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Sammanfattning 
Vindkraften expanderar allt mer i Sverige och årsproduktionen ökade till 6,1 TWh år 2011, 

vilket är en ökning med 74 % jämfört med 2010. 

De nya vindkraftverken som sätts upp idag är oftast av effektstorlekarna 2 000 – 3 000 kW. 

De som restes tidigare är omkring 200 – 600 kW. I Sverige finns det många vindkraftverk 

som har varit i drift under en längre tid, och det är flera som passerat sin tekniska livslängd på 

20 år. De första vindkraftverken som man reste står ofta på platser med väldigt goda 

vindförhållanden och har väldigt låga effekter, om man jämför med dagens vindkraftverk. Det 

börjar därför bli högaktuellt att demontera äldre befintliga verk och resa nya. Detta kallas för 

vindkraftens generationsskifte, kanske mer känt som repowering.  

Tyskland, Danmark och Nederländerna är länder som redan har bytt ut stora delar av sina 

vindkraftsflottor. Danmark är världsledande inom repowering och har bytt ut omkring två 

tredjedelar av sina äldre verk. I många av de projekt som genomförts har en dubblering och 

ibland till och med en fyrdubblering av energinmängden skett! Genom att resa nya verk blir 

det oftast färre verk på platsen, samtidigt som mer energi levereras. På så sätt utnyttjas platsen 

på ett bättre sätt, vindkraftselen blir billigare. Det blir samtidigt enklare att uppnå politiska 

riktlinjer med mål inom förnybar energi och många anser att landskapsbilden förbättras. 

Detta examensarbete genomfördes i syfte att undersöka möjligheterna och lönsamheten för 

generationsskiften i Hallands län.  För att veta vart de olika vindkraftverken är placerade i 

Halland genomfördes en kartläggning och identifiering initialt. När verken var kartlagda 

gjordes projekteringar av nya parker. Det visade sig vara ont om plats att resa de nya verken, 

eftersom de är högre än de gamla och kräver längre avstånd till bostäder. Därför genomfördes 

inte enbart projektering av parker där befintliga vindkraftverk står utan även på helt nya 

områden som idag inte har någon vindkraft. I varje projekt utfördes ekonomiska beräkningar 

som grundar sig på energiberäkningarna från projekteringen i vindatlasprogrammet 

WindPRO. Arbetet har också behandlat hur och om ersättning till ägare av befintliga verk och 

markägare kan ske, samt vad alternativen är för de befintliga vindkraftverken vid ett 

generationsskifte. Projektgruppen har varit i kontakt med vindkraftsägare och ställt frågor om 

hur de ställer sig till ett generationsskifte. 

Det främsta resultatet som projektgruppen kommit fram till är att generationsskiften absolut 

har goda möjligheter till att bli lönsamma. Det kan dock bli problematiskt att få plats med nya 

vindkraftverk på områden där gamla verk står. Det beror på kommunens regler om avstånd till 

närboende, och att ett visst antal verk måste resas vid nybyggnation. Ändras dessa regler för 

generationsskiften, blir möjligheterna väldigt goda. Vad det gäller efterhandsvärde på de 

gamla verken är slutsatsen, att det går att göra en bra affär genom att sälja sitt verk. Vid 

skrotning däremot blir intäkterna från försäljning av metallerna för små för att täcka 

demonteringskostnaden. Generellt sett har vindkraftsägarna en positiv syn till ett 

generationsskifte. 

  



Abstract 
The installations of wind turbines are expanding rapidly each day in Sweden and 2011 wind 

energy generated 6,1 TWh. This is an increase with 74 % compared to 2010.  

The modern wind turbine that becomes integrated in the Swedish electricity grid at the 

moment often has a power capacity of 2000-3000 kW. Many of those wind turbines which are 

already integrated in the grid soon need to be replaced. These turbines often have a power 

capacity of 200-600 kW. Many of these old turbines have been generating electricity for 

almost 20 year, which is the technical lifetime for a wind turbine. These old turbines are also 

often located on sites with great energy levels. This makes it interesting to investigate the 

possibilities and if there is a profit in repowering. Repowering is when you dismantle old 

turbines and replace them with new ones. 

Germany, Denmark and the Netherlands are countries in Europe, which have already been 

doing repowering for some time. Denmark is the country where most repowering has been 

done. They have exchanged two thirds of their old turbines. In most of the projects which has 

been done, the energy level has been doubled and in some cases even quadrupled! When the 

modern larger turbines replace the old smaller ones, fewer turbines are raised on the site 

although the energy level increases. While doing repowering the sites are used in a better way, 

it makes the electricity prices cheaper, the political ambitions in renewable energy are easier 

reached and many people also claim, that the landscape is improved. 

This bachelor´s thesis has the objective to investigate the possibilities and the profit for future 

repowering projects in county of Halland, Sweden. To find out where the wind turbines are 

located in the county, mapping and identification where done. When the mapping was done, 

projections of new parks where created. It turned out that these old turbines often where 

located on a very limited area, which makes it hard to establish new larger turbines. This is 

because they need larger distance to the nearest residences. Because of this, projections also 

where done on other locations. In every project economical calculations were made, which are 

based on the energy results from the projections, which were made in WindPRO. The thesis 

has investigated how and if the owner of the old wind turbines and the land holder can be 

compensated when repowering. Researching and brainstorming on different scenarios for 

what will happen to the old turbines has also been done. We have had contact with owners of 

wind turbines to find out, what their opinion are about repowering.  

The prime conclusion from this bachelor thesis is that repowering has good possibilities to be 

profitable. There might be some problems to project new wind turbines on the same site 

where the old turbines where located, if the municipality don’t change the distance demands 

to residences and the demand that a group of wind turbines must be raised. If these demands 

are changed, the future for repowering looks very promising. Another conclusion where that 

there might be good profit in selling the used wind turbine, but to sell the used material of a 

wind turbine to recycling is not profitable. Profit from selling the turbine material to recycling 

does not cover the cost for dismantling it.   

Owners of the wind turbines have in general a positive attitude to repowering.   
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Förtydligande  

I rapporten finns det många olika effekt- och energibenämningar. Därför kommer här en kort 

förklaring på skillnaderna mellan dessa. Några olika prefix beskrivs också. 

200 kW är ett exempel på effekt som ett vindkraftverk kan ha. Snurrar vindkraftverket på full 

effekt (200kW) i två timmar har vindkraftverket genererat 400 kWh energi.   

(200kW*2h = 400 kWh)   

Watt är effekt. Wattimmar är energi. 

Prefix 

k = 10
3
 

M = 10
6
 

G = 10
9
 

T = 10
12
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1 Inledning 
I kapitlet beskrivs vindkraftens historia kort och hur det ser ut i dagsläget. En introduktion till 

vindkraftens generationsskifte ges. Projektets syfte, mål och avgränsningar förklaras även. 

1.1 Vindkraftens bakgrund 
I Sverige började vindkraften integreras i de svenska elnäten under 80-talet. Frågor som miljö 

och energipriser blev mer och mer uppmärksammade efter oljekrisen på 70-talet. Sverige 

började söka förnybara energikällor för att ersätta oljan, och vindkraften blev ett av 

alternativen. De första vindkraftverken som uppfördes i Sverige var av små dimensioner och 

av låg effekt, bortsett från de forskningsanläggningar som var omkring dagens storlekar på 2-

3 MW. Vindkraften har utvecklats snabbt under en 20 års period, och märkeffekten har ökat 

med mer än 100 gånger för de vanligaste turbintyperna. [1] 

Vid årsskiftet 2011/2012 fanns det 2039 vindkraftverk i Sverige. Dessa hade tillsammans en 

installerad effekt på 2899 MW. [2] Detta kan jämföras med den installerade effekten 2002 

som var 304 MW. [3] 2011 genererade vindkraften 6,1 TWh el, vilket är cirka 4,2 % av 

Sveriges eltillförsel. [4] Av dessa 2039 vindkraftverk har cirka 520 en märkeffekt lägre än 

700 kW. Inom en snar framtid kommer det flesta av dessa verk vara vid slutet av sin tekniska 

livslängd. [5] Det är därför dags att börja tänka på vad som ska göras med dessa 

vindkraftverk, ska de renoveras, bytas ut eller ska de demonteras?  

Riksdagen har en planeringsram från 2009 som innebär att vindkraften ska kunna byggas ut, 

så att den kan producera 30 TWh år 2020. Detta innebär en femdubblering av dagens 

produktion. Av dessa 30 TWh är det planerat att 20 TWh ska komma från landbaserad 

vindkraft och resterande 10 TWh från havsbaserad. [6] 

I Sverige finns det gott om platser för byggnation av nya verk i jämförelse med andra 

europeiska länder. De platser där de första vindkraftverken restes har ofta det bästa 

energiinnehållet. Därför kan det vara fördelaktigt att genomföra ett generationsskifte för att 

utnyttja platserna med goda vindförhållanden i Sverige på ett bättre sätt. Många verk börjar 

även närma sig slutet av sin livscykel som är 20-25 år, och ett antal har redan tagits ur drift. 

Det är här generationsskiftet inom vindkraft kommer in i bilden. Detta kallas även för 

repowering. Generationsskiftet kommer att innefatta byte av äldre vindkraftverk med låga 

effekter mot moderna verk med betydligt högre effekter. Detta leder till färre verk på den 

befintliga platsen, då större vindkraftverk behöver mer markyta. Landskapsbilden förändras, 

och verken kan resas på ett mer symmetriskt sätt, vilket kan vara behagligare för ögat att se 

på. De nya vindkraftverken har lägre varvtal, vilket också kan vara bekvämare för ögat.  

Elnätet får bättre struktur samt bättre elkvalité. De främsta anledningarna till ett 

generationsskifte är att platsen utnyttjas på ett bättre sätt och att energiutvinningen ökar.

  

Repowering har redan genomförts på Gotland och bland annat i länder som Tyskland, 

Nederländerna, Danmark. Aalborg i Danmark är ett exempel där Vattenfall utfört repowering. 

2009 bytte de ut 77 äldre vindkraftverk mot 13 nya 2,3 MWs verk, som genererar mer än 

dubbelt så mycket el som de äldre verken, trots att det är 64 vindkraftverk färre än tidigare. 

[7,8]  
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1.2 Syfte 
Examensarbetet genomförs under sista och tredje året på Energiingenjörsutbildningen. Under 

programmet lästes bland annat Vindkraftsteknik 7,5 hp och tillsammans med andra lästa 

kurser, ska kunskaperna praktiseras i näringslivet och i detta fall via Eolus Vind AB i 

Halmstad. Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna och ekonomin i att genomföra 

ett generationsskifte av vindkraft i Halland.   

Anledningen till att generationsskiften börjar bli intressant är att många verk börjar bli 

föråldrade, samt att mer energi kan genereras från samma område. 

