ENKLAV
Energi- och klimatrådgivarnas
arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV
ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas
arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till

att höja kunskapsnivån om vindkraft hos kommunala energi- och klimatrådgivare. Dessa rådgivare
finns i alla Sveriges kommuner och finansieras av
Energimyndigheten. Rådgivningen är en opartisk,
oberoende och gratis tjänst.
Projektet drevs 2014-2015 som ett lokalt projekt i
Skåne, finansierat av Region Skånes miljövårdsfond
och nätverket för vindbruk (Energimyndigheten).
Under 2015-2016 drivs projektet över hela landet
finansierat av nätverket för vindbruk.
Broschyren har tagits fram av Anders E
 dvardsson,
nätverkskoordinator Energikontoret Skåne och
Anna Tibbelin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi. Layout av Alexander Olofsson,
Kommunförbundet Skåne.
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Referensgrupp har varit Pamela Lundin, ENERCON,
Stina Albing, E.ON Wind, Sven Ruin, sektionen för
småskalig vindkraft på Svensk Vindkraftförening,
Anna Mattsson, Energi- och klimatrådgivarna i
Eslövs kommun och Martin Holmén, Energi- och
klimatrådgivare i Kristianstads kommun.
Broschyren har granskats av referensgruppen,
Energikontoret Skåne, Skånes vindkraftsakademi

och Nätverket för vindbruk.
>> För att se källor till informationen i denna
broschyr kan man besöka www.ekrs.se
>> Den här broschyren uppdaterades september
2015
>> Ta del av Nätverket för vindbruks aktiviteter,
projekt och kunskap samt anmäl dig till deras
nyhetsbrev på www.natverketforvindbruk.se

Varför bygger vi
vindkraft?
Sverige har en nationell planeringsram för den
förnybara energikällan vindkraft: 30 TWh i
produktionskapacitet varav 20 TWh på land och 10
TWh till havs. 2014 var produktionen drygt 11 TWh
varav merparten kom från landbaserad vindkraft.

Hur fungerar elkraftsystemet?
Det svenska elkraftsystemet består av flera
komponenter.

Dels
produktionsanläggningar
som finns i Sverige där kärnkraft och vattenkraft
dominerar, dels av kablar mellan Sverige och

grannländerna.
Det svenska kraftsystemet är en del av den gemensamma nordiska elmarknaden och Sverige handlar
kontinuerligt el med sina grannländerna. I vilken
riktning handelströmmarna går beror bland annat på elpriset. Handelsströmmarna beror också
på storleken på elproduktionen. Vissa år producerar vattenkraftanläggningarna i Sverige mindre el
på grund av små nederbördsmängder, då behöver
Sverige köpa in el från grannländerna.

Elhandel
Elhandel är beroende av flera olika aktörer.
>> Elnätsföretaget: äger ledningarna som transporterar elen. Man kan inte välja vilket företag
som ska transportera ens el, utan man är bunden
till nätägaren. Det gäller både som konsument och
producent.
>> Elhandlare: företag som köper/säljer själva
elen, antingen via marknadsplatsen NordPool e
 ller
direkt från en elproducent. Du kan välja vilken elhandlare du vill köpa av eller sälja till oavsett var i
landet du befinner dig.
>> Elproducent: den som producerar el i större
skala, det vill säga den som konsumerar mer el än
den producerar på årsbasis.

Om vädret blir extra kallt kan det i extrema
fall hända att den ordinarie produktionen
inte räcker till och då startas reservkraftverk både i Sverige och i Europa.
Vindkraft har förhållandevis låga
produktionskostnader och brukar
generera som mest el under vinterhalvåret.

Antal vindkraftverk (per län) vid årskiftet
2014/2015 i elcertifikatsystemet eller med
ursprungsgarantier i Sverige. Statistiken
kommer från Energimyndigheten.
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Varför bygger vi vindkraft?

Elproduktion
Tillgänglighet och fullasttimmar

Efter kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme
producerar vindkraft mest el i det svenska kraft
systemet: 11,2 TWh eller 8 % av Sveriges el
produktion (2014). Kärnkraft producerade 62 TWh
och vattenkraft 64 TWh år 2014.

Tillgänglighet är den andel av tiden som vindkraftverket inte är stoppat på grund av något hinder,
såsom fel. Denna tillgänglighet ligger i regel på
mellan 95-97%. Fullasttimmar är den tid som motsvarar vindkraft
verkets produktion på full 
effekt
per år, ungefär 2 800 tim/år för stora nya verk, men
verket producerar el även när det inte går på full
effekt.

