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Hedbodbergets vindpark. Foto: OX2

Solivind El Ekonomisk Förening i korthet
Sveriges största vindkraftskooperativ med ca 4 100 medlemmar.
Tio medlemsägda vindkraftverk på olika platser i Sverige.
El från vindkraft märkt med Naturskyddsföreningens »Bra Miljöval«.
Detalj från nacell. Foto: Patrick Miller.

2017 i sammandrag
En höjning av andelselspriset från 20 öre till 28 öre/kWh trädde i kraft i januari, i
enlighet med ett styrelsebeslut 2016 för att säkra föreningens ekonomi. Andelselspriset kan jämföras med genomsnittligt elpris på marknaden som var 32 öre under
2017 (rörligt spotpris + 2 öres påslag).
I april 2017 registrerades föreningens nya namn: Solivind El Ekonomisk Förening.
Den 23 maj hölls årets föreningsstämma i Grillska Huset i Stockholm, med efterföljande föreläsning av Mattias Goldmann från Fores och middag.
Under sommaren bytte OX2 Vindel namn till Utellus. Utellus administrerar
föreningen och är alla medlemmars elbolag.
Produktionen av el från föreningens vindkraftverk blev under året totalt 65,5 GWh,
vilket är över förväntad nivå enligt beräknade normalvärden.
Efter många års påverkansarbete initierade regeringen i september 2017 en utredning av skattelättnader för andelsägd förnybar el. Resultatet skulle, om det faller
väl ut, kunna innebära drastiskt lägre elkostnad för andelsägare i förnybara energikällor. Utredningens slutsatser skulle ha presenterats den 31 december, men utredningen förlängdes till den 31 mars 2018.
Produktionen var över förväntan. Foto: OX2.
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Föreningsstämma i Grillska huset, Stockholm. Foto: OX2.
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Vd har ordet
I D A G Ä R V I N D K R A F T E N i Norden en av våra eta-

blerade energikällor, och det är nästan svårt att förstå
hur fort utvecklingen har gått. För drygt 10 år sedan,
när föreningen bildades och de första andelsägarna
klev in, var vindkraften ny. Det var en lovande teknik
redan då men ingen kunde förutse hur otrolig den verkligen skulle bli. Sedan dess har teknikframstegen gått
i en rasande fart, kraftverken blir alltmer effektiva och
kostnaderna har sjunkit dramatiskt. Vindkraft är idag
det billigaste sättet att producera el i många länder och
i framtiden kommer det att vara en än mer betydande
kraftkälla, tillsammans med exempelvis solkraft som nu
gör en liknande resa. I en värld som blir allt varmare
där vi måste sänka koldioxidutsläppen och ställa om elproduktionen till förnybart är detta naturligtvis oerhört
positivt.

ägarna svårt att få ihop ekonomin. För Solivinds del är
ekonomin stabil tack vare att vi har städat bland kostnaderna och höjt andelselpriset.
Solivind är Sveriges största vindkraftskooperativ. Vi
är tillsammans drygt 4 000 andelsägare som kan vara
stolta och glada för vi genom vår investering bidrar till
miljön på ett sätt som är utöver det vanliga. Vi har i vårt
ägande tagit ansvar för att mer ren energi faktiskt skapas, varje dag.
Under året har jag pratat med många andelsägare
som med rätta, precis som jag, känner stor stolthet för
sin miljöinsats. När vi tänder lampan eller sätter på spisen där hemma kan vi med gott samvete känna att elen
som vi använder produceras i något av våra egna vindkraftverk någonstans i Sverige.

Vi har i vårt ägande tagit
ansvar för att mer ren energi
faktiskt skapas, varje dag.
De första andelsägarna banade vägen för en energirevolution, och utan oss som vågade satsa och tro på
den nya tekniken hade vi aldrig varit där vi är idag. Så
vi ska klappa oss själva på axeln. Med facit i hand kan vi
konstatera att vi köpte våra första verk till en betydligt
högre peng per kWh än vad dagens verk kostar. De
statliga subventionerna, i form av elcertifikat, som tilldelas producenter av förnybar energi, har sjunkit till rekordlåga nivåer de senaste åren på grund av den stora
vindkraftsutbyggnaden. Vi som köpte och byggde vindkraftverk tidigt tävlar på samma premisser som nyare
anläggningar. Med oförutsägbara relativt höga kostnader och lägre intäkter har många av de tidiga vindkrafts-

Tillsammans gör vi skillnad!
Varma hälsningar

Stina Yones
Vd Solivind El Ekonomisk Förening

Stina Yones, vd för Solivind El Ekonomisk Förening. Foto: Christian Gustavsson.
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Fortsatt tillväxt av förnybar energi i EU

Under 2017 stod förnybar el för över 30 procent av
elförbrukningen i Europa och gick därmed för första
gången förbi förbrukningen av kol. Tillväxten av ny
förnybar elproduktion är emellertid ojämn. Under de
senaste tre åren har Storbritannien och Tyskland ensamma stått för 56 procent av tillväxten. Samtidigt som
Holland, Italien och Portugal under 2017 fattade beslut
om att fasa ut kolet har Spaniens kolkonsumtion ökat
något, och i Östeuropa har de flesta länder inga planer
på att fasa ut kolet.3)
Ca 85 procent av all ny elkapacitet i EU kom från förny1) Bloomberg New Energy Finance
2) Renewables 2016 Global Status Report
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bara energislag under 2017 (23,9 GW), varav 55 procent
från vindkraft och drygt 21 procent från solkraft. Sett över
en längre tidsperiod (2000–2017) så har den installerade
effekten av vind- och solkraft ökat med 266 GW medan
eldningsolja, kol och kärnkraft har minskat med totalt 98
GW samtidigt som naturgas ökat med 97 GW.
Enligt International Energy Agency (IEA), World
Energy Outlook (WEO) 2017 bedöms vindkraft bli den
dominerande kraftgenereringen inom EU strax efter
2030. Detta är i linje med WindEuropes rapport Scenarios for 2030 som menar att vindkraft i Europa kan stå
för 30 procent av kraften.4)

EU:s mål om att i genomsnitt 20 procent av den totala
energikonsumtionen ska komma från förnybara källor
till 2020 ser ut att uppnås och eventuellt även överträffas
på aggregerad nivå. Varje land har inom ramen för detta
individuella, bindande mål att förhålla sig till. Sverige
är det land som har den högsta andelen förnybar energi
med ca 54 procent av sin energikonsumtion (2016).5)
EU:s nuvarande energi- och klimatmål till år 2030
är följande: förnybar energi ska representera minst 27
procent av unionens totala energikonsumtion, utsläppen av växthusgaser ska vara 40 procent lägre år 2030
jämfört med 1990 och energieffektiviteten ska öka med
27 procent.
I slutet av 2016 presenterade EU-kommissionen det
så kallade »vinterpaketet«, ett omfattande energipaket
med olika lagstiftningsförslag som bland annat syftar
till att öka ambitionsnivån. I januari 2018 röstade EUparlamentet för att höja 2030-målen. Förslaget inne-
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Ambition att höja 2030-målen i EU

3) Sandbag and Agora Energiewende
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förbrukning fram till 2040, enligt en analys från EIA.
Av all nyinstallerad elkraftskapacitet på global nivå
stod förnybar energi för nästan 50 procent (2017). Kina
var i särklass det land som investerade mest i förnybart
med 40 procent av de totala investeringarna, mer än dubbelt så mycket som USA. Kina satsar också mycket på
forskning och planerar att under 2018 införa ett eget system för utsläppsrätter som förväntas bli större än EU:s.2)

EUR/MWh
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2017 innehöll klimatpolitiskt sett både positiva och
negativa händelser. I juni 2017 fattade USA:s president
Donald Trump beslut om att lämna Parisavtalet som
slöts 2015. Kina, som har störst koldioxidutsläpp globalt, markerade att de håller fast vid sin del av avtalet
och tog en alltmer ledande roll inom förnybar energi
under året. Frankrikes nytillträdde president Emmanuel
Macron tog även initiativet till en mer offensiv klimatpolitik under devisen »Make our planet great again«.
2017 var ett av de varmaste åren som någonsin har
uppmätts. De globala koldioxidutsläppen ökade med
ca två procent efter att ha legat på samma nivå de
senaste tre åren. Världens länder har kommit överens
om att begränsa den globala uppvärmningen till under
två grader, och enligt IEA behöver 60 procent av den
producerade elen komma från förnybara källor år 2040
för att man ska lyckas nå målet. I slutet av 2016 var den
här siffran 24,5 procent. Många forskare varnar nu för
att det finns en stor risk att världens länder inte gör tillräckligt för att nå målet och uppmanar till att öka insatserna.1)
Världens energiförbrukning beräknas växa med 28
procent mellan 2015 och 2040 och trots att den största
tillväxten av ny produktionskapacitet sker inom förnybart kommer fossil energi, där naturgasen ökar snabbast,
fortfarande stå för mer än 75 procent av världens energi-
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Forskare varnar för att världens länder inte gör tillräckligt för att uppnå klimatmålen. Samtidigt har
kostnaderna aldrig tidigare varit så låga för att bygga ut den förnybara energin och i många länder är
vind- och solkraft redan det billigaste alternativet.

