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Fortsa  vindfa gt 2018  
Det blåste lite under februari och mars vilket gjorde att Elvy producerade under prognos i båda må-
naderna. 100% tillgänglighet under mars men i februari var tillgängligheten 96,75% på grund av ser-
vicearbeten.  

Diagrammet visar månadsproduk onen för ELVY i Vindpark Tö edals ället. De gråa staplarna visar den prognos cerade pro‐
duk onen och de mörkgröna staplarna visar produk onsu allet för 2018. Övriga staplar visar u allet för  digare år.   

Skicka gärna vidare nyhetsbrevet  ll intresserade.  

Antal medlemmar   407 st 

CO2‐besparing feb 2018  170 572 kg 

Produk on feb 2018  435 MWh 

CO2‐besparing mars 2018  181 261 kg 

Produk on mars 2018  447 MWh 

Föreningsstämma 14:e maj 

Varmt välkommen  ll VästanVinds årliga förenings‐

stämma den 14 maj!  

På föreningsstämman har du som medlem möjlighet 

a  vara med och påverka VästanVinds fram d. Du 

får dessutom chansen a  träffa styrelsen och andra 

medlemmar.  

Vi börjar med fika kl 16:45 och kl 17:15 kommer Mar‐

n Brink från Göteborg Energi a  berä a om elmark‐

naden i Sverige.  

Däre er tar själva stämman vid.  

Handlingar  ll stämman kommer a  skickas snart. 

Välkommen! 
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Ordförande har ordet 
Hej Vindkra svänner, 

När vårvädret nu börjar  a fram kan vi konstatera a  vindarna kring Elvy varit något sva‐
gare än förväntat under årets första kvartal. Elvys något lägre energiproduk on kompense‐
ras dock av a  de el‐ och cer fikatpriser  föreningen säljer har varit något högre än vad vi 
planerat. 

Resultatet  av  den  av  regeringen  llsa a  utredningen  ”ska ereduk on  för  förnybar  an‐
delsägd el” har ännu inte presenterats offentligt, vilket gör oss något oroliga. Frågan i nulä‐
get är om det kommer a  bli någon nedjustering av elska en för andelsägd vindel eller ej.  

Du  har  väl  lagt  in måndagen  den  14:e maj  i  kalendern?  Den  kvällen  har  vi  vår  förenings‐
stämma i VästanVind med möjligheter  ll en dialog kring u allet från det gångna året och en diskussion kring Väs‐
tanVinds verksamhet framöver. 

I samband med föreningsstämman får vi även en mycket intressant presenta on av Mar n Brink kring de bakomlig‐
gande faktorer som styr priserna på elmarkanden. 

Hoppas även  få  llfälle a   träffa Dig  i  samband med VästanVinds  resa  ll  Elvy och Tö edals ällen  lördagen den 
21:e april. Det finns for arande några platser kvar, så om Du inte anmält dig ännu så tycker jag du skall göra de a 
snarast möjligt. Ser fram emot en trevlig lördag i vårsolen med s mulerande tankeutbyten bland vindkra verken. 

 

God Vind, 
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Från vår omvärld 

Isig testplats ska locka världens vindindu‐

stri  ll Sverige  

RISE  Research  Ins tutes  of  Sweden  och  Skelle eå 

Kra  är på väg a  etablera e  testcenter i Sverige dit 

den  globala  vindindustrin  kan  komma  och  testa  sin 

utrustning under kalla och  isiga förhållanden. Platsen 

är Uljabuouda i Arjeplogs kommun, Norrbo en. 

Arjeplog lockar redan hela världens bilindustri  ll sina 

testbanor. Nu är det dags för en annan bransch a  dra 

ny a av kylan i kommunen. 

Största  möjligheten  a   bygga  ut  vindkra en  finns  i 

världens  kyliga  områden,  e ersom de  är mindre  tät‐

befolkade. Men isbildning och låga temperaturer krä‐

ver  a   tekniken  är  pålitlig  och  väl  testad.  För  a  

kunna utveckla op mala komponenter behöver vind‐

industrin e  testcenter i kallt klimat. 

E er  många  års  sökande  e er  en  lämplig  plats  står 

det nu klart: RISE och Skelle eå Kra  har beslutat a  

undersöka  förutsä ningarna  för  a   omvandla  vind‐

parken i Uljabuouda  ll a  även bli e  center för full‐

skaliga tester av vindkra verk. 

Mycket snö, is och kyla 

Uljabuouda  har  det  som  krävs  för  a   testa  turbiner 

och  andra  komponenter  under  tuffa  förhållanden. 

Platsen  ligger 780 meter över havet  i öppen  terräng, 

har  en  genomsni lig  vind  på  8,4  meter  per  sekund 

och är o a drabbad av nedisning –  i  genomsni  500 

mmar varje vinter. 

