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Den svenska vindkraften har utvecklats mycket 
starkt de senaste tio åren. 2006 producerade 
vindkraften i Sverige 1 TWh. 2014 hade den 
siffran stigit till 11,5 TWh och på rullande 12 
månader har vi i skrivande stund passerat  
15 TWh, vilket gör vindkraft till landets tredje 
största produktionsmetod vad gäller el.
 Under det första halvåret i år stod vind-
kraften, tack vare utbyggnaden under 2014 
och goda vindar, för 12 procent av den svens-
ka elproduktionen. Inte nog med det, under 
samma period har Sveriges elproduktion från 
vindkraft passerat föregångslandet Danmark. 
Danmarks produktion för perioden var 7,2 TWh 
medan det i Sverige producerades 8,5 TWh. 
Detta är tydliga bevis på vindkraftens konkur-
renskraft och möjligheter att bidra till omställ-
ningen av energisystemet.
 Snabb teknikutveckling leder till lägre 
kostnader för produktion av vindkraftsel och 
gör vindkraften konkurrenskraftig på en energi-
marknad i snabb förändring där många elpro-
ducenter pressas av låga ersättningsnivåer. 
Detta visar sig bland annat genom diskussio-
ner och beslut om tidigare utfasning av några 
av landets kärnkraftsanläggningar. Vi på Eolus 
har vår uppgift tydlig och klar: Vi ska etablera 
de vindkraftsanläggningar som bäst uppfyller 
den slutliga investerarens avkastningskrav och 
önskemål. Endast de projekt med bäst vindre-
surser, elnätsanslutningar och vindkraftverk 
kommer att etableras.

 

Eolus ska ligga i framkant för att ta tillvara de 
affärsmöjligheter som finns på en marknad i 
ständig utveckling. Under våren har vi frigjort 
mycket kapital som varit bundet i projekt som 
slutförts och överlämnats till kunder. Eolus har 
en god finansiell ställning och vi har därför  
under sommaren kunnat överföra 249 Mkr till 
våra aktieägare genom en extrautdelning,  
motsvarande 10 kronor per aktie. 
 Jag är glad att kunna välkomna Marcus 
Landelin till Eolus i rollen som vice VD och 
operativ chef. Marcus har en gedigen bak-
grund inom vindbranschen och besitter stor 
kompetens som kommer att vara till nytta för 
Eolus. Nuvarande vice VD Hans-Christian 
Schulze har fått uppdraget att leda den verk-
samhet som ska se över möjligheterna för  
Eolus att potentiellt utveckla vindkraftsprojekt  
i USA, som näst efter Kina är världens största 
vindkraftsmarknad. Klimatförändringens kon-
sekvenser och vindkraftens möjligheter att  
bidra till omställningen till en hållbar energiför-
sörjning blir allt mer accepterad runt om i 
världen och vi ser med tillförsikt fram emot 
klimatmötet i Paris i december.
 På hemmaplan förväntar vi oss att riks-
dagen under hösten fattar beslut om kvot-
pliktsjustering i elcertifikatssystemet i enlighet 
med Energimyndighetens förslag samt beslutar 
om den aviserade ambitionshöjningen om  
2 TWh till 2020.
 
PER WITALISSON
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

WITALISSON HAR ORDET

Tredje störst och förbi    
föregångslandet Danmark

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 477 av de 
cirka 3 100 vindkraftverk som  
idag finns i Sverige.
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Nettoomsättning, MSEK 346,4 110,9 1456,2 414,3 465,8

Rörelseresultat, MSEK 37,6 7,0 150,9 51,9 41,6

Resultat före skatt, MSEK   34,6 0,5 132,7 33,0 13,1

Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -1,6 -5,1 -2,4 -14,2 -23,3

Periodens resultat, MSEK 34,5 -2,8 125,4 21,5 9,9

Resultat per aktie före/efter utspädning MSEK 1,39 -0,10 5,06 0,90 0,44

Eget kapital per aktie, SEK 41,17 38,05 41,17 38,05 37,61

Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 342,7 -223,0 742,2 -369,5 -487,8

