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§ 232
Option Kattegatt offshore. KS 2016-315

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Meddela Agrivind AB att såväl Falkenberg Energi AB som Falkenbergs kommun, i
enlighet med beslut i Falkenberg Energi ABs styrelse, avstår från optionen i punkt 2.3 i
tilläggsavtalet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-22
Styrelseprotokoll Falkenberg Energi 2016-07-04
PM Kattegatt Offshore, Jens Melin 2016-06-23
Aktieöverlåtelseavtal, Agrivind och Falkenberg Energi 2008-07-10 samt tilläggsavtal
2010-12-29
Sammanfattning av ärendet
2008 sålde Falkenberg Energi hela sitt innehav (51 %) i Favonius till den andre ägaren
Agrivind. Favonius verksamhet är helt inriktat på att projektera och uppföra en
gruppstation för vindkraft i allmänt vatten utanför Falkenberg. Företaget har fått
erforderliga tillstånd för att bygga 50 vindkraftverk.
Enligt försäljningsavtalet och tilläggsavtalet, daterat 2010-12-29, ska Falkenberg Energi
erhålla en tilläggsköpeskilling om 30 MSEK om och när projektet är realiserat och
samtliga verk har tagits i drift. Avtalen innehåller även en option för Falkenberg Energi,
alternativt, Falkenbergs kommun att förvärva max 5 vindkraftverk på marknadsmässiga
villkor, tilläggsavtalet punkt 2.3.
Vid ett möte mellan företrädare för Agrivind, Falkenbergs kommun och Falkenberg Energi
den 3 maj 2015 diskuterades förutsättningarna att förverkliga projektet. Enligt Agrivinds
bedömning förväntas investeringskostnaden på verken vara ca 150 Mkr/verk. De inledande
stegen i projektet är att sätta upp en vindmätningsmast och undersöka bottenförhållandena
individuellt för varje fundament. Detta för att kunna välja fundamentskonstruktion och
utföra dimensionerade beräkningar. Då detta ännu inte är gjort finnas det inget annat
beslutsunderlag än uppskattningar. Detta gör att projektet är förknippat med stora risker
vid denna tidpunkt. Agrivind står inför att hitta finansiering till projektet, för att inte
försvåra det arbetet ber de Falkenbergs kommun att avstå från optionen.
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Forts § 232
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi direkt, men på sikt kan beslutet underlätta för
Agrivind att hitta finansiärer som kan förverkliga projektet och på så sätt skapa
arbetstillfällen i Falkenberg.
Övervägande
På grund av risker i projektet och höga investeringskostnader föreslår styrelsen i
Falkenberg Energi att avstå från optionen i tilläggsavtalets punkt 2.3.
Yrkanden
Per Svensson (S) och Claës-L Ljung (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2016-08-24 och anslaget 2016-08-24.
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Ärende
Agrivind har bett FEAB/kommunen deklarerar sin avsikt gällande optionen i projektet
Kattegatt Offshore.
Bakgrund
2008 sålda Falkenberg Energi hela sitt innehav (51 %) i Favonius till den andre ägaren
Agrivind. Favonius verksamhet är helt inriktat på projektera och uppföra en gruppstation
för vindkraft i allmänt vatten utanför Falkenberg. Företaget har fått erforderliga tillstånd
för att bygga 50 vindkraftverk.
Enligt försäljningsavtalet och tilläggsavtalet, daterat 2010-12-29, ska Falkenberg Energi
erhålla en tilläggsköpeskilling om 30 MSEK om och när projektet är realiserat och
samtliga verk har tagits i drift. Avtalen innehåller även en option för Falkenberg Energi,
alternativt, Falkenbergs kommun att förvärva max 5 vindkraftverk på marknadsmässiga
villkor, tilläggsavtalet punkt 2.3.
Vid ett möte mellan företrädare för Agrivind, Falkenbergs kommun och Falkenberg
Energi den 3 maj 2015 diskuterades förutsättningarna att förverkliga projektet. Enligt
Agrivinds bedömning förväntas investeringskostnaden på verkan vara ca 150 Mkr/verk.
De inledande stegen i projektet är att sätta upp en vindmätningsmast och undersöka
bottenförhållandena individuellt för varje fundament. Detta för att kunna välja
fundaments konstruktion och utföra dimensionerande beräkningar. Då detta ännu inte är
gjort finnas det inget annat beslutsunderlag än uppskattningar. Detta gör att projektet är
förknippat med stora risker vid denna tidpunkt.
Agrivind står inför att hitta finansiering till projektet för att inte försvåra det arbetet ber
de oss att avstå från optionen.
Beslutsförslag
På grund av risker i projektet och höga investeringskostnader föreslår styrelsen i
Falkenberg Energi att avstå från optionen i tilläggsavtalets punkt 2.3.
Ärendet skickar vidare till Falkenberg Stadshus AB för vidare handläggning.
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