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Vårvindar
Rekorden fortsätter med bästa marsproduktionen någonsin i mars i år och i april blev produktionen
klart mer än prognosen. Tillgängligheten har fortsatt varit mycket god på 99,54%.

Diagrammet visar månadsproduk onen för ELVY i Vindpark Tö edals ället. De gråa staplarna
visar den prognos cerade produk onen och de mörkgröna staplarna visar produk onsu allet
för 2020. Övriga staplar visar u allet för digare år.

Föreningsstämman 2020
Årets föreningsstämma kommer a hållas den 3:e juni kl
18:00‐18:30 i sal Heden hos Göteborg Energi.
Mot bakgrund av den fortsa a spridningen av covid‐19 har
styrelsen, i enlighet med nya llfälliga regler (Lag 2020:198
§5), beslutat a ge medlemmarna möjlighet a förhands‐
rösta i stället för a delta själv eller genom ombud. Styrel‐
sen uppmanar medlemmarna a använda denna möjlighet
ll förhandsröstning för a bidra ll a begränsa smi ‐
spridning. Förhandsröster måste vara VästanVind llhanda
senast fredag 22 maj.
Läs mer på webbsidan.

Skicka gärna vidare nyhetsbrevet ll intresserade.

Antal medlemmar

606 st

Produk on april 2020

616 MWh
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Tankar från styrelsen
Hej alla VästanVinds medlemmar,
Jag hoppas a ni alla mår bra och a ni tar hand om varandra i de här oroliga derna. Det är inte mycket som är som vanligt
just nu. Själv arbetar jag hemifrån, saknar a träﬀa mina föräldrar och min familj och försöker hålla den sociala distansen så
go det går. Inte heller VästanVinds årliga föreningsstämma kommer a genomföras som vanligt. Jag hoppas a ni alla har se
kallelsen som gick ut förra veckan där vi uppmuntrar er a förhandsrösta istället för a delta fysiskt på plats. Även om det är
väldigt tråkigt a inte få träﬀa er i år, så måste vi ta vårt ansvar a stoppa smi spridningen av coronaviruset. Förhandsröster
måste vara styrelsen llhanda senast 22 maj.
I den här ledaren hade jag tänkt berä a lite om EU‐kommissionens planer på a göra Europa ll världens första klimatneutrala
kon nent. I slutet av förra året lanserade kommissionen sin gröna giv, eller green deal som den heter på engelska. (Visst låter
det bä re på engelska?) Den gröna given är en färdplan som har ambi onen a göra EU ll en hållbar ekonomi utan ne out‐
släpp av växthusgaser ll 2050. Inom ramen för den gröna given kommer det därför rulla ut lags ning inom en rad olika om‐
råden, all från klimat och energi, cirkulär ekonomi, minskning av förenoreningar ll lu och va en, ll återställning av biolo‐
gisk mångfald och främjandet av hållbara livsmedelssystem.
Men på grund av coronaviruset och covid‐19 är ingen ng som vanligt. Inte heller för kommissionen. Många av strategierna och
förslagen har få skjutas på fram den. E ini a v som riskerar a försenas är ll exempel strategin för vindkra ll havs, som
var aviserat ll oktober. Å andra sidan tar tyskarna över ordförandeskapet i europeiska rådet i sommar och de har pekat ut just
denna strategi som särskilt vik g. Och i läckta dokument från kommissionen står det också a strategin kan bli e vik gt ele‐
ment i återhämtningen av den europeiska ekonomin e er coronakrisen. Vi får helt enkelt vänta och se.
De förslag som berör klimatet har dock prioriterats. Den kanske allra vik gaste ini a vet inom den gröna given, den europeiska
klimatlagen, presenterades redan i mars. Det är en förordning, som alltså gäller över svensk lags ning, och som i korta orda‐
lag innebär a målen om a Europa ska vara klimatneutralt ll 2050 blir rä sligt bindande. Med det får kommissionen rejält
utökad makt över medlemsstaternas klimatpoli k. Det är e stort, grönt steg för EU a ta. Det återstår a se vad som händer i
den poli ska behandlingen. För, som ni kanske vet, så är ju kommissionen blo en ini a vtagare i EU:s lags ningsprocess.
Det är de 705 ledamöterna i Europaparlamentet och de 27 medlemsstaterna i ministerrådet som ll syvende och sist bestäm‐
mer hur lags ningen kommer se ut. Svenska socialdemokraten Jy e Guteland leder arbetet med klimatlagen i parlamentet.
Låt oss nu hoppas a EU tar chansen och låter den gröna given stå i centrum för den ekonomiska återhämtningen e er coro‐
nakrisen.
Ta hand om er och må go ,
Vänliga hälsningar
Maja Högvik
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Från vår omvärld
Klimat: EU föreslår lag för a
neutralitet 2050

