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Information från styrelsen november 2022  

 

I augusti och september blev det rekordhöga elpriser i SE3 och SE4 se graf på annan plats på 
hemsidan. Det innebär att det blev en mycket hög medlemsnytta då andelselpriset var 49 öre/kWh 
exkl. moms.  
 
Konsekvensen blev rekordstora skillnader mellan värdet av vår vindproduktion och kostnaderna för 
återköp av medlemsel. Det beror på att våra vindkraftverk producerar en väsentlig andel på natten 
med låga elpriser. Medlemmarnas förbrukningsprofil har tvärtemot hög förbrukning på dagtid med 
höga elpriser och låg förbrukning på natten med låga elpriser. Därför blir det en stor skillnad mellan 
intäkter för produktion och kostnader för återköp av medlemsel, som föreningen får bära. 
Skillnaden kallas profilkostnad. Det har alltid funnits en profilkostnad, men den har under det 
senaste året ökat väldigt kraftigt.  

 
I oktober har elpriserna blivit lägre och även profilkostnaden har minskat. 

 
Styrelsen kommer nu att analysera riskerna med vår nuvarande prismodell och hur vi ska hantera 
profilkostnaden mellan när vi producerar vindkraftsel och när medlemmarna förbrukar sin el.  Fram 
tills att en ny prismodell är framtagen och driftsatt kommer medlemspriset att justeras varje månad 
med en månads varsel på hemsidan. 

 

Movind fick en allvarlig skada i slutet av december 2020, som rapporterades tidigare. En 
transformator i turbinen gick sönder och måste bytas ut. Transformatorn beställdes och installeras 
under vecka 26 2021. Eftermontering startades verket och snurrade i några timmar innan den nya 
transformatorn exploderade. Den gamla transformatorn gick att reparera till rimlig kostnad och 
installerades november 2021. Utredning i ansvarsfrågan är klarlagd och en juridisk process med 
skadeståndskrav pågår fortfarande. Movind har haft en del problem med kortare driftstopp under 
året men har under hösten producerat riktigt bra. Se produktion under annan rubrik på hemsidan. 

 

Hedvind tvingades till driftstopp av säkerhetsskäl i slutet av september. Anledningen var att tekniker 
upptäckte att två tornbultar var lösa. Det är mycket ovanligt så Vestas beslutade att stoppa verket 
och utreda orsaken och vidta nödvändiga åtgärder för att inte ta några risker att tornet skulle lossna 
från fundamentet i marken. Tyvärr tog det nästan en månad innan utredning blev klar och åtgärder 
blev vidtagna. Hedvind startades om i slutet av oktober. Skadan är tyvärr inget försäkringsärende så 
vi får ingen ersättning därifrån. Däremot har vi en tillgänglighetsgaranti i serviceavtalet med Vestas 
som vi kommer att utnyttja för att kräva ersättning av Vestas för förlorad produktion. 

 

Det ekonomiska rörelseresultatet per den 30 september dvs 5 månader av verksamhetsåret april 
2022 t o m mars 2023 före avskrivningar blev – 0,9 Mkr vilket är 2,2 Mkr sämre än budget. Se 
produktion under annan rubrik på hemsidan. Anledningen till det negativa resultatet är att både 
Movind och Hedvind har producerat mindre än ett normalår. Men framför allt beror det på att vi 
fått kraftigt ökade profilkostnader då det har varit mycket stora skillnader i elpris mellan dygnets 24 
timmar under perioden. 

 
P g a den kraftigt ökade profilkostnaden så tvingades styrelsen att höja medlemspriset till 95 
öre/kWh fr o m november.  
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Vi kommer under december att sätta i gång med att göra en förstudie och en miljöprövning av vårt 
arrendeområde i Södertälje kommun. Om och när vi får grönt ljus från Länsstyrelsen att bygga så 
kommer upphandling av att bygga solelparken och framtagande av en finansieringslösning att 
inledas. När beslutet tas att börja bygga så kommer föreningen att byta namn till Telge Energi Sol och 
Vind ekonomisk förening. 
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