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2 ledare

V
i kan se tillbaka på en händelserik 
sommar för Eolus. Efter ett tredje 
kvartal där vi inte etablerade 
några vindkraftverk på grund av 

det lager av verk som byggdes upp under 
2012 så har vi etablerat 8 vindkraftverk, 
beställt 11 Vestas V90 2,0 MW och slutfört 
affären med Munich Re – det återförsäk-
ringsbolag som i juli övertog 14 uppförda 
vindkraftverk. Bland annat de 8 verk i 
Hakarp i Ronneby som invigdes på Global 
Wind Day den 15 juni med landshövding 
Berit Bylund Andnor som invigningstalare.

Våren och sommaren har bevisat att  
Eolus affärsmodell och unikt breda kund-
bas verkligen fungerar. Vi har sålt vindkraft-
verk i andelsägda parker som Knuts Kulle 
i Gnosjö och avyttrat idrifttagna verk till 
en stor internationell kund i tyska Munich 
Re. Vi har etablerat 5 verk i Lerkaka åt det 
danska vindkraftsbolaget EWII samtidigt 
som 3 kommuner eller kommunägda bolag 
har investerat i verk på olika platser i lan-
det. Under hösten kommer vi att etablera 
7 Vestas V90 åt EWII i Stensåsa i Vetlanda. 
Fortsatt kommer Eolus traditionella  
andelskunder att vara ett viktigt kund- 
segment men gradvis kommer vi att se  
en förskjutning mot att internationella in-
vesterare utgör en allt större procentuell 
andel av vår försäljning. Att Eolus står 
starkt när förändringens vindar blåser  
borgar för att vi även fortsättningsvis 

kommer att vara en av Sveriges ledande 
vindkraftsaktörer. Jag är också övertygad 
om att den kompletta drift- och adminis-
trationstjänst vi nu erbjuder landets vind-
kraftsägare kommer att bidra till detta.

Under det kommande räkenskapsåret in-
tensifierar Eolus arbetet med våra utlands-
satsningar. Vårt goda rykte som en av de 
ledande projektutvecklarna på marknaden 
har gett möjlighet till viktiga samarbeten 
i Lettland och Norge – länder med stor 
potential för vindkraft. I Norge har Eolus 
tecknat avtal med Statskog som är 
landets största markägare om att 
undersöka möjligheterna för eta-
blering av vindkraft på utvalda 
fastigheter. I Lettland har avtal 
tecknats om att undersöka 
möjligheterna att etablera 
vindkraft på fastigheter ägda 
av Bergvik Skog.

Till sist vill jag bara uppmana 
er alla att redan nu notera den 
25 januari i era kalendrar. Då 
äger årsstämman samt vårt 
traditionsenliga vindkrafts-
seminarium rum i Hässleholms 
Kulturhus.

Per Witalisson
Verkställande direktör

”Vårt goda rykte i branschen 
för med sig stora möjligheter”

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 mer än 400 av 
de cirka 2 500 vindkraftverk som 
idag finns i Sverige.

Om oss
Q3

2013-03-01-
2013-05-31

Q3
2012-03-01-
2012-05-31

Q1-Q3
2012-09-01-
2013-05-31

Q1-Q3
2011-09-01-
2012-05-31

Helår
2011-09-01-
2012-08-31

Nettoomsättning, Mkr 43,1 411,7 511,4 1189,6 1887,9

Rörelseresultat, Mkr 18,8  54,5    135,9 104,4 81,2

Resultat före skatt, Mkr  10,6 39,7    102,9  77,0 41,9

Periodens resultat    7,0     28,4  116,2  54,9 28,3 

Resultat per aktie, kronor 0,29 1,14 4,67    2,20 1,13    

Eget kapital per aktie, kronor 37,64 34,97 37,64 34,97 33,92

Under perioden etablerade verk, antal    0 21     22    47 81    

Under perioden etablerade verk, MW     0 39,6 46,1    89,3     155,3

Nettoförändring egna verk, MW -0,2    2,0     18,9     7,7 41,1

Elproduktion, GWh 65,1 27,2 191,4 90,6 111,2

resultat i kortHet
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Kalendarium
25 sePtember
Kommunikationschef Johan  
Hammarqvist presenterar Eolus  
hos Redeye CleanTech. Stockholm.

28 sePtember
Invigning av Lerkaka vindkraftpark  
i Borgholms kommun.

9 oktober
Investeringsträff. Falun.

17-19 oktober
Eolus medverkar vid Företagarforum.
Sandviken.

