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Ny prismodell hanterar den nya turbulenta elmarknaden 

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 rekordhög 
medlemsnytta under dessa månader för medlemmar i SE3 och SE4. Tyvärr blev medlemsnyttan negativ för medlemmar i SE1 & 2 eftersom vi då 
fortfarande hade den gamla prismodellen.  Konsekvensen av höga elpriser är att det samtidigt blir 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 är tvärtemot, hög förbrukning på dagtid med höga elpriser och låg förbrukning på natten med låga 
elpriser. Därför blir det stora skillnader mellan föreningens intäkter för produktion och kostnader för återköp av medlemsel, som föreningen fått 
bära. Skillnaden kallas profilkostnad. Det har alltid funnits en profilkostnad, men den har under det senaste året ökat kraftigt.  

 
Vi har fr o m oktober infört 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 på 35 öre/kWh och ett rörligt månatligt 
elpristillägg som innefattar kostnaden för månadens skillnader i elpriser mellan produktion och förbrukning. Priset på det rörliga elpristillägget 
publiceras löpande här på föreningens hemsida. 
 
Fortsatt mycket höga elpriser under vintern 
Prognoserna för elpriser under kommande vintermånader visar på rekordhöga elpriser (3–4 kr/kWh exklusive moms) i elområde 3 och 4. 
Prognoserna är dock mycket osäkra då det är många faktorer som påverkar elpriset per timme, dag och månad. 
 
Problem med produktion p g a nedisning av vingar 
Vi har haft och har just nu stora problem med is på vingarna framför allt i Hedbodbergets vindkraftspark (påbyggnad av is på blad -> obalans). Det 
innebär att verken inte går på full effekt och att några har stannat under kortare perioder. Enligt vår tekniska förvaltare så ser prognosen rätt dyster 
ut de närmsta dagarna i december för snabb åtgärd med ungefär samma väderlek och temperatur som vi har nu. Däremot är förhoppningarna höga 
att produktionen kan öka igen när teknikerna kan besöka vindkraftverken säkert. Tyvärr är det bara att vänta eftersom de måste prioritera 
säkerheten.  
 
 



 
 

 

Ekonomisk rapport 
Det ekonomiska rörelseresultatet per den 31 oktober dvs 7 månader av verksamhetsåret före avskrivningar blev 2,2 Mkr vilket är 1,5 Mkr sämre 
än budget. I resultatet finns en bokförd vinst på ca 5 Mkr som ett resultat av att föreningen sålde ett verk i somras till ett pris som var högre än det 
bokförda värdet. Om man bortser från den bokförda vinsten som inte fanns med i budget så blir resultatet i jmf med budget minus 5,2 Mkr t o m 
oktober 2022. Anledningen till det negativa resultatet är att kostnader för skillnader i elpriser varit betydligt större än förväntat. Vad gäller 
likviditet så har vi hittills haft pengar i kassan att betala inkommande fakturor i tid men att det vissa dagar har varit mycket ansträngt. Med 
elpristillägget som nu är på plats kommer föreningens kassa på sikt att förbättras och när vi får stabilitet i ekonomin kan vi börja amortera 
föreningens lån i snabbare takt. Det kräver dock att våra vindkraftverk producerar på full effekt under kommande månader. 
 
Andelstorg 
Många medlemmar har under året efterfrågat möjligheten att sälja och köpa vindandelar. Styrelsen har dock valt att vänta med beslut om att 
skapa en öppen handelsplats p g a den turbulenta elmarknaden som vi haft med oförutsägbara medlemspriser varje månad. Nu när elpristillägget 
och nya villkor för medlemsel är på plats har styrelsen tagit beslut om att starta ett andelstorg i början av nästa år. Mer information om när i tid 
Andelstorget skall lanseras och hur det skall gå till kommer i nästa medlemsbrev i mitten av januari.  
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