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Förord 
Västra Götalandsregionen har sedan år 2014 varit verksam som nationell nod inom Nätverket för 

vindbruk som Energimyndigheten driver och finansierar. Västra Götalandsregionen är ansvarig för 

näringsliv- och affärsutvecklingsfrågor inom nätverket. 

Vindkraft är ett område som det diskuteras mycket om och det har väckts många frågor och påståenden 

genom åren. Noden har sett det som viktigt att utreda hur det faktiskt ser ut och i denna rapport fokuserar 

vi på ekonomin i flera bolag samt belyser hur det ser ut på tillståndssidan.  

Denna rapport är tänkt som årligen återkommande för att visa på marknadsutvecklingen och besvara 

några av de aktuella frågorna och påståendena som ställs kopplat till vindkraften i Sverige.  

Tack till Jesper Engstrand på Arete AB som hjälpt till med material och underlag till rapporten. 
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1. Vindkraften globalt 
Totalt installerades lite mer än 51,3 GW vindkraft globalt under 2018, vilket ger en total installerad 

kapacitet på nästan 591 GW. Men jämfört med 2017 var det en minskning med 3,6 % i tillförd kapacitet. 

Den största installationen gjordes i Kina med 1,8 GW. Kina leder även den totala utbyggnaden av 

vindkraft och har installerat över 23 GW (varav 1,8 GW är havsbaserad vindkraft) fram till och med 

2018, vilket motsvarar 36 % av all installerad vindkraftskapacitet globalt. Sverige placerar sig på plats 

nummer 9 när det kommer till installerad vindkraftskapacitet under 2018 och då ingår utbyggnaden av 

den havsbaseradvindkraften.1  

Under 2018 installerades 20 641 vindkraftverk i världen från 37 stycken tillverkare, där 20 % 

installerades av världens största leverantör Vestas följt av Goldwind och Siemens Gamesa.2 

1.1. Globala investeringar  
Under 2018 fortsatte globala investeringar inom förnybar energi att vara över 300 miljarder dollar för 

femte året i rad. Det är främst inom vindkraft och sol som investeringar görs. Bloomberg har undersökt 

investeringen och vilka tillgångar som byggs för att avslöja vad som faktiskt pågår i kraftbranschen. 

När Bloomberg tittar på investeringarna och den kapacitet som byggs varje år jämfört med 2004 så kan 

de definiera tre olika eror kopplat till investeringar inom förnybar energi, se Diagram 1. Michael 

Liebreich som grundade Bloomberg NEF beskriver dessa tre erorna som: 

1. Spendera mer och få mer  

2. Spendera mindre och få samma 

3. Spendera samma och få mycket mer 

 

1 51.3 GW of global wind capacity installed in 2018, Global Wind Energy Council. 2019-02-26. 
2 1 in 5 wind turbines installed by Vestas in 2018, according to new market intelligence report, Global 

Wind Energy Council 2019-04-17. 
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Diagram 1. Jämförelse av finansiering [i nominella $] och årlig kapacitetsutbyggnad av sol och vindkraft i 

förhållande till år 2004. Med de tre olika eror enligt Michael Liebreich på Bloomberg NEF. 

https://gwec.net/51-3-gw-of-global-wind-capacity-installed-in-2018/
https://gwec.net/gwec:-1-in-5-wind-turbines-are-installed-by-vestas,-according-to-new-market-intelligence-report/
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Bloomberg ser också att kostnaderna har gått ner, 

eftersom det byggs mer kapacitet till samma investering. 

Det finns också tre eror i vind- och solinstallationer: "mer 

vind än sol" från 2004 till 2012; "Ungefär samma mängd 

vind och sol", 2013 och 2014; och "mer sol än vind" 

sedan 2015.3 

Investeringarna inom vindkraft och sol har ökat med en faktor sex sedan 2004, men samtidigt har 

installerad kapacitet per år ökat med en faktor 15.4 

När det kommer till investeringar inom förnybar energi globalt så är det Kina som är i topp och 

dominerar stort, sett till miljarder dollar per år. Sverige har legat stabilt på en tiondeplats under åren 

2018, 2017 och 2016, se Diagram 2..5 & 6  

 

3 Clean Energy Investment Exceeded $300 Billion Once Again in 2018, Bloomberg 2019-01-16. 
4 Want More Bang for Your Buck?, Bloomberg 2019-01-18. 
5 Clean Energy Investment Exceeded $300 Billion Once Again in 2018, Bloomberg 2019-01-16. 
6 Runaway 53GW Solar Boom in China Pushed Global Clean Energy Investment Ahead in 2017, 

Bloomberg 2018-01-16. 

Sverige är topp 10 globalt inom 

investeringar i förnybar energi. 

För tredje året i följd placerar sig 

Sverige som topp 10 i investerade 

miljarder dollar inom förnybar 

energi. 

Sett till befolkningsmängden så 

dominerar Sverige med 

investeringar inom förnybar 

energi på $ 538 miljoner per 

miljoner innevånare under 2018.  

 

Källa:  BloombergNEF 

STORA INVESTERINGAR I 
SVERIGE 

”We forecast a temporary stabilization at just 

below $0.8 million per MW in 2019. Despite 

this, the year will be a moment of truth for 

onshore wind turbine makers and their 

suppliers. To fill order books in the last two 

years, industry players have made aggressive 

bets on the cost savings and efficiency gains 

they could achieve. These bets are now being 

called on.”  
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Diagram 2. Årliga investeringar inom förnybar energi i miljarder dollar. Med topp 10 länderna inom 

investeringar under 2018 samt deras historiska investeringsnivåer. 

Citat 1. David Hostert, head of wind, Bloomberg New Energy 

Finance 

https://about.bnef.com/blog/clean-energy-investment-exceeded-300-billion-2018/
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-01-18/solar-and-wind-power-investors-get-more-bang-for-their-bucks
https://about.bnef.com/blog/clean-energy-investment-exceeded-300-billion-2018/
https://about.bnef.com/blog/runaway-53gw-solar-boom-in-china-pushed-global-clean-energy-investment-ahead-in-2017/
https://about.bnef.com/blog/transition-energy-transport-10-predictions-2019/
https://about.bnef.com/blog/transition-energy-transport-10-predictions-2019/
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Men när Noden sätter investeringen i relation till befolkningsmängden ser vi att Sverige hamnar på en 

klar förstaplats när det kommer till investeringar inom förnybar energi per miljoner invånare, se 

Diagram 3. 

 

För att sätta investeringarna inom förnybar energi i relation till övriga energibranschen har Noden 

använt sig av data från IEA (International Energy Agency) för att visa hur investeringar inom förnybar 

energi förhåller sig till andra sektorer inom energiområdet globalt, se Diagram 4.7 

 

7 World Energy Investment 2018, IEA, 2019-04-29. 
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Diagram 3. Topp 10 länderna inom investeringar under 2018. Men där investeringar i förnybar energi har satsi 

relation till befolkningsmängd [Miljoner $ / befolkning i miljoner]. 

Diagram 4. Visar hur de globala investeringarna inom energiområdet är fördelad på kärnkraft, elnät, kol, olja 

och gas samt förnybart. 

https://www.iea.org/wei2018/
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2. Utbyggnaden av vindkraften i EU-28 och Europa 
I Europa installerades 11,7 GW ny vindkraft vilket är en minskning i effekt med 32% jämfört med 2017. 

Av dessa 11,7 GW var 9 GW landbaserad vindkraft och havsbaserad vindkraft stod för 2,65 GW. Totalt 

finns det 189 GW installerad vindkraftskapacitet i Europa, 170 GW är landbaserad vindkraft och 19 

GW är havsbaserad som tillsammans producerade 362 TWh under 2018, vilket motsvarade 14% av 

elanvändningen i EU-28 länderna. Kapacitetsmässigt motsvarar vindkraften 18,4% av den totala 

kapaciteten som är installerad i EU-28. Vindkraften förväntas att fortsätta att öka och det finns 

investeringsbeslut på att tillföra ytterligare 16 GW och där Sverige är det land med störst andel, totalt 

handlar det om 3,2 GW och det är enbart landbaserad vindkraft. De fossila kraftslagen som olja och kol 

fortsatte att minska under 2018 med mer kapacitet än vad som tillfördes.8  

 

Total sett dominerar sol och vindkraft utbyggnaden av kapacitet i EU-28 länderna och under 2018 stod 

vindkraften och sol för 90% av den tillförda kapaciteten, se Diagram 5. Totalt installerades 20,1 GW ny 

effekt och de fossila kraftslagen gas och kol tillförde tillsammans en kapacitet på 1 GW under 2018. 75 

% av all vindkraftskapacitets som installerades under 2018 installerades i 4 av EU-28 länderna, se 

Diagram 6. 

 
 

 

I Europa ökade investeringarna med 27 % till 74,5 miljarder dollar, mycket på grund av finansieringen 

av 5 stora havsbaserade vindkraftsprojekt som tillsammans med fortsatta utbyggnaden av stora 

vindkraftsparker på land i Sverige och Norge bidrog till ökningen av investeringarna. Den landbaserad 

vindkraften i Sverige och Norge byggs med hjälp av kraftigt minskade kostnader och långa 

elhandelsavtal (PPA) med industriella konsumenter, se Diagram 14.9 

 

8 Wind energy in Europe in 2018, Trends and statistics, Wind Europe, 2018-02-21. 
9 Clean Energy Investment Exceeded $300 Billion Once Again in 2018, Bloomberg 2019-01-16. 
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Diagram 5. Installerad kapacitet per kraftslag under 

2018 i EU-28 länderna 
Diagram 6. Installerad vindkraftseffekt i EU-28 

länderna under 2018 [MW]. 

“There has also been a boom, in both the U.S. and Europe, in the construction of 

projects benefitting from power purchase agreements signed by big corporations 

such as Facebook and Google”  

Citat 2. Jon Moore, chief executive of Bloomberg New Energy Finance. 

https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics-2018.pdf
https://about.bnef.com/blog/clean-energy-investment-exceeded-300-billion-2018/
https://about.bnef.com/blog/runaway-53gw-solar-boom-in-china-pushed-global-clean-energy-investment-ahead-in-2017/
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Den förnybara elproduktionen i OECD Europa blir allt större,10 se Diagram 7 även om andelen förnybart 

fortfarande är låg i många länder i förhållandet till energianvändningen, se Kartbild 1.11  

 

 

 

 

 

10 Monthly Statistics. The latest oil, gas, electricity and prices data from OECD countries. IEA 2019-

04-01. 
11 Statisical factsheet 2017. Entsoe, 2018-05-04. 
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Diagram 7. Elproduktion OECD Europa [TWh/år]. Enligt uppgifter från IEA månatliga el statistik. 

Kartbild 1. Visar andelen förnybart i energianvändningen per land under 2017. Enligt uppgifter från Entsoe. 

https://www.iea.org/statistics/monthly/
https://docstore.entsoe.eu/Documents/Publications/Statistics/Factsheet/entsoe_sfs_2017.pdf
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Auktionsförfarande har nu börjat att användas i allt fler länder och under 2018 hade 8 länder 

förnyelsebara auktioner där vindkraft stod för 9,3 GW. Det är svårt att jämföra de vinnande buden 

mellan auktionerna i de olika länderna eftersom de varierar i både stödform och i stödlängd samt har 

olika förutsättningar. Det är ändå intressanta att i flera auktioner har det vinnande budet varit 

anmärkningsvärt lågt.12 

 
Tabell 1. Exempel på olika auktionsförfarande 

Länder Effekt 

[MW] 

Typ Typ av stöd13 Pris 

€/MWh 

Danmark 165 Teknikneutralt, vinnare var 

landbaserad 

Feed in (fixed) 2,5-3,414 

Frankrike 118 Landbaserad vindkraft Feed in (floating) - 

Tyskland 709 Landbaserad vindkraft Feed in (floating) 38,0-52,8 

604 Landbaserad vindkraft Feed in (floating) 46,5-62,8 

666 Landbaserad vindkraft Feed in (floating) 40,0-63,0 

363 Landbaserad vindkraft Feed in (floating) 50,0-63,0 

1610 Havsbaserad Feed in (floating) 0-98,3 

Grekland 171 Landbaserad vindkraft Feed in (floating) 68,2-71,9 

159 Landbaserad vindkraft Feed in (floating) 55,0-65,4 

Nederländerna 68 Teknikneutralt, vinnare var 

landbaserad 

Feed in - 

700 Havsbaserad Zero subsidy bid 0 

Polen 1000 Teknikneutralt, vinnare var 

landbaserad 

Contracts for 

difference 

36,4-50,1 

Turkiet 2110 Landbaserad vindkraft Feed in -2,4-6,115 

 

  

 

12 Wind energy in Europe in 2018, Trends and statistics, Wind Europe, 2018-02-21. 
13 Olika typer av stöd: 

Feed-in: Ett stöd där projektägaran är garanterad ett fastpris för elen oavsett vad marknadspriset är.  

