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2 VD HAR ORDET

Vårt mål: att vara en attraktiv  
partner för bolag i alla storlekar

Eolus Vind är en av Sveriges 
ledande projektörer av vind-
kraftsanläggningar. Eolus skapar 
värden i alla led inom ramen för 
projektutveckling och drift av vin-
dkraftsanläggningar och erbjuder 
såväl lokala som internationella 
investerare attraktiva och konkur-
renskraftiga investeringsobjekt 
i Norden och Baltikum. Sedan start-
en 1990 har Eolus medverkat vid 
etableringen av mer än 500 av de 
cirka 3 300 vindkraftverk som idag 
finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus 
driftorganisation cirka 350 MW åt 
kunder och för egen räkning.

Om oss
Q3

2017-03-01 
– 2017-05-31

Q3
2016-03-01 

– 2016-05-31

Q1- Q3
2016-09-01 

– 2017-05-31

Q1-Q3
2015-09-01 

– 2016-05-31

Helår
2015-09-01

– 2016-08-31

Nettoomsättning, MSEK 9,3 158,0 784,3 635,1 693,4

Rörelseresultat, MSEK -7,3 -11,7 12,1 -9,9 -15,9

Resultat före skatt, MSEK -7,8 -13,8 16,0 -23,0 -29,1

Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK 0,0 0,7 4,1 -5,3 -5,0

Periodens resultat, MSEK -5,7 -11,1 11,5 -18,6 -23,9

Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK -0,22 -0,43 0,49 -0,72 -0,92

Eget kapital per aktie, SEK 25,94 27,15 25,94 27,15 26,94

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -127,0 -53,0 13,1 120,9 134,2

Balansomslutning, MSEK 871,9 1 037,1 871,9 1 037,1 1 269,6

Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK 94,5 145,1 94,5 145,1 139,8

Orderstock per balansdagen, MSEK 1 305,7 618,3 1 305,7 618,3 620,7

Under perioden drifttagna verk, antal 0,0 7,0 16,0 14,0 14,0

Verk överlämnade till kund, antal 0,0 5,8 24,0 21,8 26,5

Under perioden drifttagna verk, MW 0,0 14,6 52,8 37,7 37,7

Verk överlämnade till kund, MW 0,0 11,9 68,9 51,5 57,6

Elproduktion, GWh 11,6 20,8 48,7 106,0 123,6

Soliditet, % 74,3 65,2 74,3 65,2 52,9

Avkastning på eget kapital efter skatt, % neg neg 2,3 neg neg

KONCERNENS RESULTAT I KORTHET

I mitten av april kom slutligen besked från de 
svenska och norska regeringarna angående el-
certifikatsystemets utformning efter 2020. Beske-
det innebär att Norge inte sätter upp någon ny 
målsättning, medan Sverige utökar ambitionen 
med 18 TWh till 2030 i enlighet med förra som-
marens Energiöverenskommelse. Projekt som 
byggs i Norge efter 2021 kommer inte att erhålla 
elcertifikat, men utfärdade certifikat kommer att 
fortsätta att handlas på en gemensam marknad. 
  Den utdragna processen skapade osäker-
het i marknaden och har medfört låga priser  
på elcertifikat under vintern och våren. Priserna 
har inte påverkats i någon större grad efter be-
skeden. Dock fortsätter överskottet av certifikat  
att minska på grund av lägre utbyggnadstakt 
och ökad efterfrågan på certifikat genom högre 
kvotplikt. Under 2018 och 2019 ökas kvotplikten 
dessutom ytterligare genom beslut om att  
justera för historiska felberäkningar under  
dessa år. Detta bör leda till en mer balanserad 
certifikatmarknad de närmaste åren.
  Från Eolus sida välkomnar vi den svenska 
förlängningen av elcertifikatsystemet. Samtidigt 
accentuerar vi arbetet med att utveckla och  
etablera projekt för den svenska och norska 
marknaden som inte kommer att vara beroende 
av något stödsystem alls. Det är min fasta över-
tygelse att vi kommer nå den punkt där nordisk 
vindkraft klarar sig på helt egna meriter innan 
2030.
  Den tekniska utvecklingen i vår bransch 
fortsätter att vara hisnande. Vi har nyligen  
haft invigning av Vindpark Långmarken i  
Kristinehamn. Varje verk i parken beräknas  
producera nästan tio gånger mer el än det  
första verket som Eolus etablerade i Kristine-
hamn för drygt tio år sedan. Alla de ledande 
vindkraftstillverkarna lanserar nu verk med  