Sammanvägd total produktionskostnad för olika
kraftslag i Europa

Sv

Marknad & omvärld:
Mer förnybar energi krävs för att nå klimatmålen

Sammanvägd total produktionskostnad för landbaserad
vindkraft i Europa

Källa: H2 2016 EMEA LCOE Update
Bloomberg New Energy Finance

bär bland annat att förnybar energi ska representera
minst 35 procent av unionens totala energikonsumtion.
Under våren 2018 inleds trepartsförhandlingar mellan
Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen angående eventuella högre målsättningar.6)

Reformering av handeln med utsläppsrätter
inom EU

Principen för EU:s handelssystem för utsläppsrätter
(ETS) är att begränsa utsläppen. Detta görs genom att
en övre gräns sätts för hur stora de totala utsläppen från
företagen i systemet får vara och utsläppstaket sänks
successivt. På grund av ett stort överskott av utsläppsrätter har systemet emellertid inte fungerat som det var
tänkt. Överskottet har lett till ett lågt pris på utsläppsrätter, vilket gjort det mindre lönsamt för företagen att
minska utsläppen.7)
I november 2017 nådde EU-parlamentet och ministerrådet en överenskommelse om reglerna för den fjärde handelsperioden (2021–2030) som innebär att antalet utsläppsrätter ska minska i snabbare takt varje år för
att vara i linje med Parisavtalets målsättning 2030 med
40 procent lägre koldioxidutsläpp. Den nya lagen godkändes av EU-parlamentet 6 februari 2018. Syftet med
reformen är att stärka handeln samt att höja priset på
utsläppsrätter.8
4) WindEurope
5) Sveriges Regeringskansli
6) European Commission
7) Naturvårdsverket
8) European Parlament

Källa: Agora Energiewende & Sandbag,The European Power Sector in 2017.
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Äldre stödsystem avvecklas till förmån för
auktionsbaserade system

Under 2017 använde sig 67 länder av ett auktionsförfarande för att främja en utbyggnad av förnybar energi,
en kraftig ökning från de sex länder som gjorde det
2005. Trenden är tydlig, äldre stödsystem som garanterar ett visst pris eller en premie för förnybar elproduktion håller på att avvecklas till förmån för nya auktionsbaserade system där priset sätts i konkurrens. I korthet
innebär det att staten auktionerar ut en viss mängd
möjlig kraftproduktion med betalningsgaranti och den
anbudsgivare som erbjuder lägst pris vinner auktionen
och får då bygga anläggningen. Detta har jämfört med
tidigare system inneburit rekordlåga priser inom både
sol- och vindkraft.9

Förnybara energislag konkurrerar ut kol- och
kärnkraft på ekonomiska grunder

Tekniken för förnybar energi utvecklas snabbt och blir
allt effektivare samtidigt som kostnaderna minskar
kraftigt från år till år. Ett talande exempel på den här
utvecklingen under 2017 är Storbritannien där priset på
auktioner för havsbaserad vindkraft vida understeg det
kontrakterade priset för ny kärnkraft. Totalt har produktionskostnaden per MWh för ny landbaserad vindkraft fallit med 67 procent och för solkraft med hela 86
procent under de senaste nio åren.10
Den fortsatta expansionen av förnybara energikällor
i Europa gynnas dessutom av att en stor andel av existerande anläggningar inom kol- och kärnkraft närmar
sig utfasning. Omkring 200 av 280 kolkraftverk i EU är
äldre än 30 år och dessa måste stängas till 2030 för att
uppnå EU:s klimatmål. Kol står idag för ca 20 procent
av elproduktionen inom EU och är alltjämt det kraftslag
som bestämmer marginalpriset på el. Totalt sett är trenden en minskning av kolkraftens andel i EU:s energimix, även om det finns planer på att bygga nya kolkraftverk i Grekland, Ungern, Polen och Rumänien.11
Även många kärnkraftverk har nått eller håller på
att nå slutet av sin livslängd. 128 kärnkraftsreaktorer
fördelade på 14 medlemsländer som genererar 25–30
procent av elproduktionen inom EU har en genomsnittlig ålder på ca 30 år. Kärnkraftens andel i energimixen
minskar. Nybyggnation av kärnkraftverk sker i endast
tre EU-länder: Finland, Frankrike och Slovakien. Dessa
byggprojekt har alla upplevt stora kostnadsöverdrag
och förseningar.12

Elektrifiering bidrar till mer förnybar energi

Trots att energieffektivisering står högt på EU:s agenda
styrs samhället samtidigt mot en ökad grad av elektri-

fiering. Förnybar el har blivit en möjlighet att ersätta
fossila bränslen och därmed minska utsläppen av koldioxid inom framför allt industrin och transportsektorn.
Industrin är den sektor i samhället som står för den
största elförbrukningen. I Sverige är ca en tredjedel av
energianvändningen i industrin elektrifierad varav den
största delen används till värme inom processindustrin.
Det finns flera sätt att använda förnybar el till värme
istället för fossila bränslen, men det kräver en omställning av industriella processer. Ny teknik med exempelvis metoder för lagring av el, politiska beslut och ökad
prisvariation kommer att avgöra hur och när denna omställning görs.13
Ny energiintensiv industri, som exempelvis datacenter, konsumerar stora mängder el för drift av servrar
och kylning av värmen de genererar. De företag som investerar i datacenter, exempelvis Google och Facebook,
har ofta en ambition att producera el som är förnybar.14
Vägtransportsektorn står nästan för en fjärdedel av
växthusgaserna i EU. Målet är att minska utsläppen
från transporter med 60 procent jämfört med 1990 års
nivåer för att kunna begränsa den globala uppvärmningen till två grader.
I november 2017 presenterade EU-kommissionen ett
paket om »ren rörlighet« som innehåller en rad förslag i
syfte att uppfylla EU:s totala klimatmål om 40 procents
mindre utsläpp år 2030. Bland annat föreslås lägre koldioxidutsläpp för nyregistrerade bilar, stöd för utveckling av nya bilbatterier och bättre infrastruktur - exempelvis laddningsstationer - för alternativa bränslen.15
Nyttan av elektrifiering kan förstås genom att jämföra
en elbil som drivs med el från en genomsnittlig europeisk energimix med en bensinbil och där elbilen producerar ca 30 procent lägre utsläpp sett över livscykeln. I
länder som Norge och Frankrike, med låga koldioxidutsläpp i sin elproduktion, är koldioxidutsläppen ca 70
procent lägre.16
Summerat efterfrågas förnybar el alltmer och används i ökande omfattning på bekostnad av den fossila.
Drivkrafterna är både ekonomiska och miljömässiga.

Sverige:
Vindkraftsinvesteringarna har tagit fart igen
Vattenkraft och kärnkraft står tillsammans för ca 80 procent av den svenska elproduktionen
som totalt uppgick till 159 TWh 2017. Vindkraftsproduktionen ökade med 2 TWh under året till
17,3 TWh, vilket motsvarar 11 procent av elproduktionen.17
Det svenska elcertifikatsystem som sjösattes 2003 för
att ytterligare stimulera utbyggnaden av förnybar energi har fram till idag genererat nära 7 GW installerad
vindkraft och en försumbar mängd solkraft, som dock
ökade med 38 procent under 2017.18
I den så kallade Energiöverenskommelsen som ägde
rum 2016 mellan den svenska regeringen, Moderaterna,
Centerpartiet och Kristdemokraterna kom man överens
om att Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser
senast år 2045 samt 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Elcertifikatsystemet förlängdes även med
18 TWh nya elcertifikat till 2030. I juni 2017 beslutade
riksdagen om en linjär kvotkurva med en årlig upptrappning av 2 TWh per år från 2022 till 2030.19
Under 2017 installerades drygt 220 MW ny vindkraft,
en fortsatt minskning jämfört med 2016 (ca 500 MW)
och 2015 (ca 600 MW). Investeringsbesluten nådde
emellertid en rekordnivå under 2017 motsvarande omkring 2 GW ny vindkraft som kommer att uppföras de
kommande åren. Uppskattningsvis hade man redan tagit investeringsbeslut fram tills slutet 2017 på motsvarande 11 TWh av de angivna 18 TWh 2030.
Viktiga faktorer bakom det stora antalet nya investe-

ringsbeslut är den breda politiska överenskommelsen
om 100 procent förnybar elproduktion som ger en tydlig riktning för framtiden, fortsatta kostnadsreduktioner för vindkraft i kombination med ett uppdämt investeringsbehov.
Grundförutsättningarna för vindkraftsutbyggnad i
Sverige är förmånliga i jämförelse med de flesta länder
i EU. Sverige har goda vindförhållanden, en låg befolkningstäthet, bra infrastruktur i form av väg, elnät samt
god tillgång på balanskraft från vattenkraft.20
De åtta svenska kärnkraftverk som är i drift idag är
byggda mellan 1976 och 1985. Beslut har tagits om att två
av dessa (Ringhals 1 och 2) kommer att stängas 2019 respektive 2020. Därmed kommer kapacitet motsvarande 1
700 MW eller 7 TWh (baserat på 2016 årsproduktion för
reaktorerna) fasas ut från det svenska elsystemet. Kvarvarande sex reaktorer planeras för 60-årig drift.
17) Energimyndigheten
18) Svensk Vindenergi
19) Regeringskansliet
20) Svensk Vindenergi
21) Energiföretagen
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Brahehus vindpark. Foto: Patrick Miller.

Gemensam elcertifikatmarknad för Sverige och Norge

Det svensk/norska elcertifikatsystemet sjösattes 2003 och omfattade endast den svenska marknaden fram
till 2012 då även Norge anslöt sig till systemet. Systemet berättigar producenter av förnybar el till elcertifikat
för varje producerad MWh förnybar el. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elleverantörer. Den
som är kvotpliktig måste köpa en viss andel elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning eller elanvändning.
Det nuvarande gemensamma målet är att öka förnybar elproduktion i Sverige och Norge med totalt 28,4
TWh per år mellan åren 2012 och 2020. Den svenska energiöverenskommelsen som presenterades sommaren 2016 innebär att elcertifikatsystemet för Sveriges del förlängs med 18 TWh nya elcertifikat till 2030.
Norge har valt att inte delta i förlängningen av systemet.
Källa: Energimyndigheten.

