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Andelsel
Sedan några år  llbaka erbjuds 
hushållskonsumenter a   köpa el 
genom a   bli andelsägare i en pro-
duk  onsanläggning för el. Hi   lls 
har alla dessa erbjudanden varit 
kopplade  ll anläggning för vind-
kra   men det kan i fram  den även 
komma a   gälla  andra produk-
 onssä   för el.

Andelsel är benämningen på en 
typ av avtal där konsumenterna 
själva investerar i en eller fl era an-
delar i en produk  onsanläggning. 
För varje andel får konsumenten 
köpa e   visst bestämt antal kilo-
wa   mmar per år. Det går inte a   
köpa andelar för hela årsförbruk-
ningen. Det resterande behovet av 
kilowa   mmar  komple  eras med 
inköp av el enligt tradi  onell typ av 
avtal med fast eller rörligt pris.

Verksamheten bedrivs o  ast så a   
det är e   elhandelsföretag som 
ansvarar för administra  on och 
fakturering av andelselen samt för-
säljning av komple  erande avtal. 
Själva ägandet av produk  onsan-
läggningen kan ha formen av e   
koopera  v eller en andelsförening. 
En produk  onsanläggning kan 
bestå av en eller fl era generatorer 
för el.

Beskrivning
Vid jämförelse av erbjudanden 
med andelsel och avtal av tradi-
 onell typ fi nns det några vik  ga 

saker a   notera:

Andelsel innebär a   du köper 
(investerar i) andelar i en produk-
 onsanläggning. Det innebär a   

du förutom kostnaden för den el 
du köper även måste betala en 
summa för själva andelarna. E  er-
som e   sådant köp av andel är en 
investering så uppstår en fi nansiell 
kostnad som bör tas med vid jäm-
förelser med avtal av tradi  onell 
typ. Denna kostnad kan baseras på 
vad som motsvarar lånekostnaden 
för andelens pris.

För varje andel som du köper får 
du således köpa en förutbestämd 
mängd el  ll e   förutbestämt pris. 
O  ast  llåter avtalen om andel-
sel a   du endast utny  jar hela 
andelar. 

Exempel:
• En andel berä   gar  ll förbruk-
ning av 1.000 kWh/år. Har du en 
årsförbrukning på 1.750 kWh så 
kan du använda din andel och 
måste köpa resterande 750 kWh 
med e   komple  erande tradi  o-
nellt avtal.
• Om du istället har en förbrukning 
på 2.500 kWh/år så kan du istället 
ha köpt två andelar och komplet-
terat med 500 kWh.

Genom a   du i förväg aldrig vet 
din exakta årsförbrukning måste du 
således all  d komple  era andel-
selen med e   tradi  onellt avtal. 
Av de  a skäl rekommenderar de 
fl esta som erbjuder andelsel a   
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konsumenter inte köper andelar 
som motsvarar mer än 80% av den 
beräknade årsförbrukningen.

Dessutom fi nns det ska  emässiga 
skäl a   inte investera i fl er andelar 
än vad som motsvarar den egna 
förbrukningen. Om investeringen i 
andelar är större än elförbrukning-
en kan det lägre elpriset för andel-
sel bli föremål för beska  ning.

De komple  erande avtal som hit-
 lls erbjudits är vanliga standard-

avtal med fast eller rörligt pris.

De erbjudanden om andelsel som 
hi   lls förekommit har varit kopp-
lade  ll produk  onsanläggningar 
för vindkra  . Begreppet andelsel 
förknippas därför o  a med de  a 
och annan miljövänlig produk  on. 
Det fi nns dock inget som säger a   
andelsel även i fram  den all  d 
är miljöanpassad. I stället avgörs 
de  a av hur miljöanpassad res-
pek  ve produk  onsmetod är, som 
erbjuds som andelsel.

A   tänka på vid val av andelsel
Det elpris som du som konsument 
får betala för din andelsel är o  a 
betydligt lägre än motsvarande 
tradi  onella elpris. Kom dock ihåg 
a   all andelsel måste komple  eras 
med el från e   tradi  onellt avtal 
och a   dessa komple  eringsavtal 
kan ibland ha e   förhållandevis 
högt pris.

Många konsumenter kan uppleva 
det som posi  vt a   veta inte bara 
hur den el som förbrukas i hushål-
let producerats utan även var. Kon-
sumenten kan på de  a sä   bidra 
 ll utvecklingen i en viss region.

Andelsel för konsumenter innebär 
inga direkta nackdelar, men du bör 
vara medveten om a   du genom 
a   investera i andelar även tar 
en fi nansiell risk på samma sä   
som  ll exempel vid e   köp av en 
ak  e eller en fondandel. Värdet 
på andelen kan komma a   föränd-
ras över  den. A   köpa andelsel 
innebär o  a e   mycket långt avtal, 
kanske betydligt längre än fem år.

En genomgång av de befi ntliga 
erbjudanden med andelsel som 
erbjuds  ll konsumenter visar a   
det för några, eller något, saknas:
• E   fast elpris för en längre  d - 
när det gäller andelsel.
• Garan  , eller värdesäkring på 
andel
• Avtal om komple  eringsel med 
lång bindnings  d.

För a   få en rä  visande jämförelse 
mellan tradi  onella avtal och er-
bjudanden med andelsel bör även 
kostnaden för det komple  erande 
avtalet likväl som den fi nansiella 
kostnaden för investering i andelar 
tas med.

Om det komple  erande elprisav-
talet är dyrt, och omfa  ar en stor 
andel av elförbrukningen, kan det 
medföra a   den sammanlagda 
kostnaden i en del fall blir högre 
än för motsvarande tradi  onella 
elavtal. I erbjudanden om andelsel 
brukar kostnad för komple  erande 
avtal inte redovisas, vilket gör det 
svårare a   bedöma hela kostna-
den.

Y  erligare informa  on om 
vindkra  
På webbplatsen www.vindlov.se 
hi  ar du informa  on om hur det 
går  ll a   få  llstånd för a   bygga 
vindkra  verk. Informa  onen är 
skriven av samtliga myndigheter 
som är involverade i  llståndspro-
cessen.

Det na  onella Nätverket för 
vindbruk arbetar för en ökad 
utbyggnad av vindkra  . Sy  et med 
nätverket är a   sprida kunskap 
och informa  on om vindkra   samt 
a   stödja regionala ini  a  v av 
na  onell betydelse. Nätverket för 
vindbruk har bildats på uppdrag 
av regeringen. Energimyndigheten 
är navet i nätverket. Nätverkets 
informa  on hi  ar du på www.
natverke  orvindbruk.se. 
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