en effekt över 4 MW och rotorstorlekar med  
diameter upp mot 150 meter.
  I maj undertecknade vi Eolus hittills största 
affär. Munich Re förvärvar vindpark Jenåsen  
för 106 miljoner euro. All el som kommer att  
produceras i parkens 23 vindkraftverk av modell 
Vestas V126 3,45 MW omfattas av ett 10-årigt 
elhandelsavtal med Google för att försörja deras 
serverhall i Finland med förnybar el. Parken är 
under byggnation och beräknas stå klar under 
sommaren 2018. Jenåsen är den sjätte vind-
parken som Eolus får förtroende att leverera  
till Munich Re vilket vi är mycket stolta över.  
Nu lyfter vi blicken mot nästa två projekt i om- 
rådet, Kråktorpet och Nylandsbergen. Tillsam-
mans omfattar de drygt 60 verk och målet är  
att etablera dessa parker under 2019.
  Att president Donald Trump deklarerat att 
USA kommer att dra sig ur Parisöverenskom-
melsen är olyckligt om än inte förvånande.  
Globalt sett kommer detta beslut att försvaga 
USA:s roll och försvåra det globala klimatar-
betet. Den amerikanska marknaden för förny - 
bar energi fortsätter dock att utvecklas mycket 
starkt. Den federala skattelättnaden PTC ligger 
fast och en stor del av utbyggnaden av förnyel-
sebar elproduktion i USA styrs av delstatliga am-
bitioner och regelverk. Både Nevada och Kalifor-
nien där Eolus driver projekt har tydliga mål som 
är gynnsamma för förnybar elproduktion.
  Eolus kommer att fortsätta att sträva efter 
att vara en attraktiv partner i omställningen till 
ett förnybart samhälle. Genom lång erfarenhet 
och hög kompetens inom bolaget har vi stor 
flexibilitet att skräddarsy lösningar för våra  
kunder oavsett storlek och marknad.

PER WITALISSON
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
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Kalendarium
5 JULI 2017
Delårsrapport Q3, september 2016- 
maj 2017.

18 SEPTEMBER 2017
Eolus medverkar som utställare på  
Skåne Nordosts näringslivsdag på  
Kristianstad Österlens flygplats.

11–12 OKTOBER 2017
Eolus medverkar som utställare på  
Vind 2017. Stockholm.

26 OKTOBER
Bokslutskommuniké för 2016/2017  
presenteras.
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Iglasjön och Långmarken
– två nya vindparker

IGLASJÖN

Vindpark Iglasjön är belägen cirka  
30 kilometer söder om Göteborg i 
Kungsbacka kommun. Parken ligger 
strax öster om E6:an på ett berg som 
höjer sig 90–110 meter över havet.  
Avståndet från parken till havet är  
omkring 5 kilometer. De första arrende-
avtalen tecknades i februari 2009 och 
tillståndsansökan lämnades in i mars 
2010-03-10. Tillstånd beviljades i  
augusti 2012 efter att Kungsbacka  
kommun tillstyrkt åtta vindkraftverk  
tidigare samma år.
  Parken består av åtta vindkraftverk 
av modell Vestas V112 och samtliga är 
sålda till tyska Munich Re. I samband 
med att köpekontrakt tecknades för 
Iglasjön köpte Munich Re den driftsatta 
parken Jungs-Åsa bestående av sex 
stycken Vestas V90. Eolus svarar för 
drift och administration av samtliga 
vindkraftsanläggningar som Munich Re 
äger i Sverige.

SNABBA FAKTA:

Vindparkens namn: Iglasjön
Kommun: Kungsbacka
Antal verk: 8 stycken Vestas V112  
– 3,3 MW, 94 meters navhöjd.
Installerad effekt: 26,4 MW
Beräknad produktion: 73,4 GWh/år
Elprisområde: 3
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I BÖRJAN PÅ 2017 FÄRDIGSTÄLLDE EOLUS TVÅ STYCKEN

VINDPARKER MED TOTALT 16 VINDKRAFTVERK OCH EN SAMLAD

EFFEKT OM 52,8 MW. BÅDA PARKERNA ÄR ÖVERLÄMNADE TILL

KUNDERNA UNDER EOLUS ANDRA KVARTAL I RÄKENSKAPSÅRET

2016/2017. VI TÄNKTE PASSA PÅ ATT BJUDA PÅ FINA FLYGBILDER

FRÅN BÅDA PARKERNA, TAGNA AV DANIEL LARSSON.