Fallåsbergets vindpark. Foto: Albin Bogren.

12

13

Vindkraften blir alltmer konkurrenskraftig
Vindkraften utvecklas snabbt och blir allt effektivare. Samtidigt minskar kostnaderna kraftigt. Idag kan
el från vindkraft på allvar konkurrera med traditionella bränslen som kol och kärnkraft.
Diagram över vindkraftsutbyggnaden i Sverige och teknikutvecklingen

Totalhöjd
Svepyta

Rotor
Rotordiameter

När vindkraften kommersialiserades på tidigt 80-tal
producerade ett normalstort vindkraftverk el till omkring 30 hushåll. Dagens moderna 3 MW vindkraftverk
producerar i ett bra vindläge cirka 9 000 000 kWh per
år, vilket räcker till hushållsel för cirka 1 800 hushåll*.
Det säger mycket om hur snabbt utvecklingen går.
Framförallt två aspekter avgör vindkraftverkens produktion. Den första är tornhöjden. Ju högre upp turbinen
sitter, desto mer blåser det och desto bättre produktionsmöjlighet. Den andra aspekten handlar om hur långa
rotorbladen är. Det är rotorbladen som tar emot vinden
som driver generatorn, vilken genererar elen. Ju större
yta rotorbladen täcker (så kallad svepyta), desto mer
energi kan utvinnas ur vinden. Därför har teknikutvecklingen gått snabbt mot allt högre torn och större rotorer.
Ett typiskt vindkraftverk på cirka 3 MW har en tornhöjd på 120 meter och en rotordiameter på cirka 115
meter. Svepytan är 10 000 kvadratmeter, mer än en
normal fotbollsplan.
Kostnaderna för förnybar energi minskar kraftigt från
år till år. Vind- och solkraft är redan de billigaste sätten
att producera el i många länder och Bloomberg Energy
Finance förutspår att det kommer att vara de billigaste
energislagen i större delen av världen på 2030-talet.
Tekniken utvecklas snabbt. Under 2017 fortsatte
vindkraftverken att växa i rotor- och generatorstorlek.
Inom landbaserad vindkraft är de största generatorstorlekarna på över 4 MW och maximal rotordiameter
har nått 150-160 meter för lågvindsturbiner och inom
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havsbaserad vindkraft finns nu 9.5 MW-turbiner på
marknaden.1

Bra vindlägen

Den allra viktigaste förutsättningen för att vindkraften
ska vara konkurrenskraftig är kanske självklar, men
ändå viktig att poängtera: Tillgången till de bästa vindlägena. Sverige har många blåsiga platser, men för att få
ut tillräckligt mycket energi bör det i regel blåsa 7 meter
per sekund i medelvind vid vindkraftverkens navhöjd.
Ett vindkraftverk börjar producera el när det blåser
omkring 4 m/s. Maximal effekt nås när det blåser cirka
12–13 m/s. När det blåser över cirka 25–30 meter per
sekund stängs vindkraftverken av på grund av säkerhetsskäl, men på den höjd som vingarna sitter är extremt höga vindhastigheter ovanliga och det är sällan
vindstilla. Vindkraftverken producerar typiskt mellan
80–90 procent av tiden.
Vilket vindkraftverk som passar på en viss plats har
med förväntad vindstyrka att göra eftersom olika
modeller är designade för olika vindklasser: låg/mellan
och hög vindstyrka.
Solivind El Ekonomisk Förening har vindkraftverk i
bra vindlägen och de är även spridda geografiskt, vilket
ger en förhållandevis jämn produktion eftersom det blåser olika mycket på olika platser och vid olika tidpunkter.

Navhöjd

Torn

Fundament

*) Ett genomsnittshushåll i Sverige förbrukar 5 000 kWh. Källa: SCB.
1) Vestas
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Solivind El Ekonomisk Förening – Sveriges
största vindkraftskooperativ
Solivind El Ekonomisk Förening består av ca 4 100 medlemmar som tillsammans äger tio vindkraftverk på olika platser i landet med en samlad årsproduktion på 65,5 GWh (2017).

Grötlingbo. Foto: OX2.

Hedbodberget. Foto: OX2.

Brickan (Sveg). Foto: OX2.

Råshön. Foto: OX2.

Brahehus. Foto: Patrick Miller.

16

Fallåsberget. Foto: OX2.
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Vilka är vi som arbetar med föreningen?

Amanda Wennberg, ny styrelseledamot i föreningen

Solivind El Ekonomisk Förening har ingen egen anställd personal. För att göra det enkelt och
tryggt att äga vindkraft hanterar OX2 både vindkraftverken och administrationen av Solivind
El Ekonomisk Förening, genom dotterbolagen Utellus och OX2 TCM.

– I min vd-roll och som
marknadsdirektör är jag ofta
föredragande på styrelsemöten. Det känns väldigt kul
att vara på »andra« sidan.

Styrelse

Solivind El Ekonomisk Förening har en professionell styrelse som består av medlemmar i föreningen med kompetens och erfarenhet att styra verksamheten på bästa sätt. Vid föreningsstämman i maj 2017 avgick Meg Tivéus ur
styrelsen och ersattes av Amanda Wennberg. Styrelsen som valdes på föreningsstämman bestod under 2017 av:

Ordförande Anders Malmström, advokat och delägare i Advokatfirman DLA Piper.
Anders har en gedigen kunskap och erfarenhet i juridiska frågeställningar, bland annat
kopplat till ekonomiska föreningar.

Staffan Appelros, vd i två egna bolag inom cleantech och mikrovågsteknik. Staffan
har stor kunskap om politiska processer då han varit aktiv politiker både inom Region
Skåne och som riksdagsledamot.

Björn-Åke Wilsénius, tidigare vice vd i Handelsbanken och chef för Handelsbanken
Norge, samt bland annat styrelsemedlem i Bergen Energi AS under många år. Björn-Åke
har därmed stor kunskap om både finansiella frågor och energifrågor.

Johan Ihrfelt, grundare samt koncern-vd för OX2. Johan har djup kunskap om
förnybar elproduktion och över 20 års erfarenhet av att starta, bygga och utveckla
verksamheter inom branscher i förändring.

Amanda Wennberg, marknadsdirektör på CCS Healthcare och vd för hudvårdsmärket Independent Beauty. Innan CCS arbetade Amanda på United Minds med
organisationsförändringar inom offentliga sektorn. Amanda har specialistkunskaper
inom konceptutveckling och marknadsföring.
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Vill du berätta lite om dig själv?

Har du erfarenhet av styrelsearbetet sedan tidigare?

– Jag är 30 år och uppvuxen på Lidingö, utanför Stockholm. Jag har precis flyttat till en bostadsrättslägenhet i
Vasastan tillsammans med min pojkvän Anton. Därför är
jag just nu är väldigt intresserad av inredning och fokuserad på att skapa ett härligt hem. Annars har jag en stor
passion för matlagning och prenumererar på Linas inspirationskasse som ständigt utmanar mig att testa nya
spännande ingredienser, ibland till min pojkväns förtret.
Varje lördag, de senaste tio åren, spelar jag V75 tillsammans med min pappa, vilket kan beskrivas som en rolig
förlustaffär. Jag tycker också mycket om att resa, gärna
över en lång weekend. Förra helgen var jag och min pojkvän till exempel på Fårö och red på islandshästar. Jag är
naturintresserad, men jag tycker även mycket om storstadens puls och aktiviteter.

– Nej, inte direkt, men i min vd-roll och som marknadsdirektör är jag ofta föredragande på styrelsemöten. Det
känns väldigt kul att vara på »andra« sidan.

Vad har du gjort tidigare?
– Sedan drygt två år tillbaka är jag marknadsdirektör på
CCS Healthcare som är ett gammalt anrikt svenskt bolag
inom hudvård och läkemedel. I mitt ansvar ingår konceptutveckling och marknadsföring för bland annat Sveriges mest köpta fot- och handkräm, som de flesta känner
igen på »den turkosa tuben med en stjärna«. Jag är också
vd för ett nytt varumärke – Independent Beauty – som vi
har tagit fram med den kända youtubern och bloggaren
Therese Lindgren. Det är ett veganskt hudvårdsvarumärke som är snällt mot såväl huden som planeten.

Hur kom du i kontakt med föreningen?
– Det var genom en gemensam chef som vd Stina Yones
och jag har haft. Han rekommenderade mig för det här
uppdraget och tyckte att jag och Stina skulle träffas, vilket vi gjorde och det klickade. Sen presenterades jag för
valberedningen och på den vägen är det.

Producerar du egen el eller funderar du på det?
– Innan jag kom i kontakt med föreningen hade jag inte
funderat så mycket på det, men nu kommer jag att köpa
vindandelar. Det känns självklart. Jag gillar att det både
är miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt.

Hur känner du inför ditt uppdrag som styrelsemedlem i Solivind El Ekonomisk Förening?
– Ödmjuk, det är ett komplicerat och spännande område
och jag har mycket att lära mig. Just nu pepprar jag alla
med frågor för att få ordentlig förståelse för verksamheten. Ju mer jag lär mig desto mer hoppas jag kunna
bidra med och säkra att vi har en framgångsrik förening
som värnar om medlemmarnas intressen.
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Lars Bryngelsson, vd på OX2 TCM

Operativ administration och förvaltning

– Föreningen kan vara trygg
med att förvaltningen sker
professionellt i alla delar.