nå klimat‐

EU‐kommissionen antog på onsdagen si förslag ll
klimatlag som gör målet a EU ska bli klimatneutralt
2050 juridiskt bindande.
"Klimatlagen blir vår kompass för de kommande 30
åren. Den ger oss verktyg a mäta framsteg och vidta
korrigerande åtgärder, om det behövs", sade kom‐
missionens ordförande Ursula von der Leyen vid en
presskonferens.
Klimatomställningen utgör en stor möjlighet för euro‐
peiska företag a skaﬀa sig konkurrensfördelar ge‐
nom a gå i spetsen globalt.
Sverige hoppas a klimatlagen ska innebära a EU
senare under året också ska skärpa sina klimatmål för
2030. Det nuvarande 2030‐målet innebär en sänkning
av utsläppen på minst 40 procent jämfört med 1990.
Högre mål som har föreslagits är sänkningar mellan 50
och 55 procent.
Ursula von der Leyen sade a kommissionen kommer
a göra en grundlig konsekvensanalys innan den läg‐
ger förslag om höjda ambi oner för 2030.
Lagförslaget ska nu behandlas parallellt av EU‐
ländernas miljöministrar och Europaparlamentet. Sik‐
tet är a nå en slutlig överenskommelse före års‐
ski et.
Klimatak visten Greta Thunberg deltog i kommission‐
ärernas möte.

förnybar energi och energieﬀek vitet.
E tredje område för översynen bör vara en harmoni‐
sering av olika ska esänkningar, undantag och subsi‐
dier åt elektricitet och naturgas, sade Paolo Gen loni.
En remissrunda hålls de närmaste fyra veckorna om
översynen av energiska er.
När det gäller gränsavgi en sade ekonomikommiss‐
ionären a olika alterna v måste övervägas. Men
mekanismen måste blir förenlig med Världshandelsor‐
ganisa onens regler.
SvD, 4 mars 2020

AP‐fonderna kan bidra ll klimat‐ och
energiomställningen
Riksdagen har röstat igenom Finansutsko ets betän‐
kande FiU27 ”Vissa y erligare ändringar av placerings‐
reglerna för Första–Fjärde AP‐fonderna” och därmed
utökat möjligheterna a placera pensionskapitalet i
s.k. illikvida llgångar och givit AP‐fond 1‐4 liknande
förutsä ningar som andra jämförbara ins tu onella
placerare. Röstsiﬀrorna blev 307 ja‐röster, 26 nej‐
röster och 16 frånvarande. Ändringarna börjar gälla
2020‐05‐01.
Ändringarna komple erar Finansutsko ets betän‐
kande 2018/19:FiU14 ”Ändrade regler för Första–
Fjärde AP‐fonderna” som antogs av riksdagen förra
året och trädde i kra 2019‐07‐01.

Översynen av energiska er bör ll exempel ta upp
miniminivåer för olika energislag, ll exempel skillna‐
der mellan bensin och diesel.

Sverige har ambi ösa klimat‐ och energipoli ska mål.
Regeringen vill a Sverige ska vara ledande i klimat‐
omställningen och stöder en ökad utbyggnadstakt av
vindkra , solceller, bioenergi och utveckling av ny tek‐
nik. Enligt Energimyndigheten i 100 procent förnybar
el – delrapport 2 behöver vindkra sproduk onen öka
ll 90 TWh år 2040 för a nå målet om e 100 procent
förnybart elsystem år 2040.

Den bör också

Sedan energiöverenskommelsen 2016 har det tagits

Ekonomikommissionär Paolo Gen loni sade i e u a‐
lande a EU nu måste se över energiska er och sjö‐
sä a en gränsavgi för koldioxidtunga importvaror.

a på hur beska ning kan s mulera
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investeringsbeslut på 90 miljarder SEK i vindkra som
llkommer 2017 – 2022. Utländska ins tu onella inve‐
sterare står för merparten av investeringarna.
Vindkra och annan infrastruktur med stabila kassaflö‐
den och lång investeringshorisont skulle passa AP‐
fondernas långsik ga inriktning mycket bra. Men de
svenska AP‐fonderna har varit förhindrade a inve‐
stera i energi‐ och infrastrukturprojekt dels på grund
av ”femprocentsregeln”, dels e ersom energi‐ och
infrastrukturinvesteringar klassats som ”alterna va
placeringar” med tuﬀare krav än investeringar i fas g‐
heter.
2019‐12‐31 uppgick det samlade fondkapitalet för AP‐
fond 1‐4 ll 1.532 miljarder SEK.
Med de nya placeringsreglerna får AP‐fond 1‐4 förut‐
sä ningar a bidra ll klimat‐ och energiomställning‐
en genom direk nvesteringar i energi‐ och infrastruk‐
tur.
För nå e 100 procent förnybart elsystem krävs inve‐
steringar i vindkra på över 200 miljarder SEK fram ll
år 2040.
Svensk Vindenergi, 12 mars 2020