LÅNGMARKEN

Cirka 5 kilometer nordost om Kristinehamn i Värmland ligger vindpark  
Långmarken. De åtta vindkraftverken av modell Vestas V126 är placerade 
140–175 meter över havet i ett område utpekat i Kristinehamns kommuns 
vindbruksplan. Projektet initierades av Wallenstam AB under 2009 och  
ansökan lämnades in under 2011. Under 2012 förvärvade Eolus projektet  
från Wallenstam och under sommaren 2013 vann tillståndet laga kraft. 
  Två av de åtta vindkraftverken har sålts i offentliga upphandlingar till  
Kalmar läns landsting samt Malmö stad. I båda fallen har Eolus lämnat  
vinnande anbud och därmed fått förtroendet att leverera vindkraftverk som 
bidrar till att uppfylla kundernas miljömål. De övriga sex vindkraftverken  
är sålda till Europeiska Investeringsbanken och franska Mirova med Eolus 
som 10-procentiga ägare. Eolus har option på att sälja sin andel av parken 
under hösten 2018.

SNABBA FAKTA:

Vindparkens namn: Långmarken
Kommun: Kristinehamn
Antal verk: 8 stycken Vestas  
V126 – 3,3 MW, 116,5 meters  
navhöjd

Installerad effekt: 26,4 MW
Beräknad produktion: Cirka 80 GWh/år
Elprisområde: 3

NYKLIPPT I LÅNGMARKEN

Drygt 300 personer kom till invigningen av vindpark Långmarken 
i Kristinehamns kommun den 20 juni. Dagen bjöd på strålande 
solsken och fina vindar. Under invigningen fanns möjlighet att  
gå in i ett av vindkraftverken, titta in i en servicebil från Vestas, 
fika och tävla med Eolus. Landshövdingen i Värmland, Kenneth 
Johansson, invigningstalade och klippte band. Därutöver hölls 
tal av Raphaël Lance, ansvarig för investeringar i förnybar energi 
hos Mirova som är en av parkens ägare, och av Eolus VD  
Per Witalisson. Raphael Lance Kenneth Johansson
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Vad är Fores för någonting?
Vi är den gröna och liberala tankes-
medjan! Vi vill fungera som brobyggare 
mellan politiken som behöver fördjupade 
kunskapsunderlag, forskningen som  
behöver ha en starkare koppling till  
samhällets utmaningar och näringslivet 
som har allt högre krav på sig att vara  
en ansvarsfull aktör. Som ideell stiftelse 
behöver vi inte vara lönsamma utan kan 
fokusera på att göra det mer lönsamt för 
andra att vara alltmer hållbara.

Ett av era fokusområden som tanke-
smedja är klimat och miljö. Vad jobbar  
ni med inom detta och hur jobbar ni?
Klimatfrågan är vår civilisations stora 
ödesfråga, och därför jobbar vi med de 
globala överenskommelserna inom FN-
systemet, med EU:s spelregler, med Sve-
rige som föregångsland och med ledande 
kommuner och företag. Vi gör detta på 
stabil forskargrund, men tvekar inte att 
också vara starkt pådrivande, inte minst 
inom transportområdet där vi samordnar 
2030-sekretariatet för en fossiloberoende 
fordonsflotta. 

Vad tror du om det globala klimatarbetet 
i och med Donald Trumps beslut att  
USA ska lämna Parisavtalet?
Parisavtalet är robust och Trump- 
regimens avhopp har nästan övertydligt 
visat hur världen i övrigt står enade i  
kampen för att hejda de värsta klimat-
förändringarna. Det beror inte minst på att 
alltfler länder ser värdet i att vara ledande 
i den omställning som ändå är på gång; 
alltifrån Kina och Indien till Tyskland och 
Sverige, men också på ett starkt och 
samfällt tryck från näringslivet.

