Parterna är införstådda med och accepterar att dessa Parters åtagande under denna punkt 17
kan begränsas av ovan nämnd lag. Om sådan Part som omfattas av offentlighets- och
sekretesslag (2009:400) behöver utlämna information för att efterleva denna lag ska sådan
Part, om så är lagligen möjligt, samråda med övriga Parter gällande sådant utlämnande.

18.

KOSTNADER
Om inte annat anges i detta Avtal, ska vardera Part svara för och bära sina egna kostnader
som uppkommer i anslutning till ingående av eller avtalsenliga fullgörande av detta Avtal.
Parterna är dock eniga om att Part vid en eventuell tvist kan komma att åläggas att betala
rättegångskostnader, kostnader för skiljeförfarande, inklusive ombudskostnader med mera.

19.

MEDDELANDEN

19.1

Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom bud eller rekommenderat brev till
Parternas uppgivna adresser enligt Bilaga 19. Meddelandet ska anses ha kommit
mottagaren tillhanda
(a)

om avlämnat med bud: vid överlämnandet; eller

(b)

om avsänt med rekommenderat brev: två (2) dagar efter avlämnande för postbefordran.

19.2

Adressändring ska meddelas övriga Parters på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse.

20.

ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
Med undantag för övergång genom fusion eller delning får Part inte helt eller delvis
överlåta, pantsätta eller på annat sätt förfoga över sina rättigheter och/eller skyldigheter
enligt detta Avtal till annan än förvärvare av Kraftverk (och då på de villkor som anges i
detta Avtal) utan att först ha fått ett skriftligt godkännande från övriga Parter.
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21.

PASSIVITET
Part ska inte gå miste om någon rättighet enligt Avtalet på grund av sin underlåtenhet att
göra gällande någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande
hänförligt till Avtalet. Regler om reklamations- och preskriptionsfrister ska dock tillämpas.

22.

BESTÄMMELSES OGILTIGHET
För det fall bestämmelser i Avtalet helt eller delvis är ogiltiga ska inte Avtalet i sin helhet
anses ogiltigt utan resterande delar av Avtalet ska fortsätta gälla. I den mån ogiltigheten
väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet så ska i stället en skälig
anpassning av Avtalet ske.

23.

FULLSTÄNDIG REGLERING
Alla överenskommelser, åtaganden och utfästelser i anledning av Avtalet (oavsett om dessa
varit skriftliga eller muntliga) som gjorts före Avtalet ersätts av detta Avtal med bilagor.

24.

ÄNDRINGAR
Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska vara skriftliga och undertecknade av Parterna
för att vara bindande.

25.

TILLÄMPLIG LAG
Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

26.

SKILJEDOM

26.1

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

26.2

Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas om
inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga
omständigheter bestämmer att Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas.
I förstnämnda fall ska skiljenämnden bestå av tre (3) skiljemän.

26.3

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.
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Detta Avtal har upprättats i nio (9) likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt.

[Ort:]
[Datum:]
[NAMN]
________________________
[Namnförtydligande:]

_______________________
[Namnförtydligande:]

[Ort:]
[Datum:]
[NAMN]
________________________
[Namnförtydligande:]

_______________________
[Namnförtydligande:]

[Ort:]
[Datum:]
[NAMN]
________________________
[Namnförtydligande:]

_______________________
[Namnförtydligande:]

[Ort:]
[Datum:]
[NAMN]
________________________
[Namnförtydligande:]

_______________________
[Namnförtydligande:]

19(21)

SLUTLIG VERSION 7 december 2017

[Ort:]
[Datum:]
[NAMN]
________________________
[Namnförtydligande:]

_______________________
[Namnförtydligande:]

[Ort:]
[Datum:]
[NAMN]
________________________
[Namnförtydligande:]

_______________________
[Namnförtydligande:]

[Ort:]
[Datum:]
[NAMN]
________________________
[Namnförtydligande:]

_______________________
[Namnförtydligande:]

[Ort:]
[Datum:]
[NAMN]
________________________
[Namnförtydligande:]

[Ort:]
[Datum:]
[NAMN]

_______________________
[Namnförtydligande:]
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________________________
[Namnförtydligande:]

_______________________
[Namnförtydligande:]
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