OX2 TCM som förvaltar föreningens vindkraftverk är idag störst i Norden vad gäller teknisk och
kommersiell förvaltning av vindparker. Förutom föreningen har de kunder som till exempel IKEA,
Allianz, Polarbröd, Finja och ett stort antal svenska kommuner.
Vad handlar egentligen teknisk och kommersiell
förvaltning om?
– Vi ska se till att förvalta våra kunders anläggningar
både ur ett tekniskt och kommersiellt perspektiv. Kommersiellt handlar det om att se till att anläggningarna
har förmånliga driftkontrakt och att vi följer lagar och
regler kring hälsa, säkerhet och miljö. Tekniskt ser vi till
att anläggningarna är i optimalt skick, att de övervakas
kontinuerligt, producerar el hela tiden och att leverantörer sköter service och underhåll enligt avtal. I detta
arbete ingår även att vi själva gör tekniska inspektioner
i parkerna. En annan viktig del är att analysera och optimera produktionen.

Vad har föreningen för nytta av att anlita just OX2
TCM för de här tjänsterna?
– För det första har föreningen nytta av vår långa erfarenhet och vår kunskap om just föreningens anläggningar. Sen finns det en mängd fördelar att anlita en ledande
aktör med en stor kundbas. Solivind kan vara trygg med
att förvaltningen sker professionellt i alla delar och att
vi kontinuerligt investerar i kompetens och verktyg som
gör att vi kan ligga i framkant vad gäller proaktiv förvaltning. Att OX2 TCM företräder många ägare är också
en fördel vid olika upphandlingar av till exempel försäkringar, drift- och övervakningssystem.

Hur har föreningens vindkraftverk fungerat
under året?
– Verken har fungerat väl. Tillgängligheten har varit hög
i betydelsen att det har varit få driftstopp. Vad som inte
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kommer fram i tillgänglighetssiffrorna är exempelvis påverkan från nedisning under vintern. De flesta av föreningens anläggningar är placerade i områden där vi under
vintern periodvis får isbeläggning på vindkraftverkens
rotorblad. Detta medför produktionsförluster genom att
prestandan försämras eller i värsta fall att verken stannar. Produktionsförluster på grund av is är svårbedömda
och varierar mycket år från år. Under 2017 har vi arbetat
aktivt med att utveckla och förbättra våra verktyg, exempelvis har vi ett nytt avancerat it-stöd som gör att vi
snabbare kan upptäcka och reagera på avvikelser. Detta
arbete fortsätter under 2018.

Hur ser marknaden ut och vilka är framgångsfaktorerna?
– Framtiden ser ljus ut eftersom vindkraftsbranschen
växer och stora vindparker byggs. Det kommer finnas
stora behov av våra tjänster framöver. Vi ser också att
samtliga parter på den här marknaden blir alltmer erfarna och kunniga. Den viktigaste framgångsfaktorn är
att göra det enkelt för investerarna att äga vindkraft och
skapa största möjliga avkastning. Till stor del handlar
det om att tidigt se och på djupet förstå faktorer som
påverkar produktionen och agera proaktivt för att optimera våra kunders turbiner.

Stina Yones är vd för Solivind El Ekonomisk Förening och Utellus (tidigare OX2
Vindel). Hon tillträdde sin roll som vd i februari 2016 och kom dessförinnan från
Lantmännen där hon bland annat arbetade som ansvarig för affärsutveckling och som
marknadschef. Stina är civilekonom med mångårig erfarenhet inom affärsekonomi,
kommunikation och marknadsföring med konsumenter som målgrupp.

Anna-Karin Andersen är ansvarig för kundservice och försäljningsenheten på
Utellus, som fått utmärkelsen »Sveriges nöjdaste privatkunder inom elhandel« de fyra
senaste åren. Tillsammans med sina kollegor på kundservice arbetar hon med medlemsadministration, kundkontakter och elleverans. Anna-Karin har en kandidatexamen i
ekonomi.

Monica Welander är ansvarig för marknadsavdelningen på OX2 som bland annat
hjälper föreningen med nyhetsbrev, medlemssidor på hemsidan och årsredovisning.
Monica har en magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Innan hon kom
till OX2 2012 arbetade hon som marknadschef på Nordic Green Energy.

Lars Bryngelsson är vd för OX2 TCM som sköter drift och förvaltning av föreningens
vindkraftverk. Lars tillträdde sin befattning i januari 2017 och har mångårig erfarenhet
av styrnings- och ledningsfrågor som managementkonsult, bland annat från CANEA
Consulting och solenergisektorn. Lars har en civilingenjörsexamen i maskinteknik med
inriktning på industriell produktion.

Vesna Ekedahl är ansvarig för ekonomiavdelningen på OX2 som har i uppdrag att
hantera den ekonomiska rapporteringen för Solivind El Ekonomisk Förening. OX2
hanterar även den ekonomiska rapporteringen för många andra ägare av vindkraftverk
t ex det internationella försäkringsbolaget Allianz och kapitalförvaltningsbolaget Aquila.
Vesna är civilekonom och började på OX2 2008. Tidigare arbetade hon under tio år som
controller, ekonomiansvarig och ekonomichef på Connecta AB.

Vad är roligast i ditt jobb på OX2?
– Bäst av allt är känslan av att leverera hållbart värde,
att skapa grön energi som också är lönsam. Dessutom
gör jag det tillsammans med kunniga och drivna medarbetare.
Foto: Christian Gustavsson.
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Om OX2 – en koncern inom förnybar
energi och återvinning av organiskt avfall
OX2, som administrerar Solivind och sköter föreningens vindkraftverk, har tagit sig an en av
vår tids största utmaningar. Genom att öka tillgången på förnybar energi och främja en cirkulär
ekonomi driver bolaget ständigt utvecklingen mot ett gemensamt mål – en hållbar framtid.
OX2 är en av de ledande aktörerna inom landbaserad
vindkraft i Europa. Satsningen på just vindkraft sträcker
sig drygt 20 år tillbaka i tiden då OX2 började bygga
upp spetskompetens inom hela värdekedjan av en vindkraftsetablering – från projektutveckling, via finansiering, försäljning och byggnation fram till teknisk och
kommersiell förvaltning. Under resans gång har bolaget
byggt upp en gedigen industriell branscherfarenhet och
goda kundrelationer.
De flesta kunder som köper vindkraftsanläggningar av
OX2 väljer också att anlita bolaget för teknisk och kommersiell förvaltning. Under 2017 tog OX2, via dotterbolaget OX2 TCM, hand om 177 vindkraftverk i 21 parker
åt olika ägare. Bland kunderna kan nämnas t ex IKEA,
Allianz, Polarbröd, Finja och ett stort antal svenska
kommuner. Att Solivind ingår i en stor kundbas innebär
en mängd fördelar, inte minst vid olika upphandlingar
av till exempel försäkringar, drift- och övervakningssystem. En professionell förvaltning borgar för största
möjliga avkastning och ett problemfritt ägande.
Vindkraft är OX2:s kärnprodukt, men verksamheten
breddas successivt. Inom återvinning av organiskt avfall har OX2 under de senaste åren flyttat fram positionerna. Sedan 2014 producerar OX2 grön fjärrvärme och
från och med 2016 driver och utvecklar bolaget en stor

biogasanläggning utanför Helsingborg. 2017 adderades
ytterligare en anläggning; Sävsjö Biogas, vilket innebär
att OX2 idag är en av de största biogasproducenterna i
Sverige.
Decentraliserade energilösningar är även ett verksamhetsområde där OX2 ser stor potential och inom detta
område erbjuds hållbara systemlösningar för värme,
kyla och el till fastighetsägare.

Utellus – solceller, vindandelar och miljömärkt
el till mindre elförbrukare

OX2 Vindel bytte under 2017 namn till Utellus. Bolaget administrerar Solivind El Ekonomisk Förening och
erbjuder skräddarsydda och kundanpassade lösningar
kring solenergi, andelar i vindkraftverk och förnybar el.
Fokus i verksamheten ligger på att möjliggöra och underlätta för kunderna att producera sin egen el och på det
sättet bli delaktiga i utbyggnaden av det förnybara elsystemet. Målgrupperna är privatpersoner, bostadsrättsföreningar och mindre företag i Sverige.
Förutom att Utellus erbjuder solceller av olika fabrikat inklusive installation hjälper bolaget även solelsproducenter med administration, ansökningar och köp av
överskottsel. Vid slutet av 2017 hade drygt hundra kunder tagit steget till att bli så kallade mikroproducenter.

OX2:s bolag inom vindkraft

OX2 Wind
Projektutveckling,
försäljning och
byggnation av
vindkraftverk

OX2 TCM
Drift och
förvaltning av
vindkraftverk

Utellus
Försäljning av el,
vindandelar och
solceller. Admin
av Solivind El Ek
Förening

Solivind El
Ekonomisk Förening
Ca 4100 medlemmar
som äger tio vindkraftverk

Att etablera vindkraft – en process i flera steg
OX2 arbetar med alla steg i värdekedjan av en vindkraftsetablering; från projektutveckling
alternativt förvärv av projekträttigheter, via finansiering, försäljning och uppförande, fram
till teknisk och kommersiell förvaltning.
Screening

I screeningfasen identifieras ett lämpligt område för en vindkraftsetablering med avseende på vind,
elnät, markägarförhållanden och förutsättningarna att få tillstånd med laga kraft. I denna fas ingår även
en bedömning av en potentiell investering baserad på produktionsintäkter samt bygg- och driftskostnad.

