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2015 var ett nytt rekordår för den svenska 
vindkraften. Statistik från Statistiska  
Centralbyrån visar att produktionen till och 
med blev högre än prognoserna. 16,6 TWh 
stannade produktionen för förra året på  
vilket inte är något annat än en fantastisk 
ökning jämfört med 2006 då produktionen 
uppgick till 1 TWh. Även globalt växer det 
förnybara och med klimatmötet i Paris i 
ryggen finns förutsättningar för en fortsatt 
stark utveckling. Det är både miljömässiga 
och ekonomiska aspekter som verkar för 
en fortsatt utbyggnad av förnybar elpro
duktion. Kostnaderna för att tillföra ny  
förnybar kraftproduktion sjunker snabbt 
samtidigt som fler och fler aktörer inser  
att kostnaderna i spåren av stora klimat
påverkande utsläpp kan bli mycket stora.
  På den nordiska elmarknaden fortsät
ter priset på elterminer att ligga på en his
toriskt sett låg nivå. Priset pressas främst 
av fortsatt svag världskonjunktur och  
rekordlåga priser på olja och kol. De låga 
priserna på fossila bränslen i kombination 
med otillräckliga priser på utsläppsrätter 
för koldioxid fördröjer den nödvändiga om
ställningen till en hållbar energiförsörjning. 
De låga ersättningsnivåerna påverka alla 
producenter, oavsett produktionsmetod.  
I tider med låga ersättningsnivåer blir det 
extra viktigt att anläggningarna har hög  
tillgänglighet. Vi på Eolus kan bidra genom 
vår långa erfarenhet och vårt koncept  
med drift och förvaltning av kunders an
läggningar. Vi kan konstatera att tillgänglig
heten i våra kunders anläggningar var 

mycket hög under 2015. En kombination 
av projekt med de bästa vindförutsättning
arna, turbiner av hög kvalitet, goda sam
arbeten med serviceleverantörer, vår drif
tövervakning och vårt kontinuerliga arbete 
med att maximera produktionen över  
anläggningarnas livslängd är avgörande  
för lönsamheten.
  Trots utmaningarna fortsätter utbygg
naden av vindkraft på våra marknader just 
för att de bästa vindkraftsprojekten har 
lägst kostnad per producerad MWh jämfört 
med andra nyetableringar. Ingen elprodu
cent är dock opåverkad av utvecklingen 
och marknadsutvecklingen kräver flexibili
tet och stort fokus på de allra bästa projek
ten. Eolus har också beslutat sig för att ta 
steget in på världens näst största vind
kraftsmarknad, den amerikanska, genom 
förvärv av två projekt under utveckling. 
Förvärven betyder att vi breddar vår pro
jektportfölj och gör insteg på en marknad 
där ambitionsnivån för utbyggnaden är  
hög vilket är mycket positivt.
 Intresset för Eolus, för vindkraft och för 
kombinationen miljö och ekonomi är stort. 
Det märktes inte minst när cirka 280 perso
ner samlades i Hässleholm för Eolus årliga 
seminarium i samband med årsstämman 
den 30 januari. Det positiva gensvaret gör 
att vi givetvis återkommer nästa år. Vi har 
också bestämt oss för att genomföra  
ytterligare ett seminarium. Denna gång i 
Kvänum den 12 mars. Bland talarna finns 
forskaren Kikki Kleiven från Bergens  
Universitet som jag själv haft förmånen  

att få höra. Hon är mycket pedagogisk och 
inspirerande så jag hoppas att så många 
som möjligt tar chansen att komma  
och lyssna på henne och de  
övriga föredragshållarna.  
Varmt välkomna!

PER WITALISSON
VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖR

VD HAR ORDET

Vi har ett verkligt bra erbjudande.  
Att öka kunskapen om vindkraft är en del av det.

Eolus Vind är en av Sveriges 
ledande projektörer av vind-
kraftsanläggningar. Eolus skapar 
värden i alla led inom ramen för 
projektutveckling och drift av vind-
kraftsanläggningar och erbjuder 
såväl lokala som internationella 
investerare attraktiva och konkur-
renskraftiga investeringsobjekt 
i Norden och Baltikum. Sedan 
starten 1990 har Eolus medverkat 
vid etableringen av 484 av de 
cirka 3 100 vindkraftverk som  
idag finns i Sverige.

