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Översiktligt

Med start juli 2009 har vår ekonomi under de 5 första åren utvecklat sig marginellt sämre än 
förväntat beroende på sämre vindfångst än beräknad. I någon mening blev vi dock 
kompenserad för det under de två första åren genom att certifikatpriserna var avsevärt bättre 
än budgeterat (390 kr/Mwh i stället för 200 kr). Efter fortlöpande bevakning av 
certifikatpriserna har föreningen nu lyckats säkra priset på certifikaten på nivån 237 kr för 
tiden 2014 till och med 2015 och endast marginellt lägre under resten av 2013. 

Priset på medlemmarnas el för en stabil ekonomi 
Föreningens prispolicy baseras på 1§ i Kyrkvindens stadgar, sista meningen: ”Föreningen 
skall bygga upp kapital som säkrar byggnation, drift, underhåll och ersättande av uttjänat 
vindkraftverk”. Baserat på detta och de löpande driftskostnaderna så har vi beräknat vårt 
medlemspris till 25 öre/kWh så att vi ska att kunna byta ut vårt verk efter 20 år när det är 
uttjänat. 

Reviderad budget
Det nya läge som nu uppstått med service, underhåll och båttransporter under vår egen 
kontroll vet vi mer om den långsiktiga ekonomin och det är bara att konstatera att den 
samlade kostnadsbilden är högre än vad tidigare förväntats. Med oförändrat pris på el till 
medlemmarna bedömer styrelsen att de kommande två åren efter 2013 kommer att ge något 
negativt resultat men att ekonomin därefter, beroende bland annat på våra egna 
ansträngningar, kommer att uppvisa positivt resultat.

Ny servicepartner

Som redovisas nedan kan våra ursprungliga servicepartners inte fullfölja sin åtaganden och 
sedan 1 februari 2013 är det Karlstad Vindservice AB som utför all service och underhåll på 
vindkraftverken. Det är ett bolag närstående ägarna till Vindpark Vänern.

Förutom de löpande åtgärderna pågår en upparbetning av den tekniska standarden på verken 
som blivit nödvändigt på grund av tidigare eftersatt service. När upparbetningen är avklarad 
inom ett eller två år kan vi anta att kostnadsbilden för den fortlöpande servicen blir lägre än 
vad den skulle bli ha blivit med ursprunglig servicepartner.

Vår tidigare servicepartner

Kontraktet som undertecknades för uppförande av vårt vindkraftverk omfattade också 
kontinuerlig service och underhåll inklusive garanterad leveranstillgänglighet. Som 
rapporterats tidigare kunde inte leverantören fullfölja sina åtaganden varvid den blev uppköpt 
av moderbolaget WinWind Oy den 31 december 2011. Inte heller moderbolaget kunde 
fullfölja sina åtaganden och är nu på konkursens brant. Alltså inte konkurs, men tingsrätten i 
Esbo, Finland har satt i gång en företagsrekonstruktion och hur den utfaller vet vi inte men det
förväntas bli klart före årsskiftet.

Kyrkvinden har inte några direkta fordringar på WinWind Oy utan de finns hos WinWind 
Sweden AB som även det är satt i konkurs. Konkursförvaltaren för det svenska bolaget har 
dock fordringar på WinWind Oy som uppgår till ca 1,3 miljoner € varav en del är 
Kyrkvindens. Möjligheten för Kyrkvinden att återfå något av dessa fordringar är mycket små.
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