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Erbjudande om att köpa vindkraftsandelar 
 
Varbergsortens Elkraft är med i etableringen av 6 st vindkraftverk i Torpa/Västra Derome. Vi äger 
25% av projektet, det vill säga 1,5 vindkraftverk. Styrelsen i Varbergsorten Elkraft har fattat beslut om 
att erbjuda vindkraftsandelar till medlemmar och anställd personal i Varbergsortens Elkraft. 
 
En ny ekonomisk förening bildas 
En ny ekonomisk förening bildas, Varbergsortens Vind ekonomisk förening. Föreningens ändamål är 
enligt de föreslagna stadgarna: ”att främja medlemmarnas ekonomiska intresse och miljöintresse 
genom att tillhandahålla egen vindkraftproducerad el”. 
En interimsstyrelse från Varbergsortens Elkrafts styrelse tillsätts fram till att en ny styrelse väljs på 
den första konstituerande stämman. Samtliga ansökande medlemmar bjuds in till stämman som 
planeras att hållas i februari 2014. 
Varbergsortens Vind köper så stor andel av vindkraften i Torpa/Västra Derome att det täcker 
medlemmarnas önskemål om andelar. Maximalt finns ca 7 500 andelar att tillgå. Eventuellt 
kvarvarande del av de 1,5 verken kvarstår i Varbergsortens Elkrafts ägo. Styrelsen i Varbergsortens 
Elkraft kan besluta att ej bilda föreningen om intresset för medlemskap är svagt. 
 
Erbjudandet 

 En andel kostar 5 000 kr och berättigar till en leverans av 1 000 kWh/år från Varbergsortens 
Vind. 

 Andelsägaren betalar en serviceavgift till Varbergsortens Vind på 23,0 öre/kWh exkl. 
energiskatt och moms, vilket motsvarar 65,4 öre/kWh inkl. energiskatt och moms. Avgiften 
kan komma att justeras i framtiden. Avgiften skall motsvara kostnad för drift/underhåll samt 
fondering för framtida ersättning av vindkraftverk. 

 Medlemmar samt anställd personal i Varbergsortens Elkraft erbjuds att köpa andelar.  

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

 Andelsägaren måste köpa sin kompletteringsel från Varbergsortens Elförsäljning. 

 Om andelsägaren har ett avtal med fast elpris hos Varbergsortens Elförsäljning skall detta 
lösas i samband med inträdet i Varbergsortens Vind. 

 Medlemskap i Varbergsortens Vind kan behållas även om medlemmen flyttar från 
Varbergsortens Elkrafts nätområde om kompletteringselen fortsatt köps av Varbergsortens 
Elförsäljning. 

 De som anmäler intresse före sista svarsdatum 20 december 2013, garanteras 10 st andelar 
(dock max 80% av årsförbrukning). Därefter fördelas eventuellt överskott, så att sökanden får 
full tilldelning efter anmälningsdatum. Vid eventuell överteckning minskas antalet andelar 
solidariskt.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomisk kalkyl 
Tabellen nedan visar en jämförelse mellan att köpa el genom vindandelar och aktuellt elpris för 3-års 
fastprisavtal. Besparingen med vindandelar i exemplet nedan är 26,6 öre/kWh inkl. moms vilket 
motsvarar 266 kr per år och andel (1 000 kWh). Det motsvarar i sin tur en avkastning på 5,3 % på 
insatt kapital (5 000 kr). Avkastningen är fri från beskattning för medlemmen då det inte rör sig om 
en inkomst utan en minskad kostnad för elinköp. 
Kalkylen är starkt beroende av vilket elpris man antar i framtiden. Ett antaget elpris på 55 öre/kWh 
ger en avkastning på 8,0 % och ett elpris på 35 öre/kWh ger en avkastning på 3,0 %. 
 

 Aktuellt 3-års avtal 
(öre/kWh) 

Vindel 
(öre/kWh) 

Elpris 44,3 0 

Serviceavgift 0 23,0 

Energiskatt 29,3 29,3 

Moms 25% 18,4 13,1 

Totalt 92,0 65,4 

 
Anmälan 
Vill du köpa vindkraftsandelar i Varbergsortens Vind, anmäl då detta på bifogad anmälningsblankett 
och skicka den via brev eller e-post till Varbergsortens Elkraft, dock senast den 20 december 2013. 
 
Mer information 
Vid frågor kring medlemskap i Varbergsorten Vind, kontakta Varbergsortens Elkraft på telefon 0340-
64 64 00. På Varbergsortens Elkrafts hemsida finns ett förslag på stadgar i Varbergsortens Vind. 
Beslut om stadgar fattas på den konstituerande stämman. 
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