23-24 oktober
Eolus medverkar på Vindmässan. 
Stockholm.

24 oktober
VD Per Witalisson delatar i panel-
diskussion med rubrik ”Så ser  
vi på framtida investeringar  
i den svenska marknaden”.  
Vindmässan i Stockholm.

23-26 oktober
Eolus medverkar på Elmia Lantbruk, 
djur & inomgård. Jönköping.

26 oktober
Invigning av vindkraftsparkerna  
Kaptensberget och Åsen.  
Hofors och Sandviken.

30 oktober
Bokslutskommuniké september 
2012-augusti 2013.

15 noVember
Eolus medverkar som sponsor på 
Hässleholms Galakväll. Hässleholm.

16 januari 2014
VD Per Witalisson talar på Pareto 
Securities konferens om kraft och 
förnybar energi. Oslo.

23 januari 2014
Delårsrapport Q1.

25 januari 2014
Årsstämma och vindkrafts- 
seminarium. Hässleholm.

Eolus Vind AB (publ) 
Box 95 • 281 21 Hässleholm 

www.eolusvind.com
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F
ör Eolus del har det varit en na-
turlig utveckling att rikta blickarna 
mot grannländerna. En av anled-
ningarna är att det i takt med att 

den svenska marknaden mognar, är före-
tagsmässigt klokt att titta på långt mindre 
mogna marknader i närområdet. Flera 
grannländer har en mycket stor potential 
för utbyggd vindkraft. I fallet med Norge, 
där Eolus etablerade verksamhet under 
våren 2012, är det också en naturlig följd 
av både den gemensamma elmarknaden 
och den gemensamma marknaden för 
elcertifikat som infördes vid årsskiftet 
2011/2012. I de baltiska länderna finns det  
geopolitiska skäl till en utbyggd inhemsk 
elproduktion från bland annat vindkraft  
för att minska beroendet av Ryssland. 
Ryssland har vid ett flertal tillfällen an- 
vänt energiförsörjning som ett politiskt  
påtryckningsmedel.  

ViktiGa aVtal klara
Per den 31 augusti 2012 innehöll den in-
ternationella portföljen platser för drygt  
1 800 vindkraftverk med en möjlig effekt 
på cirka 4 600 MW. Den största delen av 
den internationella portföljen befinner  
sig antingen i förprojekterings- eller pro-
jekteringsstadier. Under räkenskapsåret 
2012/2013 har ett flertal viktiga avtal om 
genomgång av lämpliga platser för vind-

kraft slutits med stora markägare som 
Statskog i Norge och Bergvik Skog i  
Lettland.

utlandsdebut i estland
Den första utlandsetableringen ägde rum 
i Estland genom uppstarten av OÜ Baltic 
Wind Energy. Något som resulterade  
i att två stycken vindkraftverk med en  
effekt om 800 kW vardera byggdes på 
Ösel under 2007. På Ösel äger Eolus, i 
motsats till vad som är vanligt i Eolus  
övriga verksamhet, egen mark. På de  
egna 541 hektaren och på andras fast-
igheter utvecklas projekt med plats för 
omkring 50 vindkraftverk med en sam-
manlagd effekt om 140 MW. Vid årsskiftet 
2012/2013 hade Estland 126 vindkraftverk 
med en total effekt om 269,4 MW.

stora möjliGHeter att Växa
I Lettland, som har goda vindlägen utefter 
Östersjökusten, och i de centralt belägna 
slättlandskapen bedrivs verksamhet i SIA 
Eolus. Vid utgången av räkenskapsåret 
2011/2012 bedrevs förprojektering av  
cirka 115 vindkraftverk med en effekt om 
300 MW. Sammanlagd installerad effekt i 
hela Lettland uppgår till 68 MW fördelat på 
56 vindkraftverk. Potentialen för utbygg-
nad är sålunda stor. Under 2013 har Eolus 
slutit avtal med Bergvik Skog om att med 

En spännande  
framtid med  
internationella  

etableringar
eolus Verkar  

inte bara på den 

sVenska markna-

den utan finns 

också Verksamt 

med dotterbolag  

i baltikum och 

norge. den allra 

första utlands-

etableringen 

skedde på ösel 

2007. i dag utVeck-

lar eolus nYa  

projekt på den 

estniska ön, Vissa 

på egen mark.
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Hur kommer det sig att eolus be-
stämde sig för att gå in i estland?
Det var ju känt att hela Estlands el-
produktion i stort sett helt baserades 
på en mycket miljöskadlig process 
med förbränning av oljeskiffer i stora 
ugnar. Ett föråldrat produktionsätt som 
vi trodde skulle ersättas med något 
bättre och då borde det finnas möjlig-
heter för ett vindkraftbolag. Ett bolag, 
OÜ Baltic Wind Energy med säte på 
Ösel, bildades 2002 för att projektera 
och äga vindkraftverk i Estland. 