Om oss
Q1 

2015-09-01
-2015-11-30

Q1
2014-09-01

-2014-11-30

Helår
2014-09-01

-2015-08-31

Nettoomsättning, MSEK 17,1 363,7 1 502,1

Rörelseresultat, MSEK -19,8 29,6 90,0

Resultat före skatt, MSEK   -27,2 20,5 75,2

Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -7,7 -2,7 3,7

Periodens resultat, MSEK -21,6 15,5 80,0

Resultat per aktie före/efter utspädning SEK -0,86 0,63 3,25

Eget kapital per aktie, SEK 28,5 38,24 29,36

Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -79,2 -144,2 714,9

Balansomslutning, MSEK 1 355,6 1 853,9 1 259,4

Nettoskuld - /Nettokassa +, MSEK 0,3 -565,1 52,6

Orderstock per balansdagen, MSEK 431,9 272,7 424,2

Under perioden drifttagna verk, antal 0,0 22,0 33,0

Verk överlämnade till kund, antal 2,0 11,1 54,1

Under perioden drifttagna verk, MW 0,0 48,2 68,6

Verk överlämnade till kund, MW 4,0 21,4 101,9

Elproduktion, GWh 36,9 79,6 242,3

Soliditet, % 52,4 51,4 58,1

Avkastning på eget kapital efter skatt, % neg 6,6 9,7

KONCERNENS RESULTAT I KORTHET
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Kalendarium
7 MARS
Företagspresentation av Eolus hos
Aktiespararna i Göteborg Hisingen.

8 MARS
VD Per Witalisson talar på 
konferensen Meeting Point 
Urban Magma i Kristianstad.

12 MARS
Eolus arrangerar vindkraftsseminarium. 
Kvänum. Mer information på sidan 10.

15 APRIL
Invigning av vindpark Fröreda.  
Fröreda i Hultsfreds kommun.

21 APRIL
Delårsrapport Q2,
september 2015-februari 2016.

9-10 MAJ
Eolus deltar på New Energy Investor. 
Summit. Zürich.

6 JULI
Delårsrapport Q3,  
september 2015-maj 2016.

29-30 JUNI
Eolus medverkar som utställare 
på Borgeby Fältdagar.

25 OKTOBER
Bokslutskommuniké för 2015/2016.

26-27 OKTOBER
Eolus medverkar som utställare på  
Vind 2016. Stockholm.
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SOM TRADITIONEN BJUDER SÅ ARRANGERADE EOLUS ETT VINDKRAFTS- OCH MILJÖ- 

SEMINARIUM I SAMBAND MED BOLAGETS ÅRSSTÄMMA. PRECIS SOM TIDIGARE ÅR LOCKADE 

DENNA DAG MÅNGA ÅHÖRARE SOM FICK HÖRA SPÄNNANDE FÖREDRAG OCH BESÖKA  

INTRESSANTA UTSTÄLLARE FRÅN EN RAD SEKTORER MED KOPPLING TILL VINDKRAFT.

Omkring 280 personer slöt upp för denna 
dag vilket visar att intresset för Eolus, 
vindkraft, miljö och ekonomi är stort vilket 
också Eolus VD per Witalisson noterade i 
sin välkomsthälsning. Som vanligt var se-
minariet öppet för alla och sorlet i pauser-
na när besökarna tog chansen att mingla 
med varandra och utställarna visade på 
stort engagemang. På programmet denna 
dag fanns ett varierat utbud av föreläsare. 

Morgonen inleddes med att klimatfors-
karen Gustav Strandberg från Rossby 
Centre vid SMHI pedagogiskt förkla-
rade vad som händer med vårt klimat. 
Bland annat visade Strandberg statistik 
över mängden koldioxid i atmosfären som  
visade att halterna varierat över tid. Dock 
kan noteras att halterna aldrig varit högre 
än nu och att spannet med maxnivåer om 

300 ppm (delar per miljon) som tidigare 
inte överskreds nu överskridits med råge 
och nått 400 ppm. Ökningen har skett 
mycket snabbt och Strandberg menade 
att det är tydligt klarlagt att det är något 
som skiljer vår tid från historien.

Pierre Carlsson på Handelsbanken  
Capital Markets pratade om orsaken till 
ökningen av mängden koldioxid, nämligen 
oljan. Carlsson kunde visa hur oljepriset 
sjunkit som en sten under det senaste  
året och vilka konsekvenser det fått för  
de producenter som har höga produk-
tionskostnader och hur det påverkar 
investerings viljan inom energisektorn. 
Boomen inom skifferolja i USA lyftes ock-
så fram och de ekonomiska svårigheter 
som uppstått i spåren av låga världsmark-
nadspriser på olja. På den något konspira-

toriska frågan om OPEC bibehåller höga 
produktionsnivåer för att försöka slå ut an-
dra produktionsmetoder som förnybart el-
ler om det handlar om att positionera sig 
inom oljesektorn blev svaret från Carlsson 
det sistnämnda. Allt med tillägget att ett 
lågt oljepris naturligtvis har inverkan på 
andra produktionsmetoder också.

