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Blandad start på 2022
2022 började med en blåsig januari och februari med produktion över prognos. Däremot blåste det
väldigt dåligt i mars vilket gjorde att Elvy endast producerad hälften av förväntat under den månaden. Tillgängligheten är dock fortsatt mycket god för verket, 99,45% för hela 2021. Tillgängligheten
för januari och mars var god (98-99%), men på grund av nedisning var tillgängligheten under februari endast 93%.
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Diagrammet visar månadsproduk onen för ELVY i Vindpark Tö edals ället. De första
blåa staplarna visar den prognos cerade produk onen och de mörkgröna staplarna
visar produk onsu allet för 2022. Övriga staplar visar u allet för digare år.
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Nya medlemmar ll styrelsen och valberedningen
Föreningen söker nu nya ledamöter ll styrelsen och valberedningen. Om du är in‐
tresserad av a engagerad dig i VästanVind så kontakta oss på info@vastanvind.se.
Välkommen!

Skicka gärna vidare nyhetsbrevet ll intresserade.
Hemsida

E‐post:

Telefon:

www.vastanvind.se

info@vastanvind.se 031‐62 60 00 (Göteborg Energi)
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Tankar från styrelsen
Du som får de a nyhetsbrev är något så fint som delägare i e vindkra verk, vårt kära Elvy på Tö edals ället, väster om
Dals Ed i Dalsland. Som delägare har du e särskilt ansvar i föreningen och styrelsen ser gärna a du engagerar dig i före‐
ningens verksamhet, ll a börja med på föreningens årsstämma 2:e juni på Göteborgs Energi, men nu söker vi även leda‐
möter ll styrelsen och valberedningen.
Sy et med föreningen är a förse medlemmarna med vindel, men också a främja vindkra ens utbyggnad i Västsverige.
Förra veckan kom den tredje rapporten från IPPC om åtgärder för a förhindra den globala uppvärmningen. Här är man
tydlig med a utsläppskurvan måste vända neråt senast 2025. Ökad andel sol‐ och vindenergi var en av de konkreta saker
som pekades ut. De a ligger ju helt i linje med VästanVinds verksamhet.
Landbaserad vindkra är i dagsläget det billigaste energislaget vid nyproduk on i Sverige och det finns teknik och intres‐
senter för a bygga ut vindkra en på land. Så vi kan, men vill vi? Jag tycker man blir fundersam när man ser hur många
projekt som stoppats av det kommunala vetot, kommunernas rä a säga nej, det senaste året. Vi kan men varför vill vi
inte? En fråga ll poli ken, både na onellt och kommunalt.
Åter från de globala och na onella frågorna ll vår förening. En vik g sak som hänt i år är a Göteborgs Energi har sålt ut
sina sista andelar, vilket betyder a verket nu endast ägs av mindre delägare, 720 stycken. Delägarstrukturen är därför
förändrad. Antal delägare i verket är också fulltecknat, vilket betyder a ska man bli ny delägare får man köpa andelar av
någon befintlig. Tidigare har nya medlemmar kunnat köpa andelar av Göteborgs Energi. Vi klipper dock inte alla band med
Göteborgs Energi utan har e avtal kvar om administra va uppgi er som debitering ll medlemmarna och hjälp med a
köpa och sälja el.
VästanVind redovisar e undersko om 346 000 kr för år 2021. Det är e undersko lite större än digare år. Vi gjorde
nämligen e undersko i elverksamheten på över en miljon kronor. Orsaken ll det stora undersko et är tre: låg elpro‐
duk on under året, minskad ersä ning för elcer fikat, men framförallt allt större skillnader mellan det pris vi fick för elen
vi producerade mot det pris som var när medlemmarna använde elen. Skillnaden i elpris när vi sålt elen och när medlem‐
marna använt den har digare varit försumbar. Skillnaden blev från och med år 2020 allt större, för a under år 2021 bli
ännu större och fullkomligt explodera i december. Föreningen fick betala nära det dubbla mot vad vi förväntade oss få i
ersä ning. Skälet ll den allt större och varierande skillnaden är a alltmer elproduk on kommer från väderberoende
elproduk on, dvs vindkra och solenergi, samt a prisbilden är beroende av den europeiska elmarknaden.
En del av vårt undersko i handeln med andelsel, täcker vi med ersä ningen på den el vi producerar utöver andelselen.
Föreningen använder ca 60% av vår produk on ll andelsel, resten sålde vi ll e fastpris under år 2021. Det priset
hjälpte, det täckte en del av vårt undersko i andelselen. Så gör det även för år 2022. Vad som ”räddade” vårt resultat för
2021 var vårt finansiella resultat. Vi fick utdelningar och vi realiserade delar av årets värdeökning på våra långsik ga pla‐
ceringar, ll e belopp om 663 000 kr. Det resulterar i vårt redovisade undersko om 346 000 kr.
Långsik gt innebär resultatet för år 2021 a vi inte kunde avsä a kapital ll det vindkra verk som ska ersä a Elvy om ca
15 år. Men vi hade en bra värdeökning på föreningens kapital under året, så förutom den realiserade värdeökningen,
ökade vårt kapital med 1,4 miljoner. Föreningen hade vid årsski et 8 miljoner avsa a ll a ersä a Elvy, av behövda ca
22‐25 miljoner kronor.
Elmarknaden har under året varit minst sagt turbulent och som delägare har du märkt av de a genom a föreningen
höjde priset på från 23 öre/kWh ll 28 öre/kWh i prisområde 3 och från 24,5öre/kWh ll 41 öre/kWh i prisområde 4. Med
tanken på föreningens resultat för 2021 samt a elpriset inte ser ut a stabiliseras i när d diskuterar styrelsen olika pris‐
sä ningsmodeller för föreningen. Målet är a föreningen ska kunna investera i e ny vindkra verk när Elvy går mot
slutet av sin livslängd sam digt som vi levererar så billig el ll medlemmarna som möjligt. För a uppnå de a kan före‐
ningen inte långsik gt ha e undersko i elverksamheten. Förslag på prissä ning för medlemmar kommer a presente‐
ras inför årsstämman och då hoppas vi få veta din inställning
Ha det bra, med hopp om en blåsig vår, hoppas vi a vi ses på stämman
Tomas & Sten
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Vindkra en billigast a producera el
Energiforsk har publicerat rapporten El från nya an‐
läggningar 2021. Rapporten ger läsaren en övergri‐
pande aktuell och jämförbar bild av elproduk ons‐
kostnader för kommersiellt llgängliga tekniker med
en beskrivning och redovisning av de faktorer som
påverkar elproduk onskostnaderna. Den innehåller
även diskussion om värden av fler funk oner och
tjänster ll energisystemet (än produk on av kilo‐
wa mmar) vilket är nödvändigt för a ge en uppfa ‐
ning om vilken roll olika anläggningar och aktörer kan
få i e fram da energisystem.
Resultaten från rapporten kan sammanfa as med
nedanstående förteckning av medelvärdet för kostna‐
derna för olika kra slag:
Vindkra på land: 32 öre per kWh
Solel, stora parker: 43 öre per kWh
Kra värme, avfall: 48,5 öre per kWh
Va enkra , ny sta on: 52 öre per kWh
Vindkra

