
 
 
 
Kallelse till extra stämma - Framtiden för Kalmarsund Vind 

 

Bakgrund 

Det har blivit allt tydligare att äldre vindkraftverk inte är lika lönsamma som tidigare. Elpriserna har på 
senare tid sjunkit i takt med utbyggnad av nya betydligt större och mer effektiva verk. Ett nytt stort 
vindkraftverk är idag minst 30 % billigare än för tio år sedan. Små vindkraftverk som våra byggs inte 
längre. Den kraftiga utbyggnaden innebär dessutom att tillgången på elcertifikat för förnybar energi ökat i 
en takt som överstiger marknadens efterfrågan. Under kommande tvåårsperiod planeras en fördubbling 
av den svenska vindkraften. Certifikatmarknaden har kollapsat av det stora utbudet och någon förändring 
är inte inom synhåll.  

 

Svag ekonomi  

Mindre vindkraftsföretag har det ekonomiskt besvärligt runt om i landet. Kalmarsund Vinds ekonomi 
utgör inget undantag och har varit ansträngd de senaste åren. Idag är föreningen helt beroende av ett 
relativt högt medlemspris. Medlemspriset var runt 120 kronor per år och andel för den egenproducerade 
elen under föreningens inledande år. Idag är priset 300 kr per andel och år, och vi har ändå ett negativt 
resultat och svagt kassaflöde. 

Underhållsbehovet ökar allteftersom verken åldras. Det är inget konstigt, men det kräver en god 
ekonomi. I år kostar utökat underhåll på Vannborga Nedra ca 500 000 kr. Även Vannborga Övra står 
inför samma åtgärd.  

Vindkraftkooperativen försöker genom påtryckningar mot politiker argumentera för lika villkor för andel i 
förening som för egen produktion. Exempelvis har solceller på eget tak skattebefrielse för den 
egenproducerade elen som vi andelsägare inte får. Idag finns inget politiskt intresse att jämställa 
andelsägande med tex solceller på eget tak. 

 

Styrelsen förordar försäljning 

Vid årsstämman 2021 berördes föreningens framtid och styrelsen åtog sig att överväga två alternativ. 

● Att fortsätta driva verken med fokus på bästa möjliga underhåll för att maximera produktion 
och tillgänglighet ytterligare ett antal år fram till en oundviklig nedmontering och avveckling 

● Att sälja verket till en långsiktig investerare med större finansiell styrka 

 

Händelseutvecklingen under 2021 med fortsatt låga priser på elcertifikat och ett större underhållsbehov 
på verken i Vannborga ger en fortsatt negativ utveckling av ekonomin. Årets resultat ser ut att bli ett rejält 
minus som tär på kassan. Styrelsen anser därför enhälligt att det bästa alternativet för föreningen och 
medlemmarna är att sälja våra tre vindkraftverk och andelen i Rockneby Vind. 

 

Det kan under rådande omständigheter knappast vara ett självändamål att äga verken eftersom detta 
inte är en förutsättning för fortsatt produktion. En ny ägare med en enklare och billigare affärsmodell kan 
säkra driften av verken under längre tid. Föreningen har redan uppnått ett av sina mål genom att bidra till 
utvecklingen av vindkraften i Sverige. För medlemmarna är det nu viktigare att de ekonomiska riskerna 
minimeras, vilket kan ske genom en försäljning. 

 

Arbetet med försäljning 

Styrelsen har varit i kontakt med ett antal tänkbara köpare av våra tre vindkraftverk och andelen i 
Rockneby Vind. Totalt har styrelsen diskuterat med fem företag och erhållit tre anbud. Det bästa anbudet 



kom från Helianthemum Vind AB. Bolaget ägs av Staffan och Anna Niklasson. Staffan har projekterat 
och byggt vindkraft under lång tid och sålde vindkraftverket i Degerhamn till oss 2006. Bolaget äger även 
de båda vindkraftverken i Sandvik på Öland. 

Styrelsen har tecknat ett överlåtelseavtal med Helianthemum Vind AB. Ett beslut att sälja vindkraftverk 
och andelen i Rockneby är som alla förstår i praktiken första steget mot en avveckling av föreningen. För 
ett så viktigt beslut krävs, enligt styrelsens bedömning, ett godkännande av en föreningsstämma. Därför 
är överlåtelseavtalet för sin giltighet villkorat med ett försäljningsbeslut vid en föreningsstämma. 

I samtalen med tänkbara köpare har det varit viktigt för styrelsen att köparen vill behålla vindkraften 
under lång tid. Den anbudslämnare vi tecknat avtal med är lokalt baserad, kunnig och har långsiktiga 
ambitioner. 

Gällande andelen i Rockneby överlåts den till en av de större delägarna i vindparken, MarketMath 
Holding AB. MarketMath-koncernen utvecklar programvaror till företag inom energibranschen och är 
mycket insatt i elmarknaden. 

 

God affär för medlemmarna 

När föreningen startade sin verksamhet 2006 var insatsen 5000 kr per andel. Under de inledande goda 
åren sänktes insatskapitalet genom återbetalningar om sammanlagt 1624 kr per andel. Med de tillgångar 
som finns efter en försäljning beräknas återbetalningen uppgå till ca 3600 kr per andel. Summerat har 
varje andel ett värde om drygt 5200 kr, dvs mer än vad andelen kostade 2006. Dessutom har vi som 
medlemmar ofta haft ett gynnsamt medlemspris som under perioden fram till 2020 beräknas ha uppgått 
till cirka 3000 kr per andel i en sk medlemsnytta.  

 

Nu är det dags för föreningsstämma 

I rådande pandemi anser styrelsen det omöjligt att hålla en fysisk föreningsstämma. Den extra stämman 
för att ta beslut i frågan kommer att äga rum den 23 juni 2021 kl 17.30 och blir helt digital med enbart 
poströstning. Anmälan sker på www.kalmarenergi.se/anmalan-extrastamma/. Röstsedel bifogas med 
denna kallelse/information och ska vara föreningen tillhanda via svarskuvert senast måndag 21 juni. 
Beslutspunkten kommer vara beslut om försäljning av all vindkraft som föreningen äger. 

Stämmohandlingar kommer också finns tillgängligt via föreningens hemsida. 
www.kalmarenergi.se/vind/kalmarsundvind/  

Är mer än två tredjedelar av medlemmarna för en försäljning på stämman, kommer styrelsen genomföra 
försäljningen senast till den 1 september i år. Därefter kallar styrelsen till en ny stämma under hösten där 
medlemmarna får diskutera utdelning av medel och en eventuell avveckling av föreningen.  

Det är viktigt att betona att försäljningen endast avser medlemmar i Kalmarssund Vind. Den andra 
vindföreningen, Kalmarsund Vind 2, berörs inte direkt av förändringarna som en försäljning innebär.  

 

Har ni frågor? 

Styrelsen förstår att en försäljning av vindkraftverken kan väcka frågor. Styrelsen kommer att vara 
tillgänglig för att svara på dina frågor. Våra kontaktuppgifter finns nedan. 
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