Projektutveckling

Projektutvecklingsfasen startar oftast med att markarrenden tecknas. Sedan påbörjas en prövning av
vindkraftsanläggningens lämplighet enligt gällande lagstiftning. Detta görs i en dialog med berörda
sakägare såsom myndigheter, föreningar, nätbolag och närboende. Dialogen mynnar ut i bland annat
en miljökonsekvensbeskrivning. Parallellt startar vindmätningar med master och sodarsystem. Produktionsberäkningar utförs och elnätet designas. Optimering av parklayout/turbinval utförs i syfte att
nå lägsta möjliga produktionskostnad.
Projektutvecklingsfasen består av fyra huvudaktiviteter:
Markarrenden och lokal dialog
Vindmätningar och produktionsberäkningar
Tillståndsprocess
Säkra nätanslutningar

Försäljning och finansiering

De flesta vindparker som OX2 realiserar har en enskild köpare, men det förekommer även att flera
investerare går samman i ett gemensamt företag så kallat joint venture. Utifrån investerarnas finansieringspreferenser, till exempel avseende andel av eget kapital och behov av bankfinansiering, strukturerar OX2 affären. Som regel bistår OX2 investeraren med att säkra intäkterna från anläggningen
via exempelvis så kallade PPA:s (Power Purchase Agreements) som tecknas med en stor elförbrukare.

Upphandling och byggnation

OX2 upphandlar bland annat vindkraftverk, infrastruktur och fundament för sina projekt genom
ett traditionellt anbudsförfarande som vänder sig till etablerade entreprenörer och leverantörer.
Förfarandet sker i enlighet med internationella krav och standarder. Därefter projektleder OX2
byggnationen av vindkraftsanläggningen med totalentreprenadansvar gentemot köparen. Byggtiden
är normalt 1–2 år. OX2 kan även leverera nyckelfärdiga projekt där OX2 står för finansieringen under
byggnationstiden.

Förvaltning av vindkraftsanläggningar

OX2 hanterar alla de frågor som är viktiga för vindkraftsägaren t ex driftövervakning, produktionsoptimering, besiktningar, avtalsförvaltning, ekonomi och administration. Syftet är att maximera
lönsamheten samt att säkerställa ett smidigt och effektivt ägande.

Screening
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Projektutveckling

Försäljning &
finansiering

Upphandling &
byggnation

Förvaltning
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Utsläppsminskningar från vindkraft
Det finns olika sätt att räkna på hur mycket koldioxidutsläpp som undviks tack vare en ökad vindkraftsproduktion. En ofta använd metod kallas marginalelsmetoden.
Utsläppsminskningen styrs enligt denna metod av vad
som händer på marginalen i elsystemet, det vill säga
den elproduktionsteknik som tillkommer respektive
försvinner vid en ökad eller minskad efterfrågan på
el. Eftersom Sveriges elnät sitter ihop med elnätet i
övriga Norden och Europa ligger oftast utsläppsintensiv
kolkraft på marginalen och det är alltså kolkraftens produktion som undviks vid ett ökat utbud av vindkraft. Ett
vindkraftverk som producerar 7 GWh per år möjliggör
en koldioxidbesparing med upp till 5 600 ton koldioxid
per år.*
Det innebär att föreningens produktion 2017 om 65,5
GWh sparat jorden upp till 52 400 ton koldioxid.
*)

Svenska Miljöinstitutet

2017 – produktion över förväntan
från föreningens vindkraftverk
Årets totalproduktion från Solivinds vindkraftverk uppnådde 65,5 GWh, vilket är över förväntad produktion för ett normalår.

Total produktion Solivind El Ekonomisk Förening 2017
Total produktion Solivind El Ekonomisk Förening 2017
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Vindkraftens miljöpåverkan
ur ett livscykelperspektiv
Sett ur ett livscykelperspektiv uppstår vindkraftens
största miljöpåverkan vid tillverkningen av själva vindkraftverket. Bygg- och driftsfasen har en betydligt lägre
påverkan.
Ett vindkraftverk är energineutralt efter cirka åtta
månader vilket innebär att efter denna tid har vindkraftverket producerat så mycket energi som går åt under
hela vindkraftverkets livscykel – från tillverkning till
skrotning.*
*)
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Det blåser olika mycket varje år och en normal årsvariation i vindkraftsproduktionen är +/- 15 procent.
Vanligtvis uppmäts starka vindar under de kalla vintermånaderna och svagare vindar under sommaren. Under
2017 uppnådde Solivinds vindkraftverk en produktion
om 65,5 GWh vilket är 2,5 GWh mer än beräknat för
ett normalår. Utfallet under februari månad påverkades av besvärlig nedisning på flera håll, men i övrigt har
det varit få driftstopp i anläggningarna som påverkat
produktionen på ett betydande sätt. Den tekniska tillgängligheten, det vill säga den tid då turbinerna varit i
drift eller redo för drift i väntan på vind var 98,2 procent
under 2017, vilket är mycket bra och något högre än
föregående år.
Vindvariationerna kan vara stora inom landet, vilket
föreningen har en fördel av eftersom de tio vindkraftverken är placerade på flera olika platser. De första må-
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Ack förväntat 2017

naderna 2017 blåste det normalt och enligt förväntan,
men från maj till september var vindarna betydligt svagare. Året avslutades dock starkt, med en hög produktion från oktober till december. Medelvinden, sett till
hela portföljen, var omkring 6,8 m/s. Vindkraftverket
Råshön, i Jämtland, hade den högsta årsmedelvinden
på 7,7 m/s och även den högsta årsproduktionen bland
Solivind El Ekonomisk Förenings tio vindkraftverk.
Förväntad genomsnittlig normalårsproduktion beräknas för varje vindkraftverk baserat på läge, turbin
och vindmätningar. Den är konstant varje år och anger
vad den genomsnittliga årliga produktionen för just det
verket bör vara efter 20 år. Faktiskt utfall beror på hur
mycket det blåser och om verket är i drift. Föreningen
har försäkringar som täcker upp för produktionsbortfall
om vindkraftverket skulle skadas.
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Föreningens produktion över tid
Solivind El Ekonomisk Förenings totala produktion har ökat
över åren, i takt med att föreningen och antalet verk har vuxit.
Grafen visar hur produktionen har ökat sedan starten. Här jämförs faktisk produktion för föreningens alla vindkraftverk med
den förväntade genomsnittliga normalårsproduktionen för föreningens alla vindkraftverk. Eftersom vindarna varierar år efter
år varierar även produktionen, men sammantaget ligger den faktiska ackumulerade produktionen i linje med förväntad normalårsproduktion.

Produktion Solivind El Ekonomisk Förening över tid
Produktion per år
GWh

Produktion Solvind El Ekonomisk Förening över tid
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Elproduktion 2017

Andelsel 6567%
%
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Överskottsel 35%
Överskottsel
33%

Under 2017 levererades 65 procent av den producerade elen till
medlemmarna i form av andelsel. 35 procent var överproduktion
som såldes på elbörsen Nord Pool. De intäkter föreningen får för
den överproduktion som inte används till andelsel bestäms av elpriset på elbörsen Nord Pool.

Fallåsbergets vindpark. Foto: Albin Bogren
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2017 – viktiga händelser
Under året höjdes priset på andelselen från 20 öre till 28 öre/kWh. Påverkansarbetet för att
få andelsägd vind och sol att omfattas av skattelättnader fortsatte med oförminskad styrka.
Föreningen fick äntligen sitt nya namn och föreningsstämman gick av stapeln den 23 maj i
Stockholm.

Ekonomiskt åtgärdspaket för att säkra en stabil ekonomi
Elcertifikatpriserna var fortsatt på låga nivåer under 2017, vilket påverkade föreningens ekonomi
negativt genom minskade intäkter. Hösten 2016 beslutade styrelsen om ett åtgärdspaket för att säkra
föreningens ekonomi de närmaste åren. Det handlade om att sänka kostnaderna och öka intäkterna.
På kostnadssidan förhandlade föreningen fram bättre villkor med leverantörerna. På intäktssidan
beslutades om att höja priset på andelselen från 20 öre till 28 öre/kWh från och med 1 januari 2017.
Andelselspriset kan jämföras med genomsnittligt elpris på marknaden som var 32 öre under 2017
(rörligt spotpris + 2 öres påslag).

Nytt namn

Utredning kring skattereduktion för andelsägd el
I januari 2015 infördes en skattereduktion för mikroproducerad el. De som har egna solceller på taket
eller ett vindkraftverk på tomten får en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för den el som matas
in på elnätet och den el fastigheten själv producerar och direkt förbrukar är befriad från energiskatt. De
som äger andelar i gemensamma anläggningar har inte samma möjligheter.
OX2 har under flera år arbetat för att få politikerna att förstå att även andelsägd vind och sol bör omfattas av en skattereduktion. Detta är viktigt inte minst av rättviseskäl. Genom att andelsägande inkluderas skulle även lägenhetsinnehavare få möjlighet till en skattereduktion. Därutöver finns även stora
samhällsekonomiska och miljömässiga fördelar med att många hushåll gemensamt äger andelar i större
anläggningar som placeras i gynnsamma lägen. Ett beslut om en skattereduktion, motsvarande beloppet
för energiskatt inklusive moms, skulle ge andelsägare omkring 40 öre per kWh. För en andelsägare med
10 andelar betyder det minst 4 000 kr extra i plånboken varje år.
Under 2017 har OX2 fortsatt bedriva påverkansarbete genom kontakter med politiker och debattartiklar i media. Många andelsägare har också gjort sin röst hörd genom att kontakta politiker direkt.
Regeringen tillsatte redan 2016 en utredning för att undersöka om en skattereduktion för andelsägd förnybar kraft skulle vara möjlig. Denna utredning lades ned, men återupptogs i ny tappning under hösten
2017. Resultatet skulle ha tillkännagjorts i januari 2018, men datumet flyttades fram till slutet av mars. I
skrivande stund, april 2018, har utredningens resultat ännu inte offentliggjorts.