Kommer Trumps beslut att få stora ne-
gativa konsekvenser för klimatarbetet 
i USA eller är kraften i omställningen 
bort från det fossila så stark att Trumps 
beslut kommer ”för sent” om man vill 
understödja kol, olja och naturgas?
I klimatfrågan har delstaterna i USA mer 
självbestämmande än Sverige har i EU, 
och klimatarbetet har bara accelererat i 
Kalifornien och på andra håll. Kolet är 
dödsdömt, oljan och gasen har en chans 
men det är betydligt färre arbetstillfällen 
där än i det förnybara vilket pekar på  
vart merparten av USA:s beslutsfattare 
kommer att lägga sitt fokus framgent.  

Hur ser ni på utvecklingen för de förny-
bara energislagen i Sverige och globalt?
Förnybart är nu lönsamt i större delen  
av världen, utan subventioner, medan ny 
kärnkraft kräver oerhörda prisgarantier 
och den som vill rädda kolet har en  
närmast omöjlig uppgift. Nu gäller det  
att få bättre och billigare teknik för  
energilagring, så att vi bättre kan  
hantera system där en mycket stor del  
av elen är intermittent och varierande.

Förra sommaren slöts en energiöver- 
enskommelse mellan regeringen och tre 
oppositionspartier. Nu har överenskom-
melsen börjat konkretiseras. Är Fores 
nöjda med överenskommelsen eller  
hade ni velat se någonting annorlunda?
Det viktigaste är de övergripande målen; 
att vi ska nå 100% förnybar energi till år 
2040, halvera energiförbrukningen per  
krona och bygga ut vindkraften. Lägg till 
att sju partier av åtta i riksdagen har enats 
om att Sverige ska nå netto noll i klimat- 
påverkan till 2045, så har vi den långsiktig-
het och tydlighet som näringslivet efter-
frågar. Därtill finns det nu institutioner och 
processer för att reda ut svårigheter längs 
vägen – så övergripande ser det positivt ut. 

Utländska investerare inom pension-, 
försäkring- och återförsäkringssektorn 
är en vanligare investerare i svensk  
vindkraft än sina svenska motsvarig-
heter. Vad tror du att detta beror på?
På Fores jobbar vi mycket med grön  
finansiering, utifrån just detta att svenska 
institutionella investerare ligger efter.  
De har inte bara varit långsamma med  
att investera förnybart, utan är också kvar 
i det fossila som många andra övergivit. 
Det finns en lång historik här, med en  
dominerande Wallenberg-sfär som varit 
väldigt långsamma med att inse storheten 
i hållbarhet, vilket tyvärr också gäller hur 
regeringen avstått från att sätta hållbar-
hetskrav på AP-fonderna. Detta får vi  
nu hämta igen som samhälle!

Handeln med utsläppsrätter var tänkt  
att vara en viktig mekanism i EU:s  
klimatpolitik. Med de låga priser som  
råder på utsläppsrätter saknas i stort 
sett styrande effekt från dessa. Vad kan 
och bör göras för att korrigera detta?
EU kommer redan om något år att börja  
ta bort överskotts-utsläppsrätter från 
marknaden, med fördubblad takt de  
första åren jämfört med vad man tidigare 
beslutat. Det är en viktig del i att priset 
kan börja öka för att på sikt nå verkligt  
styrande nivåer som fasar ut det fossila 
och ineffektiva. Men vi har bråttom i  
klimatfrågan, och därför är nationella  
initiativ fortfarande viktiga, även inom  
sektorer som ingår i EU:s utsläppshandel. 
Dessutom räcker troligen inte det kom-
mande, högre priset på utsläppsrätter  
heller för att få till stånd till exempel  
koldioxidavskiljning och -lagring, och har 
ingen bäring alls på de negativa utsläpp 
som vi troligen behöver nå för att klara 
klimatmålen. 

HAN ÄR EN GRÖN DEBATTÖR SOM UTSÅGS TILL "MÄKTIGAST I HÅLLBARHETS-

SVERIGE 2016" OCH HAR EN GEDIGEN MERITLISTA MED VIKTIGA ROLLER  

I SVERIGE, KENYA OCH CHILE. NU LEDER HAN TANKESMEDJAN FORES.

