Sikås den 2021

Vindkraftsvänner.
Covidåret /2020 verksamhetsberättelse
Pandemin som har härjat senaste året har inte påverkat driften av våra verk, men när industrin
bromsar in och personal jobbar hemma så sjunker elkonsumtionen, vilket har gett rekordlåga
priser och det märks på omsättningen i föreningen.
En nedställning av effekten i verken gjordes under maj månad från 2 000 kW till 1 500 kW
det ger en mindre produktion men det kompenserar av den lägre nätavgiften, en lägre effekt
kan öka den tekniska livslängden något men det är för tidigt att säga säkert.

I diagrammet ser vi att 2020 var ett av topp tre år vad det gäller produktion, och produktionen
ligger i genomsnitt över förväntad produktion som vi fick i prospektet.
Årets föreningsstämma
Kallelsen har skickats ut, om en vecka kommer information med ÅR och styrelsens förslag
och revisionen samt valberedningens förslag per mejl. De som saknar mejl kan anmäla till
undertecknande för att få handlingarna per post.
OBS ni som har mejl kommer att få ett utskick som förra året.
Följande vecka så tar styrelsen och valberedning in kommentarer och svarar på frågor som
sen sammanställs till ett protokoll. Stämman avslutas efter den tiden
Det innebär att du som medlem har en vecka på dig att fundera och kommentera styrelsens
och valberedningens förslag

Med det här sättet anser vi i styrelsen att alla får tillfälle att delta i stämman, och vi har
genomfört stämman på ett informativt och smittsäkert sätt, med tanke på rådande situationen.
En tillbaka blick
Föreningen bildades 2008 och bygget av de sex verken var klart under 2011 i september
började verken att köras för testning och slut besiktning. OFAB som är förvaltningsbolaget
övertog driften 2012 och sköter fördelningen av kostnader och intäkterna, vi har 25% av de 6
verken. Då var det höga priser på elenergi och el-certifikat, det som hänt sen dess var svårt att
förutse.
Bland annat har utbyggnaden av vindkraften har lett till lägre och ojämnare elpriser, elcertifikaten har nästan hamnat på noll i värde (2-3 öre)
Årsstämman avseende 2017 godkände en nedskrivning av värdet på våra 1,5 verk efter att vi
låtit innehavet värderas av LRF konsult i Skara, motiveringen till det lägre värdet var att nya
verk kostade ungefär hälften av vad vi investerade för. De låga elpriserna och elcertifikaten
bidrog även till att sänka värdet på befintliga verk.
Indelningen av Sverige i fyra elprisområden har gjort att vi i norra Sverige har ett lägre pris på
elenergin jämfört med södra delen, det är överföringskapacitet från norr till söder som är
flaskhalsen. Det är Svenska kraftnät som ansvarar för stamnätet.
El handel
När verken togs i drift så var priserna stabilare mellan dagarna och vi sålde energin på
dagspriset, Spot pris. när nu utbyggnad av vindkraften har ökat så blir produktionen stor de
dagar det blåser bra vilket pressar priset neråt. Det innebär att OFAB säljer delar av parkens
produktion i förtid ( en % sats av energin under en viss månad) terminshandel, så skyddar vi
oss från allt för låga priser
Framtiden
Vi har förhandlat om lånet till en lite längre amorteringstid för att det ska matcha
avskrivningen av verken bättre.
Den sänkta effekten på verken gör att vi minskar nätavgiften till Jämtkraft med närmare 500
tkr /år
Norhtvolt, Hybrit och H2 Green Steel är tre stora projekt som projekteras i norra Sverige och
de kommer att bli stora förbrukare av el. De investeringarna kommer gör elprisområde 1 och
2 (Norrland) inte har samma överskott på producerad el och förhoppningsvis för oss ett högre
elpris och inte så stora skillnad mellan norr och söder.
När sen Svenska kraftnät ökat överföringskapaciteten till Södra Sverige så kommer priset att
utjämnas ytterligare.
Men vad gäller har framtiden så ska en vara försiktig med att spå.
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