1.3 Mål 

Problemställningen med projektet är att ta fram ett eller flera förslag på hur repowering kan 

utföras. Det ska också undersökas hur ekonomin för ett generationsskifte kan se ut. Slutmålet 

med projektet är att utveckla ett kartprogram med information om både befintliga och 

projekterade vindkraftverk. Detta innebär information som koordinater, fabrikat, märkeffekt, 

uppskattat värde, driftstart, ägare, årsproduktion samt lämplig plats för nya verk. 

Målet med projektet är också att skriva en rapport där följande punkter ska undersökas: 

 Är det lönsamt att utföra ett generationsskifte? 

 Hur ska ersättning ske till närboende och före detta vindkraftsägare? 

 Hur ställer sig vindkraftsägare till ett generationsskifte? 

 Hur länge behöver verken ha varit i drift för att det ska vara lönsamt att ersätta dem 

med nya moderna vindkraftverk? 

 Hur många nya verk kan resas, då ett antal äldre verk demonteras? 

 Hur påverkas landskapsbilden efter ett generationsskifte? 

1.4 Avgränsningar 
Projektgruppen har valt att undersöka Hallands län för att ta reda på om det är fördelaktigt och 

möjligt att genomföra generationsskiften. 

Eftersom en hypotetisk modell av generationsskiften undersöks, kommer inte behov av 

miljötillstånd och bygglov att beaktas. Hur elnätet påverkas av ett generationsskifte kommer 

heller inte att utredas utförligt. Examensarbetet kommer att behandla efterhandsvärde i form 

av skrotning och försäljning, dock inte återanvändning av komponenter. 
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2 Metod 
Projektgruppen började examensarbetet med att studera rapporter, artiklar och texter om 

generationsskiften av vindkraft. Detta genomfördes för att få kunskap inom området och en 

uppfattning om hur tidigare generationsskiften genomförts. För att hitta information om detta, 

användes mestadels Internet samt facklitteratur och branschmagasin. 

Det praktiska projektet startade med insamling av information om befintliga vindkraftverk 

och dess placering. Det finns idag ingen samlad information om exakt placering, tillsammans 

med information som effekt, höjd, ägare, driftstart och andra uppgifter. För att hitta utspridda 

data kontaktade projektgruppen aktuella kommuner, länsstyrelser samt använde hemsidor som 

vindstat.nu, eniro.se och hitta.se. All data som hittades infördes i ett Excelark som sedan 

överfördes till kartprogrammet OptiWay.  

Efter att befintliga vindkraftverk var lokaliserade, startade fasen projektering av nya verk. 

Den fasen började med instudering av kommuners vindkraftsplaner, för att ta reda på regler 

och riktlinjer samt rekommenderade områden att resa nya vindkraftverk på. När 

projekteringsområde var bestämt användes WindPRO. WindPRO är ett program där 

beräkningar sker på hur mycket energi vindkraftverk genererar, och hur mycket skuggor och 

ljud som alstras från verken.  

En viktig del i alla kommersiella projekt är den ekonomiska biten, så även här. De 

ekonomiberäkningar som genomförts är utförda i Excel. Där finns ekonomin för aktuellt 

projekt, tillsammans med priser på både begagnade och nya vindkraftverk och även priser för 

skrotning. 

Projektgruppen har varit i kontakt med vindkraftsägare, för att se hur de ställer sig till ett 

generationsskifte, samt vilka planer de har när deras verk är utnött. 

Under hela projektet har det skett en dialog mellan projektgruppen och handledare på både 

högskolan och Eolus Vind AB. Under projektet har projektgruppen arbetat på Eolus Vinds 

kontor, för att få tillgång till de två kartprogram som använts. 

Projektgruppen har under hela examensarbetets gång skrivit på rapporten, dels för att få en 

gemensam bild av rapportens upplägg, samt för att ligga i fas med tidsplaneringen.   
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3 Vindkraftens historia 
En bakgrundshistoria från att man först började utnyttja vindens rörelseenergi för att utföra 

mekaniskt arbete fram till dagens moderna vindkraftverk. 

Vinden som energikälla har utnyttjas väldigt länge av människan. Redan de gamla grekerna 

använde segel på sina båtar. Det finns inget dokumenterat datum när vinden började användas 

för att utföra arbete. Det man vet är att den första väderkvarnen som finns dokumenterad är 

från 947 e. Kr i Persien. På den tiden fanns det som bekant inget elnät, utan vinden användes 

för att utföra ett mekaniskt arbete.  De första väderkvarnarna i Europa byggdes på slutet av 

1100-talet vid medelhavet och till Sverige kom de först på 1300-talet. Väderkvarnens 

storhetstid varade mellan 1200-talet till slutet av 1800-talet, då vinden stod för hälften av 

energiproduktionen. Under industrialismen tog ångmaskinen över, och väderkvarnarnas 

användning minskade relativt snabbt.  

 

Figur 1. Väderkvarnar.[9] 
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På 1800-talet utvecklades andra typer av vindsnurror med väldigt många vingblad, s.k. 

vindrosor. Vindrosen användes till att pumpa vatten till betesdjur eller till järnvägens ånglok. 

Getinge Mekaniska Verkstad i Halland var först i Sverige med att tillverka vindrosen. De 

startade bygga vindrosen 1926, och slutade tillverka den cirka 1940. Deras torn var 18 meter 

höga och hade en vingdiameter på 3,6 meter. [1,10] 

Under 1930-talet hade elnätet i städerna utvecklats någorlunda, men på landsbyggden fanns 

det inget elnät, och allt fler ville använda sig av radioapparater och glödlampor. Därför 

utvecklades vindsnurror av typen snabblöpare, med två eller fyra rotorblad. Till en början 

lagrades elen i batterier. Snabblöpare är ett namn på vindkraftverk där vingspetsen har en 

hastighet som är 5-10 gånger snabbare än vindens, vilket är tillräckligt för att producera el. 

Även dagens vindkraftverk är av typen snabblöpare.  

Danskarna var först med att ansluta ett vindkraftverk till elnätet, år 1957, med Gedsermöllan. 

Det var först efter oljekrisen i slutet på 1970-talet som vindkraftsbranschen började växa 

ordentligt. Politiker i många länder var överens om att oljeanvändningen måste minska, och 

satsade därför på forskning och utveckling av förnybar energi, och därmed vindkraft. I 

Danmark satsade politikerna inte bara på forskning, utan införde även investeringsbidrag för 

att investerarna skulle känna sig säkrare. Danskarna satsade mer på utveckling av mindre 

vindkraftverk. Andra länder som Sverige, Tyskland, England, USA med flera satsade på 

forskning i att utveckla större verk i MW-klassen. Danskarnas väg med mindre verk och 

generösa bidrag visade sig vara bättre än att satsa på stora verk, eftersom Danmarks 

vindkraftsindustri växte mer än i andra länder och är fortfarande väldigt stor. 

De verk som restes i början på 1980-talet, hade en effekt omkring 0,025 MW och tio år senare 

hade den effekten tiodubblats. Vid millenniumskiftet restes vindkraftverk på omkring 2,5 

MW. Idag finns det verk på 7,5 MW, men det är vanligare att verken som reses på land är 

omkring 2-3 MW. [1,11] 

Årsskiftet 2011/2012 var det 238 351 MW installerad vindkraft i hela världen. Detta kan 

jämföras med 31 100 MW som var den installerade kapaciteten tio år tidigare. Det innebär en 

ökning med 766 % av den totala installerade vindkraften i värden. De länder som har mest 

installerad kapacitet är Kina, USA, Tyskland, Spanien, Indien. Ser man däremot till 

installerad kapacitet per invånare, har Danmark mest och år 2011 kom cirka 28,6 % av 

elanvändningen ifrån vindkraft. [12,13]  
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Figur 2. Hur vindkraften sett ut de senaste åren samt en prognos för kommande år. [2]  

I Sverige fanns det 2039 stycken vindkraftverk år 2011, vilket motsvarade en total installerad 

kapacitet på 2899 MW. Samma år genererade vindkraften 6,1 TWh el, detta kan jämföras med 

Sveriges totala elproduktion på 146 TWh. Alltså stod vindkraften för 4,2 % av Sveriges 

eltillförsel 2011.[2,4]  

Ett vindkraftsverks tekniska livslängd är bedömd till mellan 20-25 år. Alltså börjar de verk 

som restes på 80- och 90-talet närma sig slutet av sin livslängd. De verken som restes under 

dessa tider, var som sagt av avsevärt lägre effekter än de verk som man reser idag. Verken 

restes oftast på mycket öppna platser med goda vindförhållanden. Det betyder att om man 

demonterar dessa verk, och reser nya moderna verk med betydligt högre effekt på samma 

plats, utnyttjas platsen på ett bättre sätt. Det är detta som kallas generationsskifte av vindkraft, 

vilket redan skett på olika ställen i Europa och även på vissa ställen i Sverige. [1]  
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4 Förstudie av vindkraftens generationsskifte 
Information om vad vindkraftens generationsskifte är, samt en skildring av hur repowering 

tidigare genomförts i Sverige och i andra länder. 

Generationsskiftet, även kallat repowering, börjar bli ett hett samtalsämne inom 

vindkraftsbranschen. I Sverige börjar de vindkraftverk som först restes, närma sig slutet av sin 

tekniska livslängd, och det är därmed dags att ersätta dem nu. Det är inte bara i Sverige som 

generationsskifte börjar bli aktuellt. Tyskland, Nederländerna och Danmark har redan 

genomfört många projekt. Danmark var tidigt ute med vindkraft generellt sett. De första 

verken som sattes upp blev senare ett hinder för nya projekt, och redan 2001 började första 

etappen av generationsskiftet. De har nu bytt ut två tredjedelar av de gamla verken.  

Att det börjar bli brist på platser att resa nya vindkraftverk i goda vindförhållanden, 

tillsammans med att vindkraftverken börjar bli föråldrade, är de främsta anledningarna till att 

generationsskiften genomförs. Fler anledningar än dessa är att marken utnyttjas på ett bättre 

sätt ur energisynpunkt, vindkraftselen blir billigare, landskapsbilden förändras till färre men 

högre verk och att politiska ambitioner ska uppnås. En annan anledning kan vara att 

kommunen kräver att vindkraftverk ska demonteras, för att nya ska få resas då de inte vill ha 

fler vindkraftverk. [8] 

Det är viktigt att ett generationsskifte är en lönsam affär, precis som i alla andra branscher. 

Vindkraftsägaren, projektörfirman, markägaren, skrotbolag och köpare av nytt respektive 

begagnat verk är parter som kan vara delaktiga i ett generationsskifte av vindkraft. Alla dessa 

parter vill tjäna något på skiftet, och möjligheter finns om affären görs på rätt sätt. 