Ett 2 MW vindkraftverk, som är en vanlig storlek
för befintliga vindkraftverk i Sverige, producerar
ungefär 5 000 000 kWh per år på land beroende på
vindläget. Ett hushåll använder ungefär hushållsel
motsvarande 5000 kWh per år. Ett vindkraftverket
på 2 MW är då tillräckligt för 1 000 hushåll.

Turbulens
När vinden blåser genom ett vindkraftverks rotor
uppstår turbulens kring verket. Vindhastigheten
är påverkad upp till tio rotordiametrar bakom ett
vindkraftverk. Man kan alltså inte placera vindkraftverk för nära varandra.

Vad gör att el produceras?
Ett vindkraftverk omvandlar rörelseenergi från vinden till elektrisk energi som kan matas in på elnätet. Detta gör verket genom att rotorbladen bromsar
upp vinden varpå en del av vindens energi överförs
till generatorn där energin omvandlas till el.

Vinden påverkas också av olika hinder i landskapet
som kan skapa turbulens, t.ex. byggnader och träd,
vilket kan ha särskilt stor betydelse för små vindkraftverk.. En tumregel är att turbulens börjar 2
gånger hindrets höjd framför hindret och sträcker
sig 20 gånger hindrets höjd bakom hindret.

Energiinnehållet på två platser med samma
medelvind kan vara olika eftersom man 

måste
ta hänsyn till vilka vindhastigheter och 
vilken
turbulens som förekommer samt deras v
 araktighet
(vind
hastigheternas frekvens). När vindens
hastighet fördubblas ökar vindens effekt åtta

gånger. Man kan maximalt utvinna 59,3% av

energin i vinden (Betz lag), och stora, moderna

vindkraftverk kan idag i bästa fall ta tillvara på omkring 50%.

>> Vindkartor, såsom de på vindbrukskollen.se,

kan ge en indikation på hur vindförhållandena är.
>> Förväntad produktion för olika typer av verk?
Besök ekrs.se

Vindriktning

Stark turbulens

2H

H
2H

3

20 H

Elproduktion

Vindkraftverkets
konstruktion

(Växellåda)

Vindmätare
Generator
Girmotor

Totalhöjd

Svepyta
Navhöjd

Maskinhus
Rotor

Rotordiameter
Torn

Transformator
Styrsystem

Fundament

4

Vindkraftverkets konstruktion

Tillståndsprocessen
Att uppföra ett vindkraftverk är en process i flera
olika steg. Att tidigt planera processen är viktigt för
att all handläggning ska gå smidigt.
Behöver man tillstånd eller bygglov för att uppföra
ett vindkraftverk? Det beror framförallt på storleken
på vindkraftverket och omfattningen av parken,
men även var det ska placeras.

Olika typer av verk
Marknaden för stora verk domineras idag av
horisontalaxlade vindkraftverk. Vindkraftverk kan
byggas både med eller utan växellåda. Det finns
för- och nackdelar med båda systemen, men med
växellåda minskar man generatorns storlek och
vikt medan man utan växellåda minskar antalet
komponenter som kan gå sönder och behöva
reparation.
Små vindkraftverk syns idag både utformade som
horisontella eller vertikala verk. Det finns även andra modeller på vindkraftverk, men dessa är inte
särskilt vanliga.

Hur får man ett tillstånd?
Det första steget är att ta kontakt med 
berörda
myndigheter. För mindre och medelstora

