Villkor för köp av vindkraftsandelar
Följande villkor gäller vid köp av andel i Västanvind vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org.nr 769621-9141.
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Definitioner
Andelsel – Den el som Medlem förbrukar och som ryms inom det antal andelar i Föreningen som Medlemmen äger.
Anläggning – förbrukningsställe anslutet till det Svenska elnätet med egen elmätare.
Föreningen – Västanvind vindkraftskooperativ Ekonomisk förening
Förvärvare - Någon som köper andel av Medlem utan att bli första ägare till andelen
Komplementsel – Den el som Medlem förbrukar utöver Andelselen
Köparen – den som ansöker om medlemskap och önskar köpa vindkraftandel i Föreningen
Medlem – den som antagits som Medlem i Föreningen
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Villkor rörande medlemskap
För inträde i föreningen ska varje medlem kontant inbetala en insats. Insatsen uppgår till det belopp som Föreningen fastställt. En sådan insats motsvaras av en
(1) andel i Föreningen. En andel ger medlem rätt att köpa 100 kWh Andelsel per år.
Köpare har rätt att köpa minst en andel och rekommenderas att köpa andelar motsvarande högst 80% av Köparens årliga elförbrukning.
Föreningen får bestämma att Föreningens Medlemmar får äga ett minsta eller högsta antal andelar. Ett sådant beslut skall inte gälla retroaktivt.
Den som köper andel skall ansöka om medlemskap i föreningen. För att kunna bli Medlem i Föreningen måste Köparen ha betalat hela insatsen för aktuellt
antal andelar och till Föreningen skickat in en korrekt ifylld skriftlig medlemsansökan tillsammans med dessa villkor, undertecknade av behörig person.
Prövning av ansökan och godkännande sker i enlighet med Föreningens stadgar. Skulle Köparen inte bli godkänd som Medlem kommer den insats som
inbetalats snarast att betalas tillbaka till Köparen.
Antas Köparen som Medlem har Köparen rätt att få ett medlemsbevis.
Medlem har rätt att inom fem år begära att Föreningen återinlöser Medlemmens andelar så som beskrivs i Föreningens stadgar.
Köpare får fritt överlåta hela eller delar av sitt andelsinnehav så länge handlandet inte strider mot stadgarna. Förvärvare skall följa föreningens krav och rutiner
för ansökan om medlemskap varefter Föreningen fattar beslut om medlemskap skall beviljas. Rätt till inlösen enligt punkten 2.7 ovan gäller inte Förvärvare.
Föreningen får föreskriva att Förvärvare skall betala en expeditionsavgift för utfördandet av nytt medlemsbevis.
Medlem som överlåter alla sina andelar eller avlider anses ha utträtt ur föreningen. Samma skall gälla om Medlem av annan anledning inte kan ses som
innehavare av andelarna längre på grund av exempelvis pantsättning eller utmätning.
Medlemskapet i Föreningen är personligt (juridisk eller fysisk person) och knutet till viss anläggning. En andel kan inte ägas av flera personer (juridiska eller
fysiska) gemensamt. Har en andel hamnat i flera personers ägo skall snarast förhållandet justeras så att endast en person blir ägare. Flera personer kan inte
beviljas medlemskap genom åberopande av samma ägande av andel/andelar.
Skulle Föreningen få för få medlemmar för att uppfylla de villkor om ägande mm.som föreskrivs i stadgarna får Föreningen avbryta försäljningen av andelar
och/eller inlösa Medlemmarnas andelar till det pris dessa betalat för insatsen.
Avtal med elleverantör m.m.
Föreningen får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan juridisk person.
Föreningen har avtal med en elleverantör (DinEl AB) rörande balansansvar, inköp och leverans av vindkraftsel samt vissa administrativa tjänster, bland annat
fakturering.
Medlemmen skall ha avtal med samma elleverantör (DinEl AB) som Föreningen avseende leverans av både Andelsel och Komplementsel.
Elleverantören fakturerar Medlemmens hela elförbrukning, med uppdelning på Andelsel och Komplementsel på fakturan. Eventuella avgifter samt gällande
energiskatt och moms tillkommer på den totala förbrukningen.
Villkor rörande medlemsförmåner m.m.
Medlemmarna i Föreningen kan börja få leverans av Andelsel från och med att vindkraftverket går i produktion, dock tidigast den dag som Föreningen/
elleverantören meddelar är bekräftad leveransstartdag för den enskilde Medlemmen.
Det är leveransstartdagen för Andelsel som styr Medlemmens tillgodogörande av Andelsel. För andel som ägs under en del av ett kalenderår får medlem
tillgodogöra sig andelselsvolym motsvarande kvarstående period för kalenderåret.
Föreningen beslutar pris och villkor för Andelsel. För Komplementsel gäller de villkor som elleverantören och Medlemmen avtalat.
Det pris Föreningen bestämmer för Andelsel, utgår om inget annat anges från Prisområde 31. Om medlem skall utnyttja Andelsel till Anläggning i något annat
Prisområde kommer priset att anpassas till det Prisområdet i enlighet med Föreningens bestämmelser. Föreningen har möjlighet att ge elleverantören mandat att
bestämma den prispåverkan som uttag av el i annat Prisområde än Prisområde 3 medför för medlemmen.
Medlem ansvarar för att elleverantören och Föreningen har vid var tid gällande uppgifter för hantering och administration av elleveranser. Vid byte skall nya
uppgifter lämnas i god tid för att ny leveransstartdag skall kunna meddelas enligt önskemål.
Medlem som äger flera anläggningar kopplade till sitt elabonnemangsavtal får välja vilken/vilka anläggningar som skall vara kopplade till andelselen i den
omfattning som Medlemmen och Föreningen (Andelsel) och elleverantören (Komplementsel) avtalar. Vid förändring uttas administrativ avgift.
Andelsel faktureras i enlighet med ett av elleverantören fastställt fördefinierat förbrukningsmönster (för att ta hänsyn till årets naturliga variationer). Förbrukar
Medlem mindre Andelsel under en månad än vad denne är berättigad till sparas överskottet till nästkommande månad, dock längst till och med kalenderårets
slut. Vid varje årsskifte samt vid flytt, skifte mellan Medlems anläggningar, ägarbyte av andelar, uppsägning av elabonnemang eller byte av abonnent raderas
sparat överskott. Överskottet skall därmed anses förfallet och medlemmen har inte rätt till ersättning för detta.