Balansomslutning, MSEK 1 490,7 1 618,3 1 490,7 1 618,3 1 929,8

Nettoskuld - /Nettokassa +, MSEK 327,8 -298,8 327,8 -298,8 -421,2

Orderstock per balansdagen, MSEK 420,3 94,5 420,3 94,5 218,1

Under perioden drifttagna verk, antal 0,0 11,0 33,0 20,0 27,0

Verk överlämnade till kund, antal 14,2 3,2 52,8 12,6 13,9

Under perioden drifttagna verk, MW 0,0 22,0 68,6 39,6 53,0

Verk överlämnade till kund, MW 22,5 6,4 99,3 25,0 27,4

Elproduktion, GWh 45,2 41,3 210,9 136,0 172,1

Soliditet, % 68,8 58,5 68,8 58,5 48,5

Avkastning på eget kapital efter skatt, % 13,8 Neg 12,8 2,4 1,2

KONCERNENS RESULTAT I KORTHET
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Kalendarium
8 OKTOBER 2015
Investeringsträff rörande  
vindpark Stångby, Lund

10 OKTOBER 2015
Invigning av vindpark Påboda
i Torsås kommun.

13 OKTOBER 2015
Företagspresentation av Eolus  
hos Aktiespararna i Hässleholm.

15 OKTOBER
Företagspresentation av Eolus  
hos Aktiespararna i Lomma.

27 OKTOBER
Bokslutskommuniké för 2014/2015.

4-5 NOVEMBER 2015
Eolus medverkar på Vind 2015 
i Stockholm.

26 NOVEMBER 2015
Eolus medverkar på bolagsdag hos 
Erik Penser Bankaktiebolag, Stockholm

28 JANUARI 2016
Delårsrapport Q1,  
september 2015-november 2015.

30 JANUARI 2016
Eolus årliga vindkrafts- och 
miljöseminarium, Hässleholm.

30 JANUARI 2016
Årsstämma 2016, Hässleholm.

21 APRIL 2016
Delårsrapport Q2,
september 2015-februari 2016

6 JULI 2016
Delårsrapport Q3,  
september 2015-maj 2016



I  FOKUS4

N
är Eolus mångårige VD och  
numera styrelseledamot Bengt 
Simmingsköld och de andra 
som startade Eolus 1990 hade 

byggt det där första vindkraftverket (med 
en effekt om 225 kW) på Öland uppstod 
nästan direkt ett stort intresse. Lokalbe-
folkningen och andra miljöintresserade 
hörde av sig och undrade om det fanns 
någon möjlighet att köpa in sig i anlägg-
ningen. Kanske inte sagt och gjort men 
för att göra en historia kort så såldes vind-
kraftverket i andelar och Eolus fick in ka-
pital som gjorde att man kunde gå vidare 
och påbörja nya vindkraftsbyggen. Allt  
sedan dess har andelsförsäljningen varit 
en viktig del av Eolus totala försäljning.  

Genom åren har modellen och totalerbju-
dandet utvecklas till att idag omfatta allt 
från leverans av nyckelfärdiga anläggning-
ar till fullständiga drift- och förvaltnings-
tjänster. Kort och gott behöver en investe-
rare inte kunna något om vindkraft för att 
vara delägare. Eolus har i sin andelsför-
säljning dels jobbat med vindkraftverk och 
parker som byggs efter att ett visst antal 
köpare tecknat sig i den aktuella anlägg-
ningen; dels med redan driftsatta vind-
kraftverk och parker där köparen får  
omedelbart tillträde.

De vindkraftverk och vindparker som säljs 
i andelar drivs i driftbolag. Varje investe-
rare köper och finansierar sin andel/sina 

andelar medan den aktuella anläggningen 
drivs tillsammans med de andra andelsä-
garna där inkomster och utgifter delas i 
relation till ägarandel. Detta görs för att 
öka tryggheten och för att dra fördel av 
stordriftsfördelar när det gäller frågor som 
elhandel, service och försäkring. 

Vem investerar då i vindkraft? Finns det 
en typisk köpare?
– Någon typisk köpare finns inte. Drivkraf-
terna är olika med det är vanligt att investe-
raren har någon form av egen näringsverk-
samhet alternativt startar upp en sådan, 
säger Henric Karlsson som jobbar som säl-
jare på Eolus och själv är vindkraftsägare.