Det finns i princip två sätt att genomföra generationsskiften på, antingen på samma plats eller 

att man demonterar ett antal vindkraftverk, och uppför nya på en annan plats. Vid ett 

generationsskifte på samma plats kan man antingen renovera och uppgradera de befintliga 

vindkraftverken, eller så kan man demontera de befintliga verken och uppföra en helt ny 

vindkraftspark. Om man däremot anser att den nuvarande platsen inte skulle klara av en 

uppgradering av de befintliga verken, kan det andra alternativet användas där de befintliga 

vindkraftverken demonteras, och sedan uppföra en ny park på annan ort. 

4.1 Genomförda generationsskiften i olika länder 

4.1.1 Danmark 

Danmark var det första landet som aktivt gav support till ett generationsskifte av vindkraft. 

Danmark började bygga vindkraftverk redan i början på 1980-talet, och på grund av detta 

fanns det många små vindkraftverk under 75 kW. I april 2001 infördes en handlingsplan, där 

vindkraftsägarna fick subventioner på 2,3 öre per kWh under de fem första åren om ett 

generationsskifte genomfördes. Om vindkraftägarna ägde ett verk med en effekt under 100 

kW, kunde de byta ut sitt verk mot ett med tredubbel kapacitet och få subventionen. Om 

verket hade en effekt mellan 100 och 150 kW kunde de bytas ut mot den dubbla kapaciteten. 

Handlingsplanen avslutades december 2003. Detta medförde att 1480 vindkraftverk med en 

total effekt på 121,7 MW, byttes ut mot 272 nya vindkraftverk med en total installerad effekt 
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på 331,1 MW. Detta innebar en effektökning med en faktor 2,7. Samtidigt minskades 

vindkraftsflottan med mer än en femtedel. Efter detta projekt har Danmark infört liknande 

handlingsplaner, för att byta till vindkraftverk med högre effekter. [8]   

4.1.2 Tyskland 

År 2010 hade Tyskland tredje mest installerad kapacitet vindkraft i världen.  

Nedan beskrivs ett generationsskifte som skett i Tyskland. Det byttes ut tjugo verk som hade 

en sammanlagd märkeffekt på 4 MW, till sju verk med en total märkeffekt på 14 MW. 

Elgenereringen ökade med fyra gånger, från 10 GWh till 40 GWh, samt att investeringen 

ökade från 6 till 16 miljoner Euro. I figur 3 illustreras skillnaderna mellan före och efter 

generationsskiftet.  

 

Figur 3. Förändringar som skett vid ett generationsskifte i Tyskland.[8] 

Slutsatser som har konstaterats från tre andra generationsskiften som genomförts på olika 

platser i Tyskland har gett följande resultat: 

 Minskningen av antal vindkraftverk har varierat mellan en faktor 2 till 5. 

 Höjden på verken dubblerades i alla tre fallen. 

 Den installerade kapaciteten ökade med mellan 1,5 och 3,5. 

 Den årliga genereringen av energi ökade med mellan 2,2 och 4,3. [8] 
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4.1.3 Sverige 

I Sverige har inte generationsskiften genomförts i speciellt stor utsträckning. Det är enbart på 

Gotland som det genomförts några projekt. En del svenska företag har börjat undersöka 

möjligheterna i att genomföra ett generationsskifte för vindkraft på fastlandet. Detta beror 

mestadels på att många verk börjar närma sig slutet av sin tekniska livslängd, och att det går 

att utvinna mer energi från samma plats. 

Projektet vid Näsudden på Gotland består av fyra olika faser. Figur 4 visar hur det ska se ut 

när projektet är färdigt. Just nu är fas ett, två och tre klara.

 

Figur 4. Näsudden är planerat att se ut så här efter genomförda generationsskiften i fyra olika steg. [14] 
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Figur 5. Data för fas två av generationsskiftet på Gotland. [14] 

Flera olika företag och vindkraftskooperativ har varit inblandade i Näsuddenprojektet. De 

vindkraftverk som tidigare var uppförda i dessa områden, byggdes under  

1990-talet och närmade sig slutet av sin livscykel.  

I de olika faserna har vindkraftverk 

av storleken 600 kW och lägre, bytts 

ut mot 1800 kW respektive 3000 

kW. I de tre faserna som genomförts 

har 59 vindkraftverk ersatts av 27. 

Alla de 59 äldre verken har sålts till 

Östeuropa.  

På Näsudden producerades innan 

generationsskiftet 51 GWh, det kan 

jämföras med nya parkens (figur 4) 

beräknade årsproduktion på 204 

GWh.   

Detta innebär en ökning av 

energiproduktionen med 400 %.  I 

figur 5 visas hur fas två på Näsudden 

genomförts. Trots att det står 15 färre 

vindkraftverk på platsen, produceras 

det tre gånger så mycket energi. [14] 

 

4.1.3.1 Elcertifikat 

I Sverige får de flesta kraftverk som genererar förnybar energi elcertifikat. Det är 

Energimyndigheten som godkänner vilka kraftverk som räknas till förnybara energikällor. De 

har bestämt att all vindkraft, oberoende av vilken storlek det är ska få elcertifikat. Certifikatet 

delas ut för varje producerad MWh/år (1000 kWh/år). Första maj 2003 bestämde 

Energimyndigheten att elcertifikat ska delas ut i 15 år, efter att en ny anläggning uppförts. 

Därefter upphör certifikaten. Efter 15 år kan elcertifikat fås för anläggningen, om alla 

ingående komponenter i rotor och maskinhus ersätts med nya delar, samt att styr- och 

reglersystem för anläggningen ska ersättas med nya delar. Då erhålls elcertifikat på den extra 

produktion som genereras utöver den gamla produktionen. Vindkraftverk som uppfördes 

innan den 1 maj 2003, får elcertifikat fram till slutet av 2012. [15] 

I dagsläget är priset på elcertifikaten cirka 16 öre per genererad kWh. Detta pris varierar 

ständigt och fungerar som aktier. För att hitta information om priset just nu samt även 

uppskattade priser för fem år framöver, är Svensk Kraftmäklings hemsida väldigt bra.  

Sveriges riksdag har bestämt att alla elkraftsförsäljningsbolag årligen måste sälja en bestämd 

kvot förnybar el till sina kunder. För att kunna klara av den bestämda kvoten måste 

elkraftsförsäljningsbolagen köpa elcertifikat av elproducenterna.[16] 
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4.1.3.2 Bygglov & tillstånd 

Av de vindkraftverk som kan komma att demonteras är det många som endast har bygglov, 

men ska de bytas ut till större kan olika tillstånd behövas. 

4.1.3.2.1 Bygglov 

Är verkets totalhöjd mellan 20 och 50 meter går det under benämningen ”gårdsverk”. Då 

behövs endast bygglov. Miniverk, är vindkraftverk som har en totalhöjd (navhöjd samt 

rotorradie) under 20 meter, och en maximal rotordiameter på 3 meter. Miniverk kan resas utan 

bygglov. Det får dock inte vara monterat på byggnad, samt måste stå minst 20 meter från 

tomtgräns. Överskrids dessa värden behöver bygglov prövas hos kommunen. De verk som 

projektgruppen undersökt att resa vid generationsskiften är betydligt högre än så, och då 

behövs minst bygglov och en anmälan till miljöbalken.  

4.1.3.2.2 Anmälan enligt miljöbalken 

En anmälan enligt miljöbalken görs hos kommunen, länsstyrelsen eller mark- och 

miljödomstolen. 

Om ett vindkraftverk har en totalhöjd över 50 meter, och om det planeras resas fler än ett verk 

på platsen, ska anmälan enligt miljöbalken lämnas till kommunen. Denna storleksklass kallas 

för ”medelstora anläggningar”. Den aktuella kommunen ska vid ansökningsprocessen i 

samband med anmälan enligt miljöbalken också utföra en bygglovsprövning.  

Tillstånd enligt miljöbalken behandlas av länsstyrelsen när ansökan om att bygga sju eller fler 

vindkraftverk, där varje vindkraftverks totalhöjd överstiger 120 meter. Även vid två eller fler 

verk med totalhöjd över 150 meter. Storleksklassen kallas ”stora anläggningar”, och för att 

tillstånd ska beviljas behövs kommunens tillstyrkan.   

För att tillstånd enligt miljöbalken för stora anläggningar ska godkännas, behövs en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den beskriver hur miljön i området påverkas när en 

anläggning uppförs. [17] 
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4.2 Generationsskiftets för- och nackdelar 

4.2.1 Fördelar 

 Markareal – Mer energi genereras från samma markyta som tidigare eftersom 

turbinerna är nya, högre och har högre effekt. Mer energi utvinns ur vinden när 

vindkraftverken är högre, eftersom vindens energiinnehåll ökar med höjden. De nya 

verken har även högre effektkoefficient, vilket betyder att de kan utvinna mer energi 

ur vinden.  

 Färre verk – Verken är oftast större till både effekt, tornhöjd och rotordiameter vilket 

leder till att det blir färre verk på platsen eftersom högre verk kräver större markyta.  

 Lägre miljöpåverkan – De nya verkens rotordiametrar är större, samt roterar 

långsammare. När nya verk projekteras försöker dessa resas i ett symmetriskt mönster, 

vilket tillsammans med långsammare rotation leder till att platsen upplevs behagligare 

av betraktaren än tidigare, då verken stod osymmetriskt och roterade fortare.  

 Lägre investeringskostnad – Jämförs investeringskostnaden för ett generationsskifte 

med att genomföra ett helt nytt område med vindkraft, är generationsskiftet billigare. 

 Lägre elpriser – Tack vare högre effektkoefficient samt högre verk tas mer energi 

tillvara på, detta leder till att det blir billigare elproduktion.  

 Bättre elnätsintegrering – Moderna verk är bättre anpassade för att anslutas till 

elnätet, och elektriciteten som genereras har bättre kvalité än från äldre vindkraftverk. 

 Vinddata – Vinddata som den förhärskade vindriktningen, alltså den mest 

förekommande vindriktningen, och medelvindhastigheten för platsen är känd tack vare 

verken som stått på platsen under flera år, vilket ger ett väldigt bra mätvärde. På så sätt 

ges ett mer exakt värde av hur mycket de nya verken kommer generera, samt att de 

ekonomiska beräkningarna för projektet blir tillförlitligare.   

 Politiska mål - Ett generationsskifte kan leda till att politiska mål kan uppnås, 

eftersom det genereras mer energi från förnybar energi. Som exempelvis Sveriges 

planeringsram till år 2020, att 30 TWh el ska kunna komma från vindkraft.  