Hur såg processen ut från att ni  
fattade beslutet att investera i  
estland till att verken stod på plats? 
Det saknades vindkrafterfarenhet hos 
myndigheter och allmänhet men det 
fanns en positiv inställning till förnybar 
energi. Vi tittade på många bra vind-
kraftområden men oftast saknades 
nätkapaciteten för att ansluta verk.  
Till slut fick vi ok från nätbolaget att 
det är möjligt att ansluta viss kapacitet 
i Nasva hamnområde på Ösel. Till-
ståndsprocessen är något mer formell 
i Estland jämfört med Sverige – först 
projekteringsavtal, därefter markar-
renden som skall till notarius publicus 
för att gälla och det skall alltid finnas 
detaljplan, teknisk dokumentation, 
miljökonsekvensanalys och naturligtvis 
godkännande av nätbolaget. 

Inför investeringsbeslut så var det 
ju viktigt att veta hur vindläget var, 
produktionsresultaten från de få verk 
som fanns hölls hemligt av ägarna så 
vi var ganska osäkra på vindförhål-
landena – var de så bra som vi trodde 
och som en produktionsanalys från 
Universitet på Gotland visade? Men 
beslut togs och verken kom upp och 
står där i Nasva hamn sen år 2007 och 
producerar bra med el. Och samtidigt 
som verken kom upp etablerades ett 
feed-in-system som också ger en god 
ersättning för vindelen.

Vad är de största skillnaderna med 
att projektera och etablera vindkraft 
i estland jämfört med sverige?
Svagt elnät är ett bekymmer och något 
mer formaliteter men annars är skillna-
den inte så stor jämfört med Sverige. 
Det är dock alltid lättare att åstadkom-
ma något i sitt hemland än i ett nytt 
land – särskilt om du måste ha kon-
takter och många olika tillstånd för att 
kunna göra affärer. Att bygga vindkraft 
är ingen vanlig exportprodukt. Estland 
har ju heller inte samma ekonomiska 
standard som Sverige så det gäller, i 
än högre grad, att motivera stödet till 
förnybar energi. Det har varit en lång 
politisk process om supportsystemet 
för all förnybar energi just utifrån frå-
gan vad har Estland råd med?

Vilken potential för vindkraft  
ser du i estland och de två övriga 
baltiska länderna?
Behovet av vindkraft är stort i Estland, 
sett utifrån en miljö och klimatsynpunkt. 
Fortfarande är 90 procent av elenergin 
producerad med hjälp av skifferförbrän-
ning. I Lettland däremot produceras en 
väsentlig del med hjälp av vattenkraft 
men de är, liksom Litauen, beroende 
av importerad el från Ryssland. Det 
finns gamla planer på att de tre baltiska 
länderna gemensamt skall bygga ett 
nytt kärnkraftverk för att ersätta Ingali-
naverket som togs ur drift för ett par år 
sedan, men dessa planer verkar mer 
och mer osannolika då länderna också 
är med i NordPool. Alla baltländerna har 
gott om både skog och vind och med 
tiden kommer nog det natur-
liga valet bli mer vind- och 
biobränslebaserad elpro-
duktion. Potentialen för 
ny vindkraft i Baltikum 
är tillräckligt stor nog för 
att vara intressant för 
en projektör som Eolus 
men man skall vara 
medveten om 
allting tar  
sin tid.

ensamrätt utvärdera deras markinnehav 
i Lettland som uppgår till cirka 100 000 
hektar. Syftet är att identifiera lämpliga 
platser för lönsamma vindkraftsprojekt. 
De platser som bedöms lämpliga har Eo-
lus sedan möjlighet att teckna avtal kring 
för etablering av vindkraftsanläggningar. 
Den lettiska regeringen jobbar för närva-
rande med att utforma ett stödsystem för 
vindkraft.

I den baltiska verksamheten ingår också 
att se över möjligheten att överta påbör-
jade projekt i Litauen.

