Protokoll varstamman Svardsjo Svartnas Besparingsskog
23/5 2015

1.

Godkannande av kungorelsen fOr stamman.

Ordfdranden Anders Ax redogjorde for kungorelsen och stti.mman godkiinde denna.
2.

Val sekreterare fOr stiimman

Stefan Sparring valdes som sekreterare
3.

Val av justeringsman tillika rostraknare.

Gckan Vestlund samt Mikael MrutegArd
4.

Faststallande av rostlangden.

Narvarolista skickades runt. Stlimman bifoll att rostliingd faststlilles med den som grund om sA skulle krlivas.
5.

Foredragande av styrelsens ffirvaltningsberiittelse fOr ar 2015.

Ordforanden lliste ur berlittelserna och stlimman ansAg dem sedan foredragna.
Foredragning av revisorernas berattelse over verkstalld granskning av ffirvaltningen samt fraga
6.
om ansvarsfrihet fOr styrelsen fOr den tid ffirvaltningsberattelsen omfattar.
Ordforanden lliste delar av revisorernas berlittelse och styrelsen erholl sedan ansvarsfrihet av stiimman for den
tid som forvaltningsberlittelsen omfattar.
7.

Faststallande av balansrakningen samt beslut om utdelning till delagarna fOr ar 2015.

Balansriikningen och styrelsens forslag till utdelning faststlilldes av stiimman.
8.

Information Anglan Vind AB

Denna punkt foredrogs innan punkt 5 i dagordningen.
Dag Melkersson, Borango Utvecklings AB, presenterade Uiget i projekteringen av vindparken rorande
miljotillstand, arrendeavtal samt forsliljning.
Ansokan om tillstAnd ar nu inliimnad, en parm i I 0 exemplar har producerats och delats ut till berorda instanser.
Uinsstyrelsen granskar nu internt, svar beraknas den31/5. ·
ArbetsgAngen nu ar att remiss skickas till Falu kommun. Liinsstyrelsen kan sedan begara komplettering. Anglan
Vind AB granskar kompletteringsbegaran och upprattar handlingsplan sa.mt budget for komplettering.
Dlirefter genom for man komplettering och lamnar denna till Uinsstyrelsen varpA Liinsstyrelsen kungor ansokan.
Remissinstanser svarar innan beslut av Liinsstyrelsen.
Kostnader
Budget for 2015 var pA 1,5Mkr och utfallet pA 1,6 Mkr. Vad det galler nedlagd tid sA var budget 1330 h och
utfallet 1405 h.
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Kostnader 2016 till och med inlamnande av tillstAndsansokan lir 0,6 Mkr. Kostnader utover tillstAndsprojekt lir
cirka 0,2 Mkr.
Vad som tillkommer fran nu lir kostnader for att mota kompletteringsbegliran, kostnader for forsliljning av
projektet, for ett arrendeavtal samt eventuell vindmlitning.

Man for en diskussion med Vattenfall om skadestAndsavtal angaende det "intrang" som deras verk vid
Svartnasprojektet gor pa Anglanprojektet. Dag har raknat med ett produktionsbortfall motsvarande ett halvt
vindkraftverk. Det ror sig alltsa om potentiellt missade intlikter pa 1-2 Mkr tOr Besparingen, sa ett
skadestAndsavtal skall aterspegla den verkligheten.

Tva tunga aktOrer lir redan intresserade, men det vanligaste slittet vid forsliljning av projekt lir en
tredjepartsfdrsliljning, det vill saga ett auktionsforfarande. Ernst & Young, Newsec, Silver Road Wind Power lir
exempel pa aktorer som kan vliljas som mliklare.
Mojliga intliktsnivaer vid olika tidpunkter
En forsliljning av projektet nu, innan tillstand, berliknas kunna ge 6-7 Mkr. Vid ett tillstand okar vlirdet och nlir
man natt laga kraft kan projektets vlirde uppga till cirka 0,5 Mkr per MW, det vill saga runt 30-33 Mkr.
Vindmlitning kan vara nOdvlindig tOr att taut basta mojliga pris och i sa fall kostar den ungefar 1,5 Mkr och
skall fortga i minst 12 manader. Dag papekade att den mlingd vinddata som finns i omradet bor racka for en
forsliljning men att projektets vlirde, som sagt, kan oka om den genomfors.
Tidsplanen
Begliran komplettering:
Veto:
Komplettering inlamnad:
Kungorande:
Remisser:
Tillstand:

juniljuli
juni
oktober/november
Q1 20 17
Q22017
Q2/3 2017

Bestiimma tid och plats fOr protokolljustering

9.

Besparingens kontor 31/5 2016 klockan 18.00
10.

Ovriga fragor.
•

11.

Lars-Erik Backlund svarade pa fr!gan om ett nytt skogsv!rdsavtal skulle komma att tecknas. Det gamla
har sagts upp och pa det styrelsemote som foregick stlimman oppnades anbud fran olika organisationer.
Avtal skall sedan tecknas med den som gett det h5gsta budet avseende rotnetto samt Higsta kostnadema
for skogsvarden. Mellanskog var den akt5r som gick vinnande ur det anbudsfOrfarandet.
Motets avslutande.

klockan 20:45

Vid protokollet

Anders Ax

Justeras

Stefan Sparring
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