MATTIAS GOLDMANN, VD FORES: 

Vi vill fungera som brobyggare mellan 
politiken och näringslivet
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Det talas mycket om energilagring för att 
kunna få ännu mer vind- och solel i energi-
balansen. Tror ni att storskalig batterilagring 
kommer att bli lönsamt?
Lagring kommer att se väldigt olika ut; från 
hushållet som vill spara sin solel till natten till 
energibolaget som vill säsongslagra höstens 
stormvindar. Mycket av det blir aldrig lönsamt 
– men liksom man inte skaffar Teslas elbil för 
att den är lönsam så är pengarna inte av-
görande för om man väljer deras Powerwall 
för lagring. Storskalig lagring blir lönsam när 
batterierna blir effektivare och billigare och 
den långväga överföringskapaciteten ökar,  
så att det går att sälja lagrad överskottsel till 
andra länder och regioner. En ökad intregre-
ring bör också leda till högre elpriser i vårt 
område, vilket ökar intresset för lagring.  

Är näringslivet tillräckligt progressivt på 
miljö- och klimatområdet eller behövs  
det tuffare lagstiftning och politiska  
målsättningar för att öka takten i  
omställningen till ett hållbart  
samhälle?
Näringslivet är mångfacetterat,  
men vi ser en snabb utveckling  
åt rätt håll som i sin tur har gjort 
att politiken vågat ta i mer i  
de klimat- och energimål de 
enats om. Det är en växel-
verkan, där ingen kom-
mer undan politiken, 
men besluten måste 
ta hänsyn till före-
tagens konkurrens-
kraft. Som litet,  
öppet land tjänar  
vi på att ligga först!

MATTIAS GOLDMANN, VD FORES: 

Vi vill fungera som brobyggare mellan 
politiken och näringslivet

"Klimatfrågan är vår  
civilisations stora ödesfråga, 
och därför jobbar vi med de  

globala överenskommelserna 
inom FN-systemet med  

EU:s spelregler, med Sverige
som föregångsland ..."
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SM-silver till  
Eolusmedarbetare
Simon Landqvist, projekteringschef som porträtteras på sidan 
12, slutade på en mycket meriterande andraplats i SM-tävling-
arna i segelflygning i mitten på juni. Efter en lite tyngre start 
seglade Simon under tävlingsdagarna i Uppsalatrakterna upp 
sig och nådde alltså till slut SM-silvret. Stort grattis till Simon!

Förutsättningarna  
för fortsatt utbyggnad fastställda
De svenska och norska regeringarna enades under våren  
om hanteringen av den svenska förlängningen av elcertifikat-
systemet med 18 TWh enligt den energiöverenskommelse  
som regeringen slöt med Moderaterna, Centerpartiet och  
Kristdemokraterna i juni 2016. Efter en tid av osäkerhet om hur 
systemet skulle utformas har riksdagen nu klubbat flera viktiga 
delar som fanns med i uppgörelsen. Några viktiga punkter är:

• Det nya svenska målet om 18 TWh inkluderas i det  
befintliga systemet.

• Projekt i Norge kan byggas och tas i drift till och med  
slutet av 2021 för att tilldelas elcertifikat till 2035.

• Den nya kvotkurvan för 18 TWh blir linjär under åren  
2022 till 2030.

• Sverige ska introducera en stoppmekanism för målupp- 
fyllelse 2030 som säkerställer att systemet inte blir överfyllt. 
Stoppmekanismen ska vara på plats 2020.

• Sverige kommer att göra kvotjusteringar från och med  
2018 för att hantera den ingående balansen tidigare än  
vad som aviserats innan. Det leder till ökad efterfrågan  
på certifikat från och med 2018.

• Tekniska justeringar i systemet ska hanteras av Energi- 
myndigheten och inte av regering/riksdag. Det ger  
möjligheter till snabbare justeringar av obalanser.

Eolus i miljardaffär
I maj tecknade Eolus avtal med Munich Re om försäljning av 
vindpark Jenåsen i Sundsvalls kommun. Vindparken omfattas 
av ett tioårigt elhandelsavtal med Google (tecknat i december 
2015) för att försörja deras finska serverhall med förnybar el. 
Totalt omfattar parken cirka 79 MW fördelat på 23 Vestas  
V126 3,45 MW vindkraftverk och köpeskillingen uppgår till  
106 miljoner euro. Försäljningen av vindparken är Eolus 
hittills största affär i bolagets historia.
  I samband med affären tecknades också ett avtal som 
innebär att Eolus kommer att förvärva rätten till 96 procent  
av de elcertifikat som anläggningen kommer att producera  
under de 15 år den är berättigad till certifikat. Detta för ett  
engångsbelopp om 9 miljoner euro. Köparen, Munich Re,  
har nu investerat i omkring 147 MW svensk vindkraft i sex  
parker som Eolus utvecklat och etablerat. Eolus sköter drift  
och administration för de fem tidigare parkerna och kommer  
på samma sätt att hantera Jenåsen åt kunden.
  Jenåsen är under byggnation och beräknas vara färdig-
ställd under sommaren 2018. Affären resultatavräknas när  
den överlämnas till kund.