Feed -in (fixed): Ett stöd som betalas ut utöver marknadspriset på el. 

Feed-in (floating): Ett stöd som betalas ut utöver marknadspriset på el. Stödet beräknas mot det 

genomsnittliga marknadspriset och ett tidigare definierat garanterat elpris. Detta gör då att 

projektägaren får ett golvpris med en garanterad lägsta nivå för intäkterna. 

Contracts for difference: Likanar Feed-in (floating) men där skillnade är att om marknadspriset på el 

överstiger det garanterade elpriset, måste projektägaren betala tillbaka mellanskillnad mellan det 

garanterade elpriset och marknadspriset. 
14 Danmark har ett stöd ovanpå elpriset. I andra länder är det vanligare att stödet är inkluderat i 

totalpriset.  
15 Turkiet har regler för lokalt/nationellt innehåll som genererar en premie som därför kan möjliggöra 

för auktionsbud som är lägre än någon annanstans i Europa. 

https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics-2018.pdf
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3. Utbyggnaden i Sverige 
Elproduktionen från vindkraften i Sverige var 16,6 TWh under 2018, vilket var en minskning jämfört 

med 2017. Anledningen till detta var att det fanns 12% mindre vind tillgängligt år 2018.16 

Elproduktionen på 16,6 TWh motsvarade 11 % av den totala elproduktionen. Statistik från 

Energimyndigheten visar att under 2018 producerades mest el från vindkraften i Västra Götaland tätt 

följt av Västerbotten och Västernorrland, det skiljer enbart 62 GWh/år mellan första och tredjeplatsen.  

 Tabell 2. Fördelningen av elproduktion från vindkraft per län. 

 

 

16 Ny statistik över vindkraftens utveckling i Sverige, Energimyndigheten, 2019-04-16. 

Län 
 

Produktion 

[GWh/år] 
Västra Götalands län 2 043 

Västerbottens län 2 025 

Västernorrlands län 1 981 

Jämtlands län 1 614 

Skåne län 1 430 

Gävleborgs län 1 338 

Hallands län 1 113 

Norrbottens län 988 

Kalmar län 923 

Dalarnas län 735 

Jönköpings län 715 

Värmlands län 453 

Gotlands län 375 

Östergötlands län 367 

Örebro län 174 

Stockholms län 148 

Blekinge län 142 

Uppsala län 30 

Kronobergs län 15 

Södermanlands län 12 

Västmanlands län 0 

Kartbild 2. Elproduktionen från vindkraft under 2018 fördelat per 

län. 

“Sweden is one of the most attractive growth markets for onshore wind energy right 

now. The market is well established. Furthermore, Sweden has committed to 

switching to 100 percent renewable energy by 2040.”  

Citat 3. Michael Ebner, spokesperson for the Management Board of KGAL Investment Management GmbH & Co. 

KG. 2018-02-09. 

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/vindkraftens-utbyggnad-tar-fart-igen/
https://www.kgal.de/fileadmin/9.1_news/KGAL_purchase_contracts_Swedish_wind_energy_projects_09-02-2018.pdf
https://www.kgal.de/fileadmin/9.1_news/KGAL_purchase_contracts_Swedish_wind_energy_projects_09-02-2018.pdf
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Utbyggnaden av vindkraften i Sverige 

fortsätter kraftfullt, trots de låga 

ersättningsnivåerna från el- och elcertifikat 

även om priserna har återhämtat sig något 

under 2018. Detta var troligen en följd av att 

elcertifikatmarknaden i Sverige skulle utökas 

med ytterligare 18 TWh under 10 år fram till 

och med år 2030.17 Men utbyggnaden har gått 

betydligt snabbare än förväntat och målet om 

18 TWh till 2030 tros vara uppnått senast 

2021. Handeln på marknaden pågår för fullt 

och i oktober 2018 återstod ca 2 TWh att ta 

investeringsbeslut på. Enligt prognosen 

kommer systemet att vara fulltecknat, sett till 

beslut om investeringar, vid årsskiftet 2018.18 

En av anledningarna till den påskyndade 

utbyggnaden var att Energimyndigheten fick 

i uppdrag att utreda en så kallad 

stoppmekanism.19 Många aktörer i branschen 

fick då upp förhoppningarna att en 

stoppmekanismen skulle innebära att 

systemet skulle stänga tidigare än tänkt och 

att risken med ett nollpris på elcertifikaten 

skulle undvikas.  

Noden har försökt kartlägga de projekt som 

är under byggnation under i Sverige, se 

Kartbild 3. Totalt har vi identifierat att det är 

1 362 stycken vindkraftverk som är under 

byggnation (2018-2021). Projekten kommer 

att sammanlagt ha en installerade kapacitet 

på lite över 5 GW och den beräknad 

årsproduktion är på lite över 17 TWh d.v.s.  

den pågående utbyggnad kommer att 

dubblera elproduktion från vindkraften i 

Sverige på bara 4 år.  

Nästan all utbyggnad sker i norra Sverige, 86 

% av den vindkraft som är under byggnation 

kommer att byggas i el-prisområdena 1 och 

2, se Diagram 8. 

 

17 Regeringskansliet: Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatsystemet 2017. 2017-

04-19 
18 100 procent förnybart 2040 - vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft, Svensk Vindenergi, 

Oktober 2018 
19 Miljö- och energidepartementet: Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens 

energimyndighet. 2017-12-21 

Kartbild 3. Visar vindkraftsprojekt under byggnation mellan 

åren 2018-2021. 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/04/prop.-2016717.179/
https://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2018/10/Svensk-Vindenergi-100-Förnybart-2040-FINAL.pdf
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18595
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18595
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Snitthöjden för de vindkraftverk som är under byggnation är 193 meter, men då saknas höjddata för 

totalt 339 stycken vindkraftverk varav 135 av dessa ej har valt leverantör 

Det sker en snabb teknikutveckling och vindkraftverken blir både effektivare och billigare. Detta 

illustreras i Diagram 10 nedan, där det framgår att produktionen ökar i förhållande till installerad effekt 

och antal vindkraftverk. 20 & 21 För att illustrera teknikutvecklingen som möjliggjort den kraftiga 

elproduktionsökningen har de vanligaste typerna av vindkraftverk lagts in i diagram med rotordiameter, 

effekt och årsproduktion för respektive tidsepok.  

 

20 Energimyndigheten: Här byggdes mest vindkraft under 2016, 2017-01-31. 
21 Energimyndigheten: Elproduktionen 2016 var stabil och bjöd på få överraskningar, 2017-02-10. 
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http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/elproduktionen-2016-var-stabil-och-bjod-pa-fa-overraskningar/


 13 

 

Investeringarna domineras helt av utländskt kapital och det är enbart några få projekt där kapitalet 

kommer från svenska bolag (dessa kan i sin tur vara finansierade av kapital utanför Sverige). De sektorer 

som dominerar finansieringen är fondbolag, kapitalförvaltare och pensionsfonder eller motsvarande. En 

anledning till att dessa aktörer söker sig till vindkraftsmarknaden är troligen att räntepapper och 

statsobligationer ger en förhållandevis låg avkastning jämfört med en vindkraftinvestering där 

investeraren ofta erhåller en relativt högre avkastning, även med dagens låga intäktsnivåer. Förenklat 

kan det sägas att de vindkraftsprojekt som realiseras nu behöver vara i storleksordningen 20 stycken 

vindkraftverk och uppåt samt att den ekonomiska risken är minimerad med ett PPA-avtal22 med en 

elkonsument samt säkrat med långa serviceavtal. 23 På så sätt har investerararen koll på intäkterna från 

elproduktionen och minimerat osäkerheten kopplat till de rörliga kostnaderna. Den enda osäkerheten är 

ersättningen från el-certifikaten. Detta finns beskrivet ytterligare under stycket Corporate (Power 

Purchase Agreement) PPA, nedan.  

Vi ser även att vindkraftsleverantörena går in som delägare i projekt, som Vestas i projekten Blakliden 

och Fäbodberget på totalt 353 MW.I Markbygden 1 (644,4 MW) går GE in som delägare och i 

Markbyggden 2 (180 MW) går Enercon in som delägare. 

 

22 Power Purchase Agreement är ett avtal där stora elkonsumenter förbinder sig att köpa en viss 

mängd el till ett överenskommet pris. Oftast över flera år.   
23 Eolus: ” För alla fyra parkerna har även fullserviceavtal med Vestas tecknats på 15–20 år från 

driftstart” Eolus lägger order på 74 vindkraftverk med effekt på 279 MW hos Vestas. 2017-12-29. 

Diagram 10. Över utbyggnaden av vindkraften i Sverige med antal vindkraftverk, installerad effekt [MW] och 

årsproduktion [MWh] Källa: Energimyndigheten. Noden har adderat på med de uppgifter kring de vindkraftverk 

som är under byggnation.  

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=817257&lang=sv
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3.1. Vindkraftsleverantörer 
Vestas är den klart dominerande leverantören av vindkraftverk till de projekt som är under byggnation 

i Sverige, hela 2,2 GW vilket motsvarar 43 % av den totala effekten som är under byggnation i Sverige. 

På en stark andra plats kommer Nordex med 1 GW fördelat på 6 stycken projekt, där E.ons projekt 

Nysäter med 114 stycken vindkraftverk är den största anläggningen. GE hamnar på en tredjeplats tack 

vare utbyggnaden av Markbygden 1, ett projekt med 179 stycken vindkraftverk. Fördelningen mellan 

leverantörerna av vindkraftverk illustreras i Diagram 11 nedan. 

 

 

3.2. Totalentreprenad 
I kartläggningen av vilka projekt som är under 

byggnation har noden även lyckats identifiera flertalet 

entreprenadkontrakt. Kontrakten motsvarar över 53 % 

av den effekt som är under byggnation och där 

fördelningen av kontrakten redovisas i Diagram 12. 
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Diagram 11. Fördelning av effekt under byggnation per vindkraftsleverantör. 

I de pressmeddelande som noden 

har tagit del av ser vi att 

entreprenadkontraktet motsvarar 

ca 12 % av den totala 

investeringen. 

OBS Prisuppgifterna kommer från 

några projekt som motsvarar lite 

över hälften av den effekt som är 

under byggnation. Det finns också 

skillnader på vad som ingår i 

entreprenadkontraktet. 
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Diagram 12. Fördelningen mellan entreprenaden. andel per 

MW under byggnation. 
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3.3. Arbetstillfällen i samband med den pågående 
utbyggnaden av vindkraft 

Mellan åren 2018 och 2021 kommer det att genomföras investeringar på ca 50 000 miljoner varav en 

klar majoritet kommer ifrån investerare utanför Sverige. Cirka 12 % av investeringarna kommer att gå 

till entreprenadkostnader oftast med koppling till små och medelstora företag lokalt och regionalt. 

Vindkraftcentrum har under många år följt flera projekt som har byggts och kartlagt behovet av resurser. 

I Tabell 3 nedan har vi gjort en uppskattning av årsarbetstillfällen kopplat till utbyggnaden som 

genomförs nu med 1 360 stycken vindkraftverken.  

Tabell 3. Visar en uppskattning av direkta- och indirekta årsarbeten kopplat till den pågående 

vindkraftsutbyggnaden i Sverige samt under hur många år behovet är. 

 Direkta Indirekta Antal år 

Planering och projektering24 200 st 60 st ca 5-8 år 

Byggnation25 10 100 st 3 400 st Ca 2 år 

Förvaltning och drift26 400 st 100 st 25 år 

Underleverantörer ? ?  

I Sverige finns det många bolag som levererar både tjänster och produkter kopplat till vindkraft, för 

dessa är givetvis möjligheten till export viktigare än utbyggnaden i Sverige då alla är aktörer på en 

global marknad. Det finns många bolag med verksamhet i Sverige som är kopplat till vindkraft, nedan 

nämner vi några få exempel: 

• Vestas Northern Europe har huvudkontoret i Malmö  

• ABB, tillverkar flera komponenter och produkter till branschen 

• Ewp Windtower Production, tillverkare av torn i Landskrona 

• Proplate, tillverkar ingjutningsgods i fundament  

• Greenbyte, tjänsteföretag i Göteborg.  

