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2 ledare

E
olus sista kvartal på räkenskaps-
året 2012/2013 såg en ordentlig 
slutspurt. Totalt överlämnade vi  
25 verk till kunder. 17 av verken 

kom från vårt lager, de övriga åtta verken 
kom från de nyetablerade parkerna Ler-
kaka i Borgholms kommun och Knuts Kulle 
i Gnosjö kommun. Extra glädjande är att 
vi gjort affärer med kunder i alla våra kund-
segment vilket visar att investeringar i  
energi och miljö är lämpligt för många  
olika aktörer. Helåret 2012/2013 innebar 
resultatmässigt det näst bästa i Eolus  
historia där bolagets två största affärer  
någonsin med enskilda kunder har genom-
förts. Resultatet är ett kvitto på att vår flex-
ibla affärsmodell fungerar och våra starka 
finanser gör att vi ser goda möjligheter att 
ta tillvara på de möjligheter som markna-
den framgent erbjuder. Under hösten har  
vi också för femte året i rad utsetts till  
Gasellföretag av Dagens Industri. Även  
det är ett kvitto på att vi klarar av att  
hantera svängningar på marknaden och  
i konjunkturen.

Trenden i branschen är tydlig. Kostnaderna 
för att etablera vindkraft fortsätter att sjun-
ka vilket möjliggör goda investeringar även 
i ett läge där el- och elcertifikatpriserna  
är i ett historiskt perspektiv relativt låga.  
Sverige har för närvarande en hög utbygg-
nadstakt av vindkraft och enligt en prog-
nos från Svensk Vindenergi kan den svens-

ka vindkraftsproduktionen komma att upp- 
gå till 8,8 TWh under 2013. Som jämförelse 
kan nämnas att vindkraften producerade  
2 TWh under 2008. En fantastisk tillväxt!

Den som vill lära sig mer om vindkraft,  
miljö och elmarknaden och samtidigt få 
möjlighet att träffa oss från Eolus, utställare 
och andra vindkraftsintresserade bör boka 
in den 25 januari i kalendern. I samband 
med Eolus årsstämma ordnar vi, traditions-
enligt, ett vindkraftsseminarium. På agen-
dan står flera spännande föreläsare som 
kommer att ge oss många kloka per-
spektiv kring behovet och möjlighe-
terna med en omställning av 
samhället för att möta klimat-
problemen. När vi lyckas locka 
namn som Thomas Becker 
från vindkraftens europeiska 
branschorganisation, EWEA, 
forskaren Markku Rummukai-
nen som är knuten till FN:s  
klimatpanel och den välkände 
professorn Tomas Kåberger  
till Hässleholms kulturhus 
hoppas jag att ni tar  
chansen att komma.  
Alla är varmt välkomna!

Per Witalisson
Verkställande direktör

”Stora affärer, positiva trender  
och kloka tankar om framtiden”

 

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 över 420 av de 
cirka 2 500 vindkraftverk som idag 
finns i Sverige.

Om oss
Q4

2013-06-01
- 2013-08-31

Q4
2012-06-01

- 2012-08-31

Q1-Q4
2012-09-01

- 2013-08-31 

Q1-Q4
2011-09-01

- 2012-08-31 

Nettoomsättning, Mkr 693,6 698,3 1 204,9 1 887,9

Rörelseresultat, Mkr     28,1  -23,1    164,0    81,2

Resultat före skatt, Mkr  32,4 -35,1    135,3 41,9

Periodens resultat    25,3     -26,6  141,6 28,3

Resultat per aktie, kronor 1,02 -1,07     5,68   1,13

Eget kapital per aktie, kronor 38,58 33,92 38,58 33,92

Under perioden etablerade verk, antal    8 34    30    81

Under perioden etablerade verk, MW     16,0 66,0 62,1    155,3

Nettoförändring egna verk, MW -35,9    20,9     -17,0    41,1

Elproduktion, GWh 29,5 20,6  220,9 111,2

resultat i korthet*

* Enligt bokslutskommuniké 2013-10-30.
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3innehåll och kalendarium

Kalendarium
18 december
Eolus är aktiverad matchvärd när  
IFK Kristianstad möter Ystads IF  
i handbollens elitserie. 

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

21 januari
Kommunikationschef Johan  
Hammarqvist presenterar Eolus  
hos Aktiespararna i Staffanstorp.

23 januari 2014
Delårsrapport Q1.