Jula köper vindkra spark
Jula Holdingkoncernen i Skara investerar nu stort i
vindkra . Totalt är det fyra verk i Tanumshede som
köpts, llsammans genererar dessa energi som räcker
ll försörjning av alla Julas verksamheter i Skaraborg,
som lager, varuhus med mera.
Jula Holdingkoncernen har sedan digare delägande i
flera vindkra verk. Med de nya fyra verken, där kon‐
cernen är ensam ägare, kommer energiproduk onen
a öka avsevärt.
Energieﬀek visering och hållbar energiproduk on har
all d legat Jula Holdingkoncernens ägare och koncern‐
chef Karl‐Johan Blank varmt om hjärtat.
– Det är e intresse som jag all d ha , a jobba med

energieﬀek visering, det är både bra för miljön och för
plånboken, säger Karl‐Johan Blank.
Exempelvis är Julas huvudkontor och centrallager i
Skara helt uppvärmt med bergvärme och ll stor del
upplyst med LED‐armaturer. Energin ll anläggningen
kommer redan idag delvis från vindkra .
En tydlig målsä ning är a Jula ska vara klimatneutralt
2030. Investeringen i vindkra är e vik gt steg i den
riktningen.
– Jula Energi & Miljö är det senaste llsko et i Jula
Holdingkoncernen. Vi har sökt e er objekt som vind‐
kra verk, och när llfället dök upp i Tanumshede så
kändes det helt rä . Vi kommer nu a fortsä a a
göra investeringar i förnyelsebar energi och utveckla
vårt hållbarhetsfokus inom koncernen, säger Karl‐
Johan Blank.
Vindkra sparken i Tanumshede har funnits sedan
2016. Verken är cirka 80 meter höga.
Skaraborgsbygden, 2 mars 2020

How did wind power just become Ame‐
rica's biggest renewable energy?
Wind power finally knocked hydroelectric out of the
top spot, and renewables are now on track to surpass
natural gas by 2050.
In 2019, the United States generated about 4.1 trilli‐
on kilowa hours of electricity.
According to new figures from the U.S. Energy Inform‐
a on Administra on, here’s a rough breakdown as to
where all that power came from:
Sixty‐three percent is s ll generated by fossil fuels,
such as coal, natural gas and petroleum, while
20 percent is generated by nuclear power plants.
Eighteen percent is now generated by renewable re‐
sources such as wind, solar and hydroelectric power
from dams and other water‐generated power plants.
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The renewable energy sectors are surging and are pre‐
dicted to be nearly 40 percent of the U.S. energy mar‐
ket within the next three decades.
And wind is the one breezing to the front of the pack.
For the first me in history, wind turbines created
more electricity than the long me renewable champ,
hydroelectric dams.
The world’s first hydroelectric power plant opened on
the Fox River in Appleton, Wis., in 1882.
Today, hydroelectric power is most prevalent in the
Western part of the United States. The state of
Washington, with the massive Grand Coulee River
Dam, gets two‐thirds of its electricity from water‐
fueled power plants.
But dams have created problems, including environ‐
mental disasters, flooding and water shortages. The
power they generate is also dependent on rainfall ave‐
rages that swell rivers.
In comparison, wind power in the United States is rela‐
vely new. Nearly 77 percent of all wind turbines have
been installed in just the past decade, and wind farms
are now mee ng part of energy needs in all 50 states.
“The past decade saw a steady increase in wind capa‐
city across the country and we capped the decade
with a monumental achievement for the industry in
reaching more than 100 GW,” says Tom Kiernan, CEO
of the American Wind Energy Associa on.
“With all of that capacity in the ground wind projects
were able to deliver 7.2 percent of the na on’s electri‐
city in 2019. That means U.S. wind farms can power
over 32 million homes from close to 60,000 wind tur‐
bines spinning across 41 states. The industry is proud
to provide consumers with clean, aﬀordable power
that keeps u lity costs stable and avoids carbon emiss‐
ions contribu ng to climate change.”
The gusts in wind power have been fueled in part by
the Produc on Tax Credit (PTC), as well as new tech‐

nology that has made blades and engines more
lightweight and eﬃcient. Electricity generated by the
mills can now be stored in ba eries or fed into grids,
so there’s plenty of power le over from a windy day
to de over the doldrums.
In fact, some farms are so powerful that individual
mills have to be locked down on a windy day or they
will produce more power than can be safely fed into
the grid.
Solar power s ll trails behind, contribu ng less than 2
percent to the U.S. commercial electricity grid. But it,
too, is a fast‐growing industry. It employs about
242,000 people and generates tens of billions of dol‐
lars of economic value.
The Hill, 28 februari 2020