Förutom dessa möjliga arbetstillfällen kommer den pågående utbyggnaden mellan åren 2018-2021 på 

17,2 TWh/år att bidra med följande skatteintäkter: 

• Energiskatt:  86 – 7 461 miljoner kronor per år. Detta blir beroende på slutkunden då elintensiv 

verksamhet har en skattesats på 0,5 öre/kWh medan privatpersoner betalar 43,38 öre/kWh ink. 

moms. 

• Vindkraftsbolagen betalar en fastighetsskatt på 0,67 öre/kWh vilket blir 115 miljoner kr per 

år. 

Vindkraftcentrum publicerade under 2018 en fördjupad studie kring drift och underhåll, där man 

konstaterar att vindkraftsparker sköts på lite olika sätt beroende på ägarens intresse av drift och 

underhållsfrågor och faktorer som bl.a. ålder påverkar behovet av underhåll. Men det finns många 

vanligt förekommande arbetsmoment, som finns listade i Tabell 4 nedan. Listan visar på behovet av 

olika typer av tjänster som erbjuds från företag som fungerar som servicepartners. 27 

 

24 Arbetskraftsförsörjning och sysselsättningseffekter vid etablering av vindkraft. Studie av Enercons 

och Svevinds etablering i Skogberget. Christer Andersson, Strömsunds kommun och Nätverket för 

vindbruk, 2015. 
25 Fördjupad studie Drift och underhåll, Vindkraftcentrum 2018 
26 Fördjupad studie Drift och underhåll, Vindkraftcentrum 2018 
27 Fördjupad studie Drift och underhåll, Vindkraftcentrum 2018 

https://www.natverketforvindbruk.se/Global/Nyheter/Arbetskraftförsörjning%20och%20sysselsättningseffekter%20vid%20etablering%20av%20vindkraft%20i%20Skogberget.pdf
https://www.natverketforvindbruk.se/Global/Nyheter/Arbetskraftförsörjning%20och%20sysselsättningseffekter%20vid%20etablering%20av%20vindkraft%20i%20Skogberget.pdf
http://www.vindkraftcentrum.se/images/fordjupad_studie_drift_och_underhall_web
http://www.vindkraftcentrum.se/images/fordjupad_studie_drift_och_underhall_web
http://www.vindkraftcentrum.se/images/fordjupad_studie_drift_och_underhall_web


 16 

Tabell 4. Exempel på vilka olika behov och arbetsmoment som efterfrågas i samband med byggnation av en 

vindkraftspark. Framtaget av Vindkraftcentrum28. 

Parkunderhåll Teknisk drift Finansiell förvaltning 
Turbinunderhåll 
Elektriskt underhåll 
Bevakning av 
transformatorbyggnader 
Säkerhetstjänster 
Fastighetsunderhåll 
Kontorsservice 
El-underhåll och skötselåtgärder (t 
ex. mätningar, felsök, besiktning) 
Lyftkranar och personliftar 
Vägunderhåll (sommar och vinter) 
Förrådsutrymmen 
Kontorsmaterial 
Möbler 
Helikopterambulans 
Transporter och budbilar 
Anläggningsförvaltning 
Produktionsoptimering 
Besiktningar och statusanalyser 
Förebyggande underhåll 
Avhjälpande underhåll 
Garantibesiktning 
Växellådsinspektion 
Bladinspektion 
Bladreparation 
Tunga lyft 
Rening och byte av oljor 
Eftermarknadsprodukter 

Övervakning av produktion 
Kontorsservice 
Kontroll på eldistribution 
Bevakning av 
transformatorbyggnader 
Säkerhetstjänster 
Fastighetsunderhåll 
El-övervakning 
Bevakning av anläggningen 
Kris-jour dygnet runt 
Kontorsmaterial 
Möbler 
Produktionsoptimering 
Besiktningar och statusanalyser 
Avtalsförvaltning 
Förebyggande underhåll 
Övervakning av elnät och turbiner 
Beredskap 
Garantibesiktning 
Växellådsinspektion 
Bladinspektion 

Kontroll på eldistribution 
Kontorsservice 
Fastighetsunderhåll 
Elhandel 
Kontorsmaterial 
Möbler 
Avtalsförvaltning 
Ekonomi och bokföring 
Eftermarknadsprodukter 

 

I de investeringar som sker nu och kan förutspås i framtiden kommer i de allra flesta fall långa 

serviceavtal att tecknas med turbinleverantörerna. Alternativt kommer vissa elproducenter sköta 

underhållet själva. Detta möjliggör för: 

• Tredjepartsleverantör med bemanningstjänster till underhållsleverantören 

• Tredjepartsleverantör med vissa specialtjänster till underhållsleverantören 

• Driftstjänster, beställarfunktion åt investerare. 

 

Trenden just nu är att den mesta vindkraften byggs i större enheter samt finansieras och ägs av 

konstellationer av företag som saknar egen kompetens inom drift och underhåll. Den vanligaste 

lösningen då är att förvaltningen outsourcas och mångåriga underhållsavtal tecknas med 

turbintillverkaren. Genom serviceavtalet kan ägaren förutse och budgetera kostnaden under lång tid med 

långtgående garantier för elproduktionen. Dessutom är det numera nästan uteslutande så att majoriteten 

av elproduktionen, i vindkraftsparker som byggs nu eller är i planeringsstadier, säljs i förväg via PPA-

avtal. Med denna modell kan investeraren med relativt stor sannolikhet bedöma lönsamheten och 

kassaflödet då investeringskostnaden, driftskostnaden och intäkten alla är kända.29 Läs mer om detta 

under stycke 4. Corporate (Power Purchase Agreement) PPA.  

 

28 Fördjupad studie Drift och underhåll, Vindkraftcentrum 2018 
29 Fördjupad studie Drift och underhåll, Vindkraftcentrum 2018 

http://www.vindkraftcentrum.se/images/fordjupad_studie_drift_och_underhall_web
http://www.vindkraftcentrum.se/images/fordjupad_studie_drift_och_underhall_web
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Riskerna med att bygga upp en egen serviceorganisation bedöms vara för stor när det dessutom inte 

finns egen kompetens inom området. Storleken på de flesta vindkraftsparker som byggs nu innebär att 

turbintillverkaren skapar arbetstillfällen där parken ligger. Ur ett regionalt och lokalt perspektiv innebär 

det sannolikt lika många lokala arbetstillfällen som om ägaren skulle bygga upp en egen organisation. 

I diskussioner med turbintillverkare och förvaltare samt ägare som sköter driften själva framkommer att 

båda eftersträvar att i första hand försöka rekrytera lokalt förankrad personal.30 

Vindkraftcentrum har identifierat några av de senast trenderna kring utvecklingen av marknaden kring 

drift och underhåll, några av dessa trenderna är: 

• Det finns flera nischer/segment av bolag som sysslar med drift och underhållstjänster, 

utöver turbintillverkarna:  

o Egna serviceorganisationer inom kraftbolag som äger vindkraft, t.ex. Umeå 

Energi o Förvaltningsbolag som äger lite/ingen vindkraft själva, t.ex. OX2  

o Rena servicebolag, t.ex. WPS  

o Firmor som gör specifika reparationer, t.ex. Roofac Wind  

• Vindbolag som täcker in hela värdekedjan från projektering till drift finns. 

• Tekniker som arbetat för turbintillverkare bildar egna bolag för att bedriva fristående 

verksamhet, t.ex. Total Wind Service och Svenska Vindkraftkonsulterna. 

• Redan stora bolag i branschen ger sig in på drift och underhållsmarknaden. T.ex. E.ON 

Wind Service, som har etablerat sig som tredjepartsleverantör av underhållstjänster i 

Sverige, för en vindpark i Gnosjö.  

• Utländska serviceleverantörer etablerar sig på den svenska marknaden, t.ex. Deutsche 

Windtechnik och Total Wind Service 

 

  

 

30 Fördjupad studie Drift och underhåll, Vindkraftcentrum 2018 

http://www.vindkraftcentrum.se/images/fordjupad_studie_drift_och_underhall_web
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3.4. Ekonomisk utveckling 
Vindkraften blir allt billigare och effektivare. Bloomberg New Energy Finance ser att 

kapitalkostnaderna har gått ner, eftersom det byggs mer kapacitet till samma investering. Läs mer om 

detta under stycket 1.1 Globala investeringar. Noden ser dessutom hur produktion ökar i förhållande till 

kapaciteten, vilket illustreras i Diagram 10 ovan.  

Lazard som är ett ledande finansiell rådgivande och kapitalförvaltningsföretag, rådgivare om fusioner, 

förvärv, omstrukturering, kapitalstruktur och strategi, publicerade under hösten 2018 en rapport. I 

rapporten konstaterar Lazard bl.a. att ny sol- och vindenergi har börjat konkurrera ut existerande kol- 

och kärnkraftsanläggningar i USA. I rapporten framgår det att de gör bedömningen att vindkraft på land 

i norra Europa är bland de billigaste elproduktionsanläggningarna att bygga. Noden har utgått ifrån 

Lazard’s data för investeringar inom vindkraft och jämfört deras data med de projekt som nu är under 

byggnation i Sverige. Vi har lagt in snittet på de investeringar som nu görs inom vindkraftutbyggnaden 

i Sverige samt några av de allra bästa investeringarna, för att se hur de står sig i jämförelse med Lazard’s 

analys. För de rörliga kostnaderna för drift och underhåll har vi utgått från 10 öre/kWh. För att visa 

effekten av olika kalkylräntor lades även ett spann in från 4 % upp till 12 %, se Diagram 13. Vi kan då 

konstatera att de projekt som är under byggnation ligger i det lägre spannet samt att de bästa projekten 

ligger under den kapitalkostnaden som Lazard redovisade i rapporten. Vi har valt att visa ett spann med 

kalkylräntan eftersom avkastningskravet på investerat kapital skiljer sig åt mellan olika verksamheter 

och företag. Avkastningskravet är kopplat till flera faktorer, bl.a. risk och var pengarna kommer ifrån 

spelar stor roll för en investerare samt vilken avkastning de eftersträvar. Pensionsfonderna är ofta 

passiva investerare och har som uppgift att förvalta en stor mängd kapital och bidra med avkastning på 

längre sikt. Deras avkastningskrav ligger på mellan 5-7 procent.31 Med en kalkylränta på 5% hamnar 

produktionskostnader i snitt på 34 öre/kWh för de projekt som är under byggnation och de allra bästa 

projekten ligger på 30 öre/kWh. Detta kan jämföras med produktionskostnaden för den befintliga 

kärnkraften i Sverige som under 2017 hamnade på mellan 24,40 och 40,30 öre/kWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Incitamenten för investeringar i kraftproduktion, SWECO, 2016 

Kalkylra nta 
% 

Diagram 13.Produktionskostnad, beräknad med 25 års avskrivning och med en kostnad för drift och underhåll på 

10 öre/kWh. 
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https://www.ei.se/Documents/Projekt/Variabel_elproduktion/Incitamenten__investeringar_i_kraftproduktion161003.pdf
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4. Corporate (Power Purchase Agreement) PPA 
Då många länder i Europa minskar eller förändrar sina subventioner för förnybar elproduktion som sol- 

och vindkraft, så kommer nu marknaden att få en betydligt större roll efter flera år med olika 

subventioner. Ett exempel på detta är den pågående utbyggnaden av vindkraften i Sverige, där den 

tänkta volymen el till 2030 som ska subventioneras kommer att vara utbyggd redan år 2021, enligt 

branschorganisationen Svensk Vindenergi32. Istället kopplas utbyggnaden av ny kraftproduktion till 

större företag som vill täcka sina elbehov och efterfrågar produktion från förnybara källor via ett 

bilateralt elhandelsavtal, ett så kallat PPA-avtal. PPA är ett energiköpsavtal mellan en elproducent och 

en elförbrukare eller eldistributör. Avtalet definierar alla kommersiella villkor för försäljningen mellan 

de båda parterna. Idag används flera former av PPA, som varierar beroende på köparens, säljarens och 

finansieringsparternas behov.  