 Positiv global miljöpåverkan – Säljs befintliga vindkraftverk till utvecklingsländer, 

utvecklas deras kunskaper om hur förnybar energi kan integreras i elnäten, samt att 

andelen vindkraft i landet ökar. De äldre verken behöver en del reparationer, men 

fördelen med de äldre verken är att de innehåller mindre elektronik, vilket gör att det 

är enklare att utföra reparationer. [8,18] 
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4.2.2 Nackdelar 

 Ekonomiska – Så länge det befintliga vindkraftverket inte har några funktionsfel kan 

det vara mer intressant för vindkraftsägaren att fortsätta producera el, istället för att 

demontera det och sätta upp ett nytt. Efter vindkraftsverkets återbetalningstid finns 

inga skulder kvar, och därmed går all vinst till vindkraftsägaren. Detta kan vara en 

nackdel för projekteringsföretaget vid ett generationsskifte, då de kan behöva ersätta 

vindkraftsägaren för förlorad elproduktion. 

 Platsbrist – På vissa platser där det planerats att göra ett generationsskifte, finns det 

inte utrymme att resa nya verk, eftersom de nya verken kräver större utrymme på 

grund av dess storlek och höjd. 

 Uppgradera elnätet – Investeringar kan behöva göras i elnätet om de nya 

vindkraftverken har högre effekt än vad det befintliga nätet klarar av, vilket kan 

medföra höga kostnader. 

 Andra tillgängliga platser – Finns det andra platser med bra energiinnehåll kan det 

vara bättre att uppföra nya vindkraftverk där, innan ett generationsskifte genomförs.  

 Infrastruktur – I vissa utvecklingsländer är inte vägarna tillräckligt bra för att 

transportera nya stora vindkraftverk. Innan vägarna förbättras kommer inga större 

turbiner transporteras på dem. Utrustning som lyftkranar för att uppföra vindkraftverk 

med dagens höjder, på uppåt 150 meter, kan också saknas i landet. 

 Markägarersättning – Vid ett generationsskifte kommer i de flesta fall färre verk att 

uppföras. Detta kan medföra att en markägare som innan generationsskiftet hade ett 

vindkraftverk på sin mark, efteråt inte kommer att ha ett nytt verk på sin mark. 

Grannen däremot får ett verk på sin mark, och därmed ersättning från verket och 

osämja kan uppstå. Överenskommelse mellan markägare, närboende och 

vindkraftsägare bör göras för att undvika konflikter. 

 Högre verk – De moderna verken som ersätter de äldre verken är oftast högre, vilket 

leder till att vindkraftverken syns på längre avstånd, samt att skuggorna utbreder sig 

över ett större område. [8,18]  
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5 Vindkraftens generationsskifte i Halland 
I detta avsnitt kommer projektgruppen beskriva hur hypotetiska generationsskiften i Halland 

kan se ut. Avslutningsvis förklaras ett av projekten mer ingående. I bilagor finns sedan alla 

projekten mer detaljerade. 

5.1 Start och planering 
När det stod klart för projektgruppen att examensarbetet skulle handla om vindkraftens 

generationsskifte, började information samlas in om hur tidigare generationsskiften 

genomförts. Projektgruppen började även tänka i egna banor, på hur ett generationsskifte 

skulle kunna genomföras. Efter det sammanställde projektgruppen sina nyvunna kunskaper, 

för att utifrån dessa kunna bygga upp en projektplan. En tidsplan skapades i form av ett Gant-

schema, för att på ett smidigt sätt kunna planera och övervaka arbetets gång (finns i bilaga 9). 

I tidsplaneringen staplades alla tänkta delmoment upp, för att sedan förutspå uppskattad tid 

för varje moment. I projektplanen beskrevs varje delmoment mer ingående, dels för egen del 

samt som en bekräftelse på att projektet är uppfattat lika från både uppdragsgivare och 

uppdragstagare. 

5.2 Kartläggning 

5.2.1 Lokalisering 

För att kunna genomföra ett generationsskifte har projektgruppen samlat in information om 

var verken är placerade i Laholm, Varberg och Falkenberg. Vid kartläggning har 

projektgruppen delat upp vindkraftverken i olika grupper. Det är sedan tänkt att 

generationsskiften utförs gruppvis. I figur 6 ses gruppindelningen för Laholms kommun. I 

bilaga 8 finns gruppindelningskartor för Falkenberg och Varberg likt kartan för Laholm. 

 
Figur 6. Gruppindelning av vindkraftverk i Laholms kommun. [19] 
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Lokaliseringen är en relativt stor del av projektet, då information om var Sveriges 

vindkraftverk är placerade för tillfället inte finns sammanställt. Informationen om 

vindkraftverken är utspridd mellan olika myndigheter, vilket gör det svårt att på ett enkelt sätt 

kunna sammanställa informationen. Uppgifter om vindkraftverkens exakta koordinater går i 

det flesta fall inte att hitta hos kommuner och länsstyrelser. De har oftast information om hur 

många vindkraftverk som är byggda på en viss ort. Dock så har de oftast inte data om vilket 

vindkraftverk som är vilket och dess exakta koordinater. Ett ställe där man kan finna 

information om de olika vindkraftverken är www.vindstat.nu, där över 1200 av Sveriges 

vindkraftverk är registrerade. Dock är det även här svårt att bestämma vilket vindkraftverk 

som är vilket. Vindstat.nu använder sig av ett grovt uppskattat kartsystem, där man kan avläsa 

att verket står inom ett visst område, men det går inte se verkets exakta placering.  

Om ett vindkraftverk står helt ensamt ute på en ort är vindstat.nu tillsammans med eniro.se 

eller hitta.se, ett bra sätt att fastställa vilket verk det är samt dess exakta koordinater.  

I de flesta fall är vindkraftverken uppförda i någon form av en vindkraftspark. Detta gör 

arbetet med lokaliseringen svårare, eftersom det är svårt att se vilket verk som är vilket. I 

dessa fall får informationen sammanställas från Länsstyrelser, kommuner, vindstat.nu och 

eniro.se eller hitta.se. Med dessa data går det oftast att lista ut vilket verk som är vilket, samt 

dess koordinater. Länsstyrelsen har även börjat samla in information av vindkraftverk och 

kommer publicera den på sin sida vindbrukskollen.se. Enligt deras verksamhetsbeskrivning 

ska vindbrukskollen vara följande: ”Vindbrukskollen är ett projekt som går ut på att få en 

samlad bild över etablering av vindkraftverk i Sverige. Målet är en webbaserad nationell 

databas som ska omfatta både vindkraftverk som projekteras (planerade) och redan uppförda 

(befintliga).” [20] 

5.2.2 Vindkraftverksdata 

Samtidigt som lokalisering av vindkraftverken sker, samlas även data in för varje 

vindkraftverk. Data om verket som är intressant för att genomföra ett generationsskifte: 

 Effekt 

 Fabrikat, Modell 

 Driftstart 

 Verkets namn 

 Ägare 

 Höjd 

 Diameter 

 Koordinater 

 Årsproduktion 

 

Punkterna ovan är intressanta av olika anledningar. Effekten och årsproduktionen är bland 

annat intressant att känna till för att veta, hur förändring av dessa sker vid ett 

generationsskifte. Driftstarten behövs för att kunna räkna ut hur långt det är kvar av verkets 

tekniska livslängd. Modell, höjd och diameter är av intresse för att kunna jämföra de gamla 

http://www.vindstat.nu/
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verken storleksmässigt med de nya. Fabrikat, höjd, diameter, koordinater samt verkets namn, 

är bra att veta för att förenkla kartläggning och identifiering. Effekt, årsproduktion, modell, 

höjd och diameter är data som behövs, för att få en bättre uppskattning av vinden på platsen.  

En överenskommelse med vindkraftsägaren behöver genomföras för att verket ska kunna 

demonteras, och därför är det bra att ha dess kontaktuppgifter. 

Informationen ovan har hämtats från kommuner, länsstyrelser och på vindstat.nu. Den 

sammanställdes sedan kommunvis i Excelark som finns i bilaga 8.  

5.2.3 Kartprogram 

När all vindkraftverksdata för en hel kommun var insamlad överfördes informationen till 

kartprogrammet OptiWay. Vindkraftverken placerades in på kartan med dess exakta 

koordinater. Sedan matades vindkraftverksdata ovan in för respektive verk. Inmatningen i 

kartprogrammet utfördes för att underlätta ett hypotetiskt generationsskifte, eftersom det är 

enkelt att se vart befintliga verk står, samt information om dem. Figur 7 är ett utdrag från 

kartprogramet över befintliga vindkraftverk i Falkenbergs kommun. I programmet finns nu 

relevant information om respektive vindkraftverk i Falkenberg, Laholm och Varberg.  

 

Figur 7. Karta över de befintliga vindkraftverken i Falkenberg. [100]  
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5.3 Projektering 
Projekteringsfasen inleds med en platssökning där nya vindkraftverk kan uppföras. Ett snabbt 

och effektivt sätt för att se om platsen är lämplig för vindkraft, är att granska 

energimyndighetens karta, för riksintressen för vindbruk. I Sverige finns sedan 2004 angivna 

områden som riksintressen för vindbruk, där drygt 2,2 procent av Sveriges totala yta är utsatt 

som riksintresse för vindbruk. Ett område är klassat som riksintresse för vindbruk, när 

Energimyndigheten har bedömt att området är särskilt lämpat för elproduktion från vindkraft. 

Bedömningen görs bland annat utifrån medelvinden på platsen. Det bästa sättet att ta reda på 

var vindkraftverk får uppföras, är att granska de kommunala vindkraftsplanerna. Där finns 

information om rekommenderade områden, avstånd från bostäder, tillåtna ljudnivåer, 

skuggtimmar, motstående intressen med mera. [21] 

Exempelvis, enligt Laholms vindkraftsplan bör det vara 500 meter till närmaste bostad samt 

1 000 meter till samlad bebyggelse. Om verket är placerat söder eller sydväst om en bostad, 

bör avståndet vara 750 meter. Ljudet ska inte överskrida 40 dB(A) vid bostäder. Antalet 

skuggtimmar per år vid bostäder får högst uppgå till 30 timmar per år i teoretisk skuggtid, 8 

timmar per år verklig skuggtid. Maximal skuggtid under ett dygn får uppgå till 30 minuter. 

Dessa krav bör försöka följas, för att vindkraftprojektet ska få tillstånd att genomföras. [19] 

Plats som väljs behöver inte vara utsatt som riksintresse för vindbruk, men det kan underlätta 

tillståndsprocessen senare i arbetet. Bara för att ett område är utsatt som riksintresse för 

vindbruk, behöver inte det betyda att tillstånd ges för vindkraftbyggnation. Platsen kan ha 

andra riksintressen, så som naturskyddsområde, kulturområde etc. Om vindkraftsuppförandet 

inte kan fungera gemensamt med de andra riksintressena på platsen, brukar projektet stoppas. 

Vid val av plats är det därför viktigt att ta hänsyn till alla komplikationer som kan uppstå. 