Ny färdplan för fossilfri lantbruk ll 2030
Fossilfri lantbruk år 2030. Det är målet i den färdplan
för fossilfri konkurrenskra som LRF llsammans med
Lantmännen, Arla och HKScan tagit fram för lantbruket
inom ramen för regeringsini a vet Fossilfri Sverige.
– Vi har sa e modigt mål om fossilfrihet ll 2030
och det kommer bli en tuﬀ resa. Marginalerna för våra
företagare i branschen är pressade och för a nå fram‐
gång måste både poli ken och samhället stå bakom
oss. Jobbar vi llsammans mot det här målet med säk‐
rad lönsamhet och konkurrenskra i branschen så har
vi goda chanser a lyckas, säger Palle Borgström, för‐
bundsordförande för LRF.
Fossilberoende lantbruk
Lantbruket är for arande ll stor del beroende av fos‐
sil energi. Det används i arbetsmaskiner, teknik och
uppvärmning. Idag är en ärdedel av energikon‐
sum onen fossilfri men nu vill branschen öka tempot
och målet är a vara 100 procent fossilfri inom driv‐
medel, värme och torkning år 2030.
Färdplanen inkluderar även möjligheten a på sikt
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kunna välja fossilfri mineralgödsel. Lantmännen och
Yara driver ll exempel e utvecklingsprojekt för a
inom några år kunna lansera mineralgödsel som ll‐
verkats med förnybar elektricitet istället för fossil na‐
turgas.

som röjer undan hindren för en bransch som verkligen
är redo a ställa om, säger Svante Axelsson, na onell
samordnare för Fossilfri Sverige.

Binder koldioxid

Klimatpoli ska rådet sågar regeringens
plan

Lantbruket bidrar också i klimatarbetet genom a
binda koldioxid och kan också själva bidra ll pro‐
duk on av förnybara drivmedel och hållbara material
som ersä er plast, betong och olja.
Beslut som behövs
Men för a målen ska kunna uppnås krävs även stöd
från poli skt håll. Oﬀentliga kök måste gå före och
upphandla inhemsk klimatsmart producerade livsme‐
del och flera beslut om styrmedel krävs även på
na onell nivå. Bland annat:
Biopremie – den ersä ning som utgår ll dieselan‐
vändning ska också gälla för de som ställer om ll fos‐
silfria drivmedel, för a dessa inte ska missgynnas eko‐
nomiskt.
S mulansåtgärder för inhemsk produk on av hållbara
förnybara drivmedel.
Ambi ös reduk onsplikt i nivå med Energimyndighet‐
ens förslag så a Sverige får stabila spelvillkor för in‐
hemskt producerade biobränslen.
Sträva e er utjämnade villkor kring produk on och
konsum on inom EU. Andra EU‐länders fördelak gare
produk onsstöd får inte slå ut svensk produk on (av
exempelvis biogas).
U alade mål för konsum onsbaserade utsläpp.
Ökade satsningar på forskning och utveckling så a
fossila drivmedel, olja, betong och plast kan ersä as
av svenska råvaror.
– Självklart ska lantbrukare som går över ll a köra
på biodrivmedel få del av samma kompensa on som
de som kör fossilt. Här krävs snabba poli ska beslut