anläggningar är det kommunen, och för stora

anläggningar länsstyrelsen och kommunen. Från
myndigheten kan du få reda på vad ansökan ska
innehålla och vilka tillstånd som krävs.
När anmälan och ansökan är inskickad går ditt
ärende på remiss, där myndigheter, både statliga
och kommunala, får yttra sig. Vid större anläggningar krävs samråd, där samtliga intressenter får
yttra sig.
>> Miniverk, max. totalhöjd 20 m och max.
rotordiameter 3 m behöver normalt inget bygglov,
men byggnationen måste anmälas till kommunen.
Dessutom rekommenderas alltid, även om det
inte krävs, att ha en god dialog med grannar som
påverkas. Ett krav för att slippa bygglov är att avståndet till tomtgränsen är större än totalhöjden.
Om kraftverket monteras fast på en byggnad krävs
bygglov. Miniverk på båt omfattas inte av bygglovslagstiftningen.
>> Så kallade gårdsverk, totalhöjd på 20-50 m,
behöver alltid bygglov. Du behöver inte ha en gård
för att uppföra ett gårdsverk, utan detta är bara en
benämning på storleken på verket.
>> En medelstor anläggning, dvs. enstaka vindkraftverk på över 50 meters totalhöjd eller en
grrupp av vindkraftverk behöver, förutom bygglov,
även en godkänd miljöanmälan enligt miljöbalken.
Båda dessa prövas av kommunen.
>> För större anläggningar, dvs. verk över 150 m
totalhöjd i grupp, eller sju eller fler verk över 120 m,
krävs miljötillstånd som prövas av länsstyrelsen.
Du behöver även kommunens tillstyrkan.

Horisontellt verk
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Vertikalt verk

>> För mer information om tillståndsprocessen
kan du besöka www.vindlov.se.

Tillståndsprocessen

>>

Miniverk

Informera grannar om eventuella störningar

>>

Gårdsverk

Mål:
Bygglov (eller förhandsbesked)

Tidig kontakt med
kommunal byggnadsnämnd

Ansökan

Remiss och Yttrande

Beslut

Informera grannar om eventuella störningar

>>

Medelstora anläggningar

Mål:
Bygglov (eller förhandsbesked)

Mål:
Miljöbalksanmälan

Tidig kontakt med
kommunal byggnadsnämnd

Tidig kontakt med
kommunal byggnadsnämnd

Ansökan

Remiss och Yttrande

Beslut

Ansökan

Remiss och Yttrande

Beslut

Informera grannar om eventuella störningar

>>

Stora anläggningar

Mål:
Miljöbalkstillstånd

Samråd

Miljökonsekvensbeskrivning

Ansökan om tillstånd

Beslut

Informera grannar om eventuella störningar

6

Tillståndsprocessen

Tillståndsprocessen,
forts.
Vad är samråd?
Projektören ska alltid samråda med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan
antas bli särskilt berörda av projektet. Vanligen

bjuder projektören in en begränsad målgrupp

som bedöms påverkas av projektet, men alla är
välkomna att delta på samrådet.

Vem får överklaga ett tillstånd?
Alla som vill får överklaga ett tillstånd för vindkraft, men alla har inte talerätt. Det finns en rad
rättsfall inom vindkraft som har lett till praxis,
alltså en vägledning för alla, exklusive. domstolar
och projektörer, att bedöma kommande fall. Bl.a.
att man bör bo inom 2-3 km från vindkraftverken
för att ha talerätt.
Det kan finnas omständigheter som gör att man
har mer eller mindre rätt att överklaga.
>> Vill du läsa mer om rättsfall kan du besöka
www.vindlov.se.
Teleoperatörer, naturskyddsföreningar, försvaret
och luftfartsverket m.fl. kan ha synpunkter på var
det inte är lämpligt att sätta upp vindkraftverk.

Vem äger vindkraftverk?
Historiskt sett har det varit olika aktörer som
drivit vindkraftsutbyggnaden framåt. Lantbrukare,
kommuner, privatpersoner, företag och energibolag
är några exempel.
På senare tid har vi sett multinationella företag 
såsom Google och Ikea investera i vindkraft för att
bidra till företagens gröna energiomställning.
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Tillståndsprocessen

Miljöpåverkan
Fåglar
Ett vindkraftverks placering i förhållande till omgivningen är av avgörande betydelse för hur många
fåglar som riskerar att dödas.
De flesta vindkraftverk dödar fåglar (2-10 per verk
och år). Ett fåtal verk dödar fler (upp till 125 per verk
och år). Vissa typer av fåglar dödas i större omfattning än förväntat, i förhållande till hur många de
är. Man har inte sett effekten att fåglarna lär sig
undvika faran.
Idag dödas ca 6000 - 30 000 fåglar per år av
vindkraftverk i Sverige. Det kan jämföras med att
uppåt 10 miljoner fåglar per år dödas av andra
mänskliga aktiviteter så som trafik, fönsterrutor,
kraftledningar, master med stag, oljeutsläpp, fiskeredskap m.m.
Forskningen idag visar att inget tyder på att S
 veriges
planeringsram om 30 TWh vindkraft kommer att
påverka beståndet av någon fågelart på nationell
nivå.

