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Översikt

● Verksamhetsåret 2016
● Resultatet
● Framtid
● Vår omvärld



Vindfångsten

● 8 516 MWh – ett snittvärde



Förbättringar - teknik

● Inspektion och godkännande av 
säkerhetsstopp för hissar

● Snygg statistik (34 / 8760 tim)
– Manuellt stop 17 12 tim

– Pitchfel  1 3,7 tim

– Lös del i nav 1 1,2 tim

– Övervarvning 13 1,0 tim

– Yaw – accu 38 3,2 tim



Ekonomin

● Negativt resultat



Placeringar i olika papper



Avkastningar



Kollapps för certifikatsystemet?



Vårt prisberoende 
( positivt kassaflöde)

● Verksamhetskostnad ca 2,3 MKr



Upphandling av drift, 
service, underhåll

● Kyrkvinden, VGEF VPV Kraft AB
● Förhoppning om att få lägre kostnader
● Anbudsöppning vecka 17
● Handfull intresserade



Medlemstransaktionerna



Medlemstransaktionerna



Medlemstransaktionerna



Vi gör nytta



Nej till mera kol i Europa

De europeiska elföretagen säger nej till nya kolkraftverk 
Måndagen den 10 april 2017, kl. 13.41 

Företag från 26 EU-länder enas i nytt initiativ för att leva upp till Pa ris av ta let och främja förnybar 
energi. Inga nya eu ro pe is ka kol kraft verk från 2020 – om kon ti nen tens kraft bransch får säga sitt. Ini ti a 
tiv ta ga re till över ens kom mel sen är sam lings or ga net Eu ro e lectrics, som re pre sen te rar 3500 kraft fö re tag i 
26 länder. På en presskonferens med de la des att den eu ro pe is ka kraft sek torn inte kommer investera i 
nya kol kraft verk efter 2020, samt att man lovar att leverera en ener gi om ställ ning i enlighet med Pa ris av 
ta let.

Kraft sek torn är fast besluten att leda ener giö ver gång en och för tyd li ga vårt en ga ge mang för en kol di ox 
ids nål ekonomi med konkreta åtgärder, säger Euroelectricsordföranden António Mexia i ett 
pressmeddelande.
Polen och Grekland är de enda länderna som inte deltar i över ens kom mel sen. De bryter därmed mot 
den globala trend där kolet tappar allt mer mark. 

Under 2016 föll världens planer på nya kolkraftverk med två tredjedelar. 
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