Elkonsumenter och utvecklaren av vindkraftsparken förhandlar fram ett fastpris för elproduktionen för 

en bestämd tidsperiod, priset kan vara indexerat t.ex. med inflation eller liknande. Man förhandlar även 

om ursprungsgarantier och elcertifikat ska ingå i affären eller om det ska ligga utanför. Då utvecklaren 

kan presentera en färdig prisbild på intäkterna för hela eller delar av produktionen tillsammans med 

leverantörskostnader för vindkraftverken, garantiåtagande, försäkringar, byggkostnader samt kostnader 

för drift och underhåll. Projektet har därmed riskminimerats vilket underlättar i kontakten med 

investerare som får en betydligt enklare bild över avkastningen på sin investering. Det vanliga är att 

projektet byter ägare och att den som utvecklat projektet ansvarar för byggnationen samt den tekniska 

förvaltningen av vindkraftsparken.  

Elkonsumenter och den balansansvarige avtalar om villkor för balanskraften, d.v.s. att det ibland kan 

behöva köpas till el och ibland kan behöva säljas av el. Givetvis tar den balansansvariga ut en avgift av 

elkonsumenterna för denna tjänst. Utvecklaren levererar elen till den balansansvarige som i sin tur 

levererar elen vidare till köparen och balanserar ut dess konsumtion antingen genom att köpa till eller 

sälja av överskott beroende på hur bra vindkraftsparkens elproduktion matchar köparens konsumtion 

för stunden. 

Fördelarna med PPA-avtal är bl.a. att det möjliggör för förutsägbar prisbild för sin elproduktion på 10-

29 år utan att man som elkonsument att behöva investera själv. En nackdel med PPA-avtal för 

elkonsumenten är att det är svårt att förutse det ekonomiska utfallet jämfört med rörligt spot-

prissättning, men det gäller alla typer av prissäkring. Men fördelen som konsument av el är att man får 

en långsiktig förutsägbar prisnivå för sina elinköp som är baserat på produktionskostnad istället för ett 

elpris som är baserat på marknad efterfrågan och elproduktion.  

 

32 Statistik och prognos Q3: Rekordhög investeringstakt i Svensk vindkraft, Svensk Vindenergi, 2018-

10-25. 

“The cumulative volume of PPA, especially in the Nordic countries, shows that 

renewable energy projects have become competitive once and for all. In line with 

this, the main focus of our future activities lies on concluding and optimising PPA 

in order to make renewable energy investments independent from government 

subsidies and secure solid revenue streams for our investors. With stable investment 

conditions and a transparent regulatory system, Sweden is one of the most 

important European wind markets”  

Citat 4. Thomas Seibel, CEO re:cap global investors. 

https://svenskvindenergi.org/pressmeddelanden/statistik-och-prognos-q3-rekordhog-investeringstakt-i-svensk-vindkraft
https://www.axpo.com/axpo/se/en/about-us/news/news/news/2019/axpo-and-re-cap-global-investors-conclude-long-term-ppa-for-swed.html
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Två vanliga varianter av PPA-avtal är: 

1. Baslast där elkunden köper en fast volym till ett fast pris, oavhängigt av elproducentens produktion. 

Andelen av den förväntade elproduktionen som kan erbjudas kan variera mellan 60-70% från den 

specifika anläggningen. Kopplat till avtalet finns en balansansvarig som har volymrisken vilket 

normalt innebär ett högre pris till slutkunden.  

2. As produced där elkunden köper hela eller en andel av den verkliga produktionen till ett fast pris. 

Elkunden tar då volymrisken vilket ger ett lägre elpris för slutkunden. Den balansansvarige 

elhandlaren köper till eller säljer av överskott 

Genom att paketera ett el-handelsavtal med en stor elkonsument och ett långt serviceavtal med 

vindkraftsleverantören och ett långt avtal för drifttjänster antingen av utvecklaren eller 

vindkraftsleverantören, skapas ett attraktivt investeringsobjekt för internationella investerare. För 

investerare som t.ex. pensionsfonder med behov av att investera kapital för att uppnå god avkastning 

med stabila kassaflöden till lägsta möjliga risk blir detta upplägg attraktivt. När utvecklaren säljer 

anläggningen frigörs kapital som möjliggör en fortsatt utveckling för bolaget. 

Utvecklingen av PPA-kontrakt går snabbt framåt och har börjat få spridning i allt fler länder i Europa. 

Från att börjat i USA, följt av UK, Nederländerna och Skandinavien är trenden att corporate PPA nu 

växer kraftigt.  Wind Europe gick i januari ut med pressmeddelande om att corporate PPAs håller på att 

få en riktigt snabb tillväxt och att kundsegmntet växer. PPA hade stor efterfrågan i IT-branschen för att 

förse deras datacenters men ny förnybar energi, men nu efterfrågas PPA:er av allt flera branscher och 

tillverkningsindustrin har nu gått om IT-sektorn som största köparen av PPA, se Diagram 14.33 

 

33 Wind energy corporate PPAs are booming. Wind Europe, 2019-01-29. 
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Diagram 14.Visar hur stor effekt i MW som är 
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Citat 5.Susanne Wermter, Head of Investment Management Energy & Infrastructure EMEA, Aquila 

Capital.2017-12-18. 

“Wind projects in the Nordics are one of the pillars of Aquila Group’s real asset 

strategy, which underlines why this project is so special to us. It is a landmark 

achievement to have successfully closed one of the biggest wind projects in Europe 

and secure stable income for our investors through a long-term above average 

PPA.”  

https://windeurope.org/about-wind/infographics/wind-energy-corporate-ppas-are-booming/
https://www.aquila-capital.de/en/alternative-investments/current-investments/transactions/transactions-detail/news/News/detail/single/aquila-capital-acquires-one-of-the-biggest-wind-projects-in-europe/
https://www.aquila-capital.de/en/alternative-investments/current-investments/transactions/transactions-detail/news/News/detail/single/aquila-capital-acquires-one-of-the-biggest-wind-projects-in-europe/
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Det är inte enbart landbaserad vindkraft som säljer sin el-produktionen via corporate PPAs, utan även 

havsbaserad vindkraft, solkraft och geotermi tar hjälp av corporate PPAs för att säkerställa intäkter och 

därmed lättare få finansiering till sina investeringar. Sverige som var ett föregångsland i Europa med att 

teckna PPA-avtal blev under 2018 passerad av Norge när det gäller installerad effekt kopplad till PPA-

avtal. PPA-avtal började även under 2018 få en större spridning då både Tyskland och Polen tecknade 

sina första avtal. Kriegers Flak blev den första havsbaserad vindkraftsanläggningen med PPA. Även om 

det normala är att avtal tecknas på 15 år så förekommer det avtal på upp till 29 år.34 I Tabell 5 nedan 

finns exempel på några olika corporate PPAs som gjorts på olika marknader. 

 

 

 

34 Wind energy corporate PPAs are booming. Wind Europe, 2019-01-29. 

https://windeurope.org/about-wind/infographics/wind-energy-corporate-ppas-are-booming/
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Tabell 5. Med exempel på några olika PPA-avtal.  

Utvecklare/ 

elproducent 

Teck

nat 

Park/-er Köpare  

av el 

Kontraktslängd/ 

Kommentar 

Statkraft 2018 46 MW vindkraft i 

Tyskland 

Mercedes Benz Tysklands första corp 

PPA 

Gamesa 2016 130 MW vindkraft i 

Mexico 

Volkswagen 20 år  

Beatrice offshore  

wind Limited 

2016 294 MW offshore 

vindkraft (UK) 

Danske 

Commodities 

15 år  

General Electric 2017 37 MW vindkraft i Irland Microsoft 15 år  

Southern California 

Public Power 

Authority 

2017 150 MW Geotermisk kraft 

i USA 

ONGP LLC 26 år  

Belectric UK 2017 3,4 MWp solkraft i UK Rolls Royce 25 år  

Aquila Capital (Eolus) 2018 163 MW Kråktorpet Vattenfall 15 år  

Luxcara 2018 294 MW vindkraft i Norge Facebook Baserad på 3 

vindkraftsparker i 

sydvästra Norge 

KGAL Group  

(Eolus) 

2019 91 MW av 126 MW 

Bäckhammar 

Amazon Web 

Services 

10-15 år  

Luxcara 2016 111,2 MW vindkraft i 

Norge 

Axpo Nordic 

AS 

Det kan finnas en eller 

flera slutkunder direkt 

knutet till Axpo men 

det är inte känt vem 

eller vilka de är. 

Aquila Capital (Eolus) 2019 68,4 MW Nylandsberget  

Re:cap (Arise)  2019 45 MW Bröcklingeberget 

Blackrock (Arise) 2014 46 MW Brotorp 

Aquila Capital  

(OX2) 

2019 64,8 MW Högkölen 

Green Investment 

Group (SCA Energy) 

2018 235 MW Överturingen  Norsk Hydro 29 år PPA 

General Electric 2017 Markbygden ETT 19 år PPA 

Vattenfall 2018 353 MW Blakliden och 

Fäbodberget 

60% av produktionen 

under 20 år 

Allianz Capital 

Partners (OX2) 

2013 

och 

2015 

105 MW Maevaara 1&2 

 

Google 10 år 

Aquila Capital  

(OX2) 

2016 148 MW Lehtirova 

 
Munich Re (Eolus) 2015 79 MW Jenåsen 

 
ewz (Eolus) 2014 4 parker totalt 60 MW 

Ardian och 

Rabbalshede Kraft 

2016 76 MW Lyrestad 
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5. Sverige attraherar både köpare av vindkraftsel 
och etableringar av större elkonsumenter 

Amazon Web Services (AWS) har byggt tre datacenter i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm som 

kommer att drivas helt av förnybar energi när vindkraftsparken Bäckhammar är igång. Projektet är en 

del av AWSs övergripande mål att 100 procent av infrastrukturen ska drivas med förnybar el. 

 

Microsoft har investerat i 130 hektar mark i Gävle och Sandviken. Bedömningen av Business Sweden 

är att en etablering av Microsoft skulle innebära en högre attraktion för regionen samt möjligheter kring 

gemensam kompetensuppbyggnad och förhoppningsvis en utveckling av nya leverantörskluster. 

Förutom ett ökat antal arbetstillfällen så kan utländska investeringar också leda till nya 

företagsetableringar.35    

Microsoft har en avsikt att utveckla markområden för etablering av datacenter och samtidigt ha ett 

långsiktigt ansvarstagande kring hållbarhet. Microsoft har varit koldioxidneutrala sedan 2012 och ökar 

kontinuerligt mängden av energianvändning från vind-, sol- och vattenkraft genom PPA-avtal.36  

Även Google har köpt mark i Sverige37 och har seden tidigare avtal kopplat till vindkraftsetableringar i 

Sverige som förser sina anläggningar i Finland med el från vindkraft. Sverige tagit hem fyra av de sju 

vindkraftsavtal som Google skrivit i Europa. Ända sedan 2010 har Google tecknat PPA-avtal vilket 

möjliggjort investeringar uppemot €3 miljarder inom förnybar energi globalt, varav cirka 1€ miljard har 

investerats i Europa. Totalt har Google 11 stycken avtal i Europa som motsvarar en kapacitet på cirka 

710 MW.  

 

35 Gävle och Sandviken öppnar upp för Microsoft, Business Sweden, 2018-12-11.  
36 Microsoft delar utvecklingsplaner i Sverige, Microsoft, 2019-03-22. 
37 Google har köpt mark i Horndal, SVT, 2017-01-13 

“Each of these projects brings us closer to our long-term commitment to use 100 

percent renewable energy to power our global AWS infrastructure,”  

 

“These projects are well-positioned to serve AWS data centers in Ireland, Sweden, 

and the US. We expect more projects in 2019 as we continue toward our goal of 

powering all AWS global infrastructure with renewable energy.” 

Citat 6. Peter DeSantis, Vice President of Global Infrastructure and Customer Support, Amazon Web Services. 

“Det är glädjande att vårt långsiktiga arbete med att attrahera utländska 

investeringar bär frukt. Det internationella intresset för Sverige är fortsatt starkt. 

Det är framför allt vår infrastruktur, vårt hållbarhetsarbete, vår kompetens och 

vårt innovativa affärsklimat som värderas högt.”  

