RWE Wind Norway, branch of RWE Wind Norway AB |
c/o Simonsen Vogt Wiig | Filipstad Brygge 1 | 0252 Oslo | Norge

Birkenes kommune

Deres ref: Ordfører
Vår ref: Iris Eski
Mobil: +460730762935
Email: iris.eski@rwe.com

Malmö, 22.10.2020
Birkenes Kommune og RWE
RWE er meget tilfreds med det samarbeidet vi sammen har utviklet, bygget opp og
konkretisert i samarbeidsavtalene som er inngått både med Birkenes kommune og
Birkenes Næringsforum, og etablering av prosjekt vindmulighet som er videreført i
foreningen Vindmuligheter.
Vi har erfart god og konstruktiv dialog, og opplevd god forståelse mellom partene.
Hensikten med en tilleggsavtale mellom Birkenes kommune og RWE
(«Tilleggsavtalen») er å presisere Rammeavtalen av 30.mars 2017, inkludere
Viljeserklæringen 3.september 2020 supplere enkelte bestemmelser og tydeliggjøre
noen av punktene. Denne presisering er nødvendig og av interesse for begge parter.
Forhandlingsmandat for «Tilleggsavtalen» er innenfor RWEs utviklingsteams
ansvarsområde.
RWE har gjennomarbeidede og strengt selvpålagte, internasjonale «Compliance»
regler som er gjeldene for alle RWEs virksomhetsområder. «Compliance» reglene
avkrever at RWE ikke har anledning til å forhandle avtaler med et slikt innhold som
Tilleggsavtalen omfatter, samtidig som RWE søker om forlengelse av ferdigstillelsen
av vindkraftverket på Oddeheia og Bjelkeberg.
Så snart søknaden om forlengelse av ferdigstillelsen er avklart kan vi ferdig presisere
Rammeavtalen og Viljeserklæringen via Tilleggsavtalen, noe vi ser fram til å
gjennomføre.
RWE anmoder om forståelse for dette.
I tilfelle RWE velger å flytte prosjektet til et datterselskap, vil alle inngåtte avtaler med
kommunen overføres sammen med prosjektet til det nye selskapet og RWE vil sette
opp garantiene, f.eks. morselskapsgaranti, som er nødvendig for å sikre oppfyllelsen
av avtalene.
RWE setter pris på det konstruktive samarbeidet med Birkenes kommune. RWE er
overbevist om at et godt og tett samarbeid med lokalsamfunnet er en suksessfaktor
for et vellykket prosjekt.
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