Miljö, klimat och vindkraft 
i fokus på populärt 
evenemang

Årsstämma 2016 
Den 30 januari höll Eolus Vind AB 
(publ) årsstämma i Hässleholm.  
Antalet ledamöter i styrelsen fast- 
ställdes till fem stycken vilket var  
en minskning med två ledamöter.  
Lämnade styrelsen gjorde en av  
bolagets grundare och den tidigare  
VD Bengt Simmingsköld samt Niclas 
Eriksson. Under det föregående  
räkenskapsåret avled styrelseleda-
moten Tord Johansson. Den nya  
styrelsen består av de omvalda  
ledamöterna Hans-Göran Stennert 
(ordförande), Fredrik Daveby, Sigrun 
Hjelmquist, Jan Bengtsson samt den 
nyvalda ledamoten Hans Johansson. 
Årsstämman beviljade styrelse och  
VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2014/2015 och fastställde utdelningen 
till 1,50 SEK per aktie. Därtill god -
kände årsstämman förvärv av två 
vindkrafts projekt under utveckling  
i Nevada i USA. VD Per Witalisson  
talade i sitt VD-ord bland annat om 
marknadsutvecklingen, Eolus roll  
på marknaden samt insteget i USA. 
Hela Per Witalissons VD-ord från  
årsstämman finns att se på Eolus  
hemsida www.eolusvind.com

Maria Wetterstrand



Från branschorganisationen Svensk 
Vindenergi kom analytikern Alexandra 
Lindfors och berättade om EU:s energiu-
nion och de möjligheter som den kan föra 
med sig för Sverige och svensk vindkraft. 
Lindfors berättade om grunderna i arbetet 
med energiunionen som är att minska sår-
barheten och trygga energiförsörjningen, 
göra energiförsörjningen mer hållbar samt 
säkerställa den europeiska konkurrens-
kraften. I dagsläget importerar EU cirka  
53 procent av all sin energi. Lindfors me-
nade att Sverige har allt att vinna på detta 
arbete och att vi som land kan spela en 
nyckelroll då vår förutsättningar för fort-
satt utbyggnad av vindkraft och andra  
förnybara energislag är mycket goda.  
Här finns dock mycket mer att göra med 
alltifrån bättre marknadsföring (Norge 
framhölls som ett land som varit bättre  
på detta) av vad Sverige kan bidra med  
till fysiska förutsättningar för att kunna  
exportera mer el. 

Malin Hansson från Power Circle pra-
tade om energilagring och vilka möjlighe-
ter det ger för en övergång till ett 100 pro-
cent förnybart energisystem. Hansson 
berättade om olika typer av energilager 
som finns och la mest fokus på batterilag-
ring. Här belystes bland annat de hemma-
batterier som Tesla utvecklat och som kan 
vara med och förändra energimarknaden  

i grunden. Energilagring kan ske på många 
olika nivåer och skapa förutsättningar för 
att öka andelen intermittent elproduktion.

Energitrenderna efter klimatmötet i Pa-
ris stod på agendan för Marcus Wråke, 
chef för energienheten på Svenska Miljö-
institutet (IVL). Wråke menade att klimat-
mötet i grunden utgör ett systemskifte i 
global klimatpolitik. Detta på grund av att 
det finns en ambitiös långsiktig ambition 
och att det råder bred samsyn mellan 
världens länder. I sin tur ger detta stora 
möjligheter då el kommer att spela en 
större roll i energisystemet med vind  
som en av de viktigaste komponenterna. 
Enligt IVL:s prognoser finns det en enorm 
potential för vind i Sverige och Norden. 
Ett scenario är att cirka 1/3 av elproduk-
tionen i Norden år 2050 kan komma från 
vindkraft. Wråke kunde också konstatera 
att energisystemet är ineffektivt idag

Sist ut under dagen var den gröna  
debattören Maria Wetterstrand. Hon 
tyckte att det var extra spännande att få 
komma till Eolus då bolaget varit en aktör 
som gått före och visat att det funnits sto-
ra möjligheter inom vindkraft. Just detta 
med att det måste finnas entreprenörer, 
företag, organisationer och länder som  
går före och visar vägen var ett genom-
gripande tema i Wetterstrands anförande. 

 

Attityden att det går att ändra och förbätt-
ra är oerhört viktig underströk hon och 
påpekade retoriskt att vi utan denna  
attityd hade varit kvar på stenåldern.