25 januari 2014
Årsstämma och vindkrafts- 
seminarium. Hässleholm.

11-12 Februari
Eolus medverkar på Winterwind. 
Sundsvall.

13-15 Februari
Eolus ställer ut på Milamässan. 
Malmö.

13 Februari
Investeringsträff. Sundsvall.

7 aPril
Kommunikationschef Johan  
Hammarqvist presenterar Eolus  
hos Aktiespararna i Vänersborg.

29 aPril:
Delårsrapport Q2.

8 juli
Delårsrapport Q3.

30 oktober
Bokslutskommuniké  
september 2013-augusti 2014.

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

www.eolusvind.com
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4 ProjekterinG

Ett, två, tre
Steg för 
steg om 
projektering

sedan starten 1990, då eolus bleV den första kommersiella Vindkrafts

projektören i sVerige, har bolaget medVerkat Vid etableringen aV mer än  

420 VindkraftVerk med en samlad effekt på öVer 620 mW. en omfattande  

projektportfölj ger bolaget goda etableringsmöjligheter också nu  

när elpriserna är relatiVt låga i ett historiskt perspektiV. men hur går  

det egentligen till att projektera för Vindkraft?

E
tt vindkraftsprojekt genomgår 
faserna förprojektering, projek-
tering och etablering innan en 
färdig anläggning finns på plats. 

Tidsåtgången i processen kan variera 
kraftigt av ett flertal olika anledningar  
så det är svårt att sätta en exakt tidsram. 
Mellan 2-5 år är dock det vanligaste från 
påbörjat projekt till driftsatt anläggning.

FörProjekterinG
Det första steget mot en vindkraftseta-
blering tas genom att genom att studera 
karteringar av vindtillgången på platsen 
och avgöra om det finns andra avgöran-
de samhällsintressen som omöjliggör en 
etablering. Det är nödvändigt att tidigt 
fastställa om det finns rimliga möjligheter 
att ansluta anläggningen till elnätet. För 
platser som bedöms lämpliga för en eta-
blering tecknas arrende med markägare. 
Initiativtagare till att en process påbörjas 
kan vara antingen Eolus eller en annan 

vindkraftsprojektör som tar kontakt med 
en eller flera markägare alternativt att 
markägare kontaktar projektören.

ProjekterinG
När ett arrende tecknats vidtar nästa fas, 
den faktiska projekteringsprocessen.  
Det finns ett omfattande regelverk som 
reglerar vad projektörerna behöver ge-
nomföra inför en ansökan om miljötill-
stånd alternativt bygglovsansökan med 
miljö anmälan. En anläggning bestående 
av sex vindkraftverk eller färre med en 
maximal totalhöjd om 150 meter kan  
hanteras som bygglovsärende med miljö-
anmälan. Om det är fler verk eller total-
höjden överstiger 150 meter hanteras an-
sökan om miljötillstånd av länsstyrelserna 
med möjlighet för berörd kommun att in-
lägga veto. Några av de moment som  
genomförs i denna fas är grundliga inven-
teringar av natur- och kulturvärden på 
platsen, beräkningar av ljud och skuggor, 

framtagande av miljökonsekvensbeskriv-
ning och information till kringboende. 
Parallellt med processen att ta fram be-
slutsunderlag till beslutande samhällsin-
stanser pågår en intern process för att 
säkerställa att projektet uppfyller de eko-
nomiska och tekniska krav som markna-
den kommer att ställa på anläggningen 
för att investera. Det handlar exempelvis 
om produktionsberäkningar som avgörs 
av vindläge och val av turbinmodell samt 
kostnader för byggnation av vägar och 
fundament samt anslutning till elnätet.

etablerinG
När ett projekt erhållit nödvändiga  
tillstånd och besluten vunnit laga kraft 
påbörjas det tredje och sista steget,  
etablering av anläggningen. Den enskilt 
största posten i en vindkraftsetablering  
är vindkraftverket i sig. Det sista steget  
i etableringsfasen är provdrift av anlägg-
ningen innan överlämnande till kund.
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Vilka är de största utmaningarna  
med att projektera vindkraft?
Varje projekt är unikt och förutsättning-
arna varierar kraftigt. Därtill finns regio-
nala frågor som är representativa. Till ex-
empel är elnätsanslutningen en större
utmaning i projekt belägna i mellersta 
Sverige jämfört med i söder. I de sydliga 
delarna av landet är den större befolk-
ningsmängden begränsande eftersom 
arealen på potentiella områden helt en-
kelt är begränsad.