Fladdermöss
Även fladdermöss riskerar att dödas av vindkraftverkens vingar då de jagar insekter i n
 ärheten av
vindkraftverken. Nio av tio olyckor sker 
under
lugna, varma sensommarnätter slutet av juli till
september. Risklägen för fladdermöss är vindkraftverk som placeras på bergstoppar och i
kustområden.
Man kan programmera vindkraftverken så att de
stoppas under de timmar på dygnet och året då
fladdermössen är aktiva, om vindhastigheten l igger
inom ett visst intervall då insektsförekomsten är
hög.

Ljud
Vindkraftens ljud uppstår när rotorbladen passerar
genom luften. Det pulserande eller svischande
ljudet är den främsta orsaken till bullerstörningar.
Ljudet ska beräknas i samband med att tillstånd för
att sätta upp vindkraftverket prövas. Det faktiska
ljudet kan dock variera från dessa beräkningar,
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 ågot som till stor del beror på väder och vind.
n
Enligt praxis som tillämpas vid prövning av vindkraftverk idag får ljudnivån från vindkraftverk inte
vara högre än 40 dBA vid bostäder. I områden med
lågt bakgrundsljud, såsom friluftsområden, 
kan gränsen gå vid 35 dBA.
Ljud från vindkraftverk mäts vid vindkraftverket
vid en vindhastighet på 8 m/s på 10 m höjd och
sedan beräknar man ljudnivån hos närliggande
bostäder.

Skuggor
Det finns inga fasta riktvärden för skuggeffekter
från vindkraftverk, men det finns riktlinjer. Den
maximalt möjliga skuggtiden bör inte överstiga 30
timmar per år och den faktiska skuggtiden bör inte
överstiga 8 timmar per år och 30 minuter per dag.
Moderna större vindkraftverk har ofta utrustning
för avstängning av verket vid tider då skuggor kan
uppstå.

Landskapet
Ett nytt vindkraftverk innebär en visuell påverkan
eftersom en förändring i landskapet sker. Genom
så kallade landskapsanalyser försöker man redan
i planeringsstadiet tydliggöra påverkan. Hur stor
eller liten påverkan det blir i slutändan blir beror
dock på vem som betraktar landskapet.

Livscykelanalys
Den största miljöpåverkan under vindkraftverkets
livscykel kommer från byggfasen. Tillverkning av
stål, betong och komposit är de verksamheter som
främst bidrar till utsläpp.
Det har gjorts olika studier på när ett modernt
vindkraftverk har producerat lika mycket energi
som det går åt för dess tillverkning och de flesta
pekar på efter 4-6 månaders drift.

Jordartsmetaller
Sällsynta jordartsmetaller används i modernare
vindkraft som har generatorer med permanentmagneter för att hålla nere storlek och vikt på maskinhuset. Alla vindkraftverk använder inte permanentmagneter. Jordartsmetaller ingår även i
andra produkter som LED-lampor och hybridbilar.

Miljöpåverkan

Äga, producera och sälja
vindel
Lönsamheten beror på många olika faktorer, men
den absolut viktigaste är förstås hur mycket el
som produceras, priset på el och elcertifikat. Andra
saker som påverkar lönsamheten är vilka infra
struktursatsningar som behöver göras på platsen.
Är elnätet tillräckligt dimensionerat? Finns det bra
vägar?

Regelverk
Det finns ett särskilt regelverk för den som vill producera egen el. Producenter delas upp i två kategorier: egenproducent eller inmatningskund.
>> Att vara egenproducent innebär att man
producerar mindre el än man förbrukar under

ett år och kan innebära att man har ett stort e
 ller
ett litet verk. Har man en anläggning på max. 43
kW som kan anslutas till en huvudsäkring på
63A (vanligen) räknas man dessutom som mikro
producent. Kontrollera gärna med Skatteverket och
energibolag.
>> Som inmatningskund med en större anläggning räknas det som att man säljer el kommersiellt.
Då debiteras en fast avgift varje år från nätägaren
som omfattar mätning, avräkning och rapportering
till myndigheter.
I januari 2015 infördes en skattereduktion för produktion av förnybar el i liten skala som matas in till
elnätet. Reduktionen är på 60 öre/kWh och hanteras genom inkomstdeklarationen, max 30 000
kWh per år. Rätt till skattereduktion har fysiska och
juridiska personer som i en och samma anslutningspunkt matar in och tar ut el med en säkring
om högst 100 ampere.