Projektgruppen har använt sig av kartprogrammet OptiWay. I kartprogrammet kan man få 

information om Eolus resta, samt planerade vindkraftverk, vindmätningar, elnät, även data 

som höjdlinjer, skyddade områden, fornlämningar, militära områden, luftfartsverkets 

områden, bebyggelse etc. OptiWay används för att på ett enkelt sätt få en uppfattning om 

projektering är lämplig på aktuell plats. Även information från kommuner och länsstyrelser 

samlas in, för att se om platsen är lämplig för vindbruk. 

Efter att en plats är vald, fortsätter projekteringen i programmet WindPRO där energi-, ljud- 

och skuggberäkningar utförs. Om energiproduktionen visar sig vara god, betyder detta oftast 

att projektet är lönsamt. Håller sig ljud- och skuggberäkningarna även inom de riktlinjer som 

finns, fortsätter projekteringen med ett samrådsmöte med närboende, samt att 

vindkraftsprojektören ansöker om tillstånd till kommunen och/eller länsstyrelsen.  
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I figur 8 finns en karta på hur projektering i WindPRO kan se ut. 

 

Figur 8. Karta från WindPRO. Blåa tripoder är befintliga vindkraftverk, och de på vänster sida om motorvägen är 

tänkta att demonteras i detta projekt. Röda tripoder är nya vindkraftverk och cirklarna är ljudkänsliga områden 

(bostäder). [100] 

5.3.1 Optimering av plats 

Kommuner har olika restriktioner på hur nära bostäder vindkraft får uppföras, riktvärden är  

500 m från bostäderna. Sverige har även ett generellt strandskydd, där vindkraft i princip inte 

får byggas om det placeras inom 100 meter från en strand, och i vissa fall kan detta avstånd 

vara 300 meter. Avståndet till vägar bör vara minst verkets totalhöjd enligt vägverket. [1] 

Det brukar även finnas andra speciella restriktioner för varje enskild plats som man bör 

beakta. Vid optimering av platsen måste man därför ha kunskap om dessa parametrar för att 

kunna placera ut vindkraftverken på bästa möjliga vis. Många kommuner anser även att 

vindkraftsparkerna bör vara utplacerade i symetriska former, för att försköna landskapsbilden. 

Om den symetriska formen skall hållas, leder detta i vissa fall till, att färre vindkraftverk kan 

resas på platsen.  

För att optimera energiproduktionen per använd landyta, kan vindkraftprojektören i dessa fall 

undersöka möjligheten att använda sig av olika alternativ vad det gäller: vindkraftverk, 

fabrikat, rotordiameter, märkeffekt och höjd. Projektören söker platser där vinden störs så lite 

som möjligt av naturliga och tillverkade föremål. Landskapet väster och söder om 

vindkraftverket bör vara så öppet som möjligt, eftersom energin i vinden är bättre i dessa 

vädersträck. Vindkraftverket bör placeras på upphöjda punkter, då vinden innehåller mer 

energi, samt att mindre turbulens förekommer på högre höjd vilket leder till högre 

energiproduktion.  
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5.4 Beräkningar 
I vindkraftsbranschen används olika nyckeltal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi per svepyta och energi per installerad effekt, är två nyckeltal som egentligen inte 

betyder så mycket, men de används ändå frekvent i vindkraftbranschen. Ett vindkraftverk med 

stor diameter och relativt låg installerad effekt, ger ett högt värde på energi per installerad 

effekt, men ett lågt värde på energi per svepyta. Ett vindkraftverk som istället har lite mindre 

diameter och högre installerad effekt, får ett högre värde på energi per svepyta, men ett lågt 

värde på energi per installerad effekt. I tabell 1 kan du se just detta, två verk som har liknande 

produktion, men olika installerad effekt och svepyta. [1] 
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Tabell 1. Trots att de båda fabrikaten i princip producerar lika mycket energi, har Vestas en lägre ”energi/installerad 

effekt” samtidigt som fabrikatet har en högre ”energi/svepyta”. 

 Märkeffekt 

[kW] 

Energiproduktion 

[kWh] 

Svepyta 

[m
2
] 

Energi/ 

svepyta 

[kWh/m
2
] 

Energi/ 

installerad 

effekt 

[kWh/kW] 

Vestas 2000 5126000 6358 806 2563 

GE-Wind 1600  5209000 7850 664 3256 

 

Ett nyckeltal som däremot är mer intressant är kostnadseffektiviteten. Det finns rörliga priser 

på vindkraftsmarknaden på hur många kr/års kWh ett vindkraftverk kan säljas för. 

Kostnadseffektiviteten är ett bra nyckeltal för projekteringsföretagen, eftersom detta kan 

jämföras med det rörliga marknadspriset. I Sverige styr marknaden priset på vindkraftverk, 

och det varierar mellan 5-6 kr/års kWh. Det beror på att Sverige är uppdelat i olika zoner, där 

elpriset är som lägst i Norrland och som högst i Skåne. [25]   
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5.5 Ekonomi 
Den mest vitala delen för alla kommersiella företag vid uppstarten av ett projekt är ekonomin. 

Kommer projektet vara vinstdrivande? Innan det är dags att resa ett vindkraftverk, bör 

projektören göra vindmätningar i cirka ett år på den tänkta platsen, för att få så bra mätvärden 

som möjligt. Fördelen med generationsskiften är att vinddata redan finns för platsen, tack vare 

de gamla verken. Efter vindmätningar utförs beräkningar på den sannolika produktionen i ett 

vindatlasprogram. Om produktionen är god startas en tillståndsprocess (se 4.1.3.2 Bygglov & 

tillstånd), och företaget börjar göra en ekonomisk kalkyl, för vad uppförandet av verket 

kommer att kosta. För att få en så tydlig ekonomisk kalkyl som möjligt i ett generationsskifte, 

har följande parametrar använts. 

 Arbetskostnader för att sälja/skrota vindkraftverket 

 Uppgradera befintliga elnätet 

 Vindkraftsägarersättning 

 Pris på vindkraftverk 

 Transformatorstation 

 Markägarersättning 

 Jordning & övrigt 

 Demontering 

 Elanslutning 

 Fundament 

 Mark & väg 

 Försäkring 

 Inflation 

 Arrende 

 Ränta 

 Drift 

Utgifterna jämförs sedan med vinsten från produktionen. Ger projektet en lönsam indikering 

fortskrider projektet. Vinsten från produktionen är direkt beroende av elpris och elcertifikat. 

Dessa två faktorer är svåra att förutspå, Nordpool har ändå försökt uppskattat elpriserna 5 år 

framåt i tiden, och Svensk Kraftmäkling förfogar över de uppskattade priserna för 

elcertifikaten. Både elpriset och elcertifikaten anses bli högre i framtiden, och har därför tagits 

med i de ekonomiska kalkylerna. [23,33] 

I kapitel 5.3 Projektering tas faktorer upp som kan förhindra ett vindkraftsprojekt. Att ett 

vindkraftverk inte kommer resas, är en faktor som projekteringsföretagen måste ha med i sina 

kalkyler. Företaget måste i vilket fall som helst betala ut löner till sina projektörer samt övriga 

kostnader, som tillkommer vid tillståndsprocesser. Projektören vill därför sälja vidare 

vindkraftverket till kunden med en procentuell vinst, som överstiger risken i form av att 

vindkraftverket inte får tillstånd. Om denna procentuella vinst visar sig vara för liten 

fortskrider alltså inte projektet. Projekteringsföretaget behöver tänka lika mycket på att 

projektet är lönsamt för dem, som för investeraren som köper vindkraftverket. 



 

 28 

Speciella kostnader som gäller för ett generationsskifte av vindkraft, som inte behöver tas 

hänsyn till vid nyprojektering ses i punkterna nedan.   

 Ersättning till markägare 

 Arbetskostnader för att sälja/skrota vindkraftverket 

 Ersättning till vindkraftsägare 

 Demontering 

Nu när vissa av Sveriges vindkraftverk börjar närma sig slutet av sin livscykel, börjar 

projekteringsföretag undersöka lönsamheten i att genomföra generationsskiften. För att 

projekteringsföretag skall börja intressera sig för repowering, får alltså dessa eventuella 

extrakostnader inte bli för stora, så projekten inte blir lönsamma. För att undersöka om ett 

sådant projekt är lönsamt eller inte, måste företaget undersöka varje enskild plats om dessa 

kostnader tillkommer, samt uppskatta utgifternas storlek. Detta har varit en av 

projektgruppens huvudfrågor i det uppdrag som erhållits av Eolus Vind AB.  

Projektgruppen har undersökt Varbergs, Falkenbergs och Laholms kommun för intressanta 

platser för kommande generationsskiften. Beräkningar av de fyra punkterna ovan har 

genomförts för alla vindkraftverk i arbetet, eftersom dessa kostnader kan tillkomma vid ett 

generationsskifte. Därefter jämfördes de tillkommande kostnaderna med vinsten från 

projekteringen av de nya verken. I kapitel 5.10 Exempel nedan visas två eventuella projekt 

och dess ekonomi.  
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5.6 Efterhandsvärde 
När det är klart att repowering ska genomföras, kommer man till den punkten, att de befintliga 

vindkraftverken ska demonteras. I det här läget finns det i princip två alternativ, antingen 

skrotas verket eller så säljs det. Det går även att sälja vissa komponenter och skrota andra. 

Detta har inte undersökts i examensarbetet. Vad som händer med vindkraftverket vid ett 

generationsskifte beror på delarnas skick och ålder. Vad det gäller vindkraftverket, anses den 

tekniska livslängden vara 20-25 år. [1]  

5.6.1 Försäljning 

Här kommer exempel på två situationer som kan uppstå vid ett generationsskifte. Exemplen är 

ur både köparens och vindkraftsägarens perspektiv. Vindkraftverken får elcertifikat i 15 år. 

Dessa varierar, och just nu ligger priset på 16 öre/kWh, och elpriset på 0,37 kr/kWh. 

Beräkningar är utförda med en antagen livslängd på 20 år. [22,23] 

Exempel 1. Ett 600 kW vindkraftverk har varit i drift i tio år, samt är i bra skick när det 

demonteras. Ägaren kommer att gå miste om tio års elgenerering, och därmed intäkter ifrån 

både elpriset i tio år samt elcertifikaten i fem år. I intäkter motsvarar det cirka 4,5 miljoner 

kronor, om verket generarar 1 000 MWh/år. Detta enligt kalkylbladen som finns i bilagorna. 

Om verket har haft någorlunda energiberäkningar innan det restes, så har till största 

sannolikhet verket betalat tillbaka sig och mer utöver det. Verket kan säljas till ett relativt bra 

pris, uppskattningsvis 2 miljoner kronor, tack vare att lång drifttid är kvar samt att verket är i 

gott skick. Ägaren vill förmodligen ha någon typ av ersättning för missad elgenerering från 

projekteringsföretaget, som vill genomföra generationsskiftet. Eftersom ägaren har fått pengar 

för det sålda verket kan inte full ersättning fås för energin. I detta fall skulle ersättning på 

omkring 2,5 miljoner kronor behöva ges ut, eller alternativet att ägaren får en chans att bli 

delägare i de nya verken.  

