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Mellan Ale kommun, 212000-1439, 449 80 Alafors, nedan kallad kommunen,
och Ale El Ekonomisk förening, 763500-0040, Box 3004, 449 14 Alafors, nedan
kallad föreningen, har träffats följande

Avtal avseende laddinfrastruktur
§ 1 Syfte
Parterna strävar efter att minska utsläppen av växthusgaser och utveckla
användningen av klimat- och miljövänlig teknik inom energiområdet.
Detta avtal reglerar samverkan av parternas insatser för att förbättra och
utveckla laddinfrastrukturen för elbilar. Parternas samverkan sker i syfte att
tillvarata parternas kunskaper inom olika områden samt i syfte att dela på
kostnaderna för parternas insatser.
§ 2 Definition
Med laddinfrastruktur avses i detta avtal den snabbladdstation som behandlas
i § 4 och annan laddinfrastruktur som parterna överenskommer ska omfattas av
tillämpliga bestämmelser (§§ 2, 3, 5 och § 6 andra – fjärde styckena samt §§ 7 –
10) i detta avtal.
§ 3 Avtalstid
Detta avtal gäller till och med den 31 december 2020. Uppsägs inte avtalet
senast ett år före avtalstidens utgång, förlängs avtalet med ett år varje gång.
Om parterna äger laddinfrastruktur gemensamt, ska en uppsägning även
innehålla ett sådant erbjudande som § 10 föreskriver.
§ 4 Laddstation i Älvängen
Kommunen har från Naturvårdsverket erhållit statsbidrag till en laddstation för
elfordon i Älvängen.
Älvängens Handelsplats AB har upplåtit nyttjanderätt för en snabbladdstation
för elbilar inom fastigheten Starrkärr 1:42 till och med den 1 april 2040. Enligt
nyttjanderättsavtalet svarar fastighetsägaren för snöröjning och gräsklippning
runt laddstationen i samband med fastighetsägarens övriga ytor.
Kommunen har från ABB upphandlat en snabbladdstation för elbilar i
Älvängen. I upphandlingen ingår viss drift.
Kommunen ska till föreningen överlåta 50 procent av den snabbladdstation i
Älvängen som behandlas i denna paragraf, om föreningen gör framställning till
kommunen om detta före den 31 december 2020. Någon ersättning utöver
föreningens insatser enligt detta avtal ska inte utges.
§ 5 Marknadsföring
Marknadsföring av laddinfrastruktur ska ske med nämnande av respektive parts
namn eller logotype om parten önskar det.
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§ 6 Ekonomi
Föreningen ska tillskjuta återstående medel erforderliga för uppförandet av den
snabbladdstation i Älvängen som behandlas i § 4 (kostnader som inte täcks av
erhållet statsbidrag), dock maximalt 200 000 kr.
Avgifter för användning av laddinfrastruktur ska tas ut till marknadspris för att
minska parternas kostnader för laddinfrastruktursatsningar, om parterna inte
bedömer att kostnaderna för uttagandet av avgifter överstiger intäkterna.
Parterna är överens om att dela på drifts- och underhållskostnader på
laddinfrastruktur. Detta ska ske genom en avräkning kalenderårsvis, varvid
driftskostnader inklusive eventuella kapitalkostnader minskas med erhållna
intäkter. Nettot ska därefter delas lika mellan parterna.
Vid en avyttring eller liknande av laddinfrastruktur ska parterna dela vinst eller
förlust lika.
§ 7 Parternas åtaganden
Om inte parterna överenskommer annat, fördelar sig parternas åtaganden på
följande sätt.
Föreningen svarar för tillsyn, drift och underhåll av laddinfrastrukturen, dock
inte i den mån ansvaret ligger på utomstående part.
Till laddinfrastruktur ska inköpas förnyelsebar energi.
Kommunen hanterar löpande kostnader och intäkter. Hur dessa slutligen ska
fördelas framgår av § 6.
Framtida investeringskostnader för laddinfrastruktur ska finansieras gemensamt
av parterna enligt överenskommelse. Hur kapitalkostnader ska hanteras framgår
av § 6.
Parterna ska vid behov bistå varandra, vilket även gäller vid framtida
ansökningar om bidrag för laddinfrastruktur och upphandlingar av sådan.
§ 8 Utveckling av samarbetet
Parterna är överens om att gemensamt verka för att laddstationer och annan
infrastruktur byggs ut inom kommunen, varvid en laddstation i Nödinge centrum
ska prioriteras.
Överenskommer parterna om att bygga ut laddinfrastruktur, ska
överenskommelsen ange att den tillkommande laddinfrastrukturen omfattas av
tillämpliga bestämmelser (§§ 2, 3, 5 och § 6 andra – fjärde styckena samt §§ 7 10) i detta avtal med de ändringar som parterna överenskommer med stöd av
avtalet, dock ska det slutliga nettoresultatet delas lika mellan parterna och
optioner endast användas om det inte är lämpligt att ha ett gemensamt ägande.
§ 9 Parternas företrädare
Vid överenskommelser inom ramen för detta avtal företräds kommunen av
kommunchefen eller den han utser och föreningen av verkställande direktören
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eller den han utser, om inte en part har meddelat den andra parten att någon
annan har erhållit uppdraget att företräda parten. Parternas företrädare äger även
rätt att utlösa och genomföra option reglerade av detta avtal eller
överenskommelser ingångna med stöd av avtalet.
När annan person utses att företräda parten ska andra parten underrättas med
angivande av vilka överenskommelser personen har rätt att ingå.
Beställning av drifts- och underhållsåtgärder på laddinfrastrukturen,
överenskoms av parterna gemensamt. Beställningar av åtgärder som innebär
kostnader understigande 10 000 kr får dock ske utan föregående
överenskommelse, om inte någon av parterna meddelar den andre att så inte
längre får ske. Den som gör en sådan beställning ska senast påföljande arbetsdag
underrätta andra parten.
§ 10 Avtalets upphörande
Uppsägs detta avtal när parterna äger laddinfrastruktur gemensamt, ska vid en
uppsägning följande gälla, om parterna inte överenskommer om något annat.
1. Den part som säger upp avtalet ska i uppsägningen erbjuda den andra
parten att förvärva den förstes andelar i gemensamt ägd laddinfrastruktur
till andelarnas bokförda värde.
2. Har den andra parten inte senast sex månader efter det att uppsägningen
med erbjudandet inkom till parten skriftligen meddelat den uppsägande
parten att erbjudandet accepteras, ska gemensamt ägd laddinfrastruktur
försäljas genom ett anbudsförfarande.
_____
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt.
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