Under dagen höll även Eolus VD Per  
Witalisson ett föredrag om marknaden 
för vindkraft och Eolus roll på densamma. 
Vindkraftens fantastiska utveckling i Sve-
rige lyftes fram samtidigt som Per konsta-
terade att det i dagens marknadsläge 
med låga samlade ersättningsnivåer för  
el och elcertifikat bara är de absolut bästa 
projekten som realiseras. Samtidigt som 
det finns utmaningar att tackla finns det 
också möjligheter för ett bolag som Eolus 
med en snabb teknisk utveckling, nya  
affärsmodeller och nya marknader. Ett  
exempel på nya marknader är det insteg 
som Eolus gör på den amerikanska mark-
naden med förvärv av två vindkraftspro-
jekt under utveckling i västra Nevada.

Eolus seminarium i samband med  
årsstämman återkommer naturligtvis 
nästa år med ett spännande program 
och intressanta utställare.
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Gustav Strandberg

Pierre  
Carlsson

Malin 
Hansson

Markus 
Wråke

Missade du dagen i Hässleholm och är  
nyfiken på att se och höra de olika före-
dragen? Då kan du se dessa via Eolus 
hemsida www.eolusvind.com

Missa inte! 
Eolus genomför ett nytt spän-nande seminarium. Denna  gång i Kvänum den 12 mars.  Läs mer om detta arrangemang  på sidan 10 i detta nummer  av Nya Vindar eller på  www.eolusvind.com.  

VÄLKOMNA!

Alexandra 
Lindfors



Vem är Martin Jansson?
Jag arbetar som Handelsbankens råvarus-
trateg och ansvarar för bankens samlade 
syn på råvaror. Jag lever tillsamman med 
min hustru som jobbar som jurist och våra  
två barn, sex och tre år samt en hund av  
rasen Shiba. Största delen av min fritid 
spenderar jag med min familj och barnens 
favoritaktivitet, krabbfiske på bryggan 
men jag försöker också få egen tid  
som jag ägnar åt kitesurfing och jakt. 

Vad innebär ditt arbete som  
Senior commodity strategist?
Det innebär att jag följer de specifika  
rå varumarknaderna men också gruv,  
metall, och oljeindustrin utöver makro-
ekonomi i breda termer. För en råvaru-
strateg är Kina den enskilt viktigaste 
marknaden och det är kinarelaterade  
analyser som tar det mesta av min tid.  
Baserat på vad som händer på råvaru-
marknaden hjälper jag till att ta fram  
strategier till våra kunder, både privata  
investerare och industriella bolag för  
hur de bäst hanterar investeringar och 
prissäkringar på råvarumarknaden.

Det har under det senaste året varit 
fallande priser på de flesta råvaror. 
Varför?
Decenniet 2001-2011 medförde en  
gigantiskt ökande efterfrågan på de flesta 
råvaror när Kina urbaniserade 225 miljoner 
invånare samtidigt som befolkningens 
medelinkomst steg till nivåer då konsum-
tionsmönstret blir mer råvaruintensivt.  
Producenterna av råvaror blev överras-
kade av efterfrågan och priserna steg  
omkring 400 procent på fem år. De höga 
priserna fick producenterna att återinves-
tera i produktionskapacitet och sedan 
2011 har denna nya kapacitet kommit  
i produktion samtidigt som Kina gått in  
i ett mer moget skede med lägre och  

mindre råvaruintensiv tillväxt. Därmed  
har produktionen växt i fatt efterfrågan 
och priserna normaliseras då ner mot 
produktions kostnaden för respektive  
råvara.

Vad karaktäriserar den globala  
marknaden för energi?
Energimarknaden skiljer sig från metaller 
och stål i bemärkelsen att konsumtionen 
är mer kontinuerlig över en konjunktur-
cykel och inte så förknippad med infras 
trukturella projekt som metallefterfrågan. 
Energikonsumtionen är också mer bero-
ende av konsumenterna och mindre av  
industriproduktionen än metallråvarorna.  
Energiråvaror påverkas också mer av 
strukturella förändringar. Jag är till exem-
pel övertygad om att mina barnbarn  
kommer vara omgivna av stål men tror  
inte de kommer se kol förbrännas för  
att skapa elektricitet.

Hur stor påverkan har oljepriset 
 på övriga energisektorn?
Inom energi finns det en högre grad av 
substitution mellan råvaror och kraftkällor 
och därmed en större prispåverkan mellan 
råvarorna. Kol är fortfarande en domine-
rande kraftkälla i världen. Kolpriset var  
visserligen på väg ner när oljan började 
falla 2014, men oljeraset har sannolikt 
spätt på kolprisnedgången.