Elpris och elcertifikat
Bestäms av tillgång och efterfrågan på e
 lmarknaden
och varierar från timme till timme. Idag finns
inga statliga subventioner specifikt för vindkraft,
däremot för förnybar energi i sin helhet. Sverige
har ett gemensamt stöd för att öka andelen förnybar el med Norge. Det gemensamma målet i detta
elcertifikatsystem är att nå drygt 26 TWh ny förnybar el fram till år 2020.
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Systemet innebär att producenter av el från vindkraft, bioenergi, solceller och småskalig vattenkraft, får ett ekonomiskt stöd, i 15 år, för varje MWh
som producerats givet att man är ansluten till det
statliga elcertifikatsystemet. Samtidigt har (främst)
elhandelsföretagen en skyldighet enligt lag att köpa
elcertifikat i förhållande till sin försäljning och användning av el enligt en viss bestämd kvot.
>> Kostnaden för elcertifikat läggs i slutändan på
elkonsumenternas elräkningar. Elintensiva industrier är dock undantagna.
>> Kostnaden på elräkningen för vanliga elkunder har sedan starten av elcertifikatsystemet år
2003 varierat mellan 2 och 7 öre/kWh. De senaste
fyra åren har kostnaden i genomsnitt varit 2,5 öre.
Genom elcertifikatsystemet byggs billig förnybar el och det beräknas minska elpriset mer för
konsumenten än kostnaden konsumenten betalar
för elcertifikaten.

Nättariff
Årlig avgift för överförning av el i ett lednigsnät och
kostnad för anslutning till ledning, baserad på
verkets effekt.

Energiskatt
Energiskatt betalas av elkonsumenter och skatten
debiteras normalt på elhandelsfakturan. Energiskatten uppgår för 2015 till 29,4 öre/kWh ex moms.
(Vissa norrlandskommuner har lägre energiskatt;
19,4 öre/kWh). El som man själv producerar och
använder för eget bruk, t.ex. med ett eget vindkraftverk, är i många fall undantagen från skatteplikt. Kontakta Skatteverket för aktuell information och se gärna även w
 ww.svensk-vindkraft.org
under ”Småskalig vindkraft”

Äga, producera och sälja vindel

Nätnytta/Nätförstärkning
När produktion tillförs elnätet har producenten rätt
till ersättning eftersom ägaren får mindre kostnader till överliggande nät samt minskade förluster i
sina nät. Enkelt uttryckt behöver elen transporteras
kortare väg från producent till konsument. Ersättningen skiljer sig åt och beror på hur stora kostnadsminskningar ägaren får, men det rör sig ofta
om några öre per kWh.
När elproduktion ansluts till elnätet kan nätför
stärkningar ibland behövas. Elnätet klarar alltså inte
alltid av större elöverföring än vad som r edan finns
på nätet. Kontrollera detta noga med 
nätä
garen
redan under projekteringen. Tidigare fick den som
ville ansluta ny elproduktion betala för hela den
nätförstärkning som krävdes, även när den var
större än vad producenten själv kunde dra nytta av.
Detta orsakade så kallade tröskeleffekter. Från och
med den 1 maj 2015, finns nya regler om så kallade
nätförstärkningslån, som minskar tröskeleffekten
så att den som ansluter ny elproduktion bara behöver betala ”sin” del av nätförstärkningen.

Eftersom man begränsar grannarnas möjligheter
att bygga kring verket rekommenderar bl.a. Lantbrukarnas Riksförbund LRF att arrendet som
betalas ut till den som upplåter sin mark även delas med berörda grannar enligt det så kallade vindupptagningsområdet.
>> Läs gärna i LRFs broschyr ”Vindkraftens affärshemligheter”.

Vindandelar
En vindandel betyder att man gör en investering
tillsammans med andra som också köper vindandelar i samma vindkraftverk. Ibland kompletteras
andelarna med ett lån. Verket ägs sedan gemensamt i form av en ekonomisk förening. Andelarna
kan vara olika stora, men 1000 kWh/år är inte
ovanligt.
Det skiljer sig åt hur föreningarna gör för att medlemmarna ska kunna dra nytta av den el som produceras, bl.a. kan el få köpas till självkostnadspris.
>> Läs gärna mer på www.vindkooperativ.se

Rotavdrag
Ett vindkraftverk som fästs på taket kan ge rätt
till rotavdrag för de ändringar som görs på taket,
exempelvis. förstärkningsarbete, dragningar av

ledningar eller borrningar, men inte för själva verket.
Det brukar vara svårt att få bra resultat med takmonterade vindkraftverk, samt att det kan uppstå
problem med vibrationer och ljud.