Flest Projekt i norGe
Den största delen av den internatio-
nella portföljen återfinns i Norge med 
en samlad projektportfölj i tidiga stadier 
som uppgår till 3 900 MW. Bland annat 
bedriver Eolus projekt Øyfjellet utanför 
Mosjøen i Vefsn kommun i Nordland fyl-
ke. Projektet har potential för ett hundra-
tal vindkraftverk med en effekt i spannet 
240-300 MW. Detta att jämföra med de 
315 vindkraftverk med installerad effekt 
på 704 MW som fanns i Norge vid års-
skiftet 2012/2013. Under 2013 har Eolus 
slutit avtal med Norges största markä-
gare, Statskog, rörande utvärdering av 
möjligheterna för Eolus att etablera vind-
kraft på utvalda fastigheter.

InGvaR SvantESSon, senior advisor på Eolus.  
Styrelseledamot i OÜ Baltic Wind Energy och SIA Eolus.

Politik, tålamod  
och lokalkunskap

Öyfjellet, Norge

Estland

Ingvar  
Svantesson



Ansvarsfulla  
investeringar 
skapar förutsättningar för att göra skillnad 

6 interVju

Foto: Nordea



7interVju

Du är chef för ansvarsfulla investeringar 
och bolagsstyrning på Nordea. Berätta 
lite om vad det innebär och varför din 
post är viktig för Nordea?

Som Nordens största förvaltare och  
bank har vi både möjlighet och ansvar 
att utveckla våra produkter och tjänster 
så att inte bara de finansiella värdena ut-
vecklas utan också de miljömässiga och 
sociala. Min roll handlar om att ständigt 
utveckla vår förmåga att hantera risker  
i förvaltningen av kundernas pengar där 
till exempel klimataspekter kan påverka 
avkastningen. Min post i sig är inte viktig, 
det som är viktigt är att vi lyckas möjlig-
göra för kunderna att göra skillnad ge-
nom sina investeringar.
 
När tror du att miljöaspekterna blir helt 
integrerade i företags beslutsfattande?

När de kostar pengar eller när företag 
kan tjäna på att integrera dessa i sina  
beslut. Det finns ingen välgörenhet i  
relation till det här, och om det gör det, 
då har det företaget oftast problem på 
sikt eftersom åtagandet inte är integrerat 
i affärerna. 
 
Hur ser du på den framtida utvecklingen 
för förnyelsebar energi i Sverige och 
Europa?

Givet utvecklingen i resten av världen, 
Afrika och framförallt Asien, kommer 
både Sverige och Europa ställas inför en 
rad svåra energipolitiska beslut, som det 
om avveckling av kärnkraft som Tyskland 
nyligen tagit. Behovet av förnyelsebart 
kommer att öka markant men det som 
spökar är billig kol samt allt större ut-
vinning av skiffergas och oljesand som 
subventioneras av politiska anledningar  
i en rad länder.  

Under det senaste året har vi sett ett 
flertal stora vindkraftsinvesteringar som 
gjorts med utländsk finansiering (främst 
pensionsfonder). Är det en utveckling vi 
kommer att få se mer av?

Jag tror att finansieringen kommer öka 
via publika pensionsfonder och givet  
behovet kommer vindkraft behöva bred-
das i en rad europeiska länder som  
Polen till exempel.

 

Samtidigt som utländska pensionsfonder 
direktinvesterar i svenska vindkraftsan-
läggningar så är det långt färre svenska 
motsvarigheter som gör det. Vad beror 
det på och ser du någon förändrad ten-
dens framöver?

Svenska pensionsfonder är fortfarande 
ganska försiktiga därför att det saknas 
incitament (politiska) och för att de 
saknar kunskap om hur de genom sina 
investeringar kan skapa helt nya mark-
nader, tillväxt och hållbarhet. Jag tror 
dock att detta kommer att förändras  
de närmaste två åren.

sasja beslik är en aV nordens främsta expeter på hållbarhet. han  

har till och med fått medalj aV kungen. i sin roll på nordea motiVerar  

sasja fondbolagen att se ansVar och hållbarhet som själVklara  

delar i bolagens utVeckling. inVesteringar i förnYelsebar energi  

och Vindkraft är exempel på ansVarsfullt agerande som lönar sig.
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Thomas Becker.
Foto: EWEA

Vindkrafts-
seminarium  
i Hässleholm
Traditionsenligt kommer Eolus i 
samband med bolagets årsstämma 
att ordna ett vindkraftsseminarium i 
Hässleholm. Seminariet är kostnads-
fritt och äger rum den 25 januari. Just 
nu pågår arbetet med att sätta ihop 
programmet men vi kan redan nu av-
slöja att Thomas Becker, VD för EWEA 
(European Wind Energy Association), 
är en av talarna. Varmt välkomna!

 slutsålt i  
 Knuts Kulle
 Knuts Kulle vindkraftspark i Gnosjö kommun   
 som Eolus visade som investeringsobjekt i förra 
numret av Nya Vindar är slutsålt och parken 
togs i drift under sommaren. I detta nummer 

(sid 10-11) kan du som missade chansen att 
investera i Knuts Kulle läsa om projekt  

Legeved i Kristianstads kommun.