NÄR EOLUS BYGGDE SITT FÖRSTA VINDKRAFTVERK PÅ SÖDRA ÖLAND 1991  

FÖDDES OCKSÅ EN AFFÄRSIDÉ SOM FÖLJT BOLAGET SEDAN DESS. AFFÄRSIDÉN  

MED ANDELSFÖRSÄLJNING HAR GETT TUSENTALS FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER

MÖJLIGHET ATT ÄGA VINDKRAFT.

En affärsidé med stora
möjligheter för fler
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Hans och Margareta Kälvesten är lantbru-
karparet som jobbar med växtodling (och 
till för två år sedan uppfödning av tjurar), 
boendes utanför Vadstena  och som åter-
kommande har köpt in sig i olika vindpar-
ker. Totalt äger de nu andelar i sju parker 
eller bolag som äger vindkraftverk. Varför 
har ni investerat? 
– Det handlar dels om ett genuint vind-
kraftsintresse men det handlar också om 
framtida generationsskifte. Våra tre barn 
står inte direkt i kö för att ta över vår gård, 
Hässelby, och vindkraften kan delas upp 
på ett annat sätt än gården den dag det 
blir aktuellt. Vi hade amorterat av gården 
som vi köpte 1978 och vindkraft såg vi 
som ett bra alternativ att investera i förkla-
rar Hans.
– Även om vindkraften inte har ett bestän-
digt värde som en gård så ger det likvida 
medel varje månad vilket är positivt säger 
Hans vidare.

Som landsbygdsboende har Hans en öns-
kan om att fler ska kunna äga vindkraft.
– Det är bra mycket roligare om investe-
rarna också bor ute i bygderna så att det 
inte bara blir stora aktörer som äger. På  
så sätt kan än mer av intäkterna stanna i  
bygden och bidra till utveckling.

På detta plan har andelsägd vindkraft 
öppnat upp investeringsmöjligheter för 
många som annars inte skulle ha möjlig-
het att investera. Genom att vindkraftver-
ken delas upp i andelar och säljs i ett  
färdigt koncept istället för att säljas till en 
enda investerare blir investeringsnivåerna 
annorlunda.

Om paret Kälvesten har lång erfarenhet av 
vindkraft är Erik Olsson mer av en nykom-
ling. Erik som driver en redovisningsbyrå i 
Lund gjorde sin första investering när han 
köpte in sig i Legeveds vindpark i Kristi-
anstad som togs i drift under 2014. Hur 
kommer det sig att du valt att investera i 
vindkraft?

Hans Kälvesten

Henric Karlsson

Erik Olsson 

– Vindkraftverken har idag blivit mycket ef-
fektivare och samtidigt fallit i pris vilket gör 
kostnadskalkylen mycket bättre nu än för 
bara några år sedan. Dessutom har vi just 
nu ett väldigt gynnsamt ränteläge vilket 
självklart också hjälper till. Givetvis har vi 
idag också utmanande ersättningsnivåer 
men jag är övertygad om att detta kommer 
att normaliseras över tiden. Ofta är det så 
att man ska investera när det ser som tuf-
fast ut. Nuvarande ersättningsnivåer gör 
att endast de bästa lägena/projekten kom-
mer ut på marknaden utvecklar Erik.

Vilka är då Hans och Eriks tips till dem 
som funderar på att investera?
– Var och en måste se till sin situation.  
För min och Margaretas del har det löpt 
på säger Hans.

– Var långsiktig! Och om man är det så 
tycker jag man ska titta på vindkraft och 
fråga sig om det inte är just nu som man 
ska investera! svarar Erik

De andelsägda vindparkerna består oftast 
av 1-3 vindkraftverk. Historiskt har många 
legat i Västra Götaland, Skåne, Blekinge, 
Kalmar län inklusive Öland. Investerarna 
kommer dock från hela landet och faktum 
är att Eolus hittills största vindpark, Tolv-
manstegen utanför Strömstad som består 
av 22 stycken Vestas V90 2,0 MW vind-
kraftverk, är såld i andelar och drivs i ett 
gemensamt driftbolag.

