Vill du också ha ett
bekymmersfritt
ägande?
Eolus’ drift- och förvaltningstjänster
- ett drifterbjudande för ett enkelt och tryggt ägande!
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Kompletta drift- och förvaltningstjänster från Eolus
• Du får en personlig kontaktperson hos Eolus för
alla ärenden som berör din vindkraftsanläggning.
• Vi avlämnar månadsrapporter som tydligt beskriver
din anläggning och dess prestanda.
• Vi har kunskap och erfarenhet att medverka till att
göra din investering framgångsrik.

EOLUS VIND ÄR EN AV SVERIGES LEDANDE
PROJEKTÖRER AV VINDKRAFTSANLÄGGNINGAR:

Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och
erbjuder såväl lokala som internationella investerare
attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt
i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har
Eolus medverkat vid etableringen av nära 500 av
de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige.
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Det ska vara
			 enkelt...
Vi sköter din ekonomiska administration så att du kan 		
koncentrera dig på annat. Genom vår ekonomiavdelning
hanterar vi både den löpande administrationen och bolagsadministrationen.
Tillsammans med dig och elhandlare samarbetar vi för att
uppnå bästa möjliga pris på el, elcertifikat och ursprungsgarantier. Här kan du läsa lite mer om de ekonomiska tjänster
som vi kan erbjuda dig.

ekonomiska
tjänster

Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud inom ekonomi- och
administrationstjänster. Genom att ge oss uppdraget
att hantera den löpande bokföringen av parken slipper
du själv att fastna i tidskrävande administration.
Vi erbjuder dig även tjänster inom bolagsadministration
och hjälper dig med årsbokslut, årsredovisning och
bolagsdeklaration. Vi hanterar aktiebok och
aktieägaravtal vid ägarbyten och vi är styrelsen
behjälplig vid administration av styrelsemöten och
årsstämmor.
Vi bistår vid upphandlingar och löser de generella
administrativa uppgifterna som uppstår vid hantering
av försäkringar. Vi hanterar även skadereglering av
försäkringsärenden. Det innebär att vi gör en noggrann
utredning av skadan och lämnar en komplett anmälan
till försäkringsbolaget för bedömning av ersättning.
Vi är din support och din motpart mot försäkringsbolaget.
Vi hanterar upphandling av serviceavtal och hjälper dig
med de administrativa uppgifterna runt avtalet.
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Ekonomiska tjänster
• Hantering av avräkning och kost
nadsfakturor
• Månadsvisa avräkningar till delä
gare samt arrende till markägare
• Statistikuppföljning
• Bokföring och utbetalning av arvo
den
• Redovisning moms och sociala
avgifter
• Hantering av betalningar
• Årsbokslut/årsredovisning
• Delårsbokslut
• Kontakt med revisor
• Bolagsdeklaration
• Hantering av aktiebok
• Upphandling försäkringar
• Upphandling service
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Det ska
			 snurra...
Vi ser att behovet och efterfrågan på att driva sina vindkraftsanläggningar på ett mer professionellt sätt stadigt ökar bland
vindkraftsägare. Är du en av dem som vill minimera produktionsbortfallet på dina verk och maximera dina intäkter? Vi kan hjälpa
dig att få komplett kontroll på din anläggning.
Här får du en överblick över ett antal tekniska tjänster som vi kan
erbjuda dig.

MAXIMal
tillgänglighet

Eolus har mångårig och omfattande erfarenhet av effektiv
drift av vindkraftverk. Våra driftingenjörer kontrollerar och
övervakar anläggningen via vår driftcentral och ett övervakningssystem online.
Övervakningssystemet visar bland annat effekt,
medelvind, produktion, felmeddelanden och larm.
Varje månad lämnar vi en rapport till dig som baseras på
övervakningssystemet, men som också innehåller
information om åtgärdade fel, planerad service och
förslag för teknisk kontroll och förbättringar.
Vi följer upp planerad och oplanerad service, genomför
löpande besök på site och gör årliga inspektioner av
anläggningen.
Eolus är eldriftsansvarig i enlighet med ESA-99.
För en vindkraftpark innebär det bland annat att vara
kontaktperson mot elnätsbolaget vid onormala driftsbetingelser på överliggande nät. Vi hanterar även de fall
då elnätsbolaget inte uppfyller kraven i kundens
elnätsavtal. Det kan till exempel gälla bristande elkvalitet.
Eolus ska tillsammans med nätägaren aktivt medverka till
att optimera tillgängligheten på elnätet.