Wallemyr nominerad till  
internationellt pris
Wanja Wallemyr har av LRF nominerats till ett internationellt 
pris för kvinnor som utvecklar landsbygden. Wallemyr som  
är grundare till vindkraftskooperativet Qvinnovindar som enbart 
riktar sig till kvinnor nomineras för sitt arbete med att få kvinnor 
mer delaktiga i affärsmöjligheterna i vindkraft och energi-
produktion som traditionellt dominerats av män. Priset, som  
utlyses av den internationella organisationen WWSF (Women’s 
World Summit Foundation), går till kvinnor som utvecklar och 
förbättrar livet och företagandet på landsbygden. Wanja har  
utsetts utsetts som Sveriges nominering till priset. LRF ska nu 
skicka in sin nominering till WWSF. Vinnarna kommer att utses 
av en internationell jury, och vilka vinnarna är meddelas den  
1oktober 2017. Stort lycka till Wanja önskar Eolus.

Tredje vinsten i rad
Eolus sponsrar sedan flera år tillbaka de svenska 
handbollsmästarna IFK Kristianstad. Klubben tog i 
slutet av maj sin tredje raka SM-vinst när laget ännu 
en gång finalslog Alingsås i Malmö Arena där båda 
lagens supportrar bidrog till en härlig stämning. Eolus 
gratulerar naturligtvis till segern och ser fram emot ett 
fortsatt gott samarbete med IFK Kristianstad.  
Utöver att försöka försvara sitt guld kommer 
IFK Kristianstad ännu en säsong spela i 
Champions League och mäta sina krafter 
med de bästa lagen i Europa.

Vindpark Jenåsen är under byggnation.
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Tävlingsdags:
Vad har du fått med dig från Nya Vindar?

Det lönar sig att läsa Nya Vindar. Nu har du en  
ny chans att tävla med oss och vinna fina priser.

Ännu en gång är det dags att hitta svaren på frågor med vind-
krafts-, energi- och miljötema. Precis som i de tidigare tävling-
arna är det sex frågor med varierande svårighetsgrad som ska 
besvaras. Fina priser står på spel för de som vinner. Bland pri-
serna märks en laddare till bilen med fem uttag för telefoner 
och surfplattor samt biobiljetter. Sammanlagt fem vinnare kom-
mer 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:
1. Den federala skattelättnaden som finns för vindkraftsinvesteringar  
 i USA heter Production Tax Credit (PTC)
2. Den myndighet som Mikael Odenberg nyligen slutat som  
 generaldirektör för är Svenska Kraftnät.
3. Ytterligare ett land utöver Sverige omfattas av elcertifikatsystemet  
 och det är Norge.
4. Vindkraften stod för 51 procent av den nyinstallerade effekten  
 för elproduktion i EU under 2016.
5. De två nya ledamöterna i Eolus styrelse från och med års- 
 stämman 2017 heter Bodil Rosvall Jönsson och Hans Linnarson.
6. Vindparken som omfattas av Eolus andra elhandelsavtal  
 med Google heter Jenåsen.

FRÅGOR

För sjätte året i rad nettoexporterade Sverige el under 2016 enligt  
statistik från Energimyndigheten. Men frågan är hur mycket el som  
producerades i Sverige under 2016? 

1
Eolus har passerat 500 etablerade vindkraftverk  
sedan starten 1990. I vilken vindpark byggdes verk  
nummer 500? 

2 Svenska Kraftnät har fått en ny generaldirektör  
efter Mikael Odenberg. Vad heter personen? 

3

Inom ramen för den politiska energiuppgörelsen beslutades om en förlängning  
av elcertifikatsystemet till 2030. Hur många TWh omfattar den nya uppgörelsen? 

5

I vilka två amerikanska delstater driver Eolus  
vindkraftsprojekt? 

4

Kina, USA och Tyskland är de länder i världen som har mest etablerad vindkraft.  
Men vilka länder hade vid utgången av 2016 fjärde och femte mest ackumulerad  
etablerad vindkraft i världen?