– När det är oro på börsen och räntorna är 
låga tycker jag att fler bör titta på vindkraft 
som investering. Det är en investering som 
är långsiktig, miljöriktig och ger ett löpan-
de kassaflöde. Hos Eolus går det att få  
ett bekymmersfritt ägande genom det  
helhetskoncept vi erbjuder, säger Henric 
Karlsson.

”När det är oro på 
börsen och räntorna 
är låga tycker jag  
att fler bör titta på  
vindkraft. Det är en  
investering som är 
långsiktig, miljöriktig 
och ger ett löpande 
kassaflöde.”

Precis som för paret Kälvesten spelade 
miljöaspekten en viss roll i Eriks investe-
ringsbeslut.
– Man ska inte förringa den miljömässiga 
nytta som man är med och bidrar till. Via 
de investeringar i vindkraft som jag gjort 
så klimatkompenserar jag många gånger 
om för min och min familjs klimatpåver-
kan. Det känns väldigt bra!
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Lönsam tillväxt är
Vestas framgångsmodell

”Vestas har under de dryga 30 år bolaget 
varit verksamt lyckats bevara ett teknik-

övertag som gjort att vi har kunnat erbjuda 
det mest optimala priset/kWh.” 



7

Vem är du och hur hamnade du på Vestas?
Jag är en svenskfödd dansk man på 58 
år. I grunden är jag civilingenjör men har 
även en examen från Copenhagen Busi-
ness School. Jag är gift och har 2 vuxna 
barn samt 6 barnbarn. 
 Jag har alltid drivits och drivs fortfa-
rande av att förbättra kundtillfredsställelse 
samt att öka effektivitet och lönsamhet i 
förhållande till konkurrenterna. Det är ock-
så viktigt att man inom varje verksamhet 
ser varje individs styrkor och drar nytta av 
dem. Goda resultat skapas när alla bidrar 
med det de kan bäst, vilket jag är överty-
gad om även leder till nöjda medarbetare  
i slutändan . 
 Jag har arbetat inom byggbranschen 
i 25 år, bland annat hos Skanska i 5 år 
innan jag blev headhuntad till Vestas.

Vestas har varit en av de ledande aktö-
rerna inom vindkraft under många år. Vad 
har gjort att ni kunnat hålla er kvar på 
den nivån?
Vestas har under de +30 år bolaget varit 
verksamt lyckats att bevara ett tekniköver-
tag som gjort att vi har kunnat erbjuda det 
mest optimala priset/kWh. 
 Kärnan i Vestas framgång är all den 
kunskap som vi fått från de 54 000 vind-
kraftverk som vi tillverkat och installerat 
runt om i världen. Denna kunskap har vi 
sedan förmått omvandla till teknikutveck-
ling, ständigt med syftet att få våra vind-
kraftverk att generera kWh så kostnadsef-
fektivt som möjligt. Självklart utan att 
tumma på kvalité eller säkerhet. Det hand-
lar helt enkelt om att bygga på det vi redan 
vet fungerar, dvs. våra plattformar med be-
prövad teknik, och att lyssna på våra kun-
der och vad de behöver. En nära dialog 
med våra kunder är avgörande, detta är ju 
inte en relation som tar slut efter att vind-
kraftverket är installerat. Oftast är det ett 
partnerskap som sträcker sig över lång tid, 
kanske två decennier.

För några år sedan hade Vestas stora 
problem med ekonomin och börskursen 
rasade. Sedan dess har bolaget gjort en 

rejäl comeback. Vad har varit grunderna 
till denna lyckade omsvängning?
Vindkraften växte kraftigt 2000-2008 och 
så gjorde även Vestas. När finanskrisen 
kom 2008-2009 minskade efterfrågan 
samtidigt som Vestas hade för stor kostym 
och för stor kostnadsbas. Detta resulte-
rade i en turnaround-plan som sjösattes 
2011 och som i stort gick ut på att helt  
enkelt göra Vestas lönsamt igen. Fokus låg 
på att minska våra kostnader, dra ner på 
investeringar och göra våra fabriker mer 
skalbara. Efter 3 års hårt arbete lyckades 
vi redovisa positiva siffror, men arbetet 
stannade givetvis inte där. Förra året lan-
serade vi vår nya strategi “Profitable 
Growth”, d.v.s. lönsam tillväxt. Nu är det 
full fart framåt på att göra våra vindkraft-
verk än mer kostnadseffektiva, utveckla 
vår serviceverksamhet, expandera i till-
växtländer samt förbättra och effektivisera 
processer och sättet vi arbetar på.