Eolus har en stor projektportfölj, hur  
viktigt är det i rådande marknadsläge?
Som bekant är det många parametrar 
som påverkar om ett projekt blir fram-
gångsrikt eller inte. En stor projekt-
portfölj ökar givetvis möjligheterna att 
etablera ”guldkorn”. En annan viktig 
faktor är investerarens behov. Det kan 
vara avgörande att möta motpartens 
specifika önskan om projektstorlek 
och tidplan. En stor projektportfölj  
är således avgörande för att kunna  
erbjuda en produktflexibilitet.

Det sker en förskjutning mot att större 
investerare köper en större andel av 
de verk som Eolus etablerar. Förändrar 
detta projekteringsverksamheten?
Givetvis anpassar vi oss efter kundens 
behov. Det är riktigt att vi ser ett ökat  
intresse för större etableringar. Därmed 
inte sagt att det är på bekostnad av  
mindre projekt och enskilda vindkraft-
verk. Vi har många fina mindre projekt  
i vår portfölj avsedda för mindre investe-
rare som kompletterar det ökade intres-

set från de större. Flera mindre projekt 
går att paketera till större volymer vilket 
ger oss flexibilitet när vi möter kundernas 
behov. 

Vad är din målsättning med Eolus 
projekteringsverksamhet?
Vi är idag ett väletablerat vindkrafts-
företag med historik från 1990. Efter 
att ha etablerat 420 vindkraftverk så 
har vi givetvis förfinat våra processer
och metoder över tid. Det faktum att 
marknaden för vindkraftinvesteringar 
mognat den senaste tiden innebär  
givetvis att vi fått möjlighet att ytter-
ligare förfina våra projekt och metoder. 
Vår målsättning är att vidmakthålla den 
projektkvalitet och lönsamhetsnivå som 
krävs för att även i framtiden etablera 
vindkraftverk i hög takt.

Du jobbar mycket med Eolus projekte-
ring i Estland och Lettland. Vilken är  
den största skillnaden mellan att projek-
tera vindkraft i Sverige och i de baltiska 
länderna?
Man måste komma ihåg att det ännu 
inte byggts särskilt mycket vindkraft i  
de här länderna och att människor i all-
mänhet vet ganska lite om vindkraft  
och vad det innebär. Här kan språket så 
klart vara en begränsande faktor i vissa 
lägen när det handlar om diskussioner 
med markägare eller myndigheter, men 
då spelar våra duktiga medarbetare i 
Estland och Lettland förstås en viktig 
roll. Jämfört med Sverige är även myn-
digheterna i de baltiska länderna mindre 
vana att behandla vindkraftsärenden. 

Därför är tydlighet i kommunikationen 
med dem helt avgörande.

Hur stor potential ser du för vindkrafts-
etableringar i de baltiska länderna?
Det finns en stor potential för utbyggnad 
av vindkraft i de baltiska länderna. Län-
derna är idag till stor del beroende av 
fossil elproduktion och det finns dess-
utom ett stort behov av importerad el, 
främst från Ryssland. Det finns regioner 
med mycket goda vindförhållanden i alla 
tre länderna där närheten till Östersjön 
är en avgörande faktor, men även på de 
vidsträckta slätterna i inlandet är möjlig-
heterna för vindkraftetableringar stora.

SImon LandqvIST
vindkraftsprojektör på Eolus

RIchaRd LaRSSon projekteringschef Eolus

Flexibiliteten är vår styrka

Tydlighet 
är a och o
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Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers,  
ordförande i Förnybarhetsrådet.



7interVju

Mr Mer än  
hundra procent

förnybarhetsrådet jobbar mot målet att mer än hundra procent 

aV energin ska Vara förnybar. Vad menar de med det? ett annat  

Viktigt mål är att få företag att inse att hållbar energi totalt  

sett är billigare än ohållbar.

Du är ordförande i något som heter  
Förnybarhetsrådet. Vad är det för något?

Det är ett samarbete mellan bransch-
organisationerna Energieffektiviserings-
företagen, Svebio, Svensk Vindenergi 
och Svensk Solenergi. Ingen av orga-
nisationerna kan lösa Sveriges energi-
utmaningar ensam, så man ser värde  
i samarbete.

Från Förnybarhetsrådets sida så talar  
ni om mer än 100 procent förnybart.  
Vad menar ni med det?

