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DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING

erbjuder andelsägande i de vindkraftverk
som föreningen äger. Detta bidrar till en
ökad elproduktion från förnybara källor i
Dalarna. Andelsägare i föreningen erbjuds
VindEl till självkostnadspris.

Erbjudande om förvärv av nya andelar

Fakta om Dala Vindkraft

Om du är delägare i ett vindkraftverk blir du inte lika påverkad av priserna på elmarknaden.
Det beror på att du får köpa el till självkostnadspris – ett pris som är lågt och stabilt över tid.
Förutom att du sparar pengar bidrar du till omställningen mot förnybara energikällor. Det är
en viktig insats för miljön!

Dala Vindkraft Ekonomisk förening bildades 2006 av Dalakraft
och Borlänge Energi i samarbete med elnätbolagen i nio av
Dalarnas kommuner. Redan året därpå hade föreningen vuxit till
Sveriges största vindkraftkooperativ.
Föreningen finansierar sina vindkraftverk genom medlemsinsatser. Priset på insatsen kan variera över tid eftersom den grundas på investeringskostnaden för det aktuella verket samt verkets
beräknade årsproduktion.

Teckningsanmälan
Varje kapitalinsats är relaterad till ett specifikt vindkraftverk. Trots
detta utgör hela föreningen en ekonomisk enhet. På det viset
begränsas riskerna för det enskilda verket och dess andelsägare.
Andelsägare i föreningen har rätt att köpa vindproducerad el
(VindEl) till självkostnadspris.
I Dala Vindkrafts prissättning av VindEl ingår kostnader för drift,
underhåll och demontering av uttjänat verk. Föreningens målsättning är att långsiktigt bevara det nominella medlemskapitalet.

Andelar för 6600:-/andel
Jag tecknar mig för nedstående antal andelar i Dala Vindkraft
Ekonomisk förening, org. nr. 769613-8911 och ansöker
samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem), teckningsavgift 400:-.

st andelar i Tavelberget
st andelar i Hedbodberget

Namn:
Personnr/org.nr:
Adress:

Förutsättningar

Telefon:

Vårt andelssystem är enkelt:
1. Du köper en del i ett av föreningens vindkraftverk.
2. Då får du också köpa el till föreningens lägsta möjliga pris,
ett självkostnadspris som bara täcker kostnader för verken och
deras underhåll.
3. När ”ditt” vindkraftverk är uttjänt får du tillbaka restvärdet av din
andel.

En andel ger dig rätt att varje år till självkostnadspris köpa VindEl
av föreningen. Du får köpa en eller flera andelar, men köp inte fler
än du kan utnyttja för din egen konsumtion. Rekommendationen
är att inte köpa fler andelar än högst 80 % av årsförbrukningen
per anläggning, eftersom elförbrukningen varierar från år till år.

Leverans

Mer information

En förutsättning för leverans av VindEl till medlemmen är att
denne är kund hos Dalakraft, Borlänge Energi eller något annat av
de elhandelsföretag som föreningen har överenskommelse med.
Är du inte redan kund hos något av dessa företag är du välkommen som ny kund i samband med andelstecknandet. För den

Leveransbestämmelser för VindEl liksom föreningens stadgar
finns att ladda ned från hemsidan, www.dalavind.se. Om du
föredrar att få handlingarna hemskickade, kontakta Dalakrafts
kundkontakt. Kontaktuppgifter finns längst bak i detta prospekt.

Delägare i vindkraftverk – 4 klara fördelar
1. Stabil elkostnad

3. Växande marknad

Elpriset kan gå upp när du minst anar det, men inte för andelsägare i vindkraftverk. Då producerar du nämligen din
egen el. Därmed slipper du dyra mellanhänder och får köpa
el till ett stabilt pris.

Marknaden för förnybar energi ökar successivt. Det är en
utveckling som uppmuntras av Sveriges riksdag och som
förutsätter att vindkraften byggs ut. Teknikutveckling, stigande
energipriser och ersättning från det allmänna elcertifikatsystemet innebär att vindkraften redan idag är konkurrenskraftig.

2. Insats för miljön
Vindkraften är en förnybar energikälla. Den tar aldrig slut och
släpper inte ut några växthusgaser. Därför gör du som andelsägare i Dala Vindkraft en god gärning för miljön. Genom
att investera i vindkraft bidrar du till utfasningen av den el
som idag importeras från utlandet, där den produceras med
exempelvis kolkraft.

Ort:

Pris per andel
Priset per kapitalandel i Högtjärnsklack är 660 kr. En administrativ
avgift om 40 kronor tillkommer per kapitalandel. Vid köp av fler
än nio andelar är den administrativa avgiften 400 kronor förutsatt
att förvärvet sker vid ett tillfälle och att andelarna är kopplade till
en elanläggning. För andelar i Tavelberget och Hedbodberget är
priset 6600 kr per andel med en administrativ avgift om 400 kr
per förvärv och elanläggning. Andelar för 660 kr ger dig rätt till
100 kWh VindEl per år medan andelar för 6600 kr ger dig
1000 kWh VindEl per år.