6

Vinn fina priser!
Mobilladdare till bilen  

med 5 uttag!

Av de som svarat rätt blev dessa 
fem vinnare:
Mårten Sellman, Göteborg. 
Mikael Westh, Lidköping. 
Christoffer Askerlund, Alingsås. 
Arne Isaksson, Falköping. 
Carl Thylén, Malmö.
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Repowering 
– återbruk med många möjligheter

REPOWERING ÄR ETT SÄTT ATT 

TA TILLVARA RESURSER OCH  

DRA NYTTA AV FÖRDELAR. I TAKT 

MED ATT ÄLDRE VINDKRAFTVERK 

 TJÄNAT UT TEKNISKT ELLER  

INTE ÄR EKONOMISKT LÖNSAMMA,

ÖPPNAS MÖJLIGHETER FÖR  

FLERA TYPER AV ÅTERBRUK.

Repowering handlar om att ersätta gamla 
vindkraftverk med nya alternativt att upp-
gradera verken. Fördelarna med repowe-
ring där gamla verk ersätts med nya är 
många. Bland annat att det finns produk-
tionsdata från platsen som kan användas  
i beräkningar av produktion från nya vind-
kraftverk på platsen. I vissa fall kan delar 
av infrastruktur som vägar och elnät 
användas eller bara behöva förstärkas 
istället för att byggas helt nytt. Att plat- 
sen sedan tidigare är använd för just 
elproduktion och därmed har gjort 

kringboende mer vana kan skapa en 
 större  acceptans för etablering.

Samma effekt, tredubbel produktion
Den absolut största fördelen står dock  
att finna i den tekniska utvecklingen.  
Vindkraftverk av dagens modeller skördar  
väsentligt mycket mer energi ur vinden  
än de äldre turbinerna. Alltså kan man  
på samma plats utvinna betydligt mycket 
mera energi med en nyare, effektivare  
och större turbiner. Ett exempel som visar 
på den stora skillnaden är det projekt i  
Kalifornien som Eolus är delägare i.  
I projekt Wind Wall i Tehachapi ska cirka 
400 vindkraftverk med en ungefärlig  
installerad effekt om 36 MW ersättas  
med elva nya Vestas V126 vindkraftverk. 
Den installerade effekten kommer att vara 
ungefär densamma men elproduktionen 
kommer att vara tre gånger högre.

Jobbar vidare i Irland
Eolus håller för närvarande på med ett  
repoweringprojekt i Täppeshusen utanför 

skånska Höganäs. Två vindkraftverk av 
modell Vestas V39 500 kW och ett Vestas 
V47 samt byggrätt för ytterligare två min-
dre verk har ersatts av byggnation av två 
stycken Vestas V100 2,2 MW. Fullt utbyggt 
hade de fem verken tillsammans haft  
en produktion på omkring 5,6 GWh att 
jämföra med en beräknad årlig produktion 
för de två verken som just nu etableras  
på 14,8 GWh. Verken av modell Vestas 
V39 har monterats ned och sålts till Irland 
där de monterats upp igen. På sidan  
11 kan du läsa mera om de nya verken  
i Täppeshusen och de investeringsmöjlig-
heter som finns.
  I de fall man bestämmer sig för att  
inte resa nya vindkraftverk på en plats  
så återställs platsen efter att vindkraftverk 
som tjänat ut monteras ned. Detta betyder 
att marken åter kan användas till andra 
syften än elproduktion via vindkraft.

Miljön återställs i de fall då man bestämmer 
sig för att inte resa nya vindkraftverk på en 
plats där gamla verk monterats ned.
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KATARINA TIDEMAN
010-199 88 25, katarina.tideman@eolusvind.com

HENRIC KARLSSON
010-199 88 72, henric.karlsson@eolusvind.com

MIKAEL HENRIKSSON 
010-199 88 40, mikael.henriksson@eolusvind.com

EOLUS UPPFÖR UNDER 2017 TVÅ VINDKRAFTVERK I TÄPPESHUSEN  

(ELPRISOMRÅDE 4) I HÖGANÄS KOMMUN I SKÅNE. VERKEN ÄR BELÄGNA  

I ETT KUSTNÄRA SLÄTTLÄGE SYDOST OM HÖGANÄS. I DET AKTUELLA  

OMRÅDET HAR DET FUNNITS VINDKRAFT SEDAN TIDIGARE DÄR NU  

ÄLDRE VERK BYTS UT MOT NYA I SÅ KALLAD REPOWERING. NU HAR  

DU MÖJLIGHET ATT INVESTERA I EN NYCKELFÄRDIG ANLÄGGNING.