Vindkraftens motståndare brukar säga 
att vind är dyrt och ineffektivt. Vad är ditt 
svar till dem?
Det är en gammal myt. Idag byggs det 
vindkraft i Sverige för under 55 öre/kWh. 
Det placerar vindkraften bland de mest 
konkurrenskraftiga elproduktionsslagen  
i Sverige dag. Vi vet inte vad ny kärnkraft 
skulle kosta i Sverige, men siffror från 
Storbritannien visar på kostnader som  
ligger en bra bit över kronan per kWh.

Hur ser du på utvecklingen för vindkraf-
ten globalt och i Norden?
Vi ser ett stort stöd för förnybar energi, 
såväl globalt som i Norden. Vi upplever 
även att klimatfrågan har satts på agen-
dan igen. I november ska ett nytt interna-
tionellt klimatavtal med nya utsläppsmål 
förhandlas i Paris, och med USA och Ki-
nas initiativ känns det mer hoppfullt än på 
länge. Vindkraften är redan i dag konkur-
renskraftig och kostnaderna kommer  
att sjunka ytterligare. Därmed kommer  
vindkraften vara en fundamental del av  
omställningen till förnybar energi.

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att 
säkerställa en fortsatt utbyggnad av 
vindkraften i Sverige?
Fortsatt tydlighet och långsiktighet vad 
gäller målsättning för förnybar energi. El-
certifikatssystemet har levererat, och till 
en mycket låg kostnad för konsumenter-
na. Dock finns det vissa element i själva 
utformningen av systemet som bör ses 
över för att undvika den situation vi har 
idag med stort överskott. Vi skulle exem-
pelvis gärna se tätare kontrollstationer 
och ett tydligt stopp för nya certifikat  
när det politiska målet uppfyllts. 

Den svenska regeringen har tillsatt en 
energikommission. Vilka är dina förhopp-
ningar på dess arbete?
Jag har goda förhoppningar. Det finns ett 
stort behov av tydliga besked om Sveri-
ges långsiktiga energiförsörjning och min 
uppfattning är att de politiska partierna är 
väl medvetna om detta. Det kommer  
säkert bli en klok och balanserad överens-
kommelse där säkert ingen är helt nöjd, 
men det är ju så goda överenskommelser 
brukar se ut!

Den tekniska utvecklingen har varit 
snabb för vindkraften med bland an-
nat större rotorblad och högre torn. Var 
ser du att framtidens tekniska framsteg 
kommer att komma och var går gränsen 
för hur stora turbinerna kan bli?
Det är alltid svårt att sia om framtiden 
men gränsen för hur stora vindkraftverken 
kan bli kommer nog framför allt avgöras i 
den politiska balansen mellan lägsta möj-
liga pris/kWh och vad man kommer att 
finna acceptabelt från ett rent visuellt per-
spektiv. Men än har vi inte sett de största  
i alla fall!

Till sist, vilket är ditt bästa vindkraftsre-
laterade minne?
Det är den positiva upplevelse som Vestas 
Northern Europe fick då vi valde att flytta 
vårt huvudkontor till Malmö och på ca 1 år 
skapade en organisation med 120 medar-
betare med 15 olika nationaliteter. 
 Att vi fört samman så många  kultu-
rer, cirka 70 % av våra medarbetare är 
svenskar, 10 % är danskar och resten 
kommer från tio andra länder, till en ge-
mensam ”Vestas Northern Europe” kultur 
- har varit avgörande för den mycket star-
ka marknadsposition Vestas har i norra 
Europa idag.

