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Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2006.  
  

(Föregående års siffror inom parentes.) 
 

         Verksamhet 
 
Bolaget har som syfte att bedriva elproduktion med vindkraft samt att 
etablera nya vindkraftverk. 
2006 har varit ett vindfattigt år. Den genomsnittliga vindenergin i landet var 
90% av normalår. (2005  94%). Vår 75%-iga andel av Älvi producerade 674 
MWh; Victoria 1178 MWh och Rune 1040 MWh. Vår sammanlagda 
produktion blev därmed 2892 MWh. (3204 MWh 2005). 
 
Vi hade bundet elprisavtal på 34 öre/kWh. (Elpriset på elbörsen Nordpool 
var i genomsnitt 44 öre/kWh (28 öre 2005)). Miljöbonusen var 6,5 öre/kWh 
(9 öre 2005). Elcertifikatpriset var i snitt 18,5 öre/kWh (23 öre 2005). 
Sammantaget 59 öre/kWh (60 öre 2005).  
 
För år 2007 har vi tecknat avtal med Alingsås Energi med rörligt elpris enl 
Nordpools månadsmedelpris samt bundet pris på elcertifikaten. 
Vi är delägare i Ekovind AB, där vi äger 4000 aktier motsvarande 3,1% av 
bolaget. Vi är även delägare i Österlenvind AB, där vi äger 320 aktier 
motsvarande 8% av bolaget.  
 
Vår ambition är att skaffa fler vindkraftverk och vi har därför jobbat vidare 
med flera projekt. Så här långt har vi kommit: 
 
Åmål: Vi kommer att etablera ett nytt Enerconverk, E 53, i Söderbobane 
sommaren 2007 i samarbete med markägaren. Vi är lite osäkra på 
vindenergin på platsen, så vi nöjer oss med 25% andel av verket. Vi har i 
avtalet med markägaren en option på att få sätta upp ett verk till, som i så 
fall blir helägt av oss. Produktionsresultatet från det första verket kommer 
att ligga till grund för ett sådant beslut. 

 
Trelleborg: Här har vi det bästa vindläget av alla de projekt vi jobbat med. 
Vi begärde förhandsbesked av Byggnadsnämnden om bygglov 2004. Vi 
fick nej. Vi överklagade beslutet till Länsstyrelsen, som efter drygt ett år 
upphävde Byggnadsnämndens beslut. Byggnadsnämnden har överklagat 
till Kammarrätten, där ärendet nu ligger. Ärendet ska avgöras till våren.  

 



Lidköping: P g a omfattande protester mot fler vindkraftverk i kommunen 
har kommunen beslutat att inte bevilja fler lov, förrän en den antagit en ny 
policy för fortsatt utbyggnad. Det beräknas vara klart till våren. 
 
Strömstad: Vi har nu skrivit arrendekontrakt med en markägare där det 
finns plats för ett verk. Kommunen vill inte gärna att detta område ska 
ianspråktas för endast ett verk. Av den anledningen samarbetar vi nu med 
en annan projektör, som har kontakt med en annan markägare i området. 
 
Kapitalförstärkning 
 
För kommande investeringar behövs större kapitalbas. Vid årets ingång 
hade vi ett aktiekapital på 650.000 kr. Efter årets emissioner har det ökat till 
1.950.000 kr. Det ger oss bättre möjligheter att låna pengar till nya projekt. 
Kapitalförstärkningen har skett på följande sätt: 
 
Fondemission 1:1 innebar att aktiekapitalet fördubblades från 650.000 kr till 
1.3 Mkr, genom att pengar överfördes från uppskrivningsfonden till 
aktiekapitalet. Aktieägarna fick lika många nya aktier som de tidigare ägde. 
Vid årets ingång var antalet aktier i bolaget 2600 st. Efter fondemissionen 
var antalet alltså 5200 st. Det innebar samtidigt att värdet per aktie 
halverades. Detsamma skedde med aktieägarelånen. 
 
Nyemissionen 2:1 innebar att 2600 nya aktier bjöds ut till våra aktieägare 
till kursen 800 kr, med tillhörande lånedel på 500 kr. Emissionen 
fulltecknades och tillförde därmed bolaget 3.380.000 kr, varav 650.000 kr i 
nytt aktiekapital. 
 
Möten 
 
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten. Årsstämma ägde rum 25 april i 
Trollhättan med ett 30-tal aktieägare närvarande. 
Styrelseledamöter har deltagit i vindkraftseminarier, Svensk 
Vindkraftsförenings 20-årsjubileum och i andra vindkraftbolags 
årsstämmor. 
 
Ägareförhållanden 
 
Bolaget hade vid årsskiftet 413 aktieägare. Ägandet är väl spritt. Ett 
aktiebolag, Krågevind AB, äger 8%. Ingen enskild aktieägare äger över 4%. 
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