Örebro-Kumla Vindkraft AB  
köper verk av eolus
Örebro och Kumla kommuner har bildat ett  
gemensamt vindkraftsbolag, Vindkraft i Örebro- 
Kumla AB, med målsättningen att 2020 ha en årlig  
produktion om 150 GWh främst i den egna regionen.  
I juni förvärvade bolaget sitt första driftsatta verk.  
Eolus sålde en Vestas V90 2,0 MW i Frotorp vindkraft-
park i Hallsberg till bolaget.

ny cFo till Eolus
Från och med den 1 oktober kommer Catharina 
Persson att vara anställd på Eolus som CFO  
 (Chief Financial Officer). Från samma datum kom-
    mer hon också att ingå i ledningsgruppen till-

sammans med VD Per Witalisson, 
vice VD Hans-Christian Schulze och 
bolagsjurist Karl Olsson. Catharina 
som är 38 år kommer närmast från 
en befattning som finanschef på 
det börsnoterade ACAP Invest AB.

Under den årliga Almedalsveckan fanns 
Eolus VD Per Witalisson på plats. Per del-
tog i flera seminarier. Bland annat ett som 
Vestas ordnade om framtiden för svensk 
vindkraft och varför utländskt kapital söker 
sig till svenska vindkraftsinvesteringar och 
ett anordnat av PWC om hållbar och säker 
energiförsörjning.

Per Witalisson i almedalen

eolus vann över Försvarsmakten

Regeringen beslutade den 19 juni att avslå Försvarsmaktens överklagan 

avseende sju vindkraftverk som uppfördes av Eolus i Melleruds kommun 

2010. Något som betyder att lång process som tagit mycket tid, kraft 

och resurser i anspråk är över. En process som inte påverkat bara Eolus 

utan också de kunder som förvärvat sex av de sju verken. Till saken hör 

att Försvarsmakten lämnat positiva besked för samtliga sju vindkraftverk 

innan byggnation påbörjades och innan man ensidigt och utan förvarning 

under 2010 införde så kallade stoppzoner. När Försvarsmakten överkla-

gade var fem av verken färdigställda och två under byggnation.

Stoppzonerna som 2010 infördes kring militära flygfält och andra militära 

anläggningar innebär att några av landets absolut bästa vindlägen, speci-

ellt i elområde 3 och 4, inte kan användas för produktion av miljövänlig el 

från vindkraft. Som kuriosa kan nämnas att det inom stoppzonerna fanns 

drygt 300 vindkraftverk som Försvarsmakten tillstyrkt etablering av.

nya verk  
beställda
Eolus har tecknat avtal med Ves-
tas angående leverans av elva 
vindkraftverk av modell V90 2,0 
MW med 105 meters navhöjd. 
De elva vindkraftverken som 
avtalet gäller är avsedda för par-
kerna Jung-Åsa och Stenkulla i 
Vara kommun samt Nyckeltorp 
i Skara kommun. Totalt omfat-
tar avtalet en effekt om 22 MW 
som kommer att etableras under 
våren 2014.



Ett fyr…hundrafaldigt 
leve för Hakarp!
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D
en 15 juni, på Global Wind Day, 
invigdes Hakarps vindkraftpark 
i Ronneby kommun. Invigning-
en ägde rum i strålande sol och 

med bra vindar. Blekinges landshövding 
Berit Andnor Bylund höll ett engagerat 
invigningstal och klippte det sedvanliga 
bandet. Utöver Andnor Bylund invig-
ningstalade Eolus VD Per Witalisson och 
Blekinge Offshores VD Anders Nilsson. 
Över 300 människor kom till invigningen 
där det bjöds möjlighet att se insidan av 
ett vindkraftverk och att titta närmare 
på en servicebil från Vestas. Utöver det 
bjöds det på fika och glass, hoppborg, 
Segway, musikunderhållning och fråge-
sport.

Hakarp som färdigställdes hösten 2012 
innebar att Eolus passerade 400 etable-
rade verk sedan starten 1990. 