OPEC har valt att inte dra ner på  
sin oljeproduktion trots det kraftiga 
prisraset. Vilka konsekvenser får det  
för oljemarknaden och i förlängningen 
hela energisektorn?
OPEC hade inget bättre alternativ när 
USA:s skifferolja ökade så snabbt i volym. 
Hade OPEC skurit ner sin egen produktion 
för att stärka oljepriset hade USA:s pro-
duktion växt ännu snabbare och då hade 
OPEC blivit tvungna att skära ner ytterli-

gare. Med den strategin hade OPEC  
successivt skurit ut sig själv ur marknaden.
Nu har oljeprisraset trimmat oljeproducen-
ternas kostnader och därmed sänkt trös-
keln för att producera tidigare dyra olje-
källor. Vi kommer därför få leva med ett 
oljepris omkring USD 30/fat under flera  
år framöver. Det pressar i sin tur priset på 
andra energiråvaror och sänker lönsamhe-
ten i energiprojekt med icke fossil råvara.

Efter klimatmötet i Paris har många  
talat om ett genombrott i arbetet med 
att reducera utsläppen av växthusga-
ser. Vad är marknadens syn på detta?
Efter alla turer kring koldioxid har markna-
den en mer luttrat inställning och avvaktar 
bevis på förändringar snarare än politiska 
uttalande. Många aktörer i den finansiella 
marknaden har ”bränt” sig på investeringar 
som byggde på stigande pris på koldioxid, 
såsom det var tänkt när handeln med  
utsläppsrätter startade.

Utsläppshandeln i EU har i praktiken 
havererat. Ser ni att man kommer  
att kunna göra förändringar som  
prisar in de negativa miljöaspekter  
som fossila bränslen ger?
Just nu upplever vi inte att det är en priori-
terad fråga för EU:s politiker. Andra frågor 
som migrationen och mjölkböndernas  
situation har sargat förhandlingsläget  
inom EU senaste året.

Det talas allt mer om så kallade  
”stranded assets”, alltså investeringar 
som blir värdelösa eller minskar signifi-
kant i värde, inom den fossila sektorn. 
Vad är er uppfattning om det?
Helt klart ett intressant tema. Om klimat-
målen från Paris ska bli verklighet kan  
3/4 av dagens fossila reserver i marken 
inte tas upp i produktion. Tidigare var det 
mer ett svävande orosmoln men senaste 
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Skarp strateg  
på råvarumarknaden

ANALYSER AV SKEENDEN I KINA ÄR EN VIKTIG DEL AV ARBETSVARDAGEN FÖR 

RÅVARUSTRATEGEN. MARTIN JANSSON PÅ HANDELSBANKEN SER TYSKLAND 

SOM EN UTMÄRKT FÖREBILD I OMSTÄLLNINGEN TILL FÖRNYBART.



”Om 
klimatmålen

från Paris ska  
bli verklighet kan

3/4 av dagens 
 fossila reserver i 

marken inte tas  
upp i produktion.”

data säger att 82 procent av kol-
reserverna inte går att producera, vilket  
redan märks då kolkraftverk med  
kolgruvor i EU eller USA är osäljbara. 
För naturgas är siffran 49 procent och 
olja 33 procent. Geografiskt ser 
Mellan östern ut att klara sig ganska 
bra medan Nordamerika med kol och 
oljesand ligger sämre till. Vi konstate-
rar också att producenternas intresse 
för att prospektera för att utöka reserv-
basen minskat dramatiskt.

Vad tror ni om utvecklingen för det 
förnybara globalt och i Sverige?
Teknikutvecklingen för alternativa  
förnybara energikällor går fort och är 
spännande. Tysklands omställning med 
sol och vindkraft är enastående och en 
förebild för andra länder. Norra Europa 
har utmärkta förutsättningar med vat-
tenkraften som reglerkälla i systemet, 
som växer med ökad elhandel.

En allt vanligare ägare av vindkraft 
i Sverige är institutionella investe-
rare i form av återförsäkringsbolag 
och pensionsfonder. Vad är det som 
är drivande för deras investeringar?
Långsiktiga, stabila kassaflöden  
med låg risk som passar utbetalnings-
flödena i deras portföljer.

Svenska institutionella investerare 
har hittills generellt sett varit  
mindre benägna till direktinveste-
ringar i vindkraft än sina utländska 
kollegor. Vad kan det bero på och 
tror du att vi kommer att få se en 
förändring?
I Sverige är AP-fondernas agerande 
något av en normbildning för större  
institutionella placerare. Utomlands är 
pensionsbolagen stora ägare av infra-
struktur men så är inte fallet i Sverige.

