
 

 Hemsida  E‐post:  Telefon:  Facebook: 

www.vastanvind.se  info@vastanvind.se  031‐62 60 00 (Göteborg Energi)  www.facebook.com/vastanvindkoopera v   

Nyhetsbrev 
För dig som är medlem i VästanVind vindkra skoopera v 

December 2018 

Summering av året  
December månads produktion var den sämsta någonsin på grund av svaga vindar. 2018 var totalt 
sett ett dåligt vindår vilket ledde till den lägsta årsproduktionen sedan starten på 5745 MWh. Progno-
sen för ett år är 6000 MWh.  

Totalt i Sverige producerades det lite drygt 16 TWh vindkraft under föregående år. Detta kan jämfö-
ras med 17,6 TWh 2017.  

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  422 st 

CO2‐besparing okt 2018  209 161 kg 

Produk on dec 2018  512 MWh 

Värvningskampanjen fortsä er! 

Då vi har få  flera nya medlemmar genom vår värvnings‐

kampanj har vi valt a  förlänga den  ll och med mars.  

Med nuvarande energipriser är det väldigt lönsamt a  bli 

medlem i VästanVind. Köper man andelar i VästanVind så 

kan man dras skt sänka sina energikostnader. De a mots‐

varar i nuläget en avkastning på investerat kapital på över 

8%  

För var  onde andel som någon ny medlem, värvad av dig, 

köper under perioden 1 november  ll 31 mars 2019, får du 

som premie en andel i VästanVind.  

Tack för din värvningsinsats och lycka  ll med arbetet! 
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Ordförande har ordet 
Hej Vindkra svänner, 

I dessa  der när vinterkylan kommit, vindarna är vissa dagar rela vt svaga och flera av Sveri‐
ges kvarvarande kärnkra verk går på halvfart,  ser vi priser på el  som pekar uppåt 80 öre/
kWh. Då känns det extra bra a  vara medlem  i VästanVind och  få sin egenproducerade el 
levererad  ll 28,75 öre/kWh.  

De a borde flera känna  ll och dra ny a av. Vi har därför beslutat a  förlänga föreningens 
värvningskampanj fram  ll sista mars 2019, så om du ännu inte ha   d och möjlighet a  be‐
rä a för släkt, vänner, grannar och arbetskamrater om hur smart du varit som köpt andelar i 
VästanVind så får du nu lite extra  d på dig a  hjälpa VästanVind a  värva nya medlemmar 
ll vår förening. 

Vi har nu beslutat a  årets föreningsstämma kommer a  hållas  sdagen den 4 juni. 

Även om datumet ligger långt fram så kan det vara en god idé a  redan nu göra en notering i kalendern. De a är ju 
e  bra  llfälle a  få en ordentlig uppdatering kring föreningens verksamhet, få svar på eventuella frågor, och delta i 
beslutsfa andet för hur vi skall driva VästanVinds verksamhet framöver. Dessutom räknar vi med a  senare kunna 
presentera en mycket intressant föredragshållare  ll årets föreningsstämma. 

God Vind !  
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Från vår omvärld 

Bostadsbolag går mot gemensamt klimat‐

mål 

De kommunala bostadsbolagen i Umeå och Skelle eå 

går nu med  i Allmänny ans klima ni a v. Det är e  

gemensamt upprop för a  minska utsläppen av växt‐

husgaser. Målet är a  bostadsföretagen ska vara fos‐

silfria senast år 2030. 

–  A   vi  hjälps  åt  med  a   ta  hand  om miljön  på  e  

bä re  sä   är  en  väldigt  angelägen  fråga  i  både  det 

lokala och det globala perspek vet. Vi ska skapa ak ‐

vitet i klima ni a vet hos Skebo och får anledning a  

återkomma  ll konkreta satsningar som vi kommer a  

göra framöver, säger Åsa Andersson, vd på Skebo. 

– På Bostaden jobbar vi varje dag för a  vara e  håll‐

bart  bostadsföretag. Det  vi  gör  lokalt  är  vik gt, men 

det  är  sam digt  självklart  för  oss  a   vara  del  av  e  

större  sammanhang.  Tillsammans  och  med  gemen‐

samma kra er  kan man  åstadkomma mer  än  var  för 

sig, säger Jerker Eriksson, vd på Bostaden. 

