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Punkter för idag

• Hur vindkraften påverkar den lokala ekonomin

• Vindkraften i stort – fördubblas de kommande fem åren, del i 
systemet.

• Hur andra gör, Orkney-Öarna i Scotland

• Hur gör vi i Sverige med andelsägande/kooperativägd vindkraft

• Vindkooperativ.se



Vad jag tycker om vindkraften;

• Tillgänglig just nu för att ersätta stor effekt – ställa om samhället

• Fullt reversibel, möjligt att återställa områden, den generation som är 
med och uppför vkv är också med och tar hand om avveckling.

• Tillräckligt småskalig så att du och jag ska kunna investera i egen 
vindkraft. Med resultat; 
• Kostnadskontroll

• Bidrar till omställning

• Lokal nytta, genom delägarskap



En växande skara människor har bestämt sig. De vill vara med och ställa 
om Sverige, och har därför engagerat sig i andelsägd vindkraft. På 
portalen för andelsägd vindkraft finns information om andelsföreningar 
och andelsägd vindkraft, både för dig som redan är andelsägare och för 
dig som vill investera i förnybar elproduktion.

Ca: 85 vindkooperativ i Sverige



Hur vindkraften påverkar den lokala ekonomin. 

• 400 årsarbeten i Jämtland, just nu. 10 miljarder i investeringsbeslut.

• 1 vindkraftverk,  ca: 35 miljoner i investering,  5-6 Gwh/år under 20-
25 år

• 8000 vindkraftverk i norra Sveriges fem län (Gävleborg, 
Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten)

• 20-25 % av investeringen görs lokalt, grävmaskinister, matservering, 
budservice/logistik, boende… 



http://www.vindkraftcentrum.se/images/handbokhavsnas.pdf



Lokalt ägande av vindkraft

– Vi har satt fyra tuffa miljömål i 
Polarbrödskoncernen där ett är att bli 
självförsörjande på grön el. Vi är 
jätteglada att vi på kort tid kommit så 
lång väg mot det målet, säger Polarbröds 
vd Karin Bodin.
Text: Tony Berglund



SCA och LKAB, IKEA, HSB, Stena, 
Wallenstam, Skellefteå kraft, 
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Ca: 10 TWh 2013
7 % av behovet



The Nordic Power System
Production capability, normal year
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Community (Owned) 
Renewables
Projects



Källa: Mark Hull
http://www.communityenergyscotland.org.uk/

http://www.communityenergyscotland.org.uk/


Orkney
Large-scale
Community
Owned

Westray 
(900KW)

Rousay
Egilsay 
& Wyre 
(900KW)

Eday 
(900KW)

Stronsay 
(900KW)

Hoy
(900KW)

Shapinsay 
(900KW)

OIC
(20% of 4.5MW)

Sanday 
(10% of 10KW)

Total Installed: 
c. 7.3MW

Wholly owned

Joint venture



Predicted Community Funds 

• > £4M per annum revenue

• c. £1.5M per annum after costs

• > £30M over project lifetimes 

(in today’s value)

• c/f £300K if just straight benefit



Halvera din elräkning –
dubblera din miljövinst



Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd 
vindkraft?

• Bli delägare – vinstdelning

• Kostnadskontroll

• Minskat kapitalläckage

• Ökad sysselsättning 

• Bredband / internet



Hur gör jag konkret

Förutsättningar; Vindläge, markarrende, elnät, 
tillstånd/miljökonsekvensbeskrivning

Välj form; småskalig/ gårdsverk, kooperativt, AB…

Coompanion
LRF
Vindkooperativ.se 







Föreningens elpris (inkl. elcertifikatavgift) är f n 19,2 öre/kWh (60,63 

öre/kWh inkl energiskatt och moms). I vissa av norra Sveriges 

kommuner med lägre energiskatt är elpriset 48,25 öre/kWh inkl. 

energiskatt och moms.

7500 kr / andel. Pengar som återbetalas om jag vill sälja, ambitionen är att kapitalet, 
samt möjligheten att köpa el ska vara livslångt/kunna gå i arv.

Lite siffror på andelsel - hur det kan se ut





• FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER: 

• Twitter @vindkooperativ 

• Facebook: vindkooperativ

• info@vindkooperativ.se



Jens Sperens
Norrvision AB

Telefon 070 746 63 64
Twitter: @JensSperens
LinkedIN: jens-sperens
jens.sperens@norrvision.se

Tack !

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER: 

Twitter @vindkooperativ 

Facebook: vindkooperativ

info@vindkooperativ.se



www.vindkooperativ.se

Svensk vindkraftförening