7INTERVJUN
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Kraftig produktions-
ökning för vindkraften
Produktionen från den svenska vindkraften steg kraftigt under 2015 beroende på utbyggnad såväl som goda vindar. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) producerade den svenska vindkraften totalt cirka  16,6 TWh under 2015 jämfört med 11,5 TWh under  2014 vilket innebär en ökning med nästan 45 procent. Vindkraften stod för 10,5 procent av den svenska el-produktionen medan vattenkraften stod för 46,7 procent och kärnkraften för 34,3 procent. Under året uppgick den svenska nettoexporten av el till cirka 22,5 TWh.

Vindpark Fröreda  
färdigställd
Vindpark Fröreda i Hultsfreds kommun har färdigställts och 
överlämnats till kunderna Region Skåne och Sundbybergs 
Stad. Totalt består parken av sju Vestas V126 3,3 MW vind-
kraftverk med en totalhöjd på 180 meter. Verken är de största 
som Eolus hittills etablerat och invigning av parken kommer att 
ske i april. En förhandsversion av den film Eolus håller på att ta 
fram rörande byggnationen av vindparken finns att se på Eolus 
hemsida www.eolusvind.com och You Tube.

Nya verk beställda  
från Vestas
I slutet av januari beställde Eolus åtta vindkraftverk av Vestas 
för uppförande i vindpark Långmarken i Kristinehamns kom-
mun under hösten 2016. Verken är av modell V126 3,3 MW och 
avtalet omfattar även ett femårigt fullserviceavtal. Eolus avser 
att avyttra parken nyckelfärdig till investerare. Två av verken 
kommer att avyttras till offentliga investerare efter att Eolus 
vunnit offentliga upphandlingar rörande vindkraft som genom-
förts av Landstinget i Kalmar Län och Malmö Stad. Det är för 
övrigt andra gången som Eolus vinner en offentlig upphandling 
genomförd av Malmö Stad. Sedan tidigare äger Malmö Stad ett 
av verken i vindpark Nötåsen i Sundsvalls kommun som består 
av fyra Gamesa G114 2,0 MW.

Eolus på världens 
näst största vind-
kraftsmarknad
Eolus har tagit steget in på den amerikanska vindkrafts-
marknaden. Detta genom att Eolus nystartade amerikanska 
dotter bolag förvärvat två vindkraftsprojekt som är under  
utveckling i de västra delarna av delstaten Nevada. Projekt-
en det handlar om Crescent Peak och Comstock. I Crescent 
Peak handlar det om ett projekt i storleksordningen  
200-600 MW och i Comstock ett projekt i storleksordningen 
20-100 MW. Syftet med förvärven är att utveckla och opti-
mera projekten och att därefter avyttra dem som byggklara 
projekt. Eolus VD Per Witalisson är väldigt nöjd med Eolus 
insteg på den amerikanska marknaden.
  – Affären innebär en diversifiering av Eolus projektport-
följ som ger oss möjlighet att med en begränsad insats för-
värva och tillsammans med säljarna vidareutveckla två pro-
jekt med god potential. USA är en marknad där behovet av 
förnybar  energi uppmärksammats allt mer på både federal 
och delstatlig nivå och där flera delstater ökat ambitions-
nivån för utbyggnaden kraftigt.
  Satsningen i USA kommer att ledas av Eolus tidigare 
vice VD Hans-Christian Schulze som numera är bosatt i 
USA. Projekten kommer att utvecklas tillsammans med sälj-
arna och affär en omfattar en delning av nettovinsten mellan 
Eolus och säljarna vid en framtida försäljning av projekten. 
Näst efter Kina är USA världens största vindkraftsmarknad.

Ed Duggan från Alton Energy och 
Hans-Christian Schulze från Eolus  
vid Crescent Peak.

SMÅTT OCH GOTT
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Favorit i repris: Tävling!
Eolus frågetävling som gjorde debut i Nya vindar #3 2015  
är ett uppskattat inslag och nu har du chansen att delta igen.

Frågor

I vindpark Fröreda i Hultsfred har Eolus etablerat sju  

Vestas V126 vindkraftverk. Alla verken är sålda till offentliga  

investerare efter offentliga upphandlingar. Vilka två aktörer är köpare? 

1
Enligt statistik från Svensk Energi producerade den svenska vindkraften 16,5 TWh  

under 2015. Frågan är dock hur mycket svensk vindkraft producerade år 2006?