Efter ett par turer med myndigheterna gick till sist föreningens nya namn igenom och i april 2017 godkände Bolagsverket formellt namnet: Solivind El Ekonomisk Förening.

Föreningsstämma i Stockholm
Den 23 maj hölls årets föreningsstämma i Solivind El Ekonomisk Förening på Grillska Huset i Stockholm. Ett femtiotal personer närvarade vid stämman. Efter föreningsstämman hölls en föreläsning
av Mattias Goldmann från Fores, samt en spännande presentation av Grillska husets historia och
verksamhet. Kvällen avslutades med en god middag, där ordförande Anders Malmström passade på att
tacka Meg Tivéus för tio års värdefullt arbete i styrelsen.

Föreningsstämma i Stockholm. Mattias Goldman lämnar med fint citat. Foto: OX2.

28

Föreningens nya namn godkändes av Bolagsverket.
Foto: Ulrich Mertens.

Kaffe på föreningsstämman i Stockholm. Foto: OX2.
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Intervju med Markku Niku som varit medlem i föreningen sedan 2011:

Nöjdast elkunder i Sverige – fjärde året i rad
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har gjort sin årliga undersökning och i slutet av året stod det klart att
Utellus, som administrerar föreningen och dess medlemmar, för fjärde året i rad har de nöjdaste
elkunderna på privatmarknaden i Sverige. Företaget får högt betyg i samtliga delkategorier inom
kundnöjdhet.
Det är fjärde gången som Utellus (tidigare OX2
Vindel) deltar i SKI:s undersökning och företaget har
sedan dess intagit en stabil förstaplats i kundernas rankning. SKI har ställt frågor inom kategorierna kundnöjdhet, lojalitet, prisvärdhet, image, förväntningar,
produktkvalitet och service. Utellus fick bäst betyg i
samtliga kategorier och ett genomsnittligt index på
76,7 av 100. Energibranschen har som bransch ett
genomsnittligt kundnöjdhetsindex på 64,7.

– Vi är jättenöjda
med alla fördelar som
vindandelarna har
burit med sig, både för
naturen och ekonomin.
Vill du berätta lite om dig och din familj?
– Jag och min fru är egna företagare. Våra barn börjar
bli stora. De är nu 14, 17 och 19 år. Vi har ett betydande
miljöintresse, men vi brinner även för andra saker. Själv
har jag ett stort intresse för elbilar. Vi äger och kör en
elbil sedan tre år tillbaka. Det passar så bra in i tankegången om att både spara miljö och ekonomi.
Familjen Niku har 13 vindandelar
och 18 solpaneler. Foto: Privat.

Hur bor ni?
– Vi bor i en gammal villa i Spånga. Huset är byggt 1934
och vi köpte det 1999. Den förra ägaren gjorde ett antal
förbättringar i huset som halverade uppvärmningskostnaderna flera gånger. Han tilläggsisolerade, bytte till
treglasfönster och installerade en bergvärmepump. Vi
vill fortsätta på samma spår. Med kombinationen solpaneler, vindandelar och elbil har vi sänkt våra elkostnader rejält.

Hur väcktes intresset för vindandelar?
– Vi läste om möjligheten att bli andelsägare i vindkraftverk och tyckte att det var ett bra sätt att få en stabil
energikostnad till en rimlig insats. Dessutom var elen
ren. Vi är jättenöjda med alla fördelar som det har burit
med sig, både för naturen och ekonomin.

Hur kommer det sig att ni har skaffat både vindandelar och solceller?
– Vi har läst och följt utvecklingen kring solpaneler och
när det gavs möjlighet att skaffa solpaneler, i kombination med våra vindandelar, tyckte vi att det var dags.
Naturligtvis hade det en stor betydelse att man kunde få
en pålitlig partner genom Utellus och ett statligt bidrag
till investeringen.

30

Är ni självförsörjande på egen el?
– Vi har 13 vindandelar och 18 solpaneler. Vindandelarna täcker ca 70 procent av energiförbrukningen och
solpanelerna ca 30 procent, så vi är självförsörjande
på egenproducerad el och det inkluderar elbehovet för
vår bilåkning. Vi har även ett batterilager i huset som
jämnar ut vår elkonsumtion under högkostnadstimmarna. När det blir ett överskott säljer vi tillbaka det
till Utellus. Kanske, när detta med »Vehicle to Grid«*
slår genom, kan vi vara ytterligare ett snäpp närmare
energioberoende.

Vad är det bästa med att producera egen el?
– Både elen och samvetet blir renare utöver de ekonomiska fördelarna. Det känns bättre att lämna en ren stafettpinne till sina barn.
*Vehicle to Grid, är en ny teknologi som innebär att batteribilar laddas från elnätet, men också kan ge el tillbaka. Man kan
då balansera belastningen i nätet, d.v.s. använda elen då det är
billigt och återföra den mot ersättning då priset är högt. Eftersom bilar står stilla mer än 90 procent av tiden kan detta ge en

Vindkraftverket Brickan i Sveg. Foto: OX2.

Utdelning av bygdepeng – lokal nytta

Bygdepengen innebär att en del av de årliga produktionsintäkterna från föreningens vindkraftverk
går tillbaka till lokalsamhället där vindkraftverken är uppförda. Syftet med pengarna är att gynna en
positiv utveckling i den berörda bygden. Bygdepengen har funnits med sedan OX2 etablerades för över
20 år sedan och är en självklar del av hållbarhetsarbetet. Vad pengarna ska användas till är det upp till
bygden själv att bestämma. Oftast är det ett byalag, en bygdegårdsförening eller en annan aktiv och
demokratiskt förankrad lokal förening som fördelar pengarna.
Solivind El Ekonomisk Förening har under 2017 delat ut nära 97 000 kr till olika projekt i syfte att
utveckla Grännabygden (Brahehus), Offerdal (Råshön), Herrö (Brickan/Sveg), Ore (Hedbodberget)
samt Lingbo (Fallåsberget).

stabilare elförsörjning.
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Intervju med Johan Helmersson, ordförande i Sveg-Herrö fiskevårdsförening:

– Det är mest spännande
innan det nappar eller
när man har napp men
inte vet vad det är.
Sveg-Herrö fiskevårdsförening får varje år en bygdepeng från vindkraftverket Brickan i Sveg,
Härjedalens kommun. Bygdepengen används framför allt till utsättning av fisk.

Vad är er huvudsakliga verksamhet?
– Att vårda våra fiskevatten. Sveg-Herrö är ett av Sveriges mest varierade fiskeområden i den norrländska vildmarken. I Sveg har vi minst 20 mil storskog åt alla håll,
men landskapet genomkorsas av skogsbilvägar som gör
det lätt att nå alla fiskevatten även om man har barn
med. Inom vårt område bjuder vi förresten alla barn på
gratis fiske, till dess att de fyller 15 år!

Vill du berätta om din största fiskeupplevelse i den
här trakten?
– Jag har fått några skapliga gäddor och ett år blev jag
»Härjedalens champion« för en abborre som vägde två
kilo. Men egentligen tycker jag att det är mest spännande innan det nappar eller när man har napp men inte vet
vad det är. Det är den största tjusningen!

På vilket sätt är föreningen viktig för bygden?
– Fiske är ett stort fritidsintresse här. Det är ett intresse
som passar alla oavsett ålder. Det lockar även en hel del
turister.

Varför fiskar man egentligen?
– Det är olika. En del gör det bara för att det är spännande och släpper tillbaka fisken som de fångar. Andra
behåller den för att äta upp. Det beror också på vad det
är som man har fångat.

Bygdepengen går till utsättning av fisk, vad för
slags fisk sätter ni ut?
– Framför allt öring och röding, även lite regnbåge.

Varför sätter man ut fisk?
– För att förstärka fiskebestånden och säkerställa ett
gott fiske.

Johan Helmersson, ordförande i Sveg-Herrö fiskevårdsförening.
Foto: Privat.

Sveg-Herrö är ett av Sveriges mest varierade fiskeområden. Foto: Sveg-Herrö fiskevårdsförening.
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Förvaltningsberättelse

FLERÅRSÖVERSIKT

Styrelsen och verkställande direktören för Solivind El Ekonomisk Förening avger härmed
årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Verksamhet

Resultat och ställning		

Solivind El Ekonomisk Förening (tidigare O2 El Ekonomisk Förening) bildades 2006 och har sedan dess verkat med syftet att äga förnybar kraftproduktion och tillhandahålla den producerade elen till självkostnadspris
till föreningens medlemmar. Föreningen har under året
inte haft några anställda, utan har ett samarbetsavtal
med Utellus AB, del av OX2-koncernen, som sköter administration och elleverans. OX2 sköter även drift och
övervakning av föreningens vindkraftverk.

