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Erbjudande om att köpa vindandelar 
 
Varbergsortens Elkrafts medlemmar erbjuds att köpa vindandelar i Varbergsortens Vind ek för.  
 
Varbergsortens Elkraft äger 650 andelar i vindföreningen vilket motsvarar 25 % av de totala 
vindandelarna. Föreningen har nu beslutat att minska sitt ägande till 10 % och därmed sälja 390 st 
vindandelar till medlemmar i Varbergsortens Elkraft. 
 
Varbergsortens vind 
Varbergsortens Vind ek. för. bildades 2014 då föreningen köpte ett halvt vindkraftverk i Västra 
Derome vindkraftpark av Varbergsortens Elkraft. Föreningen har 230 medlemmar som tillsammans 
äger 2 600 vindandelar. Läs mer om Varbergsortens Vind på www.vbgelkraft.se/vindandelar. 
 
Erbjudandet 

 En andel kostar 5 000 kr och berättigar till 1 000 kWh vindel per år från Varbergsortens Vind. 

 Serviceavgift för vindel utgår på 23,0 öre/kWh exkl. moms, vilket motsvarar 28,8 öre/kWh 
inkl. moms. Serviceavgiften har varit oförändrad sedan starten av vindföreningen 2014, men 
kan komma att justeras i framtiden. Avgiften ska täcka kostnader för drift, underhåll samt 
fondering för förnyelse. 

 Enbart medlemmar i Varbergsortens Elkraft erbjuds att köpa vindandelar.  

 Antalet andelar är maximerat till motsvarande 80% av medlemmens årsförbrukning av el. 

 Andelsägaren ska köpa sin kompletteringsel från Varbergsortens Elförsäljning. 

 Vindandelar kan behållas även om en medlem flyttar från Varbergsortens Elkrafts nätområde 
under förutsättning att Varbergsortens Elförsäljning fortsatt är elhandelsleverantör. 

 
Ekonomisk kalkyl 
Tabellen på baksidan visar en jämförelse mellan att köpa el genom vindandelar och aktuellt elpris för 
ett 3-års fastprisavtal. Besparingen med vindandelar är 27 öre/kWh inkl. moms vilket motsvarar 270 
kr per år och andel (1 000 kWh). Det motsvarar i sin tur en avkastning på 5,4 % på insatt kapital 
(5 000 kr). 
Kalkylen är starkt beroende av vilket elpris man jämför med. Ett framtida elpris på 55 öre/kWh ger en 
avkastning på 8,0 % och ett elpris på 35 öre/kWh ger en avkastning på 3,0 %. 
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Tabell ekonomisk kalkyl 
 

 Aktuellt 3-års avtal 
(öre/kWh) 

Vindel 
(öre/kWh) 

Elpris 44,7 0 

Serviceavgift 0 23,0 

Moms 25% 11,1 5,8 

Totalt 55,8 28,8 

       
 
Anmälan och fördelning av vindandelar 
Om du vill du köpa vindandelar i Varbergsortens Vind, anmäl det på bifogad blankett och skicka den 
via brev eller e-post till Varbergsortens Elkraft, dock senast den 28 februari 2020. 
 
De tillgängliga vindandelarna (390 st) fördelas av vindföreningens styrelse. Vid överteckning av 
andelar förbehåller sig Varbergsortens Elkrafts styrelse rätten att fördela intressenters önskemål 
avseende vindandelar. 
 
Meddelande om tilldelning av vindandelar erhålls senast den 31 mars. Betalning av andelar ska göras 
före den 20 april och andelarna börjar gälla från den 1 maj 2020. 
 
Har du frågor? Ring gärna till Varbergsortens Elkrafts kundservice på telefon 0340-64 64 00 eller 
skicka e-post på kundtjanst@vbgelkraft.se. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Varbergsortens Elkraft Ekonomisk Förening 
 
Jan Werdelin   Björn Fahlgren 
Ordförande   VD 