Att Svensk energiindustri inte skall  
begränsas av ett snävt självförsörjnings-
mål. Med Sveriges naturresurser och  
industriella kapacitet bör vi leverera  
förnybar energi till resten av Europa.  
Sverige kan exportera förnybar el och 
bränslen. Då skulle vi ha lägre elpriser  
än de länder vi exporterar till och där-
med ge elintensiv industri möjlighet att 
investera här. Det är inte konstigare än 
att Norrland exporterar el till södra Sve-
rige och har mycket elintensiv industri.

Vad behövs för att nå till mer än  
100 procent förnybart?

Öppenhet för samarbete med andra EU-
länder och att lönsamma elkablar byggs. 
Ännu snabbare går det om koldioxidut-
släpp kostar pengar igen i EU. Då kan vi 
passera 100 procent någon gång under 
2020-talet.

Sverige exporterade under förra året 
närmare 20 TWh el. Detta beskrivs ibland 
i den offentliga debatten som något fult 
medan export av andra råvaror är något 
bra. Hur ser du på det hela kopplat till 
Förnybarhetsrådets vision? 

Riksbankens ekonomipris kommer inte 
ges till Kungliga Vetenskapsakademins 
energiutskott. Handel är bättre för allas 
ekonomi.

Vilka är de största utmaningarna för  
att ställa om energisystemet i Sverige?

Omställning låter svårare än det är. Tack
vara den industriella utveckling som 
tyska hushåll betalar, gäller det nu bara 
för resten av världen att släppa fram 
förnybar energi. Om fossila bränslen se-
dan kan betala för koldioxidutsläpp och 
kärnkraftägarna kan tvingas betala för 
reaktor olyckor, ändras hela energisyste-
met på ett par decennier.

För att nå ett hållbart samhälle krävs 
många olika åtgärder. Vilka steg anser 
du vara viktigast att den politiska arenan 
respektive det privata näringslivet tar  
för att driva omställningen framåt?

Politiska beslut om koldioxidskatter och 
ekonomiskt ansvar för kärnkraftens risker 
är viktiga i hela världen. Sverige skulle 
kunna stå för industrialisering av avan-
cerade biodrivmedel genom en industri-
aliseringsstrategi. Näringslivet bör inse 

att energiutvecklingen nu går så fort att 
gamla tumregler är fel. Det går att tjäna 
mer pengar på förnybar energi än de 
flesta förstått.

Varför är det viktigt med förnybar  
elproduktion?

Det är totalt sett billigare än ohållbara 
alternativ. För företag är det pinsamt att 
förstöra världen med ohållbar energi när 
man skulle tjänat mer pengar på att inte 
göra det.

En stor del av vindkraftsutbyggnaden i 
Sverige har skett via många småskaliga 
investerare som ägt andelar i ett eller ett 
par verk. För närvarande pågår en trend 
där ett antal stora utländska pensions-
fonder direktinvesterar i svensk vind-
kraft. När får vi se svenska pensions-
fonder på allvar överväga det som deras 
utländska kollegor redan genomför?

Snart. När svenska industrier skaffar  
sin långsiktiga prissäkring genom att 
kontraktera el från den vindkraft utländ-
ska pensionsfonder finansierar i Sverige. 
Då kommer privata fonder i Sverige bli 
intresserade. Att finansmarknadsminis-
tern skrev en kärnkraftartikel i Dagens 
Industri i oktober kan väl möjligen för-
må både Vattenfall och AP-fonderna att  
undvika lönsam, förnybar energi i Sverige 
ett tag till – men de kommer de också.
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Dags för fler nyanser?
I det internationella energiorganets senaste 

årsrapport, World Energy Outlook, konstateras 

att stödet till fossil energi globalt ökade med 

fyra procent. Sammantaget uppgår de globala 

subventionerna för fossil energi till 544 miljarder 

dollar. Stödet till förnybar energi uppgick under 

samma tid till 101 miljarder dollar. IEA prognos-

tiserar att de energirelaterade koldioxidutsläppen 

kommer att öka med 20 procent till 2035.  

Kanske dags för en nyansering av debatten  

om påstådda stora subventioner till förnybara  

och klimatsmarta energislag?

stensåsa 
snurrar för fullt
I oktober färdigställdes vind-
kraftparken Stensåsa i Vetlanda 
kommun. Parken består av sju 
stycken Vestas V90 vindkraft-
verk med en effekt om 2,0 MW 
och en tornhöjd på 105 meter. 
Stensåsa ingick i den affär som 
Eolus genomförde med Europe-
an Wind Investment A/S under 
föregående räkenskapsår.