På grund av marknadens förändrade prisnivåer för projektering av nya verk har föreningen sett över värderingen av föreningens vindkraftverk. En nedskrivning
om 16,7 Mkr har beslutats, utöver den planenliga avskrivningen. Detta ligger i linje med andra marknadsaktörers värderingar och nedskrivningar.
Årets resultat uppgår till 13,9 Mkr före planenliga avskrivningar och årets nedskrivning och till -14,1 Mkr efter.
Intäkterna till föreningen styrs av produktionen, priset på elcertifikat samt priset på el för den överskottsproduktion som säljs på elbörsen Nord Pool. Dessutom
får föreningen intäkter för levererad andelsel till medlemmarna. Priset på el har varit fortsatt lågt under 2017
och priserna för elcertifikat har under året nått rekordlåga nivåer. Båda dessa faktorer påverkar föreningens
ekonomi negativt. Föreningens intäkter för elcertifikat
har legat på 143 kr per styck, vilket är högre än det
genomsnittliga spotpriset under året, som låg på 65 kr
per certifikat. Detta har uppnåtts genom att föreningen
gjort säkringar avseende elcertifikat.
Vindkraftsproduktionen under 2017 uppgick till totalt 65,5 miljoner kWh. Året bjöd på starka vintervindar
men med en del ispåverkan som drog ner produktionen
under främst februari. Under sommarmånaderna gick,
liksom oftast, produktionen ner. Bra produktion under
årets sista månader resulterade i att året totalt sett hamnade över förväntan. Förväntad produktion för föreningens tio verk var 63 miljoner kWh.
Omkring 65 procent av den producerade elen under
2017 har gått till medlemmarna i form av andelsel. Cirka 35 procent var överproduktion som föreningen har
sålt på elbörsen Nord Pool, och som genererat en intäkt
till föreningen.
En prishöjning av andelselpriset genomfördes vid årsskiftet 16/17 med ett nytt pris på 28 öre/kWh ex moms.
Den tekniska tillgängligheten för verken var hög, 98,2
procent. Verkens tillgänglighet avser tiden som vindkraftverken har varit i drift eller redo för drift i väntan på vind,
i relation till antal möjliga timmar på året. Tillgängligheten är en viktig parameter för ekonomin och miljönyttan.
Kostnaderna för föreningen är till stor utsträckning
förutsägbara och består av återköp av andelsel från föreningens medlemmar samt kostnader för att driva och
underhålla vindkraftverken och föreningen. Utöver det
har föreningen finansiella kostnader för den delen av
produktionen som inte är finansierad av sålda andelar,
utan genom lån.

Ägandeinformation		
Solivind El Ekonomisk Förening har ca 4 100 medlemmar och ca 45 200 inbetalda andelar per den 31 december 2017. Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts
av ordförande Anders Malmström, Staffan Appelros,
Björn-Åke Wilsénius samt Johan Ihrfelt. Vid föreningsstämman i maj 2017 steg Meg Tivéus ur styrelsen och
ersattes av Amanda Wennberg.

Framtida utveckling		
Med det ständigt ökande intresset bland individer att
aktivt göra en miljöinsats – i kombination med de stora
svängningarna på elpriset över tid – finns goda förutsättningar för att efterfrågan på vindandelar kan öka.

Väsentliga händelser		
De låga elpriserna under året har lett till att det varit en
låg nyförsäljning av vindandelar. Under året har privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag tecknat 40
vindandelar till ett värde om 180 Tkr. Totalt inbetalat
andelskapital är 268,6 Mkr. Föreningen har ett samlat
låneavtal med Swedbank. Vid årets slut uppgick föreningens lån till 71,9Mkr.
Lånefinansieringen avser de andelar som ägs av föreningen och inte av medlemmarna. Beslut om lånefinansiering fattades på föreningsstämma 2010. Syftet var att
säkra en viss överproduktion i föreningen, vilket borgar
för leveranssäkerhet även under dåliga vindår, och för
att föreningen skall erhålla intäkter genom försäljning
av el på elbörsen Nord Pool.
På grund av föreningens ansträngda ekonomi och
med hänsyn till medlemmarnas samlade intresse tog
styrelsen under 2017 beslut om att tills vidare ej återbetala andelar vid utträden. Styrelsen kommer att göra en
ny utvärdering under 2018.
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Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental svenska kronor om inte annat anges.
1701-1712

1601-1612

1501-1512

1401-1412

1301-1312

Nettoomsättning

40 101

37 344

37 994

36 336

41 764

Resultat efter
finansiella poster

-20 612

-74 852

-3 659

-8 607

-6 984

Rörelsemarginal %

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Avkastning på
eget kapital %

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Balansomslutning

203 039

229 863

314 307

321 527

335 691

62

63

70

70

69

Soliditet %

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.					
Soliditet: Justerat eget kapital i procent av totalt kapital.					
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång

Andelskapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

268 393 000

-53 207 726

-74 852 298

140 332 976

-74 852 298

74 852 298

0

180 000			

180 000

Resultatdisposition enligt föreningsstämman:
Balanseras i ny räkning		
Årets inbetalda andelar

Årets resultat			
Belopp vid årets utgång

268 573 000

-128 060 024

-14 095 343

-14 095 343

-14 095 343

126 417 633

RESULTATDISPOSITION
Styrelsen föreslår att den ansamlande förlusten behandlas enligt följande:					
Balanserad förlust		

-128 060 024

Årets förlust		

-14 095 343

Totalt		

-142 155 367

					
Ansamlad förlust behandlas enligt följande:					
Överförs i ny räkning		

-142 155 367			

Totalt		

-142 155 367

		

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.
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RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING
Not

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning

Not

4

40 100 921

37 344 442

Övriga rörelseintäkter		

11

10

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		

40 100 932

37 344 452

Anläggningstillgångar			

Materiella anläggningstillgångar			
Markanläggningar

Rörelsekostnader			
Direkta elproduktionskostnader		

-22 604 842

-21 138 881

5, 6, 7

-6 536 495

-7 406 391

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		

-28 054 657

-79 827 086

Summa rörelsekostnader		

-57 195 994

-108 372 358

Övriga externa kostnader

9

6 204 072

6 545 614

10

184 116 690

211 829 805

Summa materiella anläggningstillgångar		

190 320 762

218 375 419

Vindkraftverk

			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar

Rörelseresultat		

-17 095 062

-71 027 906

11

65 000

65 000

Summa finansiella anläggningstillgångar		

65 000

65 000

			
Summa anläggningstillgångar		

Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter

8

-3 516 933

-3 824 392

Summa finansiella poster		

-3 516 933

-3 824 392

190 385 762

218 440 419

		
Omsättningstillgångar			

			
Resultat efter finansiella poster		

-20 611 995

-74 852 298

Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivning		

6 516 652

0

Summa bokslutsdispositioner		

6 516 652

0

Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		

290 891

0

Aktuella skattefordringar		

3 244

0

Övriga fordringar		

184 269

88 632

5 300 628

6 234 752

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

Summa kortfristiga fordringar		
5 779 032
6 323 384
		
			
Resultat före skatt		
-14 095 343
-74 852 298
Kassa och bank
		
Kassa och bank		
6 874 681
5 099 173
Skatter			
Summa kassa och bank		
6 874 681
5 099 173
Skatt på årets resultat		
0
0
		
			
Summa omsättningstillgångar		
12 653 713
11 422 557
ÅRETS RESULTAT
-14 095 343
-74 852 298
		
S U M M A T I L L G Å N G A R 		
203 039 475
229 862 976
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Tilläggsupplysningar

BALANSRÄKNING
Not

2017-12-31

2016-12-31

Solivind El Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769611-9515 är en förening registrerat i
Sverige med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Lilla Nygatan 1, Stockholm. Solivind El
Ekonomisk Förening bildades 2006 med syfte att äga vindkraftverk och tillhandahålla vindel till ett lågt
och stabilt elpris till föreningens medlemmar.

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Inbetalda insatser		

268 573 000

Not 1 Allmänna upplysningar

268 393 000

Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper		

Föreningen tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (»K3«).			
Summa bundet eget kapital		
268 573 000
268 393 000
		
Fritt eget kapital			

Intäkter					

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med
avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.
Solivind El Ekonomisk Förenings intäkter består i huvudsak av försäljning av producerad el från vindÅrets resultat		
-14 095 343
-74 852 298
kraftverk.
Summa fritt eget kapital		
-142 155 366
-128 060 024
				
			
Varuförsäljning					
Summa eget kapital		
126 417 634
140 332 976
Intäkter från försäljning av varor redovisas när varorna levererats och äganderätten har överförts till
kunden, varmed samtliga villkor nedan är uppfyllda:			
		
Balanserat resultat		

-128 060 023

-53 207 726

föreningen har överfört de väsentliga risker och fördelar som är förknippade med varornas ägande,

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar

13

0

6 516 652

Summa obeskattade reserver		

0

6 516 652

			
Långfristiga skulder			

föreningen inte längre har något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och utövar inte heller utövar någon reell kontroll över de sålda varorna,
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla föreningen, och

de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt.
			
Summa långfristiga skulder		
66 874 000
73 399 000
Leasingavtal					
		
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med
ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassifiKortfristiga skulder
ceras som operationella leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing.
Skulder till kreditinstitut
14
66 874 000
73 399 000
			

Skulder till kreditinstitut

14

5 000 000

5 000 000

Leverantörsskulder		

0

354 688

Aktuella skatteskulder		

0

50 652

Övriga skulder		

1 534 907

1 084 446

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
3 212 934
3 124 562
			
Summa kortfristiga skulder		

9 747 841

9 614 348

			
S U M M A E G E T K A P I T A L O C H S K U L D E R 		
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203 039 475

229 862 976

Leasetagare					

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett
annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.		
		