BioenergiƟdningen, 6 mars 2020

Klimatmålen kommer inte a nås med den poli k som
hi lls beslutats.
Det finns ingen konkret plan för hur orden ska bli verk‐
lighet, anser Klimatpoli ska rådet om regeringens an‐
strängningar för a minska Sveriges utsläpp av växt‐
husgaser.
Klimatpoli ska rådet, som har i uppdrag a granska
regeringens klimatpoli k, ger mer ris än ros i den rap‐
port som nu har lämnats över ll miljö‐ och klimatmi‐
nister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim
Baylan (S).
– Även om man tolkar regeringens klimatpoli ska
handlingsplan på bästa och mest generösa sä så rör
vi oss inte llräckligt snabbt i rä riktning, säger Johan
Kuylens erna, vice ordförande i Klimatpoli ska rådet.
I slutet av december i ol presenterade regeringen
landets första klimatpoli ska handlingsplan, i linje
med det klimatpoli ska ramverk som slogs fast 2017.
Där beskrivs i 132 punkter hur Sveriges utsläpp av
växthusgaser ska minska ll ne o noll senast år 2045.
– Det är inte fel på vad man tänker sig a göra. Men
det saknas konkre seringar, dsangivelser, uppgi er
om vem som är ansvarig och hur resurser ska avsä as.
Så egentligen är det ingen handlingsplan, och på så vis
uppfyller den fak skt inte inten onen i klimatlagen,
säger Johan Kuylens erna.
I rapporten har Klimatpoli ska rådet formulerat tolv
rekommenda oner. Dels handlar de om hur exempel‐
vis myndigheter bör samverka för a klimatarbetet
ska få en bred förankring och genomsyra allt arbete.
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Dels har rådet tagit fram redskap som ska göra det
möjligt a utvärdera och bedöma de åtgärder som
genomförs.
– Man kan ju ha hur många fina åtgärder som helst,
men om man inte kan utvärdera dem eller beskriva
hur de ska implementeras är det väldigt svårt a av‐
göra om de kommer a fungera eller inte, säger Kuy‐
lens erna.
Miljö‐ och klimatminister Isabella Lövin (MP) håller
med om delar av kri ken, men menar a regeringen
avser a uppdatera klimathandlingsplanen löpande.
– Vår tolkning är a vi inom ramen för klimatramver‐
ket kan återkomma med preciseringar ll riksdagen
när vi lägger proposi oner, och i de klimatredovisning‐
ar som vi ska lägga fram årligen, säger Lövin.
TT: Både du och klima orskarna understryker a kli‐
matarbetet är brådskande. Varför finns då inte dessa
vik ga delar med i klimathandlingsplanen från början?
– Det beror på a det är den första klimathandlings‐
planen någonsin. Många av de här åtgärderna måste
beredas först. En del av dem var vi överens om redan i
Januariavtalet, men många andra är inte färdigbe‐
redda ännu, säger Isabella Lövin.
På vägen mot målet a Sveriges utsläpp av växthusga‐
ser ska vara ne o noll senast 2045 finns e antal
etappmål. E är a utsläppen från fordonssektorn ska
ha minskat med 70 procent jämfört med 1990 senast
2030. Det ser svårt ut, enligt klimatpoli ska rådets
analys.
– Vi menar a det är mycket allvarligt a den här kli‐
mathandlingsplanen inte når närmare målet, för utö‐
ver denna är det bara en och en halv klimathandlings‐
plan kvar ll 2030. Därför räcker det inte rik gt a
säga a man kan skärpa ambi onerna i kommande
planer, säger Johan Kuylens erna.
SvD, 12 mars 2020

Prognos: Så mycket ökar elproduk onen
från sol och vind ll 2022
I Kortsiktsprognosen bedömer vi energianvändningen
fyra år framåt i den med huvudsy et a ge underlag
ll Finansdepartementets prognoser över ska eintäk‐
ter. Prognosen görs på årsbasis, och ska inte användas
för a göra bedömningar över eﬀektläget i Sverige.
Den pandemi som råder i världen kommer sannolikt
a påverka prognosen i olika sektorer. Dock har vi inte
tagit hänsyn ll det i denna kortsiktsprognos.
Den totala llförseln och användningen av energi i
Sverige väntas minska från 551 ll 526 terawa mmar
(TWh) mellan 2019 och 2022, enligt figuren nedan. Det
beror främst på a kärnkra en minskar och därmed
minskar också de stora energiförluster som uppstår
vid kärnkra ens elproduk on.
Prognosen visar en kra ig utbyggnad av vindkra de
kommande åren, från 16,6 TWh 2018 ll 38 TWh 2022.
Solel ökar också kra igt, om än från låga nivåer, från
0,4 TWh 2018 ll 1,7 TWh 2022, vilket innebär a den
väntas växa snabbare än vad det digare har bedömts.
Bland de bränslen som används för a producera el
och ärrvärme väntas de fossila bränslena minska me‐
dan användningen av biobränsle ökar.
– Särskilt användningen av kol inom el‐ och ärrvärme‐
produk on väntas minska kra igt. Andelen är låg idag,
men väntas närma sig noll de kommande åren. I ener‐
gisystemet i sin helhet har dock kol for arande en be‐
tydande roll i framför allt inom stålindustrin, säger
analy ker Elin Grahn på Energimyndigheten.
Inom sektorn bostäder och service väntas energian‐
vändningen minska med 0,5 TWh under prognospe‐
rioden och hamna på drygt 146 TWh år 2022. Både el‐
och ärrvärmeanvändningen ökar något, medan eld‐
ningsoljor och fasta biobränslen minskar under peri‐
oden.
Industrisektorns energianvändning bedöms minska
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från 142 TWh 2018 ll 141 TWh 2019, för a däre er
öka igen ll 142 TWh 2022. Biobränsle bedöms öka
med drygt 1 TWh ll 2022, vilket är den största ök‐
ningen av alla energibärare inom industrin.
– I prognosen ser vi en ökning av den totala energian‐
vändningen för transportsektorn, främst för utrikes
transporter. Mängden biodrivmedel väntas öka med 1
TWh från 2018 ll 2022, vilket beror på ökade krav på
inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel, säger
analy ker Markus Selin på Energimyndigheten.
Energimyndigheten, 16 mars 2020