Brandgula bollgenier
Eolus har inlett ett sponsorsamarbete med Sveriges hetaste hand-
bollsklubb, IFK Kristianstad. Klubben har ett publiksnitt på nästan 
5 000 personer per match och tränas av förbundskaptenen Ola 
Lindgren. De två senaste säsongerna har IFK Kristianstad tagit sig 
till SM-final och i år är siktet inställt på guld. Eolus syns bland annat 
med skyltreklam på arenan och kommer att vara matchvärd vid ett 
par tillfällen. Under årens lopp har Eolus för övrigt etablerat 25 vind-
kraftverk i Kristianstads kommun och under 2014 etableras två verk 
vid Legeved där det just nu pågår försäljning av sextondelar. 

           Fem gånger  
   är tradition

För femte året i rad finns Eolus med bland Sveri-
ges gasellföretag i enlighet med den ranking som 

Dagens Industri gör. En riktigt stark bedrift med 
tanke på den omsättning Eolus har. Bland de skån-

ska företagen som utsågs till gaseller kan noteras att 
Eolus hade fyra gånger så hög omsättning som det 
bolag som hade näst högst omsättning. Kriterierna 

som måste uppfyllas för att bli ett gasellföretag är:
•  En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor
•  Minst tio anställda
•  Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren  

och minst fördubblat sin omsättning, om man  
jämför det första och det senaste räkenskapsåret

•   Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren 
som är positivt

•   I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv  
eller fusioner

•  Sunda finanser

2009 utsågs Eolus till årets gasellföretag i Skåne och till-
hörde det absoluta toppskiktet av gasellföretag i Sverige.

stora affärer och ökad vinst
Eolus har presenterat bokslutskommunikén för 2012/2013. 

Omsättningen jämfört med föregående år minskar men vin-

sten ökade. Efter skatt blev resultatet 141,6 miljoner kronor. 

Hela bokslutskommunikén finns på www.eolusvind.com och 

en kort sammanfattning finns på sidan 2 i denna tidning.  

Under räkenskapsåret har Eolus bland annat sålt det bygg-

klara Mullbergsprojektet till Skanska och Jämtkraft och  

genomfört de två största affärerna i bolagets historia med  

enskilda kunder. 14 idrifttagna vindkraftverk har sålts till 

Munich Re och European Wind Investment A/S (EWII) har 

förvärvat 12 nyckelfärdiga vindkraftverk. Stensåsa i Vetlanda 

kommun som består av sju stycken Vestas V90 färdigställdes 

i oktober efter räkenskapsårets utgång medan Lerkaka  

i Borgholms kommun färdigställdes under sommaren.

skolbarn räddar  
världen – vi hjälper till
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad  
genomför för närvarande projektet ”Vi  
ska rädda världen” som riktar sig till barn  
i låg- och mellanstadiet. Eolus medverkar  
i miljöprojektet och samarbetar med Väs-
tra Torups skola där ett sextiotal elever 
går. Ett tema är vindkraft vilket ledde till att 
alla elever samt lärare besökte ett av vind-
kraftverken vid Furulund i Kristianstads 
kommun som Eolus etablerade 2012. Ves-
tas bistod med två servicetekniker och en  
servicebil vid det uppskattade besöket.

Många barn blir det. Här ligger skolbarnen på rad 
för att visa hur långt vindkraftverkets rotorblad är.
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nyfiken på framtiden? 
Välkommen till Eolus vindkraftseminarium 2014

Vill du ha ett problemfritt ägande? 
Låt Eolus sköta din anläggning
Den kompletta drift- och förvaltningstjänsten från Eolus innebär ett bekymmersfritt ägande. I tjänsten ingår att Eolus hanterar all admi-nistration 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 drift-ingenjörer 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 finnas en kontaktperson 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 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

Tomas Kåberger, FörnybarhetsrådetThomas Nilsson, Axpo

D
en 25 januari, i anslutning till Eolus årsstämma, anord-
nas traditionsenligt ett vindkraftsseminarium i Hässle-
holms kulturhus. Arrangemanget är öppet för alla och  
är kostnadsfritt. Utöver intressanta föreläsare kommer 

det att finnas spännande utställare på plats.