Bygdepeng
”Bygdepeng brukar beteckna den ersättning som
vindkraftsbolagen ibland betalar ut i trakter där
vindkraft etableras. Bygdepeng kan användas för
att ersätta intressenter som är berörda av vindkraften utan att de är markägare.” (Energimyndigheten)
Det finns inget regelverk för om, hur mycket eller
till vem bygdepengen ska delas ut.

>> Titta gärna på filmen om byggnadsmonterade
verk som finns på www.svensk-vindkraft.org under rubriken ”Småskalig vindkraft”.

Arrendera marken
Varje uppfört vindkraftverk begränsar byggande i
närområdet, bl.a. möjligheterna att uppföra vindkraftverk eftersom vinden blir turbulent (se turbulens) kring vindkraftverket.
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Äga, producera och sälja vindel

Ekonomisk kalkyl
Det finns olika storlekar på vindkraftverk för att fylla
olika användningsbehov. Från de allra minsta som
kan sättas på båtar till de alla största anpassade för
starka vindar och maximal elproduktion. Så kallade
nyckelfärdiga verk med alla tillstånd klara och verket
på plats är betydligt dyrare.

Effekt

Cirkapris vindkraftverk

1-2 kW

50 000 - 100 000 SEK

40 kW

1 MSEK

2-3 MW

25-30 MSEK

Intäkter vid elproduktion
>> Medelpriset på elcertifikat 2014 var 19,6 öre/
kWh.
>> Medelpriset på el 2014 var 28,6 öre/kWh i elprisområde 1 och 2, 28,8 öre/kWh i elprisområde
3 och 29 öre/kWh i elprisområde 4.
>> Aktuella elpriser finns på 
www.nordpoolspot.com
>> Ersättning för nätnytta kan skilja sig åt
mellan energibolag och produktionsområde.

Kalkyl enligt årskostnadsmetoden
En kalkyl visar kostnader och intäkter. Det finns många olika sätt att räkna på. Ett förslag på kalkyl är en
resultatkalkyl enligt årskostnadsmetoden. Detta är ett fiktivt exempel.
>> Årlig vinst=Årlig intäkt-Årlig kapitalkostnad-Årlig driftkostnad
>> Årlig intäkt= Produktion(kWh) x (elpris inkl. elcertifikat och nätnytta)

>> Årlig driftkostnad= (exv. 800 000 SEK)

>> Årlig kapitalkostnad (K)= (a) x (Investeringskostnad)
a=

rqn
qn-1

a=annuitet
n=avskrivningstid
		r=ränta		q=1+r

Exempel
Olika kostnader, produktion och ersättning kan ge mycket olika utfall. Siffrorna nedan bygger på olika
elproduktion och olika ersättning för elpris, elcertifikat och nätnytta.
Vinst/förlust=((Produktion i kWh) x (elpris+elcertifikat+nätnytta)) - Kapitalkostnad - Driftkostnad
>> Hög produktion, hög ersättning
+1 300 000 = (6 000 000 x 0,80)-2 700 000 – 800 000
>> Låg produktion, hög ersättning
+100 000 = (4 500 000 x 0,80)-2 700 000 – 800 000
>> Hög produktion, låg ersättning
-500 000 = (6 000 000 x 0,50)-2 700 000 – 800 000

Räknesnurra
Vilka kostnader och intäkter kan man räkna med? På www.ekrs.se finns en räknesnurra där man enkelt
kan få en uppfattning om ekonomin.
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Ekonomisk kalkyl

Drift och underhåll
Service på stora verk
Underhåll på vindkraftverk görs 2-4 gånger per
år beroende på vindkraftsmodell och platsen där
vindkraftverken står.
Under servicen kontrolleras det så att allt f ungerar
som det ska, generatorn och ev. växellåda
kontrolleras, ev. läckage åtgärdas, oljeprov från

växellådan tas och ev. byter man ut oljefilter och
olja. Med några års mellanrum görs besiktningar
av rotorbladen. Objekt som kan gå sönder är oftast
de rörliga delarna såsom bladen, eventuell växellåda och generator samt kraftelektronik.