–  Uljabuouda  är  den  perfekta  platsen  för  a   testa 

vindkra verk  i  kallt klimat. Förutom klimatet,  som är 

den avgjort vik gaste anledningen, så finns det redan 

vindkra verk på platsen. Det underlä ar etableringen 

och  innebär a  det finns värdefulla dri ‐ och klimat‐

data bakåt  i  den  som vi  kan utny ja  i  testverksam‐

heten, säger projektledaren Stefan Ivarsson på RISE. 

Tester och energiproduk on på samma plats 

Vindparken i Uljabuouda drivs i dag av Skelle eå Kra . 

– Vi är glada a  det nu blir e  testcenter och ser fram 

emot a  samarbeta med RISE för a  skapa bä re för‐

utsä ningar för mer vindkra  och därmed mer förny‐

bar  energi.  Vi  ser  flera  fördelar med  a   dela  platsen 

mellan  testcentret  och  vår  ordinarie  verksamhet  och 

dra  ny a  av  samordnings‐  och  synergieffekter,  säger 

Jörgen Svensson från Skelle eå Kra . 

A  platsen  ligger  i Arjeplog är y erligare e  plus, på‐

pekar Stefan Ivarsson. 

– Det är en kommun med både kompetens och erfa‐

renhet  av  avancerad  testverksamhet  inom  fordonsin‐

dustrin. 

Arjeplogs  kommunalråd  Bri a  Flinkfeldt  instämmer 

och fortsä er: 

–  Vi  i  Arjeplog  har  en  lång  tradi on  av  innova on, 

forskning  och  llväxt,  särskilt  inom  högteknologiska 

vintertester.  A   bredda  det  ll  fler  branscher  är  e  

naturligt  steg  i  utvecklingen  av  vårt  näringsliv  och  vi 

har  redan  den  infrastruktur  och  det  värdskap  som 

krävs för a  se  ll a  ännu fler hitresta ska kunna tri‐

vas här. 

Samarbete med interna onella aktörer 

Ambi onen  med  samarbetet  är  a   Uljabuouda  ska 

kunna erbjuda världens vindindustri fullskalig testning, 

undersökning, verifiering och cer fiering av nya gene‐

ra oner  vindkra verk  och  delsystem  som  fungerar  i 

kallt klimat. 

I  utvecklingen och den planerade dri en  av  testcent‐

ret  deltar  även  ECN,  Energy  Research  Centre  of  The 

Netherlands, som är det största energiforskningsins ‐

tutet i Nederländerna.  

RISE & Skelle eå Kra , pressmeddelande 6 februari 

2018 
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Magnusson, 100% förnybart.  

Vinden är en naturresurs och i Sverige har vi bland de 

bästa förutsä ningarna i världen för vindkra , sam ‐

digt som hela Europa har e  stort behov av förnybar 

el. Det är dags a  på allvar börja diskutera elexportens 

klimatny a. 

Elproduk onen ingår i EU:s handelssystem för ut‐

släppsrä er, som nu reformeras i grunden. Tidigare 

har det inte ha  någon garanterad klimateffekt a  

svensk elexport trängt undan kolkra  i våra grannlän‐

der. Det samlade utsläppsutrymmet i hela systemet 

har varit förutbestämt. Om utsläppen minskade inom 

e  område kunde den öka inom e  annat, e ersom 

det  lldelade utrymmet varit för stort. Det lade en våt 

filt över alla verksamheter som omfa ades av ut‐

släppshandeln. 

Men nu har EU ändrat utsläppshandeln, och plötsligt 

leder en utsläppsminskning i e  land  ll a  EU:s sam‐

lade utsläpp fak skt minskar i motsvarande grad. 

Det gör a  den svenska vindkra en om drygt 16 TWh 

per år, och ne oexporten av cirka 19 TWh el, får en 

direkt och mycket stor klimatny a. Uppska ningsvis 

kan vindkra en reducera klimatutsläppen i EU med 

cirka 12 miljoner ton, vilket är mer än utsläppen från 

samtliga personbilar i Sverige (drygt  o miljoner ton). 

Kombina on av insatser 

Det finns en stor risk för a  elexporten minskar i takt 

med a  fordonsparken och industrin elektrifieras. 

De a sker sam digt som nya ba erifabriker och ser‐

verhallar kräver ökad elanvändning och fyra kärn‐

kra sreaktorer avvecklas, e ersom de är gamla och 

olönsamma. 

Lösningen ligger i en kombina on av energieffek vise‐

ring och kra igt ökad förnybar elproduk on, främst 

vindkra , solkra  och biokra , så a  vi både kan 

elektrifiera Sverige, avveckla kärnkra en och behålla 

och helst öka vår elexport. 