För mer information om prisområden se Svenska Kraftnät www.svk.se

4.8
4.9
4.10

4.11
4.12
4.13
4.14
5
5.1

Utebliven betalning, trots skriftlig påminnelse, av elfaktura ger Förening och elleverantör rätt att avbryta elleveransen.
Utesluts medlem ur Föreningen går rätten till Andelsel förlorad utan rätt till ersättning.
Förutsättning för leverans av Andelsel är Medlemskap i Föreningen, att Medlemen är elkund med ansluten Anläggning till svenska elnätet, har avtal med
elleverantören enligt punkten 3.3 ovan, är ägare till andelarna, har meddelat korrekta uppgifter enligt ovan samt att Medlemen har fullgjort sin
betalningsskyldighet till Föreningen och elleverantören.
Medlem som inte uppfyller de krav som framgår av dessa villkor eller stadgarna och därigenom inte kan dra nytta av ett lägre pris för Andelsel har inte någon
rätt till ersättning eller annan kompensation av Föreningen.
Föreningen kan inte garantera viss produktion från vindkraftverket.
Föreningen ansvarar inte för höjda skatter eller ökade kostnader på grund av myndighetsbeslut.
Köparen/Medlem samtycker till att Föreningen behandlar de personuppgifter nödvändiga för administration av avtal och medlemskap i Föreningen.
Övrigt

Skulle motstridiga uppgifter finnas mellan dessa villkor och stadgarna skall vad som stipuleras i stadgarna äga företräde. Fattar Föreningen i behörig ordning
beslut stridande mot dessa villkor skall besluten också äga företräde framför vad som här föreskrivs. Uppgifter i dessa villkor rörande Medlems avtal med
elleverantör skall endast ses som upplysningar. Vad som avtalas dessa parter emellan är också det som ensamt reglerar parternas mellanhanvanden.

Föreningen har rätt att ändra dessa villkor. Ändringar aviseras genom Föreningens hemsida www.vastanvind.se

