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Timdebitering i kombination med Vindandelar 
Fr o m april månad så går det utmärkt att kombinera vindandelar med timdebitering. Det innebär 
att du som har timavläsning fortsatt betalar det fasta medlemspriset + elpristillägg för din andelsel 
men att överskjutande elavtalsel kan debiteras med timpris om din anläggning är timavläst. Mer 
info om detta finns här på hemsidan.  
 
Systembegräsningen som tidigare hindrat timdebitering i kombination med vindandelar är från och 
med 1 april åtgärdad och det innebär även att för de medlemmar där timavläsning inneburit en 
felberäkning av fakturan så kommer en korrigering att ske. Korrigering påbörjas efter andelsårets slut 
den 31 mars. 
 
För dig som idag har månadsavläsning och vill få timavläsning och timpris skall du kontakta Telge 
Energi så att de kan skicka en begäran till ditt nätbolag. Inom kort kommer du även att själv kunna 
beställa timavläsning och timpris via Telge Energis Mina Sidor.  
 
För dig som redan har timavläsning men som inte vill ha timdebitering skall kontakta ditt elnätsbolag 
för att om möjligt begära att få månadsavläsning. 
 
Under hösten kommer Telge Energi att lansera nya tjänster för medlemmar på Mina sidor där det 
kommer att finnas information om aktuella saldon på tilldelad och förbrukad andelsel.  
 
 
Ny logotyp för Solivind 

Solivind har hittills inte haft någon egen logotyp så vi har nu skapat en som ni kan se uppe till 
höger. I:et i Solivinds logotyp kan med lite god vilja tolkas som både en vindsnurra och en 
sol. 
 
Ny prismodell ger hittills bra medlemsförmån 

Styrelsen införde i oktober 2022 ett rörligt elpristillägg som fördelar kostnaden för 
skillnader i elpriser i olika elprisområden mellan Solivinds medlemmar och bidrar till att 
skillnaden i medlemsnytta minskar kraftigt beroende av var medlem förbrukar sin andelsel. 
Den nya prismodellen för Solivind innebär att medlemspriset delas upp i ett fast 
självkostnadspris för drift, underhåll och administration och ett rörligt månatligt 
elpristillägg som innefattar kostnaden för månadens skillnader i elpriser mellan produktion 
och förbrukning. Medlemsförmånen dvs skillnaden mellan det totala medlemspriset och 
marknadspriset på rörligt elpris samt priset på det rörliga elpristillägget publiceras löpande 
här på föreningens hemsida. I februari blev medlemsförmånen 58 öre/kWh vilket speglar 
skillnaden mellan det totala medlemspriset inklusive moms och Telge Energis rörliga elpris 
inklusive moms. 
 
Nytt medlemspris fr o m april 2023 
Styrelsen har beslutat att höja medlemspriset från 35 öre till 40 öre/kWh exklusive moms 
(50 öre/kWh inklusive moms) från och med april 2023. Anledningen till att priset höjs är att 
självkostnadspriset har ökat till följd av inflationen som medfört att föreningen fått ökade 
produktionskostnader. Det som ökat permanent är räntor, försäkringar, arrendekostnader 
med mera. 



 

 

 
Överskott av produktion i januari och februari 
Vi hade under november och inledningen av december stora problem med is på vingarna 
framför allt i Hedbodbergets vindkraftspark (påbyggnad av is på blad -> obalans). Historiskt 
kan vi se att den här typen av problem uppstår ungefär vartannat år. Under januari och 
februari har vi inte haft några driftstörningar på våra verk vilket innebär att föreningen får 
ett överskott vars ekonomiska värde går direkt in i föreningen kassa. Det är mycket viktigt 
att föreningen har en tillräckligt stor kassa för att undvika likviditetsproblem i det fall vi får 
tillfälliga underskott av produktion i framtiden. 
 
Ekonomisk rapport 
Det ekonomiska rörelseresultatet per den 28 februari dvs 11 månader av verksamhetsåret 
före avskrivningar blev 15,4 Mkr. Vad gäller likviditet så har det vissa dagar under 2022 
varit mycket ansträngt men nu ser vi ljus i tunneln när föreningen inte tar några risker för 
stora elprisskillnader mellan våra elområden och mellan dygnets 24 timmar. Med 
elpristillägget kommer föreningens kassa att förbättras och när vi får stabilitet i ekonomin 
kan vi börja amortera föreningens lån i snabbare takt.  
 
 
Andelstorget 
Många medlemmar har under året efterfrågat möjligheten att sälja och köpa vindandelar. 
Nu har vi lanserat Andelstorget som har fått en flygande start. De två första veckorna 
gjordes ett 20-tal överlåtelser. Det är fler på gång som ännu inte är signerade med bankid 
av båda parterna. Överlåtelserna har gått mycket smidigt vilket har uppskattats av 
medlemmar som gjort affärer. Snittpriset hittills är 404 kr styck. Bortsett från de 140 
andelar som såldes billigt direkt i början för 200 kr styck så ligger snittpriset på 450 kr. Se 
hemsidan för prisstatistik. Köp och säljordrar kommer att uppdateras 2 ggr i månaden. 
 
Intäktstak och tillfällig skatt för elproducenter 
Riksdagen beslutade den 22 februari om att godkänna regeringens lagförslag om att införa 
en tillfällig skatt för vissa elproducenter. Lagstiftningen träder i kraft den 1 mars och gäller 
till och med juni 2023. Skatten innebär att intäkter för berörda elproducenter på över 1, 
957 kronor per kWh beskattas med 90 procent under perioden mars-juni 2023. 
Föreningens vindkraftverk tillhör de producenter som ingår i den nya lagstiftningen. 
Troligtvis blir skatteunderlaget inte större än 2–3 % av intäkterna för produktionen. 
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