Låneutgifter					
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer.			
Säkringsredovisning					

Föreningen tillämpar säkringsredovisning för sina elcertifikat i syfte att minska fluktuationer i resultatet.
Elcertifikat som tilldelas från Energimyndigheten (tidigare Svenska Kraftnät) prissäkras löpande enligt
en säkringspolicy, 80 procent av elcertifikaten värderas till säkrat pris och 20 procent värderas på balansdagen till spotpris. Posten ingår i föreningens nettoomsättning och bokas i samma månad som produktionen sker. Solivind El Ekonomisk Förenings riskfilosofi bygger på säkerhet före risktagande men med
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beaktande av handelsmöjligheter i marknaderna. Därmed påverkas föreningens verksamhet på både
kort och lång sikt av hur terminsmarknaden för el och elcertifikat utvecklas.
På balansdagen har föreningen i balansen elcertifikat, genom Utellus AB, org.nr 556667-4916, till ett
värde av 1 255 Tkr. Elcertifikaten är en finansiell tillgång och tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras. Elcertifikaten i föreningen tas bort från balansen genom överföring av elcertifikat
och erhållande av betalning.
Föreningen innehar derivatkontrakt i form av ränteswappar.
Ränterisk					

Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade
marknadsräntor. Föreningen är huvudsakligen exponerad för ränterisk genom dess lånefinansiering.
Lånen löper med rörlig ränta, vilket innebär att föreningens framtida finansiella kostnader påverkas
vid ändrade marknadsräntor. Utestående lån är säkrade till 100 procent med ränteswappar.
Föreningens samtliga ränteswappar som innebär att rörlig ränta swappas till fast ränta är identifierade som kassaflödessäkringar, innebärande säkring av föreningens kassaflöde hänförligt till lån som
löper med rörlig ränta.
Finansiella instrument				

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen enligt instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till
kassaflödet från tillgången upphör. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.
Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde för en finansiell tillgång eller
skuld är det finansiella instrumentets förväntade kassaflöden diskonterade med den effektivränta som
beräknades vid anskaffningstillfället.
Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta
värdets princip, det vill säga det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningen på balansdagen.
Kortfristiga skulder värderas till nominellt belopp. Långfristiga skulder värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
Föreningen innehar ränteswappar för att säkra kassaflöden hänförligt till lån som löper med rörlig
ränta. Vid kassaflödessäkring redovisas erlagd respektive erhållen ränta på säkringsinstrumentet i
samma period som räntan på säkrade posten redovisas.				
			
Likvida medel					
Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker.		
				
Nedskrivning av finansiella instrument 			
Vid varje balansdag analyseras de redovisade värdena för finansiella anläggningstillgångar för att fastställa om det finns indikation på att dessa tillgångar minskat i värde. Exempel på sådana indikationer
är finansiella svårigheter hos låntagaren, avtalsbrott eller om det är sannolikt att låntagaren kommer
att försättas i konkurs.
För finansiella anläggningstillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av föreningens bästa uppskattning av framtida kassaflöden. Diskontering sker med en ränta som motsvarar tillgångens ursprungliga effektivränta. Beträffande tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan.
För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas
nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det högsta av verkligt värde
med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av föreningens bästa uppskattning av de framtida
kassaflödena som tillgången förväntas generera.
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Materiella anläggningstillgångar			

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att
bringa den på plats och i skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången
eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är
förknippade med posten kommer att tillfalla föreningen och att anskaffningsvärdet för densamma kan
mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande
utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över
dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive
komponent av separat över dess nyttjandeperiod.
Avskrivning påbörjas är den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:
Markanläggningar 25 år
Vindkraftverk 25 år
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag.
Då föreningen ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.
Borttagande från balansräkningen

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering
eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som
eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Den
realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en
komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller
övrig rörelsekostnad.				
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar		

Vid varje balansdag analyserar föreningen de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar
och immateriella tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har
minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet
av en eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild
tillgång, beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som föreningen beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har ett
intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga till
försäljningen.
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än
det redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten)
ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning kostnadsförs omedelbart i resultaträkningen.
Vid varje balansdag gör föreningen en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är
motiverad. Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar
tillgångens (den kassagenererande enhetens) redovisade värde. Det redovisade värdet efter återföring
av nedskrivning får inte överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning
gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.
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Not 3 Uppskattningar och bedömningar

Not 7 Personalkostnader		

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på ett antal faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dess används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika
från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.

Föreningen har under året inte haft några anställda och några löner eller andra ersättningar har ej betalats.

Nedskrivningsprövning

Fastställande om en anläggningstillgång skall skrivas ned eller ej kräver bedömning av återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta av tillgångens nyttjandevärde eller verkliga värde med avdrag för
försäljningskostnader. Beräkning av nyttjandevärdet kräver bedömningar av framtida kassaflöden och
diskonteringsränta. Sådana bedömningar innefattar av naturliga skäl alltid en viss osäkerhet.
Under året har Solivind El Ekonomisk Förening sett över värderingen av föreningens vindkraftverk
sett till marknadens förändrade prisnivåer. Bedömningen av nedskrivningen baserades på en mindre
benchmarkinganalys av andra bolag/koncerner inom samma bransch samt en marknadsvärdering från
extern part. Solivind El Ekonomisk Förening kommer kontinuerligt att utvärdera huruvida ytterligare
nedskrivningar bör göras utifrån elpriset och elcertifikatsprisets utveckling.
Not 4 Nettoomsättning 				
2017

2016

Producerad el				

18 762 345

17 021 485

Elcertifikat				

9 765 239

11 835 960

Andelsel				

11 569 594

8 470 170

Hyra andelsel				

3 743

16 827

Summa				

40 100 921

37 344 442

Not 5 Arvode och kostnadsersättning				

2017

2016

BDO, Revisionsuppdrag				

-83 288

-52 250

Summa				

-83 288

-52 250

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbete innefattar
granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnas i samband med revisionsuppdraget.

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter			

2017

2016

Räntekostnader				

3 299 763

3 607 132

Övriga finansiella kostnader				

217 170

217 260

				
3 516 933

3 824 392

Not 9 Markanläggningar				
2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden				

11 393 683

11 393 683

Utgående anskaffningsvärden				

11 393 683

11 393 683

Ingående avskrivningar				

-2 899 704

-2 455 095

Årets avskrivningar				

-341 542

-444 609

Utgående avskrivningar				

-3 241 246

-2 899 704

Ingående nedskrivningar				

-1 948 365

0

0

-1 948 365

Förändringar av avskrivningar

Förändringar av nedskrivningar
Årets nedskrivningar				

Utgående nedskrivningar				
-1 948 365
-1 948 365
						
Redovisat värde				

6 204 072

6 545 614

Not 10 Vindkraftverk				
2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden				

368 715 052

368 715 052

Utgående anskaffningsvärden				

368 715 052

368 715 052

Not 6 Leasingkostnader

Ingående avskrivningar				

-93 833 608

-79 451 135

Operationella leasingavtal – leasetagare				

Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar				

-11 048 246

-14 382 473

Utgående avskrivningar				

-104 881 854

-93 833 608

Ingående nedskrivningar				

-63 051 639

0

-16 664 869

-63 051 639

Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende arrende av mark. Summan av årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 804 842 kr (1 123 116 kr). Framtida
leasingavgifter avseende arrende är rörliga och baseras på budgeterad omsättning och skall erläggas enligt
följande:
				
2017

2016

Förfaller inom 1 år från balansdagen 				

-785 754

-849 000

Förfaller 2-5 år från balansdagen				

-3 143 016

-3 396 000

Förfaller senare än 5 år från balansdagen 			

-9 531 143

-12 302 056

Summa				

-13 459 913

-16 565 056
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Förändringar av nedskrivningar
Årets nedskrivningar				

Utgående nedskrivningar				
-79 716 508
-63 051 639
					
Redovisat värde				

184 116 690

211 829 805
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Not 11 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden				

65 000

2016-12-31
65 000

Not 16 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut			

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden			
65 000
65 000
						
Utgående redovisat värde				

65 000

65 000

Underskrifter
Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			

2017-12-31

2016-12-31

Producerad el				

2 053 563

2 993 901

Försäljning andelsel				

1 318 238

945 938

Service och underhåll				

430 394

801 450

Försäkring				

225 008

255 240

Elcertifikat				

1 255 331

1 021 098

Bankkostnader				

18 094

217 125

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

5 300 628

6 234 752

Not 13 Obeskattade reserver				
2017-12-31

2016-12-31

Vindkraftverk				

0

6 516 652

			
0

6 516 652

Not 14 Skulder till kreditinstitut				
2017-12-31

2016-12-31

Förfaller inom 1 år från balansdagen				

5 000 000

5 000 000

Förfaller 2-5 år från balansdagen				

66 874 000

73 399 000

Summa skulder till kreditinstitut			

71 874 000

78 399 000

Not 15 Ställda säkerheter				
2017-12-31

2016-12-31

Summa obeskattade reserver

Vindkraftverk för lån, checkräkningskredit och garantier			

203 039 475

Stockholm 2018-04-25

Stina Yones
VD

Anders Malmström
Styrelseordförande

Amanda Wennberg		 Staffan Appelros

Björn-Åke Wilsenius

Johan Ihrfelt 		

229 862 976

Min revisionsberättelse har lämnats 2018-04-

Stockholm

Thomas Näsfeldt
Auktoriserad revisor
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Fallåsbergets vindpark. Foto: Lina Westman.
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