Service på små verk
De vanligaste felen som kan uppstå hos små vindkraftverk är defekta delar och fel på styrsystemet.
Vanligast är att elektriska komponenter går sönder.
Små vindkraftverk kan ha problem med svåra
vindförhållanden då vindens turbulens är hög
nära marken. Det kan leda till reglerproblem som
ger lägre produktion. I vissa fall kan det också leda
till ökat underhåll.

Driftavtal
Det finns många olika typer av driftavtal och de
byggs upp med antingen fasta eller rörliga kostnader och med olika innehåll.

Säkerhet
Ansvaret för hälsa och säkerhet ligger hos den som
driver och äger en vindkraftsanläggning. Säkerhetsrisker kan vara t.ex. att is slungas från verket.
För att undvika säkerhetsrisker bör man följa rekommendationer (speciellt riskavstånd), ha regelbunden tillsyn eller utrusta verket med särskild
utrustning.
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Återvinning av fundament och verk
När ett vindkraftverks livslängd är slut, eller om
det ska ersättas av ett annat verk, finns det olika
möjligheter att återvinna det. Frågan om nedmontering och efterbehandling tas ofta upp i samband
med att en vindkraftsanläggning tillståndsprövas
eller vid en anmälan till kommunen. I många fall
kan man sälja vidare vindkraftverket till andra länder, där det återmonteras och rekonditioneras för
att användas vidare.
I de fall man inte säljer vidare kraftverket monterar man ner det för återvinning. Till stora delar
kan man återvinna materialet. Metallerna som används i vindkraftverk har ett bra andrahandsvärde,
och betongen i fundamentet kan krossas och användas till bland annat vägfyllnad.

Bygga mindre verk själv
Det går att bygga egna, mindre vindkraftverk, men
det rekommenderas att väl beprövade konstruktioner följs och att man är noga med säkerheten.
Genom att lära sig det kan det bli lättare att utföra
underhåll själv.
>> En organisation som arbetar med byggnationer
av egna vindkraftverk är
www.windempowerment.org.
Historiskt sett så har utbudet av småskaliga vindkraftverk i Sverige blivit mindre och en anledning
är att de sämre konstruktionerna har försvunnit
från marknaden.
>> Läs gärna mer om småskalig vindkraft i broschyren ”Marknadsöversikt små vindkraftverk
2014” som du hittar på Nätverket för vindbruks
hemsida.

Drift och underhåll

Åtta anledningar till att välja småskalig

Bra saker att tänka på vid köp av

vindkraft

småskalig vindkraft

>> Anpassa storlek efter elanvändning.

>> Är det en välrenommerad leverantör?

>> Liten tomtstorlek
>> Höjdrestriktioner (exempelvis i översiktsplanen)
>> Elnätet kan vara svagt för de största aggregaten
>> Begränsningar i kran- och vägkapacitet

>> Är det en stabil leverantör?
>> Vem har de levererat till tidigare?
>> Är verket certifierat utöver CE-märkningen?

>> Investeringsvilja

>> Vilka garantier ges?

>> Andra skatteregler än för stora verk

>> Vad inkluderas i priset? Torn?

>> Estetik - vad passar in?
>> Vill du lära dig ännu mer om vindkraft? Onlinekursen framtagen av Uppsala universitet, Campus
Gotland, www.vindkraftskurs.se är öppen för alla.

>> Hur mycket producerar verket?
>> Vilken medelvind har uppmätts?
>> Är verkningsgraden rimlig?
>> Hur ser vindeffektkurvan ut?
>> Är mätningen oberoende?
>> Vad är kostnaden per årskWh?
>> Kommer de att kunna ordna reservdelar och
åtgärda fel under verkets livstid?
>> Om tillverkaren går i konkurs, får du då tillgång
till ritningar av verket?
>> Kan ritningarna förvaras hos tredje part?
>> Finns det en underhållsmanual för verket?
>> Hur ofta behöver verket inspekteras?
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Projekt finansieras av Nätverket för vindbruk
Energimyndigheten och Region Skånes
Miljövårdsfond:

Energikontoret Skåne
Anders Edvardsson
www.energikontoretskane.se
En del av

Skånes vindkraftsakademi
Anna Tibbelin
www.vindkraftsakademin.se