Bostaden är också anslutna  ll Byggvarubedömningen 

där  man  bedömer  bland  annat  kemikalieinnehåll, 

återanvändningsmöjligheter  och  återvinningsbarhet 

på byggvaror. 

Och  för  a   y erligare  belysa  si   hållbarhetsarbete 

tände  Bostaden  nyligen  upp  starka  strålkastare  mot 

e  av sina fem vindkra verk i Hörnefors. 

Förutom målet om a  bli  fossilfri är e  annat mål 30 

procents  lägre energianvändning fram  ll år 2030. 67 

allmänny ga  bostadsbolag  i  landet  är med  i  ini a ‐

vet. 

SVT Västny , 3 dec 2018 

Sverige tar täten i EU:s klimatkamp 

Tillsammans  med  Frankrike,  Storbritannien  och  Ne‐

derländerna är Sverige e  av de länder i EU som vill se 

snabbast och störst förändringar e er FN:s klimatkon‐

ferens i Katowice.  

Värdlandet  Polen,  Ungern  och  Irland  bromsar  dock 

ner  förändringarna  som  bör  göras  för  a   uppnå  kli‐

matmålen, skriver ETC.  

Enligt  en  analys  av  miljöorganisa onen  CAN  Europe 

har  EU:s medlemsländer  en  lång  väg  a   gå  om man 

vill  uppnå  de  klimatmål  som  länderna  skrev  under  i 

Parisavtalet.  

För a  hålla ökningen av den globala medeltempera‐

turen under 2 grader måste snabba och stora föränd‐

ringar ske världen över. Bland annat har FN:s klimat‐

panel IPCC slagit fast a  kolet som bränsle i stort se  

måste avvecklas fram  ll 2050 om man ska undvika en 

kollaps av jordens klimat.  

De a  är  betydligt mycket mer  än  den  40  procen ga 

minskning  av  utsläpp  som  EU‐länderna  digare  har 

utlovat.  

Vill se en förhöjd ambi onsnivå  

En analys av CAN Europe visar a  bland annat Polen, 

som  är  värdland  för  FN:s  klimatkonferens,  bromsar 

klimatarbetet. Med omkring 150 000 arbetande inom 

kolindustrin och närmare 90 procent av landets energi 

från  samma  källa  är  Polen  e   av  de mest  bakåtsträ‐

vande länderna i klima örhandlingarna.  

Trots  a   man  hi lls  arbetat  för  a   minska  använd‐

ningen  av  kol  vill  Polen  se  en  mycket  långsammare 

förändring av systemet än exempelvis Sverige.  

På  sdag landar EU‐parlamentarikern Jy e Guteland i 

Katowice för a  delta i konferensen. Hennes ambi on 

är  a   föra  Sveriges  talan  om  ökade  ambi onsnivåer 

och en snabbare utveckling av miljöarbetet.  

– Vi är 15 ledamöter från miljöutsko et som åker dit. 



 

 Hemsida  E‐post:  Telefon:  Facebook: 

www.vastanvind.se  info@vastanvind.se  031‐62 60 00 (Göteborg Energi)  www.facebook.com/vastanvindkoopera v   

Nyhetsbrev 
För dig som är medlem i VästanVind vindkra skoopera v 

December 2018 

  fuel subsidies must end and substan al taxes on car‐

bon be introduced. 

Ministers arrive at the UN climate summit in Katowice, 

Poland, on Monday for its crucial second week, when 

the nego a ons on turning the vision of the Paris 

agreement into reality reach a cri cal point, with fi‐

nance for figh ng global warming a key area of dis‐

pute. 

“The long‐term nature of the challenge has, in our 

view, met a zombie‐like response by many,” said Chris 

Newton, of IFM Investors which manages $80bn and is 

one of the 415 groups that has signed the Global Inve‐

stor Statement. “This is a recipe for disaster as the im‐

pacts of climate change can be sudden, severe and 

catastrophic.” 