ll havs: 53 öre per kWh

En ökad användning av biobränslen stod för den
största delen av ökningen, vilket i huvudsak skedde
inom industri‐ och transportsektorn. Vindkra en var
den andra största anledningen ll a den förnybara
energin ökade följt av användning av värmepumpar.
Sam digt minskade den slutliga energianvändningen
från 413 ll 396 TWh mellan 2005 och 2020, trots a
Sveriges befolkning ökat med nästan 1,4 miljoner.
För inrikes transporter nådde Sverige 32 procent för‐
nybar energi 2020. Bör dock lläggas a det enligt för‐
nybartdirek vets beräkningsmetod innehåller vissa
dubbelräkningar för biodrivmedel producerade av
vissa råvaror. De a innebär a den fak ska andelen
förnybart inom transportsektorn är något lägre.
Målet för EU:s medlemsländer var a ha minst 10 pro‐
cent år 2020. Flytande biodrivmedel stod för den
största förnybara energianvändningen inom transport‐
sektorn. Biodieseln HVO står för den största andelen
och kan både användas som rent biodrivmedel och
blandas in i diesel. Elanvändningen inom vägtranspor‐
ter har också ökat de senaste åren.
Om målet för förnybar energi

Kra värme, skogsflis: 55 öre per kWh
Kärnkra : 56 öre per kWh
Solel, små villasystem: 79 öre per kWh
Energiforsk & Svensk vindenergi, jan 2022

Sverige har överträﬀat målet om andel
förnybar energi för 2020
Andelen förnybart ökade från 40 procent 2005 ll
60 procent under 2020. Ökningen berodde på a
mängden förnybar energi i beräkningen ökat från 165
TWh ll 238 TWh. Eurostat har nu publicerat samtliga
medlemsländers andel förnybart för 2020 och i förhål‐
lande ll sina na onella mål.