KLAUS STEEN MORTENSEN 

ÄR VD PÅ VESTAS 

NORTHERN EUROPE  

OCH ÖVERTYGAD OM ATT 

FRAMGÅNGAR BYGGS  

AV MÅNGKULTUR OCH  

FÖRMÅGAN ATT SE VARJE 

MEDARBETARES STYRKOR.

INTERVJUN

Faktaruta: 
NAMN
Klaus Steen Mortensen 

TITEL
President, Vestas 
Northern Europe AB

ÅLDER
58

BOSTADSORT
Köpenhamn

PÅ VESTAS SEDAN
2007
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Eolus sponsrar
svenska mästarna
Eolus har tecknat ett nytt sponsorav-
tal med handbollslaget IFK Kristian-
stad. IFK Kristianstad vann i våras 
SM-guld efter att ha finalbesegrat 
Alingsås. Det innebär att Kristianstad 
kommer att försvara de svenska färg-
erna i Champions Leauge samtidigt 
som man på hemmaplan ska försöka 
försvara sin mästartitel. Eolus önskar 
IFK Kristianstad lycka till under  
säsongen 2015/2016.

NYHETER

Ny vice VD för Eolus
Eolus styrelse har utsett Marcus Landelin till ny vice VD och 
operativ chef. Landelin beräknas tillträda sin nya tjänst senast 
den 1 januari 2016 då han efterträder nuvarande vice VD Hans-
Christian Schulze som fått i uppdrag att leda den verksamhet 
som undersöker möjligheterna för Eolus att påbörja projektut-
veckling i USA som styrelsen beslutat om.

— Eolus är en intressant aktör som ligger långt framme både 
vad gäller projektutveckling och när det gäller att hitta intres-
santa affärsmodeller för att matcha såväl stora internationella 
investerare som mindre inhemska investerare med lämpliga 
vindkraftsprojekt. Det ska bli mycket spännande att få vara  
med och vidareutveckla detta arbete säger Marcus själv.

Eolus nya vice VD är 36 år gammal och kommer närmast från 
E.ON där han bland annat varit chef för affärs- och projektut-
veckling av landbaserad vindkraft i norra Europa. Under sin tid 
på E.ON har Marcus även arbetat med havsbaserad vindkraft. 
Eolus VD Per Witalisson är mycket nöjd med att Marcus  
Landelin kommer till bolaget

– Marcus har en lång erfarenhet från den svenska och nordeu-
ropeiska energi- och vindkraftsbranschen och jag är glad att 
kunna välkomna honom till Eolus. Jag ser fram emot att samar-
beta med honom för att ytterligare stärka och utveckla Eolus 
som en av Nordens ledande aktörer på vindkraftsmarknaden.

Region Skåne prisat
för sin vindkraft  
Eolus hittills största vindkraftverk är under uppförande i Fröreda 
i Hultsfreds kommun. Parken består av sju Vestas V126 3,3 
MW vindkraftverk. Sex av verken är köpta av Region Skåne 
och det sjunde och sista är köpt av Sundbybergs stad. Region 
Skåne tilldelades Skånes Vindkraftpris 2015 för sin offensiva 
satsning med den största offentliga upphandlingen av 
vindkraft,i Sverige. Skånes Vindkraftspris är ett årligt pris  
som delas ut av länets Vindkraftsakademi.

Eolus beställer
verk från Enercon 
Eolus har beställt fyra stycken vindkraftverk från Enercon. Av 
de fyra verken av modell Enercon E82 2,3 MW ska tre uppföras 
i vindpark Stångby i Lunds kommun. Dessa kommer att drivas i 
ett gemensamt driftbolag och ett av verken säljs i tiondelar. Du 
kan läsa mer om möjligheterna att investera i Stångby på sidor-
na 10 och 11. Det fjärde verket uppförs i Önnarp i Trelleborgs 
kommun och är ett samarbete med Älvsborgsvind AB som 
kommer att äga 50 procent av verket.
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Frågor

Ta chansen och 
tävla med Eolus!