Ny mätning: Vindkra ens infraljud påver‐
kar inte hälsan ‐ symptom kan ha andra
orsaker
En omfa ande mätning om vindkra ens påstådda
skadlighet för hälsan tyder på a de personer som
uppger sig ha problem med vindkra verkens infraljud
o are hade kroniska sjukdomar av andra slag.
Vindkra ens infraljud har undersökts, e ersom dess
eventuella skadlighet har varit en omstridd fråga bland
anhängare och motståndare ll vindkra .
Undersökningen som u ördes under drygt 300 dagar
bestod av tre delar: lång dsmätningar, en enkät och
e ljudprov. Den u ördes i områden där man visste
a en del invånare hade symptom som de kopplade
ll infraljud från vindkra verk.
I de här områdena var symptomen rä vanliga på cirka
2,5 kilometers avstånd från vindkra verken men avtog
successivt ju längre bort från vindkra verket man
kom.
En tredjedel av alla som kombinerade sina symptom
med infraljud från vindkra verk klassificerade sympto‐
men som allvarliga. Deras symptom var också mycket
varierande.
I undersökningen deltog både personer som hade an‐
mält symptom och sådana som inte sade sig ha symp‐

tom.
I ljudprovet delades deltagarna in i två grupper. De fick
lyssna på inbandningar av ljud från vindkra verk ‐
också infraljud.
Ingendera gruppen kunde emeller d urskilja infraljud‐
et ‐ inte heller de personer som uppge a infraljudet
gav dem symptom. Enligt mätningen påverkades de
autonoma nervsystemet hos testpersonerna inte hel‐
ler.
Undersökningen tyder på a de personer som uppge
sig ha problem med vindkra verkens infraljud o are
hade kroniska sjukdomar av andra slag.
Det var alltså vanligare a den här gruppen upplevde
vindkra en som störande och som en hälsorisk än den
grupp som inte kombinerade sina symptom med in‐
fraljud från vindkra verk.
Undersökningen genomfördes som e tvärvetenskap‐
ligt samarbete mellan Teknologiska forskningscen‐
tralen VTT, Arbetshälsoins tutet, Helsingfors universi‐
tet och Ins tutet för hälsa och välfärd.
Yle, 2 april 2020

Väg in vindkra ens klimatny a i miljö‐
prövningen
Vindkra ens klimatny a finns inte i e enda domskäl i
51 relevanta vindkra sdomar sedan 2016. Inte heller
regeringen har specifikt nämnt klimatny an i de vind‐
kra sbeslut vi granskat. Det skriver representanter för
nätverket Vindkra ens klimatny a som i dag publice‐
rar ny rapport.
Vindkra och annan förnybar el spelar en helt avgö‐
rande roll för en klimatsmart elektrifiering av trans‐
portsektorn och industrin, och blir en grundsten i det
fossilfria samhället. Dessutom ger vindkra en en stor
och omedelbar klimatny a genom elexport, då den
ersä er fossil elproduk on i våra grannländer.
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Ändå väger vindkra ens klimatny a mycket lä i ll‐
ståndsprocessen, då det avgörs om en vindkra spark
ska få byggas eller inte. Coronakrisen slår hårt mot den
svenska ekonomin och jobben. Regeringens nya s mu‐
lanser måste u ormas på e klimatsmart sä , så a
de underlä ar för vindkra en och annan förnybar
energi.
Mark‐ och miljööverdomstolen, MÖD, har inte nämnt
vindkra ens klimatny a i e enda domskäl i sina 51
relevanta vindkra sdomar sedan 2016. Inte heller re‐
geringen har specifikt nämnt klimatny an i de vind‐
kra sbeslut vi granskat. Det framgår av en ny rapport,
som i dag publiceras av nätverket Vindkra ens klimat‐
ny a.
MÖD:s domskäl anger visserligen a vindkra en är en
vik g förnybar energikälla och a utbyggnaden ligger i
linje med miljömålen, har e starkt allmänintresse,
underlä ar a nå de energipoli ska målen samt bidrar
ll hållbar utveckling.
Men vindkra ens allra största fördel, a den snabbt
kan minska utsläppen av växthusgaser och kra igt
minska vår klimatpåverkan, nämns alltså inte i doms‐
kälen. Det utgör på sikt e allvarligt och stort hinder
för den svenska klimatpoli ken.
Energimyndigheten och Naturvårdsverket utvecklar nu
en ”Strategi för hållbar vindkra sutbyggnad”, där
myndigheterna vill skapa förutsä ningar för 100 TWh
vindkra år 2040. De a motsvarar cirka 50 procent av
den förmodade svenska elanvändningen, som enligt
olika prognoser kan öka från nuvarande cirka 140 ll
uppemot 200 TWh.
På kort sikt är det inget problem, e ersom det pågår
en snabb vindkra sutbyggnad. Förra året producerade
vindkra en 20 TWh. Energimyndighetens senaste
kortsiktsprognos anger a elproduk onen från vind‐
kra ökar ll 37 TWh år 2022, medan Svensk Vinde‐
nergis prognos är a vindkra en fördubblas ll 40
TWh år 2022 och når 45 TWh år 2023.