Köparen kommer förmodligen att ha tio års drifttid kvar, samt få ett mycket lägre pris än vid 

nyinköp. Dock är risken att verket får ett haveri större än vid nyinvestering. Det som är svårt 

att uppskatta är verkets verkliga livslängd. Verket skulle kunna haverera om ett, två år eller 

likaväl om tio, femton år. 

Exempel 2. Samma verk som i exempel 1 har varit i drift i 16 år, och är i bra skick när det 

demonteras. Ägaren får inte längre elcertifikat för elen som genereras, endast intäkter för 

elpriset. Verket har återbetalt sig och mer utöver det. Missade intäkter beräknas vara 1,4 

miljoner kronor. Det kan vara svårt att få sålt verket på grund av dess ålder och osäkra 

framtid. Om verket säljs är ett rimligt pris 1,3 miljoner kronor. Ersättning till ägaren skulle i 

detta fall bli cirka 100 000 kr, eller alternativet att bli delägare i de nya verken. Hittas ingen 

köpare, kan alternativet vara att skrota verket, och en betydligt högre ersättning för 

energibortfall kan bli aktuell för projekteringsföretaget.  

Säljs verket, får köparen ett vindkraftverk som egentligen har fyra år kvar till att snurra, men 

som skulle kunna fungera bra mycket längre. Priset kommer vara relativt lågt, vilket gör 

återbetalningstiden kort, och det blir enklare att räkna hem investeringen. 
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Varje generationsskifte är specifikt och behöver analyseras och beräknas. Exemplen ovan tar 

med viktiga parametrar att tänka på som ägare och köpare, men varje fall behöver granskas 

enskilt. Parametrarna är bland annat elcertifikat, elpris, marknadspris för begagnade verk, 

skrotpris och svårast av allt är att förutspå hur länge till verket kommer att fungera. 

Vindkraftverket kan som tidigare tagits upp, ha en längre livstid än den tekniska, eller så kan 

den bli kortare. Viktigt att tänka på för ägaren om verk ska säljas är att tillgången redan är 

större än efterfrågan på marknaden för begagnade vindkraftverk. Detta beror på att bland 

annat Tyskland och Danmark har utfört generationsskiften och därför sålt många verk. [26] 

Priserna på begagnade vindkraftverk varierar oerhört mycket, beroende på vilket fabrikat, 

driftstart, effekt och skick verket är i. I tabell 2 kan en generell prislista ses. Dock är dessa 

priser endast riktvärden. Trots att priserna i tabellen har en stor variation, så finns det priser 

utanför dessa intervall. Mer detaljerade priser finns i bilaga 2. Dessa priser är framtagna 

genom sökande på olika internetsidor där begagnade verk är till salu. Men även vissa av dessa 

priser ska sägas är uppskattade. Det beror på att det dels var svårt att få information om priser 

för olika effekter och fabrikat. Det beror också på att det fanns verk som varierade med flera 

hundratusen kronor, trots att de hade samma effekt, fabrikat och driftstart. 

 
Tabell 2. Generella priser för begagnade vindkraftverk, inklusive demonteringskostnad. [26] 

Effekt, kW Driftstart Pris, € 

150 Omkring år 1990 30 000 

200 – 250 Omkring år 1990 45 000 – 80 000 

600 – 1 000 Omkring år 2000 80 000 – 200 000 

1 600 – 1 800 Omkring år 2000 300 000-500 000 
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5.6.2 Skrotning 

Om ett vindkraftverk ska monteras ner och inte säljas komplett, så är alternativet att skrota 

alla delar eller att skrota vissa delar och sälja andra. Det finns en marknad för reservdelar till 

vindkraftverk, och i vissa fall kan det vara värt att sälja komponenter istället för att skrota 

dem. Det är väldigt intressant att veta om det blir en utgift eller inkomst att materialåtervinna 

olika komponenter. Därför behöver man veta vikt och material på dessa för att kunna ta reda 

på priset. Priset kan bli en utgift eller en intäkt, det beror på vilket material som ska 

återvinnas.  

Vad det gäller vindkraftverket är tornet oftast tillverkat av stål, vingarna av glasfiberarmerad 

plast, fundamentet av betong och i maskinhuset finns det grovt sett mycket stål. I maskinhuset 

finns bland annat: generator, växellåda, axlar, bromsar, nav och lager av olika slag. Vad det 

gäller generatorn i maskinhuset består den av en del koppar, och därför förändras prisbilden 

något på den. Det finns även en del oljor som måste avlägsnas vid återvinning av verket. [1] 

Priser på att skrota material varierar hela tiden. De prisuppgifter som används i rapporten är 

från mars 2012. Nedan kommer kostnader och intäkter för att skrota materialet i ett 

vindkraftverk.  

 Intäkter för stål ligger på 1250 till 1400 kr/ton. Samma intäkt gäller även för 

växellåda. 

 För generatorn får man 3 000-4 000 kr/ton. 

 Vingarna, som oftast är av någon typ av plastmaterial, blir en kostnad eller kan kvittas, 

om de lämnas in till samma företag, som tar hand av resterande delar av verket. Det 

kan eventuellt bli en kostnad att betala brännkostnaden. 

 Man får i princip ingenting för att lämna in olja från växellåda och transformator, om 

transformatorn är oljekyld. Det är endast vid större mängder, 5-10 kubik, där ett par 

hundra kronor per fat kan betalas ut.  

 Det kostar omkring 120 kronor per meter att ta upp elkablar som är förlagda i mark. 

[27,31] 

De flesta befintliga vindkraftverk som undersökts i examensarbetet är av effektstorlekarna 

150 till 750 kW. Vikt och materialinformation har samlats in på två Vestasverk som befinner 

sig i intervallet. Det ena är Vestas V27 – 225 kW med en tornhöjd på 31,5 meter, och det 

andra är Vestas V44 – 600 kW med 53 meter i tornhöjd.  
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Tabell 3 är ett exempel på hur ekonomin kan se ut vid skrotning av ett Vestas V27, 225 kW 

med 31,5 meter i tornhöjd. Vikterna varierar mycket beroende på vilken storlek och effekt 

vindkraftverket har, och därmed priserna för de olika momenten och komponenterna. I vissa 

fall behövs inte infästningsringen tas bort, men detta behöver diskuteras med aktuell kommun. 

Som vi ser i tabell 3 kommer det kosta drygt 119 000 kronor att demontera och skrota 

vindkraftverket. Om projekteringsföretaget har en egen kran kanske denna kostnad blir lägre, 

eftersom en dyr hyra inte behöver utbetalas. En annan faktor som har betydelse, är värdet på 

metallen som hela tiden varierar.  

(I bilaga 1 kan man se en liknande tabell för ett 600 kW verk.) [28,29,30] 

Tabell 3. Kostnader för demontering och skrotning av ett Vestas V27, 225 kW. [27,28,29,30] 

Moment Kostnad [kr] 

Demontering av verk 100 000 

Demontering av infästningsring 50 000 

Skrotning av vingar 0 

Totala kostnader 150 000 kr 

 

Komponent Vikt [ton] Pris [kr/ton] Intäkter [kr] 

Torn (31,5 meter) 12  15 600 

Generator (225 kW) 1  3 500 

Rotornav 2  2 600 

Rotorblad 1,8  0 

Övrigt stål 7  9 100 

Pris stål  1 300  

Pris generator mtrl  3 500  

Totala intäkter 23,8 ton  30 800 kr 

 

 

 

En kostnad som kan tillkomma kan vara att demontera de nedgrävda elkablarna. Detta pris 

beror på hur lång kabeln är. Kablar är oftast av aluminium eller koppar, och kan säljas till 

återvinningsföretag. Detta är inte med i beräkningen, eftersom vikt och längd på kablar 

varierar väldigt mycket från projekt till projekt. 

  

Vinst/förlust -119 200 kr 
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5.6.3 Demontering 

Pris för att demontera vindkraftverk skiljer sig mycket, och detta beror på att högre kranar 

behövs till större och högre verk. På Gotland har generationsskiften genomförts, och där 

betalade man omkring 100 000 kronor för att montera ner verk i storleksklassen 150 – 250 

kW. För att demontera verk omkring 500 – 600 kW betalade de cirka 200 000 kronor per 

styck. Om ett verk ska säljas vill köparna oftast ha ringen för infästning av tornet som sitter 

fastgjuten i betongfundamentet. Ska denna ring tas bort kostar det mellan 50 000 och 100 000 

kronor. [24]  

Det finns inget krav på att betongfundamenten ska plockas bort vid demontering av 

vindkraftverk. Det beror på att det inte finns några betydande miljöpåverkningar vid 

kvarlämnande. Ur energisynpunkt är det bättre att låta fundamentet vara kvar, då det är 

väldigt energikrävande att plocka bort. [32] 

  Figur 9. Repowering på Gotland. [14] 
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5.7 Markägarersättning 
Om ett vindkraftverk är uppfört på någon annans mark än vindkraftägarens, brukar det finnas 

någon form av ersättning till markägaren. Markägarersättningen även kallad markarrende, kan 

vara på fyra procent av den årliga intäkten från vindkraftverket, men det finns även ersättning 

i form av engångsummor. Detta är olika från fall till fall. Vid ett generationsskifte där man 

inte reser de nya verken på samma plats, kommer inte markägaren att ha något vindkraftverk 

på sin mark längre. Det kan i detta läge behöva göras en överenskommelse mellan 

projekteringsföretaget och markägaren. Om det finns ett avtal som säger att markägaren ska få 

en årlig ersättning av intäkten, kan projekteringsföretaget som genomför generationsskiftet 

behöva ersätta markägaren som tidigare hade ett verk på sin egendom. 

Exempel: Elpriset ligger på 0,37 kr/kWh och elcertifikaten på 0,16 kr/kWh. [22,23] Anta att 

ett vindkraftverk producerar 1 000 MWh per år. Om markägaren har ett avtal med 

vindkraftsägaren att årlig ersättning på 4 % av intäkterna från verket ska tillfalla denne, så 

betyder det att överenskommelse behöver göras vid ett generationsskifte. En lösning skulle 

kunna vara att projekteringsföretaget ersätter markägaren för de år som är kvar av den 

tekniska livslängden. I detta exempel betyder det att 21 200 kr kan behöva ersättas fram till 

dess att elcertifikatet gått ut, och därefter är summan 14 800 kr per år. 

Vid ett generationsskifte kan projekteringsföretaget behöva betala ut denna ersättning till 

markägaren som vindkraftverk tas bort från. Projekteringsföretaget behöver också teckna ett 

nytt avtal med den markägare där de nya vindkraftverken kommer att uppföras. Vid 

försäljning av de nya verken får investerarna ta över detta avtal. 