En eller flera andelar

Postnr:

elförbrukning som inte utgörs av VindEl kan du välja fritt bland de
elavtal som respektive elhandelsbolag erbjuder.

4. Investering i tiden
Du som investerar i Dala Vindkraft blir delägare i egen elproduktion, fristående från den övriga elmarknaden. Självklart
ska ett andelsägande i Dala Vindkraft vara så fördelaktigt som
möjligt för medlemmarna. Som andelsägare har du möjlighet att med hållbara långsiktiga metoder lösa delar av dina
energibehov, till ett lågt och stabilt pris.

Mobiltelefon:
E-post adress:

Ekonomiskt sammandrag
Omsättning exkl. energiskatt
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet i %
Avkastning på eget kapital i %

Anl id: 1)		
2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

1 498

7 629

11 373

11 211

14 909

-483

549

3 587

-27

-1 820

2 506

35 862

91 529

95 087

97 962

104 834

111 468

90,9

98,4

97,5

94,7

95,8

94,5

neg

0,9

3,8

neg

neg

2,4

Uppgifterna i tabellen är i tusental kronor om inget annat anges.

Rörelsens intäkter
38 %

Medlemsel (VindEl)

27 %

Överskottsproduktion

33 %

Nätnytta

2%

Rörelsens kostnader

Elhandelsföretag: 3)		
Årsförbrukning, kWh: 3)
1) Anl id består av 18 siffror som du hittar på dina elfakturor.
2) Områdes id består av tre bokstäver som du hittar på dina
elfakturor.
3) Dessa uppgifter hittar du på dina elfakturor.

OBSERVERA! Föreningens stadgar och avtalsvillkor
finns att hämtas på www.dalavind.se eller rekvireras
via telefon 0248 48 80 55.

Intäkter och kostnader 2011
Elcertifikat

Områdes id: 2)

Föreningens senaste årsredovisning finns att ladda ned från hemsidan,
www.dalavind.se. Om du föredrar att få handlingarna hemskickade,
kontakta Dalakrafts kundkontakt. Kontaktuppgifter finns längst bak
i detta prospekt.

Med min underskrift tecknar jag mig för ovanstående
antal andelar och ger min accept till föreningens stadgar
och avtalsvillkor.
Ort:				Datum:

Underskrift

Avskrivningar

38 %

Övriga kostnader

30 %

Underskottsproduktion

32 %

Namnförtydligande

Teckningsanmälan

Föreningens vindkraftverk

Andelar för 660:-/andel
Jag tecknar mig för nedstående antal andelar i Dala Vindkraft
Ekonomisk förening, org. nr. 769613-8911 och ansöker
samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem), teckningsavgift 40:-/andel, max belopp 400:-.

st andelar i Högtjärnsklack

Namn:
Personnr/org.nr:

Hedbodberget
”Nr 3”

Adress:

Älvdalen
Orsa

Telefon:
Mora

Postnr:

Tavelberget

Rättvik

Ort:

Byråsen
Malung

Mobiltelefon:

”Herman & Victoria”

Leksand

”Viola”

Falun

Gagnef
Vansbro

E-post adress:

”Alma”

Högberget

Borlänge
Säter

Anl id: 1)		

Högtjärnsklack
Hedemora

Ludvika

Områdes id: 2)

Smedjebacken

Uvberget

”Dagny”

Avesta

”Hanna”

Elhandelsföretag: 3)		
Årsförbrukning, kWh: 3)
1) Anl id består av 18 siffror som du hittar på dina elfakturor.
2) Områdes id består av tre bokstäver som du hittar på dina
elfakturor.
3) Dessa uppgifter hittar du på dina elfakturor.

OBSERVERA! Föreningens stadgar och avtalsvillkor
finns att hämtas på www.dalavind.se eller rekvireras
via telefon 0248 48 80 55.

Lokalisering

Antal verk

Fabrikat typ

Effekt

Leveransstart

Uvberget, Smedjebacken

1

Vestas V52

850 kW

1 mar 2007

Byråsen, Malung - Sälen

1

Vestas V80

2000 kW

1 dec 2007

Högberget, Falun och Leksand
Tavelberget, Falun
Hedbodberget, Rättvik

Med min underskrift tecknar jag mig för ovanstående
antal andelar och ger min accept till föreningens stadgar
och avtalsvillkor.
Ort:				Datum:

Underskrift

Namnförtydligande

Högtjärnsklack, Hedemora

Kontaktuppgifter
Dala Vindkraft Ekonomisk förening		
Box 4
782 21 Malung
Telefon: 0248 48 80 55
www.dalavind.se

2

Vestas V90

2000 kW

1 okt

2008

1/2

Vestas V90

2000 kW

1 jan

2011

1

Vestas V90

2000 kW

1 maj 2009

1/2

Vestas V100

1800 kW

1 nov 2012