Men däre er är det mycket osäkert. Energimyndighet‐
en och Naturvårdsverket anser det ”oroande a det
llkommer väldigt få nya llstånd och många ansök‐
ningar avslås eller minskas ned under processens
gång”. Vi har granskat sta s ken:
Färre avgjorda ärenden. Antalet vindkra sparker som
få sina llståndsärenden avgjorda har minskat från
närmare 50 parker om året under 2014 och 2015 ll
25–35 parker åren 2017 och 2018, enligt Energimyn‐
dighetens senaste rapport om e helt förnybart elsy‐
stem.
Bara sex godkända projekt. Under 2019 var det sanno‐
likt bara sex vindkra sprojekt med totalt 135 verk som
fick slutligt llstånd (vilket inkluderar både nya ll‐
stånd och ändrings llstånd).
Bara 11 nya ansökningar. Under 2019 lämnades det,
enligt vår egen sammanställning, endast in 11 nya an‐
sökningar om vindkra , avseende totalt 140 verk. Det
är en mycket låg nivå, och dessutom är risken stor a
e av de största projekten, 25 verk i Arvika, kommer
a stoppas av kommunen.
För få nya samråd. Perioden 2016 ll 2018 halverades
antalet inledande ”samråd” om vindkra (och antalet
berörda verk), jämfört med perioden 2014 ll 2015.
Under 2019 skedde en återhämtning med 37 inledda
samråd, men häl en av dessa avsåg äldre ändringsä‐
renden.
Den samlade bilden är a det startas för få nya pro‐
jekt, e ersom det är mycket svårt a hi a nya vind‐
kra sprojekt i bra lägen där det bedöms troligt a ll‐
stånd kommer a beviljas.
Många möjliga vindkra sprojekt stoppas i e digt
skede på grund av kommunernas och Försvarsmaktens
veton, och många ansökningar avslås eller begränsas
på grund av konflikter med motstående intressen som
exempelvis rennäring och artskydd. Det medför stora
kostnader a inleda e projekt och risken för avslag är
alldeles för hög. Om trenden fortsä er kan vindkra s‐
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utbyggnaden i Sverige stagnera om e par år.
Därför är det mycket posi vt a regeringen llsa en
utredning, ledd av Migra onsverkets digare chef An‐
ders Danielsson, för a ”se över svensk lags ning så
a det klimatpoli ska ramverket får genomslag”.
Sy et är a skapa bä re förutsä ningar för a Sveri‐
ges klimatmål ska kunna nås.
Utredningen ska bland annat se över miljöprövningen
av ”verksamheter med lokal miljöpåverkan som bidrar
ll a nå klimatmålen men som i dag har svårt a ll‐
godoräkna sig klimatny an i prövningen”. De a gäller
defini vt vindkra .
Om vindkra en femdubblas från 20 ll 100 TWh, som
myndigheterna planerar för, får det en mycket stor
klimatny a, oavse om den nya elen används för a
elektrifiera och minska utsläppen inom den svenska
transportsektorn och industrin eller om elen exporte‐
ras.
Våra beräkningar, som främst baseras på andra stu‐
dier, visar a 1 TWh ny vindkra kan minska utsläppen
med cirka 0,6 miljon ton koldioxid, oavse om den
används för elektrifieringen i Sverige eller exporteras.
Det betyder a y erligare 80 TWh vindkra kan
minska utsläppen med 48 miljoner ton, nästan lika
mycket som Sveriges samlade territoriella utsläpp un‐
der 2018 (52 miljoner ton). Men det sker inte av sig
självt.
För det första bör regeringen följa Klimatpoli ska rå‐
dets förslag om a föra in klimathänsyn i miljöbalkens
portalparagraf, det bör ske e llägg i miljöbalken som
anger a den klimatmässiga ny an av verksamheten
särskilt ska beaktas och miljöbalken bör modifieras på
y erligare några punkter för a inte sä a käppar i hju‐
let för vindkra sutbyggnaden.
För det andra bör fas ghetsska en för vindkra inte
gå ll staten utan ll kommunerna, e ersom det är
kommunerna som möjliggör vindkra en och dess
stora klimatny a.