2
I samband med Eolus årsstämma den 30 januari lämnade en av bolagets grundare  

och tillika dess mångårige VD sin plats i styrelsen. Vad heter denna person?

3

Vem är VD för branschorganisationen Svensk Vindenergi?

5

Sverige är sedan den 1 november indelat i ett antal  

elprisområden. Hur många är dessa elprisområden?

4

Vilka två länder i världen har mest installerad vindkraft?

6

Inslaget med en tävling i Nya Vindar har varit uppskattat så vi 
fortsätter helt enkelt med ännu en upplaga. Som tidigare är det 
sex vindkrafts- och energirelaterade frågor som ska besvaras. 
Fina priser utlovas till vinnarna med en bärbar högtalare till  
mobiltelefoner som förstapris. Sammanlagt fem vinnare  
kommer att dras bland dem som svarar rätt på frågorna.

DINA SVAR SKICKAR DU
antingen via mail till johan.hammarqvist@eolusvind.com  
eller på postadress ”Tävling”, Eolus Vind AB, Box 95,  
281 21 Hässleholm.

VINNARE SAMT RÄTT SVAR I FÖRRA TÄVLINGEN:
De rätta svaren på förra numrets tävling är följande:

1. Generaldirektören för Svenska Kraftnät heter Mikael Odenberg.
2. När verksamhetsåret 2014/2015 tog slut den 31/8 2015 hade Eolus medverkat vid etableringen av 477 vindkraftverk.
3. Den svepta arean för ett vindkraftverk av modell Vestas V126 är cirka 12 500 m2.
4. Den tyska omställningen av energisystemet heter Energiewende.
5. Sveriges klimatambassadör heter Anna Lindstedt.
6. Turbintillverkaren Enercon är från Tyskland.

Av de som svarat rätt blev dessa fem vinnare:
Jon Erik Nordstrand, Kullavik. Martin Holmén, Kristianstad. Per Inge Eriksson, Asarum. Tore Vestergård, Osby. Stefan Johansson, Vara.

Vinn fina priser!
Högtalare till mobilen
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Eolus årliga seminarium är 
en framgångsrik tradition i 

Hässleholm i samband med 
årsstämman i bolaget. 

Nu utökar vi och genomför 
ett spännande seminarium i 

Västra Götaland. Hela dagen 
är gratis och öppen för 

alla intresserade.  

Ta chansen att höra mer 
om vindkraft, miljö och 

energisektorn samt träffa 
företrädare för Eolus.

VÄLKOMMEN!

Nytt miljö- och  
vindkraftsseminarium

Per Witalisson, VD för Eolus

Thomas Nilsson, senior originator på Axpo.

Eolus driftavdelning berättar om det drifterbjudande 
Eolus har till ägare av vind kraftsanläggningar

Kikki Kleiven, forskare vid Bjerknescentret för klimatforskning vid Bergens Universitet

Jakob Lagercrantz, grundare av 2030-sekretariatet som drivs av tankesmedjan Fores

Marcus Landelin, vice VD för Eolus, Mikael Henriksson, säljare för Eolus

Tid Lördagen 12 mars 2016 klockan 9.30-14.45

Plats Lumber & Karle, Kvänum

Hotellerbjudanden från Lumber & Karle för er  
som vill övernatta. Enkelrum kostar 940 kronor  
och dubbelrum 1 190 kronor och bokas direkt  
hos Lumber &  Karle på telefon 0512-709 00.

Obligatorisk anmälan senast 9 mars till
vindkraftsseminarium@eolusvind.com

Läs mer på
eolusvind.com

Th
om

as
 N

ils
so

n

Kikki Kleive

n

Ja
ko

b 
La

ge
rc

ra
nz



EOLUS HAR UNDER VINTERN 2015/2016 UPPFÖRT TRE VIND-

KRAFTVERK I STÅNGBY (ELPRISOMRÅDE 4) I LUNDS KOMMUN 

I SKÅNE. VERKEN ÄR BELÄGNA CIRKA 5 KM NORR OM LUND I 

PRIMÄRT ÖPPEN JORDBRUKSMARK. I NÄROMRÅDET FINNS 

SEDAN TIDIGARE FLERA VINDPARKER ETABLERADE. NU HAR 

DU MÖJLIGHET ATT INVESTERA I EN DRIFTSATT ANLÄGGNING.

Så här kan du eller 
ditt företag bli del-
ägare i Stångby:
Verken sköts via ett driftbolag. Syftet  
är att dela på produktionsintäkter,  
drift- och servicekostnader.