Investment firm Schroders said there could be $23tn 

of global economic losses a year in the long term wit‐

hout rapid ac on. This permanent economic damage 

would be almost four  mes the scale of the impact of 

the 2008 global financial crisis. Standard and Poor’s 

ra ng agency also warned leaders: “Climate change 

has already started to alter the func oning of our 

world.” 

Thomas DiNapoli, of the $207bn New York State Com‐

mon Re rement Fund, another signatory, said taking 

ac on on global warming not only avoided damage 

but could boost jobs and growth. “The low‐carbon 

economy presents numerous opportuni es and inve‐

stors who ignore the changing world do so at their 

own peril.” 

Lord Nicholas Stern, of the London School of Econo‐

mics said: “The low‐carbon economy is the growth 

story of the 21st century and it is inclusive growth. 

Without that story, we would not have got the 2015 

Paris agreement, but the story has grown stronger and 

stronger and is really compelling now.” 

The US Trump administra on will hold its only event at 

the UN summit on Monday and is expected to pro‐

mote “clean coal”. But Stern said Trump’s sugges on 

Med oss i ryggsäcken har vi en resolu on om e  ökat 

ansvarstagande  från  EU‐länderna  som  vi  kommer  a  

lägga fram, säger hon  ll ETC.  

Olika mål bromsar EU:s klimatsatningar 

På  Sveriges  sida  står  Frankrike  vars  president  Emma‐

nuel Macron har drivit på klima örhandlingarna inom 

EU.  Bland  annat  har  Frankrike  försökt  få  igenom  e  

mål om nollutsläpp  ll 2050. Sam digt kri seras de för 

a   själva  inte  leva  upp  ll  sina  höga  ambi oner  och 

investerar enligt kri kerna för lite i förnybar energi.  

Även  Nederländerna  förespråkar  höjda  klimatmål  för 

EU‐länderna. Själva har de  lovat a  minska utsläppen 

med 49 procent i stället för de överenskomna 40 pro‐

centen.  

För a  uppnå målen måste dock EU:s medlemsländer 

komma överens om vad som bör göras för a  minska 

utsläppen, vilket kan bli svårt då länder som  ll exem‐

pel Irland förespråkar lägre ambi oner.  

Irland är e  av de  länder som ligger  längst e er  i  im‐

plementeringen  av  de  klimatåtgärder  som  medlems‐

länderna  kommit  överens  om  i  EU:s  energi‐  och  kli‐

matmål  ll  2030.  Enligt  Can  Europe  analys  har  även 

utsläppet av växthusgaser i samband med transporter 

och jordbruk ökat på ön.  

Expressen, 11 dec 2018 

Tackle climate or face financial crash, say 

world's biggest investors  

Global investors managing $32tn issued a stark war‐

ning to governments at the UN climate summit on 

Monday, demanding urgent cuts in carbon emissions 

and the phasing out of all coal burning. Without these, 

the world faces a financial crash several  mes worse 

than the 2008 crisis, they said. 

The investors include some of the world’s biggest 

pension funds, insurers and asset managers and marks 

the largest such interven on to date. They say fossil 
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   report released in  me for the Poland summit. 

The investors said current na onal pledges to cut car‐

bon would lead to a catastrophic 3C of global warming 

and that plans must be drama cally increased by 

2020. For developing countries, ”finance is the cri cal 

enabler of increasing ambi on,” said Niranjali Amera‐

singhe, of the World Resources Ins tute. 

UN climate summits are frequently dogged by disputes 

over the $100bn a year that rich na ons have promi‐

sed to poorer ones by 2020 to tackle climate change. 

Direct government funding and private company fi‐

nance were needed, Amerasinghe said: “It is really 

great when private sector is out there saying we are 

going to invest in climate‐friendly ac vi es.” 

The Guardian, 10 dec 2018 

that ac on on climate change was a jobs killer was 

“dead wrong”. Stern said: “You don’t create jobs for 

the 21st century by trying to whistle up jobs from the 

19th century.” 

A key demand of the Global Investor Statement is to 

phase out coal‐fired power sta ons across the world. 

Peter Damgaard Jensen, the CEO of Danish pension 

fund PKA, said: “Investors, including PKA, are moving 

out of coal in their droves given its devasta ng effects 

on the climate and public health, compounded by its 

poor financial performance.” 