Regeringen driver på för högre energimål i 

EU 

Regeringen har få  stöd av riksdagen för a  Sverige, 

llsammans med likasinnade medlemsstater, ska 

kunna stödja Europaparlamentets förslag om högre 

mål för förnybar energi och energieffek visering. 

Snart inleds trepartsförhandlingarna mellan Europa‐

parlamentet, Europeiska rådet och EU‐kommissionen 

om revideringen av EU‐direk ven för förnybar energi 

och energieffek visering. Europaparlamentet anser a  

dagens energi‐ och klimatmål inom EU är för låga och 

har inom ramen för förhandlingarna om ändring av EU

‐direk ven om förnybar energi och energieffek vise‐

ring ge  förslag på a  målet för förnybar energi höjs 

från minst 27 procent  ll minst 35 procent och a  må‐

let för energieffek visering höjs från minst 27  ll 35 

procent. Regeringen håller med Europaparlamentet 

om a  ambi onsnivån behöver höjas. 

 

– Regeringen välkomnar högre mål både för förnybar 

energi och för energieffek visering och också a  må‐

len blir bindande på EU‐nivå, säger samordnings‐ och 

energiminister Ibrahim Baylan. 

 

Genom högre krav på förnybar energi och energieffek‐

visering i EU kommer utsläppen av växthusgaser a  

minska, både inom systemet för handel med utsläpps‐

rä er (EU ETS) och i andra sektorer. Skarpare energi‐

mål blir e  verktyg för a  skärpa EU:s klimatambi on‐

er. 

Regeringen, 9 februari 2018 

Elexport – den bortglömda klima rågan 

Det finns en mycket vik g men nästan helt bortglömd 

klima råga. Den prioriteras varken av regeringen eller 

den poli ska opposi onen. Den drivs vare sig av Na‐

turvårdsverket eller Energimyndigheten. Det handlar 

om den svenska elexporten, skriver Linda Burenius 
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TWh), varav 1 417 MW bara under det sista kvartalet. 

Det leder  ll en väsentligt snabbare utbyggnadstakt. 

Svensk Vindenergi bedömer a  vindkra sproduk on‐

en under de kommande fyra åren ökar med cirka 60 

procent, från cirka 17 TWh år 2017  ll drygt 29 TWh år 

2021. 

Baserat på den blocköverskridande energiöverens‐

kommelsen beslöt riksdagen i juni 2017 a  elcer fikat‐

systemet skulle utökas med y erligare 18 TWh förny‐

bar el mellan 2022 och 2030. Beslutet fick omedelbara 

konsekvenser. 

– Energiöverenskommelsen skapade en poli sk trygg‐

het för investerarna. Det fanns e  uppdämt investe‐

ringsbehov och nu har det inle s en kapplöpning om 

de sista terawa mmarna i elcer fikatsystemet, säger 

Ma as Wondollek, ansvarig för elnät och marknad på 

Svensk Vindenergi. 

Den snabba utvecklingen gör a  Svensk Vindenergi 

bedömer a  utbyggnadsmålet inom elcer fikatsyste‐

met sannolikt nås redan innan den  lltänkta perioden 

ens har börjat. Av de 18 terawa mmarna omfa as 

cirka 9 TWh av redan fa ade investeringsbeslut i Sve‐

rige och delvis i Norge, som också ingår i elcer fikatsy‐

stemet. 

De globala utsläppen av koldioxid måste minska senast 

år 2020 för a  vi ska nå Parisavtalets klimatmål. Och 

genom förändringen i EU:s handelssystem, med annul‐

lering av utsläppsrä er, kan vindkra en spela en vik g 

roll för a  snabbt minska utsläppen. 

– Den fortsa a vindkra sutbyggnaden gör a  Sverige 

kan upprä hålla elexporten, trots a  kärnkra en av 

ekonomiska skäl nu börjar avvecklas. Elexporten är 

mycket vik g för a  minska koldioxidutsläppen i 

Europa, säger Charlo e Unger Larson. 

Svensk Vindenergi bedömer a  det framförallt är vind‐

kra en som kommer a  bana väg för det poli ska må‐

let om e  hundra procent förnybart elsystem  ll 2040. 

–  Även om utbyggnaden nu går snabbt återstår myck‐

Kan snabbt bidra 

Parisavtalet slår fast a  temperaturökningen måste 

hållas under två grader med sikte mot 1,5 grader. För 

a  vi ska klara det måste de globala utsläppen av kol‐

dioxid börja minska senast år 2020, har Naturvårdsver‐

ket och andra myndigheter konstaterat. Den förnybara 

elproduk onen, och den svenska elexporten, kan bi‐

dra med snabba utsläppsminskningar. 