Citat 7. Ylva Berg, VD Business Sweden. 

https://www.business-sweden.se/Om-oss/nyhetsrum/Pressmeddelanden/microsoft/
https://news.microsoft.com/sv-se/2019/03/22/microsoft-delar-utvecklingsplaner-i-sverige/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/google-har-kopt-mark-i-avesta
https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/amazon-announces-three-new-renewable-energy-projects-support-aws
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En av orsaken till att företagen är 

intresserade av att etablera sig i 

Sverige är att skatten på el till 

serverhallar har sänkts och 

beskattas numera på samma sätt 

som övrig basindustri i Sverige 

d.v.s. 0,5 öre/kWh38 jämfört med 

34,7 öre/kWh vilket mindre företag 

betalar.  

Energi är oftast en avgörande 

faktor för datacenter eftersom de 

har en stark inverkan på kostnader 

och risker. Enlig IEA har Sverige 

bland de lägsta elpriserna i välden 

när det kommer till industrikunder, 

se Diagram 16.39 

 

Tillförlitligheten hos nätet kombinerat med att Norden är en global ledare inom ren energi med förnybar 

energiförbrukning i storleksordningen 32-98%. Dessutom är det enkelt för företag att direkt köpa 

förnybar energi till sina datacentraler via PPA. Med det växande fokuset på hållbarhet blir Norden 

därmed alltmer attraktiv på grund av sin stora andel och överflöd av förnybara resurser.40 

Enligt en studie av Nordiska Ministerrådet förväntas marknaden för datacentra i Norden att dubbleras 

fram till år 2025. Enligt deras prognos i rapport kan byggprojekt relaterade till datacenter uppgå till 

investeringar på mellan 2 - 4,3 miljarder euro årligen fram till år 2025.41  

 
Diagram 16. En jämförelse av elpriset för industri och privatpersoner i några utvalda OECD länder. 

 

38 Lägre skatt för vissa datorhallar, Skatteverket, 2019-04-30. 
39 Energy prices in selected OECD countries in USD/unit, IEA, 2019-01- 
40 Data centre opportunities in the Nordics – An analysis of the competitive advantages, Nordiska 

Ministerrådet, 2018-11-20. 
41 Data centre opportunities in the Nordics – An analysis of the competitive advantages, Nordiska 

Ministerrådet, 2018-11-20.  
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Kartbild 4. Över några av de olika vindkraftsanläggning som är 

kopplade till PPA och vem som är köparen av elen från anläggningen. 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/verksamhetermedlagreskatt/lagreskattforvissadatorhallar.4.361dc8c15312eff6fd3651b.html
https://www.iea.org/statistics/kwes/prices/
https://www.business-sweden.se/en/Invest/industries/Data-Centers-By-Sweden/news-and-downloads/publications/data-centre-opportunities-in-the-nordics---an-analysis-of-the-competitive-advantages/
https://www.business-sweden.se/en/Invest/industries/Data-Centers-By-Sweden/news-and-downloads/publications/data-centre-opportunities-in-the-nordics---an-analysis-of-the-competitive-advantages/
https://www.business-sweden.se/en/Invest/industries/Data-Centers-By-Sweden/news-and-downloads/publications/data-centre-opportunities-in-the-nordics---an-analysis-of-the-competitive-advantages/
https://www.business-sweden.se/en/Invest/industries/Data-Centers-By-Sweden/news-and-downloads/publications/data-centre-opportunities-in-the-nordics---an-analysis-of-the-competitive-advantages/
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6. Tillståndsgivet 
Noden för tillstånd och planering som drivs av 

Länsstyrelsen i Halland har producerat en lista 

med status på alla tillståndsgivna projekt i 

Sverige. Listan är från hösten 2018 och projekt 

under överprövning är inte inkluderade i listan, 

men det kan ha förekommit förändringar i 

vissa projekt efter att den sammanställts.  

Det finns även en del projekt med tillstånd till 

havs, men det var länge sedan det byggdes 

havsbaserad vindkraft i Sverige och signalerna 

från branschen är att det behövs någon typ av 

stöd utöver elcertifikaten för att kunna bygga 

vindkraft till havs. Det finns lite olika initiativ 

kring slopade avgifter för elnätsanslutningen 

för havsbaserad vindkraft, bl.a. har 

Energimyndigheten haft två uppdrag där 

myndigheten tittat på vilka modeller42 som 

skulle kunna användas samt en fördjupad 

analys gällande statsstödsregler och 

samhällsekonomiska konsekvenser av slopade 

anslutningsavgifter till havsbaserad 

vindkraft43. Men det är osäkert när något beslut 

i frågan kan tänkas komma. Därför gjordes 

avgränsningen att enbart koncentrera sig på de 

projekt som är lokaliserade på land. Antal 

tillståndsgivna parker och vindkraftverk samt 

var de är placerade har undersökts men också 

på vilken den tillåtna totalhöjden i tillståndet 

är.  

Totalt rör det sig om 128 tillstånd som 

innehåller 2955 stycken vindkraftverk på 

land. Listan med tillstånd kommer att 

publiceras hos Energimyndigheten och har 

redan gjorts tillgänglig för vindbrukskollen. 

Inom vindkraftsbranschen finns det en oro över att många av tillstånden är gamla och att de är på väg 

att förfalla. Det var därför angeläget att undersöka beslutsdatum, igångsättningstid och tillståndets 

giltighet samt om tillstånden har höga tillåtna maxhöjder, då det verkar bli avgörande för att kunna 

använda den senaste tekniken och för att kunna få lönsamhet med de nya effektivare vindkraftverken.  

 

42 Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft, ER 2018:06. Energimyndigheten 2018-02-

22. 
43 Statsstödsanalys av författningsförslagen i Energimyndighetens rapport ER 2018:06 och utredning 

av samhällsekonomiska konsekvenser Tilläggsuppdrag till ER 2018:06. Energimyndigheten 2018-06-

15. 

Kartbild 5. Visar vindkraftsprojekt med tillstånd, vart de är 

lokaliserade samt hur många vindkraftverk som ryms i 

tillståndet. 

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Test.ashx?ResourceId=5731
http://www.energimyndigheten.se/contentassets/7d24271c256b414396fe1078131104be/tillaggsupddrag-statstodsanalys-av-forfattningsforslagen-till-slopad-anslutning.pdf
http://www.energimyndigheten.se/contentassets/7d24271c256b414396fe1078131104be/tillaggsupddrag-statstodsanalys-av-forfattningsforslagen-till-slopad-anslutning.pdf
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Vad gäller projekt där ianspråktagande kan ske år 2021 

eller senare och där totalhöjden är 200 meter eller 

högre, görs bedömningen att dessa projekt borde vara 

några av de bästa på marknaden just nu. Totalt är det 

2093 stycken vindkraftverk där ianspråktagandet av 

tillstånden kan vänta till år 2021 eller senare. 84 % av 

dessa tillstånd är i elprisområde 1 och 2 se Diagram 18. 

Dessa tillstånd i norra Sverige som skulle kunna 

producera förnybar el motsvarande cirka 23,5 - 28 

TWh/år (13,5-15,0 GWh/år och vindkraftverk) 

Motsvarande siffra för elprisområde 3 och 4 är cirka 

4,5-5,3 TWh/års. 

Parallellt med detta förutsätts att det pågår förhandlingar med leverantör, elnätsbolag, markägare och 

investerare samt elkonsumenter för att hitta ekonomiskt utrymme för att realisera projekten. 

 

 

“En viktig faktor för närvarande är att öka möjligheterna att genomföra projekt i 

portföljen genom att ansöka om ändringstillstånd för att kunna bygga större verk i 

tillståndsbeviljade projekt” 

 – Kommunikationschef Johan Hammarqvist, Eolus Vind.  
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Diagram 17. Med antalet tillståndsgivna vindkraftverk, vilket år som tillståndet måsta vara ianspråktaget samt 

vilken den tillåtna totalhöjden som tillståndet medger. 

Diagram 18. Visar fördelningen av antalet 

tillståndsgivna vindkraftverk per el-prisområde. 

“Det är för godtyckligt och det tar för lång tid att få tillstånd att bygga. Politiken 

måste peka med hela handen, vi skall ha 100 % förnybart och detta direktiv måste 

nå ut bättre till de enskilda tjänstemännen”  

– Större vindkraftsbolag i Sverige.  
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7. Vindbruksplaner 
I samband med det uppdrag som Naturvårdsverket och 

Energimyndigheten har för framtagandet av en nationell 

vindkraftsstrategi tog Noden på sig att under våren 2019 

genomföra en kartläggning av alla Sveriges kommuners 

planer kring vindkraft. 

Noden har fått ta del av GIS-underlaget som Boverket tog 

fram i samband med utvärderingen av det planeringsstöd 

som kommuner och länsstyrelser kunde söka för att ta 

fram en vindbruksplan. I GIS-underlag saknas data för 

kommuner som fick stöd men som inte skickade med 

GIS-datan. Efter som detta underlag är några år gammalt 

så har Noden försökt att jämföra underlaget från 

Boverket med det senaste planeringsunderlaget från 

kommunerna.  

Vi har försökt att komplettera GIS-datan och har varit i 

kontakt med kommunerna för att försöka få in underlag. 

Vi har även fått hjälp av länsstyrelsen i Halland och 

Dalarna. Men fortfarande saknas en del underlag, vilket 

oftast beror på att kommunerna inte har själva 

dataunderlaget, dels på grund av personalomsättning men 

även för att uppdraget har varit utlagt på konsulter.  

Noden har tagit fram följande uppgifter: 

• När antogs den senaste översiktsplanen i 

kommunen och innehåller den planer för 

vindbruk? 

• Har kommunen en vindbruksplan eller 

vindkraftspolicy om så när blev den antagen? 

• Ska ny översiktsplan eller vindbruksplan tas 

fram? 

• Matchar den antagna planen i kommunen 

underlaget från Boverket? 

• Länk till styrdokument eller plan. 

 

Av Sveriges 290 kommuner så är det totalt sett 193 stycken 

kommuner som har pekat ut områden i kommunen kopplat 

till vindbruk genom att ha med vindkraften i en 

vindbruksplan eller i den kommunala översiktsplanen. Det 

är 88 kommuner som saknar vindbruksplaner eller 

områden som är lämpliga/olämpliga för vindkraft i sina 

översiktsplaner. I 9 kommuner är det ganska otydligt kring 

hur kommunen förhåller sig vindkraftsplanering.  

 

 

193 stycken kommuner har pekat 

ut områden kopplat till vindbruk. 

I 88 kommuner saknas det 

vindbruksplaner eller områden 

som är lämpliga/olämpliga för 

vindkraft i sina översiktsplaner. 

KOMMUNALA 
VINDBRUKSPLANER 

ÖVERSIKTSPLAN (ÖP) 

I ÖVERSIKTSPLANEN SKA KOMMUNEN 

REDOVISAS DE ALLMÄNNA INTRESSEN SOM 

BÖR BEAKTAS VID BESLUT OM 

ANVÄNDNINGEN AV MARK- OCH VATTEN-

OMRÅDEN. AV ÖP:N SKA DET FRAMGÅ 

GRUNDDRAGEN I FRÅGA OM DEN AVSEDDA 

ANVÄNDNINGEN AV MARK- OCH VATTEN-

OMRÅDEN.   

ÖVERSIKTSPLANEN ÄR INTE JURIDISKT 

BINDANDE, FÖR ATT INTENTIONERNA I 

ÖVERSIKTSPLANEN SKA BLI BINDANDE 

BEHÖVER KOMMUNEN TA FRAM OMRÅDES-

BESTÄMMELSER ELLER DETALJPLAN. 

KÄLLA: VINDLOV 

VINDBRUKSPLAN 

EN ÖVERSIKTSPLAN KAN ÄNDRAS FÖR EN 

VISS DEL AV KOMMUNEN GENOM EN 

FÖRDJUPNING. DENNA KAN REDOVISAS 

MED EN ANNAN DETALJERINGSGRAD FÖR 

DET AKTUELLA OMRÅDET ÄN FÖR 

ÖVERSIKTSPLANEN I ÖVRIGT. EN 

FÖRDJUPNING ÄR T.EX. VANLIGT FÖR 

TÄTORTER. DET ÄR OCKSÅ MÖJLIGT ATT 

GÖRA ETT TEMATISKT TILLÄGG TILL 

ÖVERSIKTSPLANEN SOM BEHANDLAR EN 

VISS FRÅGA T.EX.VINDKRAFT. KÄLLA: 

VINDLOV 

https://www.vindlov.se/sv/lagar--regler/lagar-forordningar-och-foreskrifter/plan--och-bygglagen/oversiktsplan/
https://www.vindlov.se/sv/lagar--regler/lagar-forordningar-och-foreskrifter/plan--och-bygglagen/oversiktsplan/
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Bra att känna till: 

ÖP och vindbruksplaner är icke juridiskt bindande. 