Tekniska tjänster
• Koordinering av tillsynsman
• Koordinering och uppföljning av
service
• Eldriftsansvar
• Driftövervakning, uppföljning och
felrapportering
• Teknisk egenkontroll
• Koordinering av besiktningar och
garantibesiktningar
• Hantering av serviceavtal samt
tillgänglighetsgaranti
• Koordinering med försäkringsbol
ag vid skador
• Rapportering
• Dokumentation

Vi vill ge dig rätt förutsättningar för maximal tillgänglighet
på din vindkraftsanläggning.
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Det ska vara
			 säkert...

Arbetsmiljö och miljö
•
•
•
•
•

Samordning av arbetsmiljö
Skyddsrond
Kontroll av tillstånd
Upprättande av kontrollplan
Myndighetstillsyn

Vi säkerställer att arbetsmiljön är säker. I rollen som samordningsansvarig tar vi ett helhetsgrepp över alla aktiviteter som pågår på
arbetsplatsen och ser till att leva upp till arbetsmiljöverkets krav. Vi
ser också till att kontrollera verksamheten enligt miljöbalken. Med
oss som partner kan du koppla av och känna dig trygg.
Läs mer om våra tjänster inom arbetsmiljö och miljö.

Vi samordnar inspektioner, upprättar instruktioner och
ser till att arbetsmiljön är säker såväl för de som arbetar
där som för allmänheten.
Tryggt och
säkert

Vi kontrollerar verksamheten för att motverka och
förebygga olägenheter för människors hälsa samt
närliggande miljö. Det kan röra sig om kontroll av
buller, skuggor, kemikaliehantering, kemikalieförpackningar och säkerhetsdatablad.
Allt enligt gällande krav i miljöbalken.
Vi ser till att aktuell kontrollplan finns och vid avvikelser
rapporteras och dokumenteras dessa samt förslag på
åtgärder ges. Vi gör årligen en skyddsrond i samband
med egenkontrollen av vindkraftverken för att upprätthålla Arbetsmiljö-verkets krav på systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01). Vi säkerställer även att
trycksatta tankar och hissanordningar besiktigas.
Vi är myndighetens kontaktperson. Vi ska vara
delaktiga vid inspektioner som tillsynsmyndigheten
önskar göra. Eventuella avvikelser rapporteras till dig
som ägare. Vi upprättar även den årliga miljörapporten
till myndigheten.
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För alla,
			 överallt

Elområde 1
Luleå

Totalt förvaltad effekt
335 MW*
* Per den 1 mars 2016

Eolus förvaltar vindkraftsanläggningar i hela Sverige.
Kundbasen varierar allt från stora institutionella investerare till små
företag. Några väljer kompletta drift- och förvaltningstjänster
medan andra väljer att få hjälp med vissa utvalda delar.

3,0

Elområde 2
Sundsvall
Eolus är en av marknadens ledande vindkraftsprojektörer. Den expertis som härrör från att ha
installerat nära 770* MW i kombination med förvaltning
av vindkraftverk ger våra kunder en erfaren partner.
Eolus har genom åren byggt upp en omfattande
kompetens inom drift av vindkraftsanläggningar,
inklusive alla frågor som rör ekonomisk administration
och tekniska tjänster. De drift- och förvaltningstjänster
som tillhandahålls är inte begränsade till vindkraftverk
som byggts av Eolus, utan tjänsterna kan användas
oavsett vem som har utvecklat den specifika
vindkraftsanläggningen.
Institutionella investerare som valt Eolus kompletta
drift- och förvaltningstjänster är bland annat Munich Re,
Prime Renewable och ewz/Aquila Capital.
* Per den 1 mars 2016
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Vill du veta mer?
er.

Kontakta oss för en genomgång av våra tjänst
Thomas Andersson
thomas.andersson@eolusvind.com
010-199 88 56
Casper Grundahl
casper.grundahl@eolusvind.com
010-199 88 50
Pontus Wittzell
pontus.wittzell@eolusvind.com
010-199 88 32
Per Ek
per.ek@eolusvind.com
010-199 88 54

drift@eolusvind.com

www.eolusvind.com