Fakta om Parken:
8 stycken Vestas V90 2,0 MW med  
navhöjd 105 meter. Etablerad av Eolus, 
ägs av det tyska återförsäkringsbolaget 
Munich Re. Eolus sköter all drift och  
förvaltning av parken åt Munich Re.



inVesterinG ocH etablerinG

eolus etablerar under  

Våren 2014 tVå VindkraftVerk 

i legeVed (elprisområde 4)  

beläget på slättlandskapet  

mellan kristianstad och 

åhus i kristianstads kommun. 

leGeVed

Legeved på 
skånska slätten
– en ny chans 

att investera
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katarina tideman
010-199 88 25

katarina.tideman@eolusvind.com

Hans-cHristian scHulze
010-199 88 05

hc.schulze@eolusvind.com

 
En sextondel säljs som aktie-andelsverk där varje aktie kostar 40 000 kronor. Hela aktieandelsverkets andel köps kontant utan lån.

Så här kan du eller ditt företag  
bli delägare i Legeved:
Verken kommer att skötas via ett driftbolag. Syftet är att dela på produktions-
intäkter, drift- och servicekostnader. På så sätt riskminimeras varje enskilt 
vindkraftverk och administrationen förenklas.

driFtbolaGets uPPläGG:
• Eolus bildar bolaget
• Verken säljs i sextondelar (1/16)
• Varje andelsägare kan äga en eller  
flera andelar
• Andelsägaren svarar för  
finansiering av sin andel/andelar.

ProjektinFormation:
Totalt etableras två stycken Vestas V100 1,8/2,0 MW med en navhöjd på  
95 meter. Beräknad produktion per verk uppgår i medeltal till 6,1 GWh.

Eolus levererar komplett driftsatt anläggning och står för byggrisken. Det innebär 
att projektets alla delar hanteras fram till slutbesiktning och övertagen anläggning.

Eolus har tecknat ett treårigt fullserviceavtal (AOM4000) med Vestas till ett värde 
om cirka 1,5 miljoner kronor per verk i parken. Om en komponent skulle gå sön-
der, exempelvis en växellåda eller ett rotorblad, byter Vestas ut komponenten/
komponenterna utan kostnad för investerarna i parken. Detta innebär en stor 
trygghet i investeringen. Efter tre år bestämmer delägarna själva om de vill fort-
sätta med fullserviceavtalet eller teckna ett annat avtal med annan servicenivå. 
Därutöver ingår komplett drift- och förvaltningstjänst från Eolus i investeringen.

Problemfritt ägande
Den kompletta drift- och förvaltningstjänsten från Eolus innebär ett bekymmersfritt ägande. I tjänsten ingår att Eolus hanterar all administration av parken (bland annat löpande bokföring och hantering av försäkringar) och att Eolus är anläggningens kontaktperson mot Vestas, myndigheter och försäkringsbolag. Vidare innebär det att Eolus driftingenjörer kontrollerar och övervakar 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, genomförande av skyddsronder för att upprätthålla Arbetsmiljöverkets krav på systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01) samt att se till att trycksatta tankar och hissanordningar besiktigas. Det kommer att fin-nas en kontaktperson på Eolus för alla ärenden som rör an-läggningen och det avlämnas månadsrapporter om anlägg-ningen och dess prestanda.

Vill du veta mer om hela  
eller delar av denna tjänst till  
din anläggning?  
Kontakta oss för en genomgång  
av våra tjänster och ditt behov.

Hans-cHristian scHulze
010-199 88 05
hc.schulze@eolusvind.com

tHomas andersson
010-199 88 56
thomas.andersson@eolusvind.com

drift@eolusvind.com

kontakta oss om du Vill Veta mer 
om att inVestera i leGeVed:

Visste du att?
Eolus redan etablerat 25 vindkraftverk i Kris-
tianstads kommun. De senaste två verken är 
belägna i Furulund inte långt från Legeved.



Det här gör vi 
till vardags
Vice VD Hans-Christian Schulze som också är försäljnings-
chef lämnar över nycklarna till Lerkaka vindkraftpark till  
Erik Ravn Schmidt från köparen EWII. 

Hans-Christian syns med VD Per Witalisson i ett av vind-
kraftverken vid Hakarp i samband med att Munich Re  
övertog vindkraftparken som består av åtta Vestas V90. 
Bilden är tagen av Harald Haas som representerar köparna 
Munich Re.

Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm

Våra samarbetspartners:


