Information om höjt medlemselpris
i SE3 och SE4 fr.o.m. 1 oktober
Styrelsen har beslutat att fr.o.m. 1 oktober 2022 höja medlemselpriset i prisområde
SE3 till 1 kr/kWh inkl. moms. I SE4 blir priset 1,25 kr/kWh inkl. moms medan
medlemselpriset i SE1 och SE2 inte ändras. Även efter denna höjning kommer SVEF:s
medlemselpris att vara konkurrenskraftigt. Konceptet att äga egen elproduktion som
täcker det egna elbehovet medför, förutsatt att styrelsen fattar kloka beslut, ett lägre
elpris jämfört med om man är beroende av att köpa el från en kommersiell elhandlare.
Varför höjer vi medlemselpriset?
Kostnad för inköp av medlemsel i SE3 och SE4 [SEK/MWh]

Sammanlagd ersättning för SVEF:s produktion
jämförd med månadsmedelspotpris i SE3 och SE4
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Kostnaden för inköp av medlemsel är 107% av
medelspotpriset i SE3 och 106% av det i SE4.

SVEF säljer all el till Jämtkraft och köper medlemselen från Skellefteå Kraft via Gislaved
Energi. Det enkla svaret på frågan om varför vi höjer medlemselpriset är att
ersättningen för vår produktion har minskat jämfört med månadsmedelspotpriset
samtidigt som kostnaden för inköp av medlemsel har ökat. Kurvorna pekar åt fel håll.
Det lär vara få som har kunnat undgå att elpriset under det senaste året har ökat
dramatiskt. Inledningsvis berodde detta på ökad exportkapacitet i
utlandsförbindelserna mellan Norden, Storbritannien och kontinenten varvid vi i
Sverige, som är en stor nettoexportör av el, importerade mottagarländernas elpriser.
Rysslands krig i Ukraina och de därmed drastiskt höjda gaspriserna samt en omfattande
torka i Sydeuropa har därefter fått elpriserna i Europa att skena.
SVEF säljer all elproduktion till timspotpriser som fastställs varje dag på Nordpools
elbörs. I nuläget är SVEF´s produktion av el inte tillräckligt stor för att fullt ut
kompensera för skillnaden i intäkter från el som vi säljer och den el som vi köper för att
klara medlemsbehovet.
Sveriges vindkraft har idag en sammanlagd installerad effekt på ca 14 400 MW att
jämföra med maxeffekt från kärnkraft i Sverige som är ca 7 000 MW och maxeffekt
vattenkraft på ca 14 000 MW. Detta innebär att elpriserna i Sverige ofta blir lägre när
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Ersättning för produktion jämfört med medelspotpris
i SE3 och SE4.

det blåser bra. Följden blir att SVEF:s intäkter från produktionen blir lägre än Nordpools
raka, ej volymvägda månadsmedelspotpris.
SVEF måste köpa in all el till medlemmarna enligt en schablonberäkning som ofta är
högre än Nordpools månadsmedelpris vilket innebär att SVEF måste anpassa
medlemselpriset till de aktuella intäktsnivåerna för försäljning av el och till de aktuella
kostnaderna för inköp av el till medlemmarna.
SVEF´s kostnad för inköp av medlemsel är högst i elprisområde 3 och 4 beroende på att
dessa prisområden har elkablar som går till grannländer som har rekordhöga elpriser
just nu som en följd av kriget. Det innebär att elprisområde 3 och 4 ofta får lika höga
elpriser som det är i grannländerna.
SVEF’s styrelse har som främsta uppgift att värna medlemmarnas intressen. Alla
intäkter stannar i den ekonomiska föreningen d.v.s. hos medlemmarna. Trots
prisökningen erbjuder vi fortfarande ett av marknadens bästa elpris. Styrelsen för SVEF
har för att långsiktigt kunna bibehålla en god ekonomi därför beslutat om nedan
elpriser att gälla från 2022-10-01.
Elprisområde 1 (SE1)

25 öre/kWh + moms

31,25 öre/kWh inkl. moms

Elprisområde 2 (SE2)

25 öre/kWh + moms

31,25 öre/kWh inkl. moms

Elprisområde 3 (SE3)

80 öre/kWh + moms

100 öre/kWh inkl. moms

Elprisområde 4 (SE4)

100 öre/kWh + moms

125 öre/kWh inkl. moms

Styrelsen bevakar kontinuerligt elpriserna på marknaden och kommer att korrigera
elpriserna till medlemmar nedåt resp. uppåt om det finns utrymme resp. är nödvändigt.
Dagens fasta medlemselpriser kan, om osäkerheten på elmarknaden ökar ytterligare,
komma att ersättas med reducerade timspotpriser, dvs ett rörligt elpris. Denna
möjlighet att reducera föreningens risk önskar styrelsen sannolikt diskutera vid
årsmötet 2023.
Det är viktigt att SVEF´s ekonomi är långsiktigt god. Styrelsen försöker kontinuerligt få
till mer produktion från vindkraft och solanläggningar för att på så vis kunna ha en god
ekonomi och samtidigt kunna hålla ett lågt medlemselpris.
För frågor som rör andelsköp och fakturor hänvisar styrelsen till Gislaved Energi via epost kund@evigel.se eller telefon 0340-650 600.

Vänliga hälsningar från SVEF:s styrelse!
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