Dozens of na ons will affirm their commitment to end 

their coal burning on Thursday. However, the UN sum‐

mit has seen US, Chinese and Japanese financial in‐

s tu ons cited as leaders in providing nearly $500bn 

in backing for new coal plants since the Paris agree‐

ment was signed. 

Another investor demand on governments is to intro‐

duce “economically meaningful” taxes on carbon. 

Most are below $10 per tonne, but needed to rise to 

up to $100 in the next decade or two, the investors 

said. The French president Emmanuel Macron’s 

botched a empt to increase fuel taxes and the gilets 

jaunes protests that followed were a model of how 

not to do it, said observers in Poland. 

“It failed to take people along with them, accompany‐

ing the policy with social measures to allow ci zens to 

embrace the opportuni es of the transi on and ride 

out the challenges,” said Camilla Born, of advisers E3G. 

The host government of the climate summit, Poland, is 

heavily reliant on coal and is stressing the need for a 

“just transi on” for workers in the fossil fuel industry. 

The investors include some of the globe’s largest pens‐

ion funds, such as Calsters and ABP, and insurers, in‐

cluding Aviva, AXA and Zurich. They also want an end 

to subsidies for coal, oil and gas, which the IMF rates 

at $5tn a year and which the G20 has been promising 

to tackle for a decade. This measure alone could cut 

global CO2 emissions by 10% by 2030, according a UN 

Materialen räcker inte  ll för ökningen 

inom sol‐ och vindkra  

Förväntningarna kring det ökade antalet sol‐ och vind‐

kra sanläggningar rimmar inte med  llgången på de 

metaller som kommer krävas för a  möta e erfrågan. 

Det anser holländska forskare. 

Alla är överens om a  förnybar el från vind och solcell‐

ler är nyckeln för a  kunna bryta med fossila bränslen. 

En ny studie har  at på vilka mängder av olika rå‐

material som kommer behövas för a  täcka den för‐

väntade utbyggnaden av sol‐ och vindkra . Svaret är 

a  världens  llgångar inte är nog stora – med andra 

ord riskerar fram dens explosion inom förnybart a  

komma av sig. 

I de komponenter som den förnybara elen kräver finns 

bland annat neodym, indium, praseodym, dysprosium 

och terbium. Forskare från Hollands myndighet för 

infrastruktur har gjort en kalkyl för vilka mängder av 

de här metallerna som förväntas behövas år 2050, 

de a för a  kunna producera nog mycket solpaneler 

och vindkra verk. 

Om man väger samman alla de länder, städer och fö‐
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  retag som har flaggat för a  de kommer ha gå  över 

ll 100 procent förnybart  ll 2050 så handlar det om 

en veritabel explosion av solpaneler och vindkra verk. 

För a  leva upp  ll Parisavtalet kommer man behöva 

öka produk onen av neodym, indium, praseodym, 

dysprosium och terbium upp  ll tolv gånger. 

Risken för en råvarubrist är överhängande 

Då ska man betänka a  holländarnas beräkning bara 

avser den metall som behövs för den förnybara ener‐

gin. Till de a kommer de behov som den övriga indu‐

strin har av grundämnena, exempelvis fordons‐

branschen. För a  möta behovet måsta man öka bryt‐

ningen avsevärt. Fyndigheter finns, men a  öppna nya 

gruvor är en långsam process. E  annat problem är a  

Kina i dag si er på 80 procent av gruv llgångarna. 

– Det kan komma e  specifikt ögonblick då de priorite‐

rar sin egen förnybara produk on framför andras. De 

har redan intagit en strategisk posi on när det gäller 

den tekniska exper sen och datan kring det här, säger 

rapportens huvudförfa are Pieter van Exter  ll Mot‐

herboard. 

Risken för en råvarubrist är överhängande. E  sä  a  

mildra problemet är a  gå mot en cirkulär ekonomi, 

med e  kretsloppstänkande där man tar vara på me‐

tallerna i det teknikskrot som i dag o a hamnar i sop‐

berg. Forskarna bakom rapporten anser a  vi återvin‐

ningsgraden måste nå väldigt höga nivåer för a  vi ska 

klara av utvecklingen. 

NyTeknik, 18 dec 2018 