Genom förnybartdirek vet har bindande mål ll 2020
antagits för EU:s medlemsstater. För Sverige innebar
direk vet a den förnybara energianvändningen
skulle öka ll 49 procent år 2020. Sverige beslöt om e
na onellt mål där andelen förnybar energi skulle vara
minst 50 procent ll år 2020. Målet på 49 procent och
det na onella målet på 50 procent nåddes 2012. I di‐
rek vet finns även e bindande krav för varje EU‐land
om a ha minst 10 procent förnybar energi i sina inri‐
kes transporter ll 2020.
Energimyndigheten, 19 jan 2022

Flera orsaker ll a andelen förnybart ökat
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Så reagerar branschen på regeringens
elektrifieringsstrategi
Regeringen har presenterat en elektrifieringsstrategi
och reak onerna är överlag posi va från branschorga‐
nisa onerna. Största utmaningen är enligt branschen
den poli ska oenigheten i energifrågan.
I e över 100 sidor långt dokument presenterar rege‐
ringen elektrifieringsstrategin. Totalt rör det sig om 67
åtgärder, uppdelade i fem områden, som i sin tur är
uppdelade i 12 nyckelområden. Till exempel ska en
strategi för ärr‐ och kra värme tas fram och en
na onell kra samling kring kompetensförsörjning för
elektrifieringen ska ske. Regeringen kommer under
perioden 2022‐2024 a satsa 80 miljoner kronor.
– Nu lägger vi fram en strategi för a elsystemet ska
kunna utvecklas i takt med de behov som följer av en
kra full elektrifiering och a laddinfrastrukturen inte
ska utgöra e hinder. Det behövs för såväl klimatet
som för Sveriges konkurrenskra , säger energi‐ och
digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S) i e
u alande.
Branschorganisa onen, Svensk vindenergi skriver i en
kommentar ll regeringens elektrifieringsstrategi, a
de är posi va ll förslaget men e erlyser handlings‐
kra .
– Behovet av el ökar snabbt ll följd av det. Det är po‐
si vt a regeringen beslutat om en strategi om hur
staten och marknadsaktörerna samlat kan bidra ll
omställningen, säger Lina Kinning, ansvarig för Svensk
Vindenergis arbete kopplat ll industrins elektrifiering.

Framförallt anser Svensk vindenergi a llståndspro‐
cesserna behöver kortas både för nätutbyggnad men
även för produk on.
– Det är bra a regeringen föreslår halverade led der
för elnätsutbyggnaden. Målet bör också omfa a ll‐
ståndsprocesserna för elproduk onen. Antalet instan‐
ser som handlägger llstånden behöver minska, säger
Lina Kinning, i e u alande.
Energiföretagen är även de posi va ll strategin men
pekar likt Svensk vindenergi på a poli kerna behöver
enas i frågan.
– Vi i energibranschen vill vara möjliggörare av denna
omställning, men för a det ska kunna bli möjligt krävs
långsik gt hållbara förutsä ningar. Det kräver i sin tur
poli sk samling kring energipoli ken. Där ligger den
stora utmaningen idag, konstaterar Åsa Pe ersson.
Jernkontoret, som representerar stål‐ och gruvindu‐
strin är även de inne på samma spår som energibran‐
schen.
– Vi är, precis som energiministern själv, nöjda med
processen i vilken industrin ak vt bidragit ll den här
strategin. Men det är nu jobbet ska göras, poli kerna
måste upp ur sky egravarna och ta ansvar för a
komma överens. Vi har förutsä ningar a genomföra
en hållbar omställning som ger oss en klimatneutral
och konkurrenskra ig industri, säger Pär Hermerén,
rådgivare i energi‐ och klima rågor på Jernkontoret, i
en kommentar.
elproduk on.
Miljö&Utveckling, 8 feb 2022

– Nu är det centralt a svensk poli k samlar sig och
snabbt genomför de reformer som behövs. Fokus ska
vara industrins konkurrenskra , inte en deba om
vind‐ eller kärnkra . Det finns inte utrymme a välja
bort något kra slag, med tanke på hur mycket elbeho‐
vet ökar. Poli kens uppgi är a skapa förutsä ningar
för den elproduk on som marknaden vill bygga ut.
Tillståndsprocesserna största hotet
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Fortsa hög elproduk on och elexport
under 2021
Totalt under året var elproduk onen cirka 166 TWh
och elanvändningen 140 TWh. De a motsvarar en ök‐
ning med cirka 4 procent för bägge kategorier jämfört
med år 2020. Sammantaget uppgick den förnybara
andelen av elproduk onen ll cirka 68 procent.
Fördelningen av elproduk on för de olika kra slag
2021
Va enkra : I likhet med digare år var va enkra en
det kra slag som producerade mest el, totalt 70,6
TWh. Det är marginellt mindre än år 2020.
Kärnkra en bidrog också ll en stor andel av Sveriges
totala elproduk on med 51 TWh, en ökning med cirka
8 procent jämfört med föregående år.
Konven onell värmekra bidrog med 15,5 TWh, en
ökning med något över 20 procent. Kra värmen ökade
sin produk on med nästan 40 procent jämfört med
2020.
Vindkra en producerade 27,4 TWh vilket är marginellt
mindre än under 2020. Under året producerades mest
el från vindkra en i oktober och minst i juni.
Solkra en producerade 1,1 TWh, en ökning på 40 pro‐
cent jämfört med 2020. Elproduk onen från solen har