PROJEKTINFORMATION:
Vindpark Täppeshusen består av två  
Vestas V100 2,2 MW med en navhöjd på  
95 meter. Beräknad årsproduktion uppgår  
till cirka 7,4 GWh per verk. Båda verken  
säljs i sextondelar. Hela parken drivs  
genom ett gemensamt driftbolag.

Eolus kommer att leverera en komplett 
driftsatt anläggning. Det innebär att projek-
tets alla delar hanteras fram till slutbesikt-
ning och övertagen anläggning. Tillträde  
beräknas ske under sensommaren 2017.

Eolus har tecknat ett femårigt fullserviceavtal 
(AOM 5000) med Vestas. Om en komponent 
skulle gå sönder, exempelvis en vinge, byter 
Vestas ut komponenten/komponenterna 
”utan kostnad” för investerarna i parken. 
Detta innebär en stor trygghet i investering-
en. Därutöver ingår komplett drift- och 
förvaltningstjänst från Eolus.

Kontakta oss om du vill veta mer om  
möjligheterna att investera i Täppeshusen:    

Täppeshusen
Möjlighet att investera  
i anläggning som  
driftsätts 2017

För ett problemfritt ägande  
– låt Eolus sköta din vindkraftsanläggning

KENT ERIKSSON
010-199 88 24 kent.eriksson@eolusvind.com

Så här kan du eller  
ditt företag bli delägare  
i Täppeshusen:

Verken sköts via ett driftbolag. Syftet  
är att dela på produktionsintäkter,  
drift- och servicekostnader.

DRIFTBOLAGETS UPPLÄGG:
• Eolus har bildat bolaget
• Verken säljs som sextondelar (1/16),   
 totalt 32 andelar varav flera redan är  
 sålda
• Varje andelsägare kan äga en eller  
 flera andelar
• Andelsägaren svarar för finansiering  
 av sin andel/andelar

HÖGANÄS

gör årliga inspektioner av anläggningen.  
Utöver detta ingår att tillse att villkor i till-
ståndet 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 kom-
mer att finnas en kontaktperson på Eolus 
för alla ärenden som rör anläggningen och 
det avlämnas månadsrapporter om anlägg-
ningen och dess prestanda.

Eolus erbjuder kompletta drift- och för-
valtningstjänster för ett bekymmersfritt 
ägande. I tjänsten ingår att Eolus hanterar 
all administration av parken (bland annat 
löpande bokföring och hantering av för-
säkringar) och att Eolus är anläggningens 
kontaktperson mot turbinleverantören, 
myndigheter och försäkringsbolag.  
Vidare innebär det att Eolus driftingen- 
jörer kontrollerar och övervakar an- 
läggningen via vår driftcentral, följer  
upp planerad och oplanerad service,  
genomför löpande besök på sajt och  

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.

Endast ett fåtal andelar kvar.  
Tveka inte att kontakta Eolus för mer 
information.



Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm

Det här gör vi till vardags
Simon Landqvist jobbar som projekteringschef på Eolus.
Det betyder att han ansvarar för Eolus projekteringsarbete
och framdriften av de projekt som Eolus projektörer jobbar 
med.Projekteringsarbetet har olika faser med alltifrån teck-
nande av arrendeavtal för markupplåtelse till tillståndsan-
sökningar och olika värderingar av platsernas beskaffenhet. 
Med samlade låga priser för el och elcertifikat är det av 
 yttersta vikt att resurser läggs på de projekt som ger absolut 
bäst förutsättningar att realiseras med lönsamhet för slut-
kunderna. Här har Simon en viktig roll att spela för att rätt 
prioriteringar görs när projekt vägs mot varandra.

Under ett möte med kollegorna Anna Beckman och Kristian 
Holmgren på Eolus kontor i Göteborg stod pågående och 
kommande vindmätningar på agendan. Vindmätningar är 
en central del i att kunna beräkna kommande produktion 
i olika projekt, bland annat genom val av rätt turbiner för 
den specifika platsen.

Våra samarbetspartners:

Eolus projekteringschef – Simo
n Landqvist

Simon, Anna och Kristian i möte om vindmätningar på Eolus kontor i Göteborg.