En del planer är gamla även om de nyligen antogs i ÖP:n 

Det finns kommuner som enbart pekat ut områden som olämpliga. 

DD 

! 
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8. Utvecklingen av el- och elcerifikat priset 
Det har varit en dramatisk utveckling på elpriset och på priset för elcertifikat. Sedan rekordåret 2010 

har nivåerna varit betydligt lägre under en längre tid och priset för elcertifikat har legat under 100 

kr/MWh så gott som hela 2017. Men under 2018 steg priset på elcertifikat fram till och med oktober då 

priset var lite över 200 kr/MWh, nu har dock priset sjunkit kraftigt och ligger åter på cirka 100 kr/MWh. 

 

 

8.1. Större förändringar av elcertifikatsystemet 
Förutom kvotjustering har det tagits ett flertal politiska beslut som har påverkat systemet: 

1. Systemet startar år 2003 och ska pågå fram till och med år 2010 och tillföra 10 TWh. 

2. Efter utredning av torv så beslutades att torv ingår i systemet. (en ny energikälla). 

3. Beslut om att utöka systemet till år 2016 och tillföra 17 TWh (en utökning med 6 år och 7 TWh i 

volym). 

4. Beslut om vad som räknas som elintensiv industri och därmed är befriade från att använda 

elcertifikat. (begränsning av marknaden). 

5. Beslut om förnybarhetsmålet till år 2020.  

6. Beslut om att utöka systemet till 2020 och tillföra 25 TWh. Kopplat till nya förnybarhetsmålet 

(en utökning med 4 år och 8 TWh i volym). 

7. Beslut om en gemensam elcertifikatmarknad med Norge 26,4 TWh till 2020. (utökad marknad 

med ytterliga ett land, med nya förutsättningar för utbyggnaden av förnybar elproduktion, plus 

en utökning med 6,4 TWh i volym). 

8. Beslut om ökad ambitionsnivå. 28,4 TWh till år 2020 (en utökning med 2 TWh). 

9. Efter energiöverenskommelsen beslutas det om att utöka systemet till 2030 och tillföra 

ytterligare 18 TWh. Men nu ingår inte Norge efter 2021. (en utökning med 10 år och 18 TWh i 

volym samt en förändring av marknaden). 

10. Den 18 december 2018 återrappoterade Energimyndigheten regleringsbrevsuppdraget kring 

stoppregel, där myndigheten föreslår ett stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter 

den 31 december 2030. ”Energimyndighetens bedömning är att målet på 46,4 TWh ny förnybar 

elproduktion kommer att uppnås utan ingrepp i marknaden. Därför finns inte skäl för en 

stoppmekanism som syftar till att hålla priset på elcertifikat uppe genom att balansera utbud och 

efterfrågan på elcertifikaten”.44  

 

44 Förslag på stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter 2030, 

Energimyndigheten, 2018-12-18. 

“Från och med 2020 är vi i princip helt beroende av elpriset då elcertifikaten 

väntas ge endast marginell intäkt” 

 - Bertil Borglund, VD, Älvsborgsvind 

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/forslag-pa-stopp-for-nya-anlaggningar-i-elcertifikatsystemet-efter-2030/
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9. Utveckling, ekonomi och några röster från 
branschen 

För att få en mer komplett bild har vi förutom sammansatt faktainsamling från offentliga källor som 

årsredovisningar, pressmeddelanden och information från hemsidor, kompletterat med ett antal 

intervjuer med några svenska vindkraftsbolag. Citat och synpunkter från dessa bolag har lyfts in i 

rapporten, men en del av dessa bolag har anonymiserats efter önskemål från företagen.  

När ett projekt utvecklas ligger det ofta inom ett projektbolag under moderbolaget, för att sedan ligga 

kvar som ett bolag under projektutvecklarens moderbolag om det inte säljs. Utvecklingstiden kan vara 

ganska lång och det är normalt sett bara projektutvecklingsutgifter i dessa utvecklingsbolag. Byggtiden 

är ganska kort men står för huvuddelen av investeringarna. I denna genomlysning har vi tittat på cirka 

140 driftsatta vindkraftsbolag/parker som får elcertifikat tilldelade sig. Det är alltså bolag/parker som 

är driftsatta och som får intäkter från försäljning av el, ursprungsgarantier och elcertifikat. 

Projektutvecklingsbolag som ännu inte fått intäkter skulle behöva en något annorlunda frågelista och 

även analysen av dessa bolags ekonomi skulle bli något annorlunda.  

Totalt sett har investeringsbesluten minskat under åren 2014 till 2016 men under 2017 togs 

investeringsbeslut om rekordmycket vindkraft. Ox2 bedömer att den breda politiska överenskommelsen 

om 100% förnybart ger en tydlig färdriktning, tillsammans med fortsatt kostnadsreduktion för ny 

vindkraft samt ett uppdämt investeringsbehov ligger till grund för den stora investeringsviljan under 

just 2017. 

9.1. Intäkter och ekonomisk ställning 
De intervjuade bolagen menar naturligtvis att elpriset är den viktigaste faktorn för lönsamheten. När det 

gäller elcertifikat är den samlade bilden att det primärt är de som investerat tidigt som drabbas hårdast 

av den uteblivna stoppregeln. Kalkyler för kommande investeringar i nya parker räknar i princip inte 

med intäkter från elcertifikat. Man märker ett ökat intresse från utlandet för ursprungsgarantier. 

”Lönsamheten i branschen är beroende av en rad faktorer. Utöver teknisk 

utveckling, effektivare byggprocesser, nyttjande av de bästa vindlägena skulle jag 

vilja framhålla behovet av att hitta nya smarta affärsmodeller och samarbeten. Allt 

för att maximera intäkterna per producerad MWh över anläggningarnas livslängd” 

- Kommunikationschef Johan Hammarqvist, Eolus Vind 
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För att stärka bolagens ekonomiska ställning och möjliggöra en fortsatt expansion har de intervjuade 

bolagen använt sig av olika modeller/åtgärder: 

• För nya projekt har man ofta tecknat en PPA för att få en attraktiv finansiering.  

• För befintliga tillgångar har ofta nedskrivningar och ibland refinansieringar 

genomförts.  

• Vissa bolag har haft ett större fokus på låga omkostnader och kostnadsjakt. 

• Vissa bolag har under de närmaste två, tre åren aktivt jobbat för att skapa ett positivt 

kassaflöde för att betalat tillbaka banklånen och därmed nått en långsiktigt hållbar 

skuldnivå. 

 

9.2. Tillstånd 
Samtliga av de intervjuade aktörer var klart bekymrade över möjligheten att få tillstånd på relevanta 

platser framöver. Man tycker det tar för lång tid och att det är för godtyckligt. Underförstått och även 

uttryckligen så efterfrågas att politiken pekar mer med hela handen till tjänstepersoner.  

De frågor som lyftes var försvarets stoppområden, kommunala veton och skärpta krav som försvårar 

Repowering. När det gäller Repowering var alla intervjuade medvetna om möjligheten men inga av 

bolagen upplevs ännu ha en särskild agenda för detta. De flesta menar att det kommer att komma men 

att det ligger några år fram i tiden. Sedan kan man diskutera vad som skall menas med Repowering. 

Flera arbetar med att kunna köra vindkraftverken längre (livstidsförlängning) än vad de ursprungliga 

kalkylerna angav.  

 

Bilden är att det inte finns en formel för projektkonstellationer. Den varierar beroende på storlek på 

projekt, ägare och när investeringen gjorts. För stora parker som beslutas om idag är bilden att det är 

pensionskapital som står för merparten av investeringarna och inte sällan med en längre PPA för att ta 

ned risken. Det finns dock tankar om att det kan bli kortare ledtider på dessa kontrakt i framtiden och 

att andra typer av investerare kan komma in. 

“Framförallt har vi sålt driftsatta parker och utvecklingsprojekt för att minska 

skuldsättningen, vi har även gjort nedskrivningar i driftsatta parker samt 

refinansierat koncernen”  

- Större vindkraftsbolag i Sverige 

“Älvsborgsvind har tittat på ett befintligt verk för repowering med en större turbin 

men då klaras inte bullerkraven. Tyvärr står ofta mindre verk för nära 

bebyggelsen” - Bertil Borglund, VD, Älvsborgsvind  

“OX2 äger inga vindkraftsparker själva. Vi har dock hjälpt många av våra kunder 

att teckna PPA’er samt att erbjuda en effektiv förvaltning. Omförhandling av 

kontrakt för att reducera kostnaderna samt effektiviseringar av produktionen för 

att öka intäkterna är andra exempel på optimerande åtgärder” 

 – Lars Bryngelsson, VD på OX2 TCM 
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9.3. Generell utveckling energibranschen 
Få branscher är satta under så stor omställning som energibranschen. Från det att såväl politiker, 

forskare och företag varit införstådda med klimatproblematiken men varit relativt passiva, så har de 

senaste årens vetskap omsatts i handling i allt större utsträckning. Även om vi kommit en bit på väg de 

senast åren är vi fortfarande långt ifrån en ny energibransch. Det finns en tröghet i omställningen att 

utveckla nya produkter och affärsmodeller för att erbjuda kunderna när behoven ändras. Mycket av 

omställningen drivs av politiska beslut men i en allt högre utsträckning styrs kraven på energibranschen 

av kundernas CSR-agendor45. Nedan ges en kortfattat beskrivning av fyra stycken aktuella trender: 

1. Priset på utsläppsrätter går upp: Från att legat på en låg nivå under lång tid har nu kurvan för 

utsläppsrätter sett över tid flyttats till en klart högre prisnivå. Drivkraften för detta bedöms 

delvis kunna hänföras till EUs arbete med att införa en mekanism som syftar till reducera 

överskottet, ETS Stability Reserve46 som trädde i kraft januari 2019. Det första steget blev att 

minska antalet utsläppsrätter som auktioneras med 265 miljoner under de första 8 månaderna 

2019. Totala antalet utsläppsrätter på marknaden är 1,65 miljarder. Om det är enbart denna 

reduktion som återspeglas i prisuppgången nedan är osäkert men det bör ha haft en positiv 

inverkan. Diagram 19 nedan från business insider visar på uppgången.47 

 

 

2. Klimatdebatten leder till mer konkreta åtgärder: Parisöverenskommelsen har gett en positiv 

boost till vindkraftsbranschen. Den gamla fossilbaserade energivärlden är nu inte bara utmanad 

utan i många fall utkonkurrerad. Detta gäller framförallt ny kraftproduktion men även befintlig 

produktion har reducerats eller lagts ned. Som ett exempel på det senare kan Öresundsverket i 

Malmö nämnas; det uppgraderade verket togs i drift så sent som 2009 för att kunna producera 

el och värme genom en gasturbin och en avgaspanna eldad med naturgas. Låga elpriser, 

politiska beslut om fossilfritt Malmö 2025 och interna visioner hos kraftverkets ägare
48

 har lett 

till att det sedan 2016 inte längre används. Nuvarande ägaren Uniper ansökte 2018 hos 

elberedskapsmyndigheten om godkännande att stänga ned Öresundsverket permanent.
49 

Liknande situation finns i Göteborg där helt nya Rya Kraftvärme togs i drift 2006 för att eldas 

 

45 CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar om hur organisationer jobbar med att ta 

ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. 
46 ETS står för Emissions Trading System. 
47 CO2 European Emission Allowances, Markets Insider 
48 Tidigare E.ON numera Uniper 
49 Uniper ansöker om tillstånd för permanent stängning av Öresundsverket i Malmö, 2018-06-08, 

Uniper.  

