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Extra lägesinformation
Den 20 februari var det en artikel i
Nerikes Allehanda om planerna på
andelsägd vindkraft i vindpark
Kronoberget. Här kommer lite ny
information och en del klarläggande.
Glädjande är att artikeln redan
resulterat i nya intresseanmälningar!
På bilden i artikel syns namnet
Kronoberget energi AB. Det är ett av
Stena Renewable helägt dotterbolag
som kommer driva vindparken. Denna
konstruktion med ett lokalt bolag för
varje vindpark har Stena för alla sina
vindparker med totalt närmare 100
vindkraftverk i drift. Dotterbolagen är
inte avsedda för avknoppning utan för
långsiktigt ägande.
Ekonomiska läget
Vi är nu i ett läge där lönsamheten för
alla typer av elproduktion är mycket
låg. Det har många förklaringar. Vi är i
en lågkonjunktur som bland annat
resulterat i att industrins elförbrukning
under 2014 var lägre än något annat år
sedan början av 1990-talet.
Elcertifikatssystemets konstruktion har medfört en period med extremt låga priser på elcertifikat.
Utsläppsrättssystemets kollaps har medfört låga priser på fossilbränslebaserad elproduktion.
Det är troligt med politiska beslut som underlättar investeringar i ny elproduktion inom kort.
Det kommer behövas mer elproduktion när de första kärnkraftverken snart avvecklats av på grund
av ålder och lönsamhetsskäl.
Så även om det ser mörkt ut för elproduktion nu så finns det chanser till förbättringar inom en snar
framtid.
Detta är bara några av de faktorer som påverkar när det gäller var av rätt tidpunkt för byggstart av
vindparken. Andra kan vara valutakurser, leverantörers orderläge m.m.
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Driftaktiebolag
Sedan projektet startade har den tekniska utvecklingen på vindkraftverk gått snabbt.
Därför blir vindkraftverken i parken effektmässigt större och effektivare än vad som förväntades.
Därmed blir de också dyrare. Därför ändras inriktningen för delägandet. I ställer för att den
ekonomiska föreningen äger det planerade verket kommer det ägas av ett driftaktiebolag med
preliminärt namn Kronoberget Vind AB. Bolaget kommer består av en grupp av delägare med
större andelsinsatser än vad som är aktuellt för den ekonomiska föreningen. Ett antal intressenter
har kontaktas, men fler behövs! Kom gärna med tips om företag eller personer som kan vara
intresserade.
Den ekonomiska föreningen kommer bli en av dessa delägare. Som andelsägare i ekonomiska
föreningen kommer det i praktiken inte innebära någon skillnad.
Optionsavtal
Ett optionsavtal för köp av av andelsverket har undertecknats mellan en intressegrupp för
driftaktiebolaget och Kronoberget Energi AB (telefonbesked att Stena/Kronoiberget energi AB
undertecknat när detta skrivs).
Detta optionsavtal ger oss möjlighet att köpa verket, men ställer inga krav på att ett köp måste ske.
Ekonomiska föreningen
Det är nu ungefär tre år sedan kampanjen för andelsägande startade. För att känna till aktuellt
intresset vill jag gärna ha besked om du fortfarande är intresserad av andelsägande, och om
storleken på beloppet du kan tänka dig satsa förändrats.
Hemsidan
Webbplatsen kronoberget.se kommer inom de närmaste dagarna uppdateras med aktuell
information. Information om delägande i driftaktiebolaget kommer bland annat läggas till.
Nästa nyhetsbrev
Kommer när Stena Renewable beslutat om byggstart eller om annat av intresse inträffar.
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