Genom a väga in vindkra ens stora klimatny a i mil‐
jöprövningen, och sam digt uppmuntra kommunerna
a delta i klimat‐ och energiomställningen, kan vind‐
kra sutbyggnaden fortsä a. Det kan kra igt minska
vår klimatpåverkan sam digt som det skapas nya ar‐
bets llfällen, ska eintäkter och konkurrenskra . Vi
har inte råd a vänta.
Anders Wijkman,
ordförande nätverket Vindkra ens klimatny a
Linda Burenius,
head of public aﬀairs, OX2
Hans Carlsson,
vd, Siemens Gamesa Renewable Energy
Maria Röske,
vd, wpd
Charlo e Unger Larson,
vd, Svensk Vindenergi
Peter Zachrisson,
vd, Stena Renewable
DebaƩarƟkel i aktuell hållbarhet, 31 mars 2020

Coronakris får EU a prioritera energire‐
noveringar och havsbaserad vindkra
Energirenoveringar och satsningar på havsbaserad
vindkra kan bli centrala delar i arbetet med a få
EU:s ekonomi på fö er igen. Det framgår av e internt
arbetsdokument från EU‐kommissionen.
Enligt dokumentet, som behandlar på vilket sä coro‐
nakrisen påverkar arbetet med EU:s gröna giv, kan det
bli nödvändigt a skjuta upp vissa redan aviserade
satsningar.
Utgångspunkten är a åtgärder som inte har direkt a
koppling ll virusutbro et eller är centrala för a nå
EU:s övergripande klimatmål kan komma a försenas.
EU‐kommissionen betonar dock a klima rågan
for arande har högsta poli ska prioritet och säger i
e u alande a stor del av återhämtningspoli ken
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kommer a innebära utökade oﬀentliga satsningar
inom klimat‐ och energiområdet.

som underlä ar för klimatsmart resande, säger Ene‐
roth.

Uppgi erna bekrä as också av en talesperson för EU‐
kommissionen:

Det var förra sommaren som Trafikverket fick i upp‐
drag av regeringen a utreda möjligheterna a köpa
in na åg ll Europa från Sverige. I slutrapporten bedö‐
mer verket a sträckan Malmö–Köln–Bryssel skulle
kunna vara en lämplig sträcka a börja med.

"Coronakrisen gör a vi kommer a stuva om i det
oﬃciella arbetsprogrammet, e reviderat program
kommer a presenteras under kommande veckor."
Tre åtgärder ly s fram som högprioriterade i doku‐
mentet: EU:s arbete med hållbara finanser, handlings‐
planen för a nå 2030‐målen samt en ny strategi för
a främja energirenoveringar.
Av dokumentet framgår också a satsningar på havs‐
baserad vindkra kan komma a få en vik g roll i den
ekonomiska återhämtningspoli ken, inte minst
e ersom de a är en högprioriterad fråga för Tyskland
som tar över EU:s ordförandeklubba vid halvårsski et.
Däremot ser det ut som a EU:s arbete med hållbara
flygbränslen och en utlovad klimatanpassningsstrategi
kan kommer a skjutas upp ll nästa år.
Insights, 16 april 2020

Regeringen vill se na åg ll Europa 2022
Sträckan Malmö–Köln–Bryssel skulle kunna bli första
sträckan för upphandlad na ågstrafik ll Europa, en‐
ligt Trafikverket.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) är inriktad på
det ska bli verklighet, om några år.

Men det finns en del hinder på vägen som måste bort
om det ska bli mer än e förslag. Trafikverket konsta‐
terar a Tyskland för dagen inte är villigt a llåta så‐
dan trafik som verket utre , ska det vara genomför‐
bart måste Sverige och Tyskland träﬀa en överens‐
kommelse, liksom med andra berörda länder. Om det
ordnar sig skulle trafik kunna inledas digast 2022 el‐
ler 2023.
Till en början skulle det sannolikt, enligt Trafikverkets
beräkning, bli en förlustaﬀär på cirka 50 miljoner per
år.
– Jag tror a det kommer a vara dyrt, en kostnad,
inledningsvis för a etablera ny trafik och na ågstrafik
men a det på sikt kan bli fler aktörer som öppnar
na ågslinjer. Tanken är inte a staten permanent ska
ha upphandlad trafik, säger Eneroth.
– Det ska vara e sä a förändra resmönster och få
kommersiella aktörer som kör na åg. Vi har ju det i
dag med Snälltåget som kör kommersiellt ll Berlin,
llägger han.
AŌonbladet, 27 april 2020

– Jag vill gå vidare och se ll a Trafikverket får i upp‐
drag a kunna upphandla na ågstrafik. Vi behöver ha
mer na ågstrafik och tåg generellt ut i Europa, inte
minst i e läge där vi kanske kommer a ha bekym‐
mer med a upprä hålla flygtrafiken, säger Tomas
Eneroth ll TT.
Han framhåller a det för dagen inte är läge med onö‐
diga resor ut i Europa. Men det kommer en d då sa‐
ker ska startas om.
– Det vi arbetar för är a det ska bli en grön omstart
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