Diagram 19. Visar prisutvecklingen av utsläppsrätter under 5 år. 

https://markets.businessinsider.com/commodities/co2-emissionsrechte
http://www.mynewsdesk.com/se/uniper/pressreleases/uniper-ansoeker-om-tillstaand-foer-permanent-staengning-av-oeresundsverket-i-malmoe-2534593
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med naturgas. Detta verk har också möjlighet att producera såväl kraft som värme via gasturbin 

och avgaspanna. Då behovet av värme från Rya är större än vad fallet är i motsvarande fall för 

Öresundsverket i Malmö har det funnits större möjligheter att köra Ryaverket, men endast kalla 

dagar och klart mindre än vad som ursprungligen var tänkt. Även Göteborg stad och Göteborg 

Energi har visioner om fossilfrihet och i den linjen planeras det för ett biobränsleeldat nytt 

kraftverk, och hur behovet av el/värme från Rya Kraftvärme ser ut när det är på plats får 

framtiden utvisa. I tillägg till ovanstående har Regeringen med stödpartierna C och L föreslagit 

att kraftvärmebeskattningen skall höjas från 52 SEK/MWh till 246 SEK/MWh, och det redan 

under 2019. Denna beskattningen slår dock hårt mot såväl biobränslebaserad som fossilbaserad 

kraftvärme. 

 

3. Vindkraftsutvecklarna finner nya vägar för samarbete om projektutveckling och finansiering: 

De olika bolagen har något olika strategi för sina vindkraftsprojekt. Dels finns det bolag som 

har en uttalad ambition att sälja projekten till en investerare efter att de är driftsatta, tex Eolus. 

En annan strategi är att behålla projekten i huvudsakligen egen ägo. Det finns också en 

kombination av dessa två strategier, dvs att vindkraftsutvecklaren behåller en del av ägandet 

men säljer ut resten till en investor. Investor är som tidigare utrett ofta internationellt kapital i 

form av private equity eller försäkringsbolag. Oavsett om projektutvecklaren behåller ägandet 

helt eller delvis själv, eller om de säljer ut projektet så är ofta ett bilateralt elhandelsavtal med 

i bilden för vindkraftsparker som nyligen beslutats/byggts. Vi ser att det finns uppdaterade 

kontakter mellan internationellt kapital och projektutvecklaren men också mellan de aktörer 

som har balansansvar för egen och/eller andras produktion.  
 

4. Betydelsen av bilaterala elhandelsavtal (PPA) ökar: Trenden att allt mer handlas bilateralt 

fortsätter och medför att likviditeten på NASDAQ/Nordpool går ned. Efterdyningarna av den 

så kallade Einar Ås affären, hösten 2018, har även den bidragit till minskad likviditet. Mer och 

mer av de större parkerna finansieras med private equity tillsammans med en corporate PPA 

med ett större företag som garant för tryggade kassaflöden de första 10-15 åren. Fördelen för 

vindkraftsutvecklaren är att bankerna ser positiv på att riskerna blir lägre och kan då också ge 

mer fördelaktiga lånevillkor. 

 

Elhandelsavtal kan vara olika utformade, antingen kontrakt om fast volym till fast pris (baslast 

kontrakt) eller ett fast pris för verklig produktion (as produced kontrakt). Vissa köpare sätter 

ett pris på ursprungsgarantierna medan andra primärt vill åt den långa prissäkringen och har 

inte primärt intresse för ursprungsgarantierna. Sedan är det flera av kunderna som vill 

åstadkomma såväl en lång prissäkring som vill kunna visa att de har ursprungsgarantier för den 

förnyelsebara elen de använder. Det som uppmärksammats som en risk med baslast kontrakt 

är att producenten kan tvingas köpa till dyra kWh för att uppnå sina åtaganden mot sin PPA 

kund. Ett exempel kan vara om ett baslast kontrakt om 70% tecknats för januari månad och det 

råkar vara vindstilla större delen av månaden, då kan producenten tvingas köpa el till högt pris 

för att uppfylla sina åtaganden. Om det däremot är vindstilla en julimånad är troligen elpriset 

lägre och får mindre negativ effekt för producenten. Ett as produced kontrakt innebär att 

köparen tar volymrisken och ger därmed oftast ett lägre pris till producenten men i gengäld 

slipper producenten volymrisken.  

 

Ett problem med elhandelsavtal direkt mellan producent och konsument är att balansansvaret 

måste matchas. Om köparen av kraft och säljaren av kraft använder olika balansansvariga 

behöver de två olika balansansvariga gå med på att hantera detta merarbete, vilket inte alltid 

är så lätt att få till. Det är därför en fördel om det är samma balansansvarig hos producent som 

köpare.  

 

Bilaterala elhandelsavtal tros kunna fortsätta ta marknadsandelar från börsen men det kommer 

ställa stora krav på spårbarhet och avräkningssystem. Detta arbetar nu de balansansvariga med 

att utveckla vidare för att möjliggöra en direkt matchning mellan producent och konsument på 

ett tillräckligt noggrant och transparent sätt. Här finns det flera olika modeller varav många 

bygger på den så kallade blockchain tekniken.  
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10. Ekonomin i vindkraftsparkbolagen 
 

Utvecklingen av tekniken och produktionskostnaden som beskrivs ovan samt att priserna på el och 

elcertifikat har blivit betydligt lägre än tänkt då investeringsbeslutet togs, har gjort att det under de 

senaste åren framförts att det går dåligt för vindkraften. Därför hörs det relativ ofta om att det råder en 

ekonomisk kris i energibranschen och oftast pekas just vindkraften ut som olönsam i olika massmediala 

sammanhang. Det diskuteras även inom branschen om konkurser och övertag av anläggningar samt 

tvångsförsäljning. Därför har Noden i arbetet med att jobba med insatser för att underlätta affärer inom 

vindkraftsmarknaden undersökt vindkraftsparkbolag och deras ekonomiska utveckling. Fokus har legat 

på bolag som gjort en enda investering i en vindkraftspark. För att få så ”rena” vindkraftsbolag som 

möjligt har bolag som erbjuder andra tjänster eller har ägande i andra anläggningar exkluderas eftersom 

det inte går att få ut underlag på aggregerad nivå som möjliggör en jämförelse.  

Noden har utgått från Energimyndighetens lista på 

godkända anläggningar i elcertifikatsystem. Efter 

att ha undersökt bolagen med vindkraft och 

investeringar ett enskilt år har noden identifierat 

131 stycken ”vindkraftsparkbolag” där det kan 

konstateras att det har blivit allt vanligare med att 

vindkraftsägarna lägger ägandet av 

vindkraftsparker i enskilda bolag under den 

senaste tiden. Bolagen har en sammanlagd 

installerad kapacitet på 3,3 GW vilket motsvarar 

50% av den totala vindkraftskapaciteten under 

2017 samt 56% av årsproduktionen.  

Vi kan sammanfatta våra resultat med att: 

• 87 bolag har anläggningstillgångar som är bokförda till ett värde under 10 

MSEK/MW 

• 22 st bolag har med än 4 000 kr/MW i egen kapital 

• Bara 11 bolag har ett eget kapital som är negativt 

• 27 st bolag har redovisat ett positivt resultat efter finansnetto 

• 37 st bolag har redovisat ett negativ resultat efter finansnetto på över 1 miljon /MW 

• De 10 bolag som redovisare de sämsta resultaten efter finansnetto står för 76 % av 

de 3,3 miljarder. 

  

SUMMERAT 

ANTAL PARKBOLAG: 131 STYCKEN 

OMSÄTTNING: 3,7 MILJARDER 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO: -3,3 MILJARDER 

EFFEKT: 3,3 GW 

ÅRSPRODUKTION: 9,8 TWH 

EGET KAPITAL: 2 000 SEK/MW 
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10.1. Anläggningstillgångar 
Teknikutvecklingen och kostnadseffektiviteten har utvecklats snabbt de senaste åren inom 

vindkraftsbranschen. Noden har sett exempel där investeringskostnaden per årsproduktion har minskat 

med cirka 40 % och där effekt samt produktion ökat. Den utvecklingen återspeglas i nästan alla bolag 

som Noden har analyserat. Flera bolag har gjort relativt kraftiga nerskrivningar av 

anläggningstillgångarna. 

Med uppgifterna på beräknad årsproduktion och installerad effekt har vi beräknat kostnaden i 

förhållande till den installerade effekten samt kostnaden kopplad till elproduktion, men det är viktigt att 

beakta att produktionen bygger på den redovisade uppgiften till Energimyndighetens lista över 

godkända anläggningar och att den faktiska produktionen kan variera. I Diagram 20 nedan illustreras 

det bokföra anläggningstillgångarna i relation till årsproduktionen. 

Det finns några parkbolag som urskiljer sig från mängden. Bolagen för 2017 har troligen inte bokfört 

hela anläggningen under verksamhetsåret 2017, de finns markerade i Diagram 20. Sedan finns det bolag 

som har gjort kraftiga nedskrivningar av anläggningstillgångarna. Dessa finns markerade i Diagram 21 

nedan. 
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Diagram 20. Beräknad investeringskostnad i kr/årskWh utifrån det bokförda värdet av anläggningstillgångarna 

och den angivna årsproduktionen i godkända anläggningar för elcertifikat. Bolagen har placerat ute efter det år 

som vindkraftsparken togs i drift. 

Diagram 21. Visar det bokförda värdet av anläggningstillgångarna i relation till den installerade effekten. 

Bolagen har placerat ute efter det år som vindkraftsparken togs i drift. 
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Det kan se lite konstigt ut att ett bolag gör bedömningen att investeringen inte kommer bli lönsam och 

att anläggningstillgångarna därför inte är värda någonting. Men anläggningen kommer fortsatt inbringa 

en betydande intäkt och om marknadsförutsättningarna ändras kan anläggningstillgångarna komma 

anläggningstillgångarna att skrivas upp. Vi vet inte varför bolaget valt att göra en så kraftig 

nedskrivning. Men det skulle kunna förklaras av att det är något som ligger i företagskulturen hos 

moderbolaget. 

10.2. Eget kapital 
Det egna kapitalet är ett nyckeltal som visar skillnaden mellan tillgångar och skulder. Det egna kapitalet 

består av det kapital som ägarna satt in i bolaget. Noden har undersökt hur stort det egna kapitalet i 

bolagen är för att se om det finns behov av ägartillskott. I snitt har de 131 bolagen ett egenkapital på 2 

000 kr/MW. Totalt rör det sig om 6,9 MSEK som finns bokfört som eget kapital i samtliga bolag. Det 

är enbart 16 stycken av 131 bolag som har ett eget kapital som är större än 5 000 SEK/MW och enbart 

11 stycken vindkraftsbolag har ett eget kapital som är negativt, se Diagram 22.   

Enligt aktiebolagslagen måste styrelsen snarast upprätta en kontrollbalansräkning när det finns skäl att 

anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. 50 En kontrollbalans-

räkning är ett sätt att skydda bolagets kapital om det inte har tillräckligt med intäkter i förhållande till 

kostnader. Det är företagets styrelse som har ansvaret att upprätta den. Om det inte görs kan styrelsen 

bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder. Men man ska inte förväxla kravet på att upprätta 

en kontrollbalansräkning med risken för konkurs, även om de kan inträffa samtidigt. Ett sätt att förhindra 

detta är att tillföra nytt kapital genom aktieägartillskott eller nyemission vilket gör att bolagen har större 

utrymme för kostnader. Detta är den åtgärd som vanligtvis förekommer i de 10 bolag som går sämst. 

Ett exempel från ett bolag är ”Under året har 22,2 MEUR av bolagets aktieägarlån omvandlats till 

aktieägartillskott. Bolaget har under året gjort nedskrivningar med 34,6 MEUR. Anledningen är lägre 

prisprognoser på el- och elcertifikat. Bolaget upprättade som följd av nedskrivningar en 

kontrollbalansräkning”. Under början av 2018 har bolaget fått till en uppgörelse med de externa 

långivarna på 32,9 MEUR och i samband med det gjorde moderbolaget ett aktieägartillskott på 16,4 

MEUR i syfte att minska bolagets skuldsättning. Efter en andra kontrollbalansräkning kunde bolaget 

konstatera att det egna kapitalet var återställt. Bolagets bokförda anläggningstillgångar har då gått från 

13,9 MSEK/MW till 8,8 MSEK/MW.  

 

50 Aktiebolagslag (2005:551), kapitel 25 §13 

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

1 5 9
1

3
1

7
2

1
2

5
2

9
3

3
3

7
4

1
4

5
4

9
5

3
5

7
6

1
6

5
6

9
7

3
7

7
8

1
8

5
8

9
9

3
9

7
1

0
1

1
0

5
1

0
9

1
1

3
1

1
7

1
2

1
1

2
5

1
2

9

SEK/MW

Diagram 22. Eget kapital i relation till den installerade effekten. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/aktiebolagslag-2005551_sfs-2005-551
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Vi kan utläsas att många bolag har tillfört nytt kapital till bolagen för att undvika att det egna kapitalet 

blir negativt. Detta med en kombination av en hög skuldsättning inger en oroskänsla och frågan är hur 

länge ägarna orkar/kan/vill tillföra nytt kapital. Men det positiva är vindkraftens styrkor i och med den 

låga driftkostnaden som möjliggör positiva kassaflöden även då priser på el och elcertifikat är låga. Det 

gör vindkraft mer konkurrenskraftig än de flesta andra kraftslag. 