På Gotland har de under generationsskiftet använt en annan typ av markägarersättning än de 

ovan nämnda. Där betalas arrendet inte bara ut till den person som har vindkraftverket på sin 

mark, utan även till de markägare som har mark i närheten av verket. Arrendet på Gotland 

betalas ut beroende på hur stor andel markyta som ägs i närheten av vindkraftverket. Denna 

idé har även tillämpats på andra platser vid uppförning av nya verk. [24]  
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5.8 Vindkraftsägarersättning 
När ett generationsskifte genomförs måste en överenskommelse ske mellan 

projekteringsföretaget som genomför generationsskiftet och vindkraftsägarna. Här måste man 

ha i åtanke att alla vindkraftsprojekt måste behandlas på olika sätt, då de finns många faktorer 

som påverkar projekten. Projektgruppen har lagt fram förslag som kan bli relevanta.  

 Projekteringsföretaget hjälper vindkraftägaren att sälja sitt äldre vindkraftverk, samt 

att projekteringsföretaget ger vindkraftägaren möjligheten att investera i en procentuell 

mängd utav den nya vindkraftsparken. 

 Projekteringsföretaget hjälper vindkraftägaren att sälja sitt äldre vindkraftverk. 

Projekteringsföretaget betalar sedan mellanskillnaden mellan den beräknade 

energiproduktionen under verkets tekniska livslängd, och det pris som vindkraftägaren 

sålde sitt vindkraftverk för. (Oftast täcker försäljningen av vindkraftverket 

energibortfallskostnaden.) 

  Vindkraftverket skrotas och projekteringsföretaget betalar en del av skrotkostnaden, 

samt att projekteringsföretaget ger vindkraftägaren en möjlighet att investera andelar i 

den nya parken. 

Ett alternativ kan vara att man använder vissa delar från de ovanstående punkterna. 

Naturligtvis kan väldigt många olika överenskommelser komma att ske mellan vindkraftägare 

och projekteringsföretagen. Hur dessa överenskommelser kommer att se ut beror bland annat 

på: de äldre vindkraftverkens driftstart, märkeffekt, modell, årsproduktion, utförda 

reparationer etc., eftersom dessa faktorer påverkar vindkraftverkets efterhandsvärde. 
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5.9 Elnätet 
Vid ett generationsskifte kan elnätet påverkas. Det beror helt och hållet på om den installerade 

effekten på platsen förändras. Om effekten blir lägre eller samma som tidigare, är det inga 

problem för elnätet att ta emot och leverera energin. Nätbolagen har skyldighet att ansluta nya 

kraftverk. Höjs den installerade effekten, vilket den oftast gör vid ett generationsskifte, kan 

elnätet behöva uppgraderas. Förstärkningen som då behöver göras, får den som vill bygga 

vindkraftverket betala. Vissa elledningar kan dock integrera in mer effekt än vad som tidigare 

var installerat, men detta måste undersökas i varje enskilt fall. Eftersom det kan bli en 

extrakostnad att uppgradera elnätet vid ett generationsskifte, är det viktigt att ta reda på 

elnätets kapacitet i området redan i projekteringsfasen. 

Kostnader som kan bli aktuella vid uppgradering av nätet är inköp av kablar och 

transformatorstationer. Ju högre spänning ledningen eller transformatorn har, desto mer effekt 

går det att ansluta. Wind Energy Handbook har lite tumregler vid nätanslutning för 

spänningsnivå och maximal kapacitet i anslutningspunkten. 

 10 kV-ledning har en maximal kapacitet på 1-2 MW 

 10 kV-transformator har en maximal kapacitet på 8-10 MW 

 20 kV-ledning har en maximal kapacitet på 5-8 MW 

 20 kV-transformator har maximal kapacitet på 15-18 MW 

 40 kV-ledning har en maximal kapacitet på 13-18 MW 

 40 kV-transformator har maximal kapacitet på 30-38 MW 

 130 kV-ledning har en maximal kapacitet på 30-60 MW [1] 

De nya vindkraftverken levererar bättre el, i form av mindre övertoner, än de äldre verken. 

(Övertoner är överlagrade toner av högre frekvens, vilket gör att kvalitén på elen blir sämre.) 

Tack vare den bättre kvalitén på elen, är det enklare att integrera vindkraftverken i nätet. [18] 

Om elnätet inte behöver förstärkas, så kan de nya verken göra en så kallad nätnytta. Det 

innebär att förlusterna i nätet blir mindre, eftersom transporten av elen blir kortare. Nätnyttans 

ersättning är oftast på ett par öre per kWh. [1] 
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5.10 Exempel 
Alla projekt som genomförts i examensarbetet inleddes med kartläggning av befintliga 

vindkraftverk. Samtidigt som kartläggning av vindkraftverken gjordes samlades även data om 

vindkraftverken in. För förtydligande av detta steg se kapitel 5.2 Kartläggning. Efter detta 

steg inleddes en projekteringsfas (se kapitel 5.3 Projektering), där det finns två alternativ på 

hur man gör. Det ena sättet är att uppföra vindkraftverken på den plats de befintliga 

vindkraftverken demonteras, det andra sättet är att hitta en ny plats i närheten.  

Om energiproduktionen är hög, samt att ljud- och skuggriktlinjer hålls, fortsätter projektet och 

en ekonomisk kalkyl genomförs, se kapitel 5.8 Ekonomi.  

5.10.1 Generationsskifte Genevad 

I detta kapitel behandlas två sätt som generationsskiften kan genomföras på. Projektgruppen 

har valt att visa ett utav de projekt som genomförts, och detta hypotetiska projekt är ett 

område i närheten av Genevad, Laholms kommun. Det ena alternativet är att uppföra 

vindkraftverk på ungefär samma plats som de står på, och det andra alternativet är att uppföra 

dem på en plats i närheten.  

Projektgruppen räknar med att sex vindkraftverk demonteras. Detta är grupp ett i Laholm som 

kan ses i figur 10.  

 

Figur 10. Såhär står de sex befintliga vindkraftverken (blåa) i grupp ett i Laholm idag. [100]  



 

 38 

Vindkraftverken i gruppen har en sammanlagd märkeffekt på 2 700 kW, och genererar i snitt  

3 700 MWh per år.  

Om alla vindkraftverken i grupp ett i Laholm säljs, motsvarar det en intäkt på cirka 5,6 

miljoner kronor. Kalkylerna är utförda för att projektet ska genomföras 2015, och att alla 

vindkraftverk har en teknisk livslängd på 20 år. Om man betalar vindkraftsägarna för den 

förlorade elgenereringen upp till verkets tekniska livslängd, skulle denna ersättning bli cirka 

3,8 miljoner kronor. Säljs verken betyder detta, att intäkterna täcker summan, som skulle bli 

aktuell att ersätta för bortfallen elproduktion. I detta projekt behövs därför ingen extra 

ersättning betalas ut, om verken säljs till dagens marknadspriser. Att skrota verken däremot 

kommer att kosta 0,9 miljoner kronor med dagens metallpriser. Skrotningen är en utgift som 

vindkraftsägarna kommer att få, om de låter sitt verk stå tills det är uttjänt. Därför blir 

ersättningen mindre, när projekteringsföretaget hjälper till att skrota verket. Det betyder i 

detta fall, att den totala ersättningen blir cirka 2,9 miljoner kronor. Ersättningen behöver inte 

ske på detta sätt, utan vindkraftsägaren skulle istället kunna erhålla andelar i den nya parken. 

Även andra lösningar vad det gäller ersättning går att utarbeta. 

Se bilaga 3 för att få en bättre uppfattning om ekonomin i projektet, se även  

kapitel 5.7 Efterhandsvärde. 
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5.10.1.1 Generationsskifte på annan plats 

Det första alternativet går ut på att man demonterar de sex befintliga vindkraftverken i grupp 

ett, och uppför nya verk drygt fem kilometer nordöst om gruppen. Platsen som valdes ligger 

precis norr om Göstorp. Anledningen till att denna plats var intressant, var på grund utav dess 

upphöjda marknivå, samt att få fastigheter finns i området. I figur 11 fås en karta över 

området. 

 

Figur 11. I bilden från WindPRO ser vi vindkraftverken som är de röda tripoderna, som är numrerade mellan ett till 

sju. Alla de röda cirklarna med tillhörande bokstäver är närliggande bostäder. Det grönmarkerade området är i detta 

fall ett natura 2000 område med rikt fågelliv. [100] 

På denna plats finns det några olika alternativ på, hur de nya vindkraftverken kan uppföras. 

Projektgruppen har valt att undersöka möjligheten att sätta upp sju respektive fyra verk. Det 

finns även många olika fabrikat och effekter att välja bland vad det gäller vindkraftverken. 

För platsen har det undersökts två olika fabrikat, det är Vestas 2,0 MW och GE-Wind 1,6 

MW. Vid projektering i WindPRO visar det sig att verken har en god beräknad produktion. 

Kommunens ljudkrav, avståndskrav, och skuggriktvärden togs hänsyn till och uppfylls. Detta 

medför att platsen är ett område som är intressant för vindkraft, både för projektör och för 

kommun. Det som talar mot etablering av vindkraft i området, är att vindkraftverken skulle 

uppföras nära ett natura 2 000 område som har rikt fågelliv (grönmarkerade området i figur 

11). Undersökningar skulle behövas göra för att se hur vindkraftparken påverkar fågellivet. 

  

Vid etablering av denna vindkraftspark med sju nya vindkraftverk skulle parken på denna 

plats generera cirka 36 200 MWh per år, vilket kan jämföras med de sex befintliga verken 

som producerar 3700 MWh per år. Detta skulle leda till att energiproduktionen skulle öka 
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med faktor på cirka 9,8. Dock är det en ökning av vindkraftverk, vilket är relativt ovanligt vid 

ett generationsskifte. Vid projektering av de olika fabrikaten har det visat sig att GE-verken 

producerar något mer energi än Vestasverken, men det finns inga märkbara skillnader i detta 

fall. GE-verken alstrar dock ett högre ljud än Vestasverken. Det betyder att på områden med 

begränsad om plats har Vestasverken en fördel, då fler utav fabrikatet kan uppföras. Fyra 

vindkraftverk på samma plats skulle producera cirka 22 500 MWh per år, vilket är en ökning 

med faktorn 6,1. 

Med de listpriser på vindkraftverk projektgruppen använt sig av, blir det på denna plats en 

vinst för projekteringsföretaget, om fabrikatet GE-Wind används. Väljs däremot 

Vestasverken, så är den procentuella vinsten något tveksam.   

Vinsten vid ett generationsskifte är viktig, eftersom en del av denna kan behöva användas till 

att ersätta vindkrafts- och markägare, för den elproduktionen de går miste om.  