ökat i flera år, vilket speglar en snabb utbyggnad av
anläggningar. Trots utbyggnaden utgör solkra en en
liten andel av den sammanlagda elproduk onen i Sve‐
rige. År 2021 var andelen cirka 1 procent.
Både importen och exporten av el i Sverige minskade
under 2021. Importen av el uppgick ll 8,3 TWh, en
minskning med drygt 30 procent. Exporten av el upp‐
gick ll 33,9 TWh, en minskning med 8 procent. Se
över året som helhet exporterade vi mer el än vi im‐
porterade. De a innebär en ne oexport av el på 25,3
TWh 2021, vilket är något högre än under 2020 (25,0
TWh).
Mest el exporterades ll Finland och mest import kom
från Norge. Siﬀrorna för 2021 innebär a det är 11:e
året i rad som Sverige har en ne oexport av el på års‐
basis. Senaste året då Sverige hade en ne oimport av
el på årsbasis var 2010.
Energimyndigheten, 10 februari 2022

Allt fler kommuner säger nej ll vindkra
Under 2021 stoppade landets kommuner 78 procent
av de planerade vindkra verken på land, vilket är en
kra ig ökning från året innan. Det är framför allt kom‐
muner i södra Sverige som säger nej, visar en rapport
från Svensk vindenergi.
Kommunernas möjligheter a säga nej ll planerade
vindkra verk har länge varit en utmaning för vind‐
kra sbranschen. Under perioden 2014 ll första halv‐
året 2021 drabbades 25 procent av samtliga planerade
verk (1 212 verk) av det kommunala vetot, enligt en
digare rapport som tagits fram på uppdrag av Energi‐
myndigheten,
Nu har konsultbyrån Westander Klimat och Energi ta‐
git fram en ny rapport på uppdrag av Svensk vinde‐
nergi som undersöker utvecklingen för vindkra verks‐
projekt på land under 2020 och 2021. Under 2020 var
det 41 procent av projekten (7 av 17) som drabbades
av det kommunala vetot, vilket motsvarade 38 procent
av vindkra verken (68).
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Men under 2021 var siﬀrorna betydligt mer bekym‐
mersamma för vindkra sentreprenörerna. Under ol‐
året var det hela 76 procent av projekten (32 av 42)
som fick nej. Det innebär a 668 planerade vindkra ‐
verk (78 procent) inte kunde byggas på grund av kom‐
munens veto. Av de 32 projekten som avslogs stoppa‐
des 6 före samråd, 14 e er inle samråd och 12 e er
inlämnad ansökan.
Det är framför allt kommunerna i södra Sverige
(elområde 3 och 4) som säger nej, trots a behovet
där är störst. I södra Sverige stoppades 30 av 41 pro‐
jekt – motsvarande 551 av 667 planerade verk (83 pro‐
cent). I de två nordliga elområdena stoppades 50 pro‐
cent av verken (185 av 373 verk).
Utvecklingen är allvarlig menar Svensk vindenergi.
– E erfrågan på vind ökar kra igt ll följd av indu‐
strins klimatomställning. Bara vindkra kan byggas ut
så snabbt, i så stor skala och ll så låga priser som in‐
dustrin e erfrågar. Därför är det allvarligt a kommu‐
nerna säger nej så o a, säger Daniel Badman, vd för
Svensk vindenergi, i en presskommentar.
– Där ll visar det mycket allvarliga läget i omvärlden
hur vik gt det är med en trygg och inhemsk elpro‐
duk on.
E lagförslag om a digarelägga den kommunala
llstyrkan har få grönt ljus av lagrådet. Regeringen
väntas lämna en proposi on ll riksdagen inom 2‐3
veckor.
Men Svensk vindenergi vill även a det införs e tek‐
nikneutralt ekonomiskt incitament ll kommunerna
där man förlägger ny elproduk on. Beloppet skulle då
motsvara fas ghetsska en för ny elproduk on. Nu
planerar regeringen a llsä a en snabbutredning för
a se hur kommuner kan kompenseras ekonomiskt
om de säger ja ll vindkra , uppger SvT Nyheter.
Tidningen Energi, 14 mars 2022
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