10.3. Resultat efter finansnetto 
Resultat efter finansnetto är ett av de viktigaste nyckeltal när det gäller att analysera företagens ekonomi 

Nyckeltalet redovisar verksamhetens totala resultat, inklusive finansiella poster (ränteintäkter och 

räntekostnader, bankkostnader, utdelningar, kapitalvinster och förluster på aktier samt 

valutakursdifferenser), men opåverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner. Men nyckeltalet kan 

sedan påverkas av extraordinära poster och bokslutsdispositioner. Men inget av dessa områden är av 

något större intresse.  

För att belysa hur den ekonomiska utvecklingen har varit för vindkraftsparkbolagen har vi tittat på hur 

många av bolagen som kan uppvisa ett positivt respektive negativt resultat efter finnas netto, se Diagram 

23 nedan. 

Vi kan se att enbart 27 st bolag har redovisat ett positivt resultat efter finansnetto, men då ska man 

komma ihåg att spotpriserna på el och elcertifikat var låga under 2017. 37 stycken vindkraftsparkbolag 

har redovisat ett negativ resultat efter finansnetto på över 1 miljon /MW. När vi summerar resultaten 

från alla 131 vindkraftsbolag hamnar summan på -3,3 miljarder kr i resultat efter finansnetto under 

2017. Men när vi kollar de bolag som ligger i botten ser vi att de 10 bolagen som redovisar de sämsta 

resultaten efter finansnetto står för 76 % av de 3,3 miljarder. 
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Diagram 23. Visar bolagens resultat efter finansnetto per installerad MW. 
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10.4. Bolagen i topp och botten 
För att illustrera skillnaderna mellan bolagen med störst resultat efter finansnetto och bolagen med lägst 

resultat har vi undersökt ersättningsnivåerna från försäljningen av el och el-certifikat. Andra faktorer 

som påverkar resultat efter finansnetto är bl.a. nedskrivningar av anläggningstillgångarna. Vi kan se att 

intäktssidan varierar ganska mycket mellan de 20 bolagen som ligger bäst och sämst till sett till resultat 

efter finansnetto per installerade MW. Intäkterna varierar från 228,5 sek/MWh till 657,3 sek/MWh och 

då inkluderas el, elcertifikat och ursprungsmärkning. Vi har beräknat intäkterna på uppgifter i 

årsredovisningen och har i de fall det finns angiven årsproduktion utgått från den. Men resultat påverkas 

även av nedskrivningar av anläggningstillgångarna och där kan vi se flera stora parker som gör stora 

nedskrivningar i Diagram 24 har vi tagit med förändringen av anläggningstillgångarna mellan åren 2016 

och 2017 samt vilka intäkter som bolagen haft under 2017. 

 
Diagram 24. Visar intäkterna per MWh under 2017 och förändringen av anläggningstillgångarna mellan 2016 och 

2017. Storlek på cirklarna är i relation till den installerade effekten. 

I diagrammet kan vi se ett kluster av vindkraftsparkbolag som har gjort stora förändringar kopplat till 

anläggningstillgångarna. 6 stycken bolag har förändrat värdet på anläggningstillgångarna med mellan 

4,9 - 6 MSEK/MW under ett år. Tillsammans har bolagen en installerad kapacitet på 374 MW och en 

beräknad årsproduktion på 1 TWh.  
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11. Osäkerhet och utmaningar 
Just nu pågår stora förändringar på elmarknaden, elproduktion från vind och sol blir allt billigare och 

byggs trots låga ersättningsnivåer. Fastighetsskatten på vattenkraften kommer att sänkas och 

effektskatten på kärnkraften kommer att fasas ut. Det finns även en osäkerhet kring hur miljöprövningen 

av den befintliga vattenkraften kommer att påverka produktionen.  

En betydande utmaning enligt 

branschorganisationen Svensk 

Vindenergi är att det inte finns 

någon bestämmelse i Sverige om 

hur elcertifikat-systemet ska 

avslutas. Om systemet stängs i 

obalans kommer utbudet av 

elcertifikat att överstiga efterfrågan 

på marknaden vilket innebär svåra 

konsekvenser, framförallt för tidiga 

investerare, genom ett skenande 

överskott av elcertifikat med ett 

urholkat värde som följd.51 Men 

enligt Energimyndigheten hade 

troligen prisutvecklingen varit låg 

oavsett vilken stoppmekanism som 

införs. Eftersom priset på 

elcertifikat blir lågt till dess att den 

reserven på elcertifikat som har 

byggts upp har minskat.52 Flera av 

de projekt som är under byggnation 

har minskat osäkerheterna kring 

elcertifikaten med att teckna PPA-

avtal direkt med en elanvändare, se 

mer under rubrik 4. 

Som det beskriv ovan finns det idag 

många tillstånd, men tiden springer 

iväg och det råder en osäkerhet om 

och när vindkraftinvesteringar 

kommer till stånd och hur 

omfattande de blir.  

Utmaningarna i planeringen understryks ytterligare av att ledtiden för tillstånd vid utbyggnad av 

stamnätet som normalt är väsentligt längre än motsvarande ledtid för tillståndsgivning och uppförande 

av vindkraftsanläggningarna. Sammantaget innebär det stora osäkerheter i anslutning av både 

produktion och av ökat effektuttag.53 

 

51 100 procent förnybart 2040 - vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft, Svensk Vindenergi, 

Oktober 2018 
52 Förslag på stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter 2030, Energimyndigheten, 2018-

12-18. 
53 Svenska kraftnät: Investerings- och finansieringsplan för åren 2019 – 2022.   

https://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2018/10/Svensk-Vindenergi-100-Förnybart-2040-FINAL.pdf
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/forslag-pa-stopp-for-nya-anlaggningar-i-elcertifikatsystemet-efter-2030/
https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2018/investerings--och-finansieringsplan-for-svenska-kraftnat.pdf
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11.1. Effekt 
Effektleverans och osäkerheter nämns ofta i debatten samtidigt som leveranssäkerheten från kärnkraft 

framförs som positivt. Ofta har man som utgångspunkt för leveranssäkerhet hur mycket effekt som finns 

tillgänglig 90% av timmarna under vinterhalvåret. Då vindkraften är väderberoende kommer det i 

övergången till ett 100% förnybart elsystem innebära en utmaning att upprätthålla samma kvalitet och 

leveranssäkerhet som idag. När hög elförbrukning sammanfaller med låg vindkraftsproduktion måste 

annan produktion tillkomma, eller förbrukningen anpassas. Men i Sverige har vi ett imponerade starkt 

och stabilt elsystem som klarar av stora och snabba förändringar i både produktion och konsumtion. 

Noden har valt att titta på två saker för att bredda syn och problematiken. Dels har vi tittat på 

kärnkraftens oplanerade stopp som rapporterats in till Nord pool. I beräkningen har vi räknat med full 

effekt efter stoppet, men egentligen så sker det en gradvis uppstart till maxeffekten. Under 2018 har det 

rapporterat in 71 oplanerad stopp kopplat till kärnkraften i Sverige. Det rör sig om allt från 100 MW till 

1400 MW. Vi kan också se att det förekommer att ett nytt stopp inträffar vid uppstart eller att stoppet 

förlängs i tid. Totalt rör det sig om ett produktionsbortfall på minst 1,4 TWh under 2018.54 

 Det andra fallet vi valt att titta på är svensk elproduktion under 2018 under de 600 h då Sverige 

importerade mest kapacitet. Detta ger en bild över hur de olika kraftslagen producerar i en situation då 

Sverige har behov av att importera el. Självklart kan det uppstå situationer där det är bättre att importera 

elproduktion och spara vatten till senare eller så är det inte tillräckligt lönsamt att starta igång 

elproduktionen i kraftvärmeanläggningar. Men vi kan konstatera att kapaciteten varierar stort för alla 

kraftslag i situationer då Sverige importerar elkraft. Under dessa 600 h importerade Sverige 370 GWh. 

Även om kärnkraften ofta levererar med betydligt stabilare effekt jämfört med vindkraften så skapar 

även detta kraftslag utmaningar för elsystemet. 

 

54 Nord pool Urgent market messages, 2019-01-14. 
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Diagram 25. Oplanerade effektbortfall från svenska kärnkraftverk under 2018. 

https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages?publicationDate=custom&publicationDateStart=2018-01-01&publicationDateStop=2018-12-31&eventDate=custom&eventDateStart=2018-01-01&eventDateStop=2018-12-31&status=active&unavailabilityType=unplanned&areas=10Y1001A1001A44P&areas=10Y1001A1001A45N&ar
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11.2. Slutord 
Just nu pågår det en kraftig utbyggnad av förnybart och framförallt vindkraft i Sverige. Noden har 

identifierat över 40 vindkraftsprojekt som är under byggnation, totalt rör det sig om investeringar på ca 

50 000 000 000 kr där majoriteten är utländskt kapital. Förutom att ca 12% kommer att användas för att 

bekosta entreprenadkostnader som oftast hamnar regionalt och lokalt kommer utbyggnader att innebära 

möjligheter för befintliga underleverantörer att öka sin orderingång. Dessutom påskyndas 

omställningen till 100% förnybart och drivs nu till stor del helt av marknaden och där behovet av 

subventioner får en allt mindre betydelse för nya etableringar.  

 

För att ta tillvara på de möjligheter som nu finns i och med den snabba utbyggnaden av vindkraft i 

Sverige krävs en mobilisering av flera samverkande krafter för att dra maximal nationell nytta av detta. 

En plattform med förankring i såväl nationellt som lokalt näringsliv, vindkraftbranschen, myndigheter, 

kommuner, regioner och forskning skulle kunna bidra till detta arbete. En vidareutveckling av Nätverket 

för Vindbruk skulle kunna ta ett ännu större ansvar än nu och vara basen för ett strategiskt råd för 

näringslivsutveckling och samtidigt vara samordnare av insatser för att ta tillvara möjligheter som 

belyses i denna rapport. Syftet ska inte vara att konkurrera ut turbintillverkare eller andra befintliga 

företag på marknaden, utan att i samarbete med dessa skapa nya och mer kostnadseffektiva lösningar 

som gagnar såväl befintliga aktörer som investerare. Ett sådant samarbete skulle kunna skapa en 

snabbare väg till en fossilfri energiproduktion och lägre elpriser för konsumenter och företag, samt bidra 

till en optimalt effektiv marknad i Sverige som skapar exportmöjligheter för inhemska företag. 

Internationella företag verksamma i Sverige skulle dessutom kunna få värdefulla erfarenheter att dra 

nytta av på andra marknader, vilket kan gynna de klimatmål som finns internationellt.55  

 

55 Fördjupad studie Drift och underhåll, Vindkraftcentrum 2018 

Diagram 26. Visar vilken effekt olika kraftslag bidrar under de 600 h under 2018 då Sverige importerar den 

största mängden el. 
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För tillstånd på platser där det blåser riktigt bra och där man tillåts att bygga höga vindkraftverk gör att 

det enbart behövs byggas 4 000 stycken vindkraftverk istället för nästan 10 000 stycken för att uppnå 

en årsproduktion på 60 TWh. Det kan jämföras med dagens nivå där 3 500 vindkraftverk producerar 

17,6 TWh.  

Några av utmaningarna framöver kommer att bli: 

• Hur skapas förutsättningar för tillstånd när vindkraften ska öka från 17,6 TWh/år till 60-100 

TWh/år?  

• Hur ges vindkraften möjligheter till att använda bästa möjliga teknik?  

• Hur söker man tillstånd på teknik som inte finns? Och får man tillstånd? 

• Kommer obalansen elproduktionen i de olika el-prisområdena få någon effekt på 

utbyggnaden? 

• Hur kommer konkurrensen om mark att påverka möjligheterna för en effektiv 

vindkraftsutbyggnad?  

• Vilka möjligheter och hinder kommer repowering att medföra, kommer vi kunna bygga 

vindkraft inom samma områden eller kommer branschen tvingas hitta helt nya områden? 
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