Regeringen och opposi onen bör därför bygga vidare 

på energiöverenskommelsen och snabbt undanröja de 

hinder som håller  llbaka utvecklingen. Det handlar 

om a  underlä a  llståndsprocesserna för pro‐

duk onen, förbä ra elnäten, förstärka överförings‐

kapaciteten  ll våra grannländer samt sä a tydligare 

mål och införa styrmedel för effek vare energianvänd‐

ning. 

Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förny‐

bart, februari 2018 

Ny prognos från Svensk Vindenergi: Vind‐

kra en väntas öka med 60 procent på fyra 

år 

Aldrig förr har det investerats så mycket i vindkra  

som under 2017. Det gör a  vindkra sproduk onen 

förväntas öka med cirka 60 procent på fyra år. Dessu‐

tom kan Sverige nå riksdagens mål om y erligare 18 

TWh ny förnybar elproduk on redan 2021, nio år  di‐

gare än målet är sa . Det framgår av Svensk Vindener‐

gis senaste sta s k och prognos över vindkra sut‐

byggnaden. 

– Det är bra för både näringslivet och klimatet a  ut‐

byggnaden av förnybar elproduk on går rekord‐

snabbt. Det underlä ar elektrifieringen av transport‐ 

och industrisektorn, sam digt som vi kan exportera 

klimatvänlig el  ll länder med mycket kolkra , säger 

Charlo e Unger Larson, vd Svensk Vindenergi. 

Under 2017 fa ades rekordstora investeringsbeslut i 

vindkra  – omfa ande totalt 2 079 MW (cirka 6,8 
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vindkra en blir synliga både från land och va en. 

Under de senaste åren har flera privatpersoner prote‐

sterat mot vindkra verken. E  flertal av dem anser a  

de 220 meter höga verken kommer a  påverka både 

de boende, turismen och fiskeindustrin nega vt. De är 

bland annat oroliga över hur varningsljusen längst upp 

på verken kommer a  störa omgivningen. 

Mark‐ och miljödomstolen kommer dock fram  ll a  

djurlivet och människor inte störs i sådan stor omfa ‐

ning a  kra bolaget borde nekas  llstånd. Ägare av 

vindkra sprojektet ”Taggen” är Svensk NaturEnergi AB 

och Va enfall Vindkra  AB. 

24 Kris anstad, 20 mars 2018 

et jobb. Tillståndsprocesserna behöver bli rä ssäkra 

och mer flexibla och det måste bli enklare a  ansluta 

vindkra en  ll elnäten. Dessutom behöver överfö‐

ringskapaciteten skyndsamt öka inom landet och  ll 

våra grannländer, avslutar Charlo e Unger Larson. 

Svensk Vindenergi, pressmeddelande 23 februari 2018 

Ny  beslut om gigan skt vindkra spro‐

jekt utanför Kris anstad 

Högsta Domstolen har nu tagit beslut om det jä elika 

vindkra sprojekt som planeras utanför Kris anstad. 

Taggen Vindpark AB har långtgående planer på a  

bygga 83 vindkra sverk i havet utanför Kris anstad. 

Det är på två platser i Hanöbukten som de vill skapa 

helt nya parker. Enligt hemsidan ska den ena platsen 

ligga 11 kilometer sydost om Åhus. Den andra platsen 

ligger söder om Sölvesborgs kommun. 

Processen för bolaget har varit lång. Redan år 2011 

fick de  llstånd a  bygga vindkra verken ute i havet. 

Fem år senare gjorde mark‐ och miljödomstolen i 

Växjö en ändring av  llståndet förenat med e  flertal 

villkor. 

Den domen har överklagats  ll Högsta Domstolen (HD) 

av e  flertal privatpersoner boende i Yngsjö. Nu har 

HD tagit e  beslut. Fallet kommer inte a  få pröv‐

nings llstånd, vilket innebär a  kra bolaget nu får lov 

a  bygga. Enligt  dsplanen kan en installa on och 

dri sä ning ske redan inom fem år. 

Vindkra verken i Hanöbukten får vara totalt 220 me‐

ter höga. Det vill säga cirka 30 meter högre än skyskra‐

pan Turning Torso i Malmö. Alla verk måste ha samma 

färg och vara av samma modell. 

Tidigare har det gjorts en undersökning av miljön som 

visar hur både människor och djur kommer a  påver‐

kas. Några bostäder finns inte i närheten och därför är 

skuggorna inga problem. Däremot konstaterar mark‐ 

och miljödomstolen a  landskapsbilden kommer a  

förändras. Det ska enligt domen var ofrånkomligt a  