Här är några av föreläsarna  
du inte vill missa: 
 
thomas becker, VD för EWEA
tomas kåberger från Förnybarhetsrådet 
markku rummukainen som är knuten till FN:s klimatpanel 
thomas nilsson från Axpo.

Thomas Becker som är VD för den europeiska branschorganisa-
tionen för vindkraft kommer att tala om vindkraftens möjligheter  
i Europa. Klimatforskaren Markku Rummukainen kommer att  
tala om det senaste inom klimatforskningen och behovet av  
att ställa om samhället. Professor Tomas Kåberger som är före 
detta Generaldirektör för Energimyndigheten och nu bland annat 
har uppdraget som ordförande i Förnybarhetsrådet kommer att 
tala om hur Sverige kan bli mer än 100 procent förnybart och där-
med skapa en ny exportnäring. Thomas Nilsson från Axpo kom-
mer att berätta om utvecklingen för el- och certifikatspriserna.

anmälan:
Obligatorisk anmälan sker via www.eolusvind.com 
 
Vänligen notera att det är två olika anmälningar för att delta  
på seminariet och för att delta på årsstämman.

Vid FråGor kontakta:
johan hammarqvist 
010-199 88 10, johan.hammarqvist@eolusvind.com 
 
katarina tideman 
010-199 88 25, katarina.tideman@eolusvind.com. 

Thomas Becker, EWEA.
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Triss i invigningar 
under hösten har  

eolus inVigt tre nya 

Vindkraftparker som 

har aVyttrats till kun

der i olika segment  

– ett driftbolag med  

22 delägare, ett tyskt  

bolag i försäkrings

branschen och ett 

danskt kraftbolag.

 

Knuts Kulle

Den 14 september invigdes Knuts Kulle vindpark som består av tre stycken Vestas 
V90 2,0 MW med 105 meters navhöjd. Den beräknade årsproduktionen för parken 
uppgår till 18,3 GWh. Anläggningen ligger i Gnosjö kommun i elprisområde 4 och drivs 
i ett driftbolag med sammantaget 22 aktörer som delägare i parken. Ordförande i drift-
bolaget är Gunnar Ingvarsson. Invigningstalare var Arne Ottosson, kommunstyrelsens 
ordförande i Gnosjö.

Den 28 september invigdes Lerkaka vindpark i Borgholms 
kommun. Parken består av fem stycken Vestas V90 2,0 MW 
med navhöjd på 80 meter. Beräknad årlig produktion är  
24 GWh. Lerkaka har avyttrats till det danska vindkraftsbola-
get European Wind Investment AS (EWII). Invigningstalare  
var Per Witalisson, VD för Eolus, Knud Steen Larsen, styrelse-
ordförande i EWII som också klippte bandet samt Stig Bertils-
son, styrelseordförande i Borgholms Energi.

Vid Kaptensberget i Hofors kommun invigdes den 26 oktober 
sex stycken Siemens SWT-101 2,3 MW med 99,5 meters nav-
höjd. Verken är fördelade på fyra verk vid Kaptensberget samt 
två verk vid Åsen i Sandvikens kommun. Etableringen är den 
första som Eolus genomfört med Siemensverk. Parkerna är 
avyttrade till det tyska återförsäkrings- och försäkringsbolaget 
Munich Re. Invigningstalare var Viktor Rasjö, ordförande i  
miljö- och byggnadsnämnden i Hofors kommun.

 
Lerkaka

 

Kaptensberget
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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

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 med en navhöjd på 95 meter. 

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.

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

leGeVed

Legeved
– en ny 
chans att 
investera

eolus etablerar under Våren 2014 tVå  

VindkraftVerk i legeVed (elprisområde 4)  

beläget på slättlandskapet mellan kristian

stad och åhus i kristianstads kommun. 



Det här gör vi 
till vardags
Anders Bergström, projektledare vid kontoret i Falun,  
ansvarar för planering av framdrift av projekt som ligger i 
tidiga stadier. Här på möte på huvudkontoret i Hässleholm 
tillsammans med Paul Emilsson som är elnätsansvarig.

Anders var med och arrangerade invigningen av vindkraft-
parkerna Kaptensberget och Åsen i Hofors och Sandvikens 
kommuner den 26 oktober. Vid dessa två 
parker som förvärvats av Munich Re 
har Eolus etablerat sex stycken 
Siemens SWT-101 verk med en 
effekt om 2,3 MW styck.

Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm

Våra samarbetspartners:

Invigning Kapten
sberget

Anders och Paul