DRIFTBOLAGETS UPPLÄGG:
• Eolus har bildat bolaget
• Ett av verken säljs som tiondelar   
 (1/10)
• Varje andelsägare kan äga en eller  
  flera andelar
• Andelsägaren svarar för finansiering   
 av sin andel/andelar

PROJEKTINFORMATION:
Stångby vindpark består av tre stycken 
Enercon E82 2,3 MW med en navhöjd 
på 78 meter. Beräknad årsproduktion 

per verk uppgår till 5,6 GWh. Ett av  
verken säljs i andelar medan övriga  
har sålts eller säljs som hela verk.  
Hela parken drivs genom ett gemen-
samt driftbolag.

Eolus levererar komplett driftsatt an-
läggning. Det innebär att projektets  
alla delar har hanterats fram till slut-
besiktning och övertagen anläggning.

Eolus har tecknat ett mångårigt full-
serviceavtal (EPK) med Enercon.  
Om en komponent skulle gå sönder,  
exempelvis en vinge, byter Enercon 
ut komponenten/komponenterna  
”utan kostnad” för investerarna i  
parken. Detta innebär en stor trygghet  
i investeringen Serviceavtalet innehåller 
även en tillgänglighetsgaranti på 97 %.  
Därutöver ingår komplett drift- och  
förvaltningstjänst från Eolus i investe-
ringen.

KATARINA TIDEMAN
010-199 88 25

katarina.tideman@eolusvind.com

HENRIC KARLSSON
010-199 88 72

henric.karlsson@eolusvind.com

KONTAKTA OSS OM DU VILL VETA MER OM  
MÖJLIGHETERNA ATT INVESTERA I STÅNGBY:

Stångby
Möjlighet att 
investera i 
anläggning 
driftsatt 2016

EOLUS ERBJUDER KOMPLETTA 
DRIFT- OCH FÖRVALTNINGS-
TJÄNSTEN FÖR ETT BEKYMMERS-
FRITT ÄGANDE. 

I tjänsten ingår att Eolus hanterar all  
administration av parken (bland annat 
löpande bokföring och hantering av  
försäkringar) och att Eolus är anlägg-
ningens kontaktperson mot turbin-
leverantören, myndigheter och försäk-
ringsbolag. Vidare innebär det att Eolus 
driftingenjörer kontrollerar och över-
vakar anläggningen via vår driftcentral, 
följer upp planerad och oplanerad  
service, genomför löpande besök  
på sajt och gör årliga inspektioner  
av anläggningen. Utöver detta ingår  
att tillse att villkor i tillståndet efterföljs,  
att en aktuell kontrollplan finns, genom-
förande av skyddsronder för att upp-
rätthålla Arbetsmiljöverkets krav på 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2001:01) samt att se till att trycksatta 
tankar och hissanordningar besiktigas. 
Det kommer att finnas en kontaktper-
son på Eolus för alla ärenden som  
rör anläggningen och det avlämnas  
månadsrapporter om anläggningen  
och dess prestanda.

Vill du veta mer  
om hela eller delar av denna 
tjänst till din anläggning?  

Kontakta Eolus för en genomgång  
av våra tjänster och ditt behov.

THOMAS ANDERSSON  
010-199 88 56
thomas.andersson@ 
eolusvind.com

drift@eolusvind.com

Vill du ha ett  
problemfritt  
ägande?
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Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm

Det här gör vi till vardags
Sofie Andersson jobbar på ekonomiavdelningen på Eolus 
huvudkontor i Hässleholm. Sofie ansvarar för ekonomin  
i Eolus olika svenska dotterbolag samt några av de  
driftbolag som Eolus sköter åt kunder. Arbetet innebär  
löpande redovisningsarbete, upprättande av bokslut,  
produktionsanalyser och annat som rör det ekonomiska 
arbetet i dessa bolag.

I sitt arbete har Sofie ett nära samarbete med Eolus drift-
avdelning som finns i Halmstad. Tillsammans med drift-
ingenjör Pontus Wittzell går Sofie här igenom driftstatus 
på ett antal av de anläggningar som finns under Sofies 
ansvar. Sofie och Pontus har huvudansvaret för de  
vindkraftsanläggningar som Eolus självt äger. Utöver  
att arbeta med att maximera produktion och minimera 
produktionsbortfall i egna anläggningar erbjuder  
Eolus ett helhetskoncept för drift och förvaltning av  
anläggningar åt såväl svenska som utländska kunder.  
Allt för att ägarna ska få ett bekymmersfritt ägande.

Sofie på kontoret i Hässleholm.

Våra samarbetspartners:

Pontus och Sofie på plats i Halmstad.