Hur mycket vindkraft (i MW) installerades i världen under 
2014 enligt GWEC (Global Wind Energy Council)?1

Vad heter de tre senaste energiministrarna i Sverige?2

Vilken var den första handelsdagen för Eolus B-aktie
på Small Cap på Nasdaq Stockholm?3

Gamesa tillhör en av världens tio största turbintillverkare. 
Från vilket land är Gamesa?5

Under år 2014 installerades 1050 MW vindkraft i Sverige. 
På vilken plats bland länderna i Europa hamnade Sverige 
med den installerade effekten under 2014?

4

Vilket år blev Per Witalisson VD för Eolus?6

Sommaren är slut och det har blivit dags 
för en premiär i Nya Vindar. För första 
gången bjuder vi till tävling.
Svara på de sex vindkrafts- och energirelaterade frågorna och ha chansen att vinna
fina priser. Vi lottar ut böcker, en powerbank, biobiljetter och lite annat smått och gott. 
Sammanlagt tio 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.

VINN FINA PRISER!



INVESTERING OCH ETABLERING10

EOLUS UPPFÖR UNDER VINTERN 2015/2016 TRE 

VINDKRAFTVERK 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. DET 

ENA VINDKRAFTVERKET SÄLJS I TIONDELAR.

Stångby
Investera i vindkraft

på Lundaslätten

STÅNGBY
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KATARINA TIDEMAN
010-199 88 25

katarina.tideman@eolusvind.com

HENRIC KARLSSON
010-199 88 72

henric.karlsson@eolusvind.com

Så här kan du eller ditt företag
bli delägare i Stångby vindpark
Verken kommer att skötas 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 och hela parken drivs genom ett gemensamt driftbolag.

Eolus levererar komplett driftsatt anläggning. Det innebär att projektets alla 
delar har hanterats fram till slutbesiktning och övertagen anläggning.

Eolus har tecknat ett mångårigt fullserviceavtal (EPK) med Enercon. Om en kompo-
nent skulle gå sönder, exempelvis en vinge, byter Enercon ut komponenten/kompo-
nenterna ”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 investeringen.

EOLUS ERBJUDER EN KOMPLETT DRIFT- OCH FÖRVALTNINGS-
TJÄNST FÖR 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 anlägg-ningens kontaktperson mot turbinleverantören, myndigheter och försäkrings-bolag. 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 anläggning-en. Utöver detta ingår att tillse att villkor i tillståndet efterföljs, att en aktuell kontrollplan finns, genomförande av skyddsronder för att upprätthålla Arbets- miljöverkets 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 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?

KONTAKTA OSS OM DU VILL VETA  
MER OM MÖJLIGHETERNA ATT  

INVESTERA I STÅNGBY:

 

Välkommen på
investeringsträff i Lund! 
TORSDAG 8 OKTOBER KL 12.00. 

Vi börjar med information om investeringsmöjligheterna innan vi äter lunch 
och sedan åker till Stångby. Ring 010-199 88 25 för att boka din plats.



Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm

Det här gör vi 
till vardags
Gustav Grumert är ansvarig för Eolus 
verksamhet i Norge. I Gustavs arbete in-
går bland annat att som projektutvecklare 
driva Eolus norska projekt framåt. Faktum 
är att Eolus största enskilda landbaserade 
projekt finns i Norge. Projekt Öyfjellet  
beläget utanför Mosjöen i Nordland fylke 
omfattar 330 MW fördelat på 80-110 vind-
kraftverk beroende på val av turbiner. 
Norska motsvarigheten till Energimyndig-
heten, NVE (Norges vassdrags- og energi-
direktorat) har beviljat tillstånd för projek-
tet vars slutliga tillstånd ska avgöras av 
Norges olje- och energidepartement. På 
bilden syns Mosjöen sett från Öyfjellet.

Utöver att ansvara för verksamheten i  
Eolus norska dotterbolag arbetar Gustav 
även med projektutveckling på de övriga 
marknader som Eolus är verksamt på.  
Utöver Norge handlar det om Finland, 
Estland, Lettland och Sverige.

Våra samarbetspartners:

Gustav Grumert – Eolus man i Norge.

Öyfjellet i Nordland fylke. Projektet är Eolus 

största enskilad projekt för landbaserad vindkraft.