De ekonomiska kalkylerna tyder på att användning av båda fabrikaten skulle vara en lönsam 

investering för köparen. För att få en djupare inblick i ekonomin, går det att läsa om i de 

ekonomiska kalkylerna i bilaga 3. (I bilaga 4-7 finns information om övriga projekt som 

genomförts.) 

 

Tabell 4. Jämförelse av de befintliga vindkraftverken och de föreslagna på ny plats. (VKV - vindkraftverk) 

 Befintliga vindkraftverk Repowering – ny plats 

Antal VKV 6 VKV 7 VKV 4 VKV 

Märkeffekt 2,7 MW 11,2-14 MW 6,4-8 MW 

Årsproduktion 3700 MWh 36 200 MWh 22 500 MWh 

Driftstart 1995-1998 - - 

Tornhöjd 40-50 m 100-105 m 100-105 m 
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5.10.1.2  Generationsskifte på samma plats 

I det andra alternativet demonteras även här de sex befintliga vindkraftverken runt Genevad, 

tre av dem ses som blåa tripoder i figur 12. Därefter etablerar man en vindkraftpark på 

ungefär samma plats, som tidigare vindkraftverk har stått på. Dessa verk kommer dock inte 

stå på exakt samma koordinater, för att de nya och högre verken behöver längre avstånd till 

bostäder. Projektgruppen har valt att projektera denna park precis öster om Genevad. I figur 

12 ses en karta på området med potential för ett generationsskifte. 

 

Figur 12. I kartan från WindPRO ser vi tre Vestasverk som är de röda tripoderna, som är numrerade mellan ett till 

tre. Alla de röda cirklarna med tillhörande bokstäver är närliggande ljudkänsliga fastigheter. Blå tripoder är de 

befintliga verk som vid repowering kan komma att demonteras. [100] 

Projektgruppen har även här undersökt olika antal vindkraftverk, fabrikat och märkeffekt. 

Tillslut valdes tre Vestas 2 MW eller två GE-Wind 1,6 MW. Anledningen till att GE-verken 

inte är projekterade i en grupp av tre vindkraftverk, beror på att de i detta fall skulle 

överskrida ljudkraven på 40 dB. Vid projektering i WindPRO visade det sig att båda dessa 

alternativ är genomförbara, då både ljudkrav och skuggningsriktvärden ligger inom ramarna 

för de tillåtna värdena. Kommunens avståndskrav på 750 m från bostäder som är placerade 

norr eller öster om vindkraftverket skulle dock behöva ändras, då vindkraftverken kommer 

placeras närmare husen än detta krav, dock inte närmare än 500 meter. Även kommunens 

riktvärde om att tre verk bör uppföras skulle behöva ändras på vid generationsskiften i 

Laholms kommun. Detta är inte något som skulle vara orimligt anser projektgruppen, då ett 

generationsskifte faktiskt är en nytta, där landskapsbilden upplevs skönare, och det blir färre 

vindkraftverk i detta fall, som producerar mer energi. Se även diskussion för projektgruppens 

förslag på förändring av kommunala vindkraftsplaner vid ett generationsskifte.  
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De tre Vestas-verken skulle på denna plats producera ca 16 000 MWh per år, vilket är en 

ökning av energiproduktionen med en faktor 4,3. Antalet vindkraftverk halveras i området.

  

Om istället de två GE-verken skulle resas på platsen skulle de producera ca 11 000 MWh per 

år. Detta är en energiökning med en faktor 3,0. Antalet vindkraftverk skulle minska med två 

tredjedelar.  

Med de listpriser som de ekonomiska kalkylerna är genomförda med blir det en vinst för 

projekteringsföretaget, som skulle genomföra generationsskiftet både för två och tre 

vindkraftverk. Vestasverken har även här en ganska liten procentuell vinst för 

projekteringsföretaget, men det kan ändå vara av intresse. Även detta projekt tyder på att det 

är lönsamt för investerare i den nya vindkraftsparken. För att få en djupare inblick i 

ekonomin, kan man läsa de ekonomiska kalkylerna som finns i bilaga 3.  

I tabell 5 nedan jämförs märkeffekten och årsproduktionen med de befintliga verken. Där ser 

man tydligt att ett generationsskifte skulle ha stor positiv påverkan på årsproduktionen vid 

detta genomförande.  

Tabell 5. Jämförelse av de befintliga vindkraftverken och de föreslagna på samma plats.  (VKV - vindkraftverk) 

 Befintliga vindkraftverken Repowering – samma plats 

Antal VKV 6 VKV 3 VKV 2 VKV 

Märkeffekt 2,7 MW 6 MW 3,2 MW 

Årsproduktion 3700 MWh 16 000 MWh 11 000 MWh 

Driftstart 1995-1998 - - 

Tornhöjd 40-50 m 100-105 m 100-105 m 

5.11 Vindkraftsägares åsikter 
Projektgruppen har ringt till vindkraftägare och markägare i Hallands län, för att få en 

uppfattning om deras åsikter. I denna undersökning har projektgruppen tagit reda på hur 

vindkraftägarna upplever ljudet och skuggningen från vindkraftverket, samt tagit reda på hur 

de ställer sig till ett generationsskifte. Alla vindkraftägare i undersökningen upplever att ljudet 

från vindkraftverket inte är något störande. Många hävdar även att de inte hör vindkraftverket 

alls. Majoriteten av de vindkraftsägare projektgruppen har varit i kontakt med tycker om idén 

med ett generationsskifte, men det finns delade åsikter om hur ett generationsskifte ska 

genomföras. En del vindkraftsägare är väldigt måna om att fortfarande kunna använda sin 

egenproducerade el i sin verksamhet de för på gårdarna, och sälja överskottet av 

elproduktionen vidare. Dessa vindkraftsägare ser helst att man bygger ett nytt vindkraftverk 

på samma plats av samma effektstorlek eller något större, för att inte behöva göra nya 

investeringar på de elledningar som redan finns. Andra tycker att man ska demontera några 

vindkraftverk, och sedan sätta upp en ny vindkraftspark. De som har denna åsikt vill ha 

möjligheten att vara med och skaffa andelar i en ny vindkraftspark. [34]  
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6 Resultat 
Vindkraftbranschen står inför ett väldigt intressant uppdrag, nu när ett kommande 

generationsskifte i Sverige närmar sig med stora steg. Det är inget tvivel om att ett 

generationsskifte för vindkraften kommer att öka energiproduktionen kraftigt. Däremot 

kommer generationsskiftet inte vara lönsamt att genomföra på samtliga vindkraftverk i 

Sverige. Lönsamheten i ett generationsskifte kommer att variera från fall till fall. 

Projektgruppen har sett tydliga indikationer på att ett generationsskifte kan vara lönsamt om 

det genomförs på rätt sätt. 

Bland vindkraftsägarna råder delade meningar om ett generationsskifte. De flesta är positiva 

till att byta ut sina vindkraftverk. Det finns dock olika åsikter på hur ett generationsskifte ska 

genomföras. Vissa vill byta ut sitt vindkraftverk mot ett nytt av samma storlek eller något 

större, så de inte behöver göra nya investeringar för uppkopplingen. På detta sätt kan 

vindkraftsägarna fortfarande äga hela vindkraftverket själva och fortsätta använda elen från 

sitt eget verk och sälja överskottet. Andra är intresserade av att demontera sitt eget 

vindkraftverk och är gärna med och investerar i en ny vindkraftpark.  

En generell åsikt som verkar finnas där generationsskiften är genomförda, är att 

landskapsbilden blir bättre efteråt. Färre vindkraftverk uppförs och det byggs i mer 

symmetriska former, som förskönar den upplevda bilden av dem. Vindkraftverken snurrar 

även långsammare, som även det ger en mer tilltalande bild av dem. Nackdelen är att 

vindkraftverken är större och kan upptäckas på längre avstånd. Detta verkar ändå inte 

upplevas speciellt störande.   

Ersättningen till markägare och vindkraftsägare får skötas olika för varje specifikt fall. Som 

exempel kan demonteringshjälp och försäljning av vindkraftverken vara det som  

vindkraftsägaren begär. Ett annat exempel kan vara att de kräver ersättning för den förlorade 

energiproduktionen. Det kan även bli en kombination av dessa, där en del av den förlorade 

energiintäkten kan behövas ersättas, om mellanskillnaden från försäljning av vindkraftverket 

blir lägre än energiintäkten. Ett annat scenario som kan inträffa är att vindkraftverken kan 

behöva skrotas, vilket kommer medföra en kostnad. Kostnaden för demonteringen överskrider 

då oftast intäkterna från det skrotade materialet. 

Det har visat sig vara väldigt svårt att bedöma hur många vindkraftverk som ska demonteras 

och hur många verk som ska resas, för att ett projekt ska bli lönsamt. Varje projekt kommer 

att vara väldigt varierande beroende på förhållandena för platsen. Det är också svårt att 

fastställa hur länge ett verk behöver ha varit i drift, för att det ska vara lönsamt att genomföra 

ett generationsskifte.  
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7 Diskussion 
Ett generationsskifte inom vindkraften är en väldigt högaktuell fråga inom 

vindkraftbranschen. Frågan är bara när det kommer att bli mera utbrett i Sverige. 

Projektgruppen anser att ett generationsskifte i Sverige skulle gynna vindkraftsindustrin och 

därmed fortsatt vindkraftsutveckling i Sverige. Generationsskiftet skulle medföra, att 

vindkraften står för en högre andel elproduktion i Sverige. Det medför också, att platserna där 

vindkraftverken står skulle utnyttjas på ett bättre sätt, samt att färre vindkraftverk skulle 

uppföras. 

För att kunna genomföra ett generationsskifte i Sverige behöver data om de befintliga 

vindkraftverken samlas in, för att ge en uppfattning om projekten kommer att vara 

genomförbara. Dessa data anser projektgruppen vara förhållandevis svåra och tidskrävande att 

få tag på, då informationen inte finns dokumenterad på ett bra sätt. För närvarande arbetar 

Sveriges länsstyrelser med ett projekt som heter ”Vindbrukskollen” där de samlar in dessa 

data. Detta är inte klart i skrivande stund. När de har sammanställt denna information kommer 

det förhoppningsvis bli betydligt enklare att få tag i behövliga data. I det långa loppet kan det 

underlätta för generationsskiften i Sverige. 

Vid ett generationsskifte behöver överenskommelser och avtal skrivas för vindkraftsägare och 

markägare. Dessa avtal kommer att variera från projekt till projekt, då en mängd olika 

faktorer påverkar avtalen, och det är därför svårt att komma fram till en generell lösning.  

Projektgruppen bedömer att det finns goda möjligheter att genomföra generationsskiften i 

Halland. Det som bör beaktas är, att de äldre vindkraftverken ofta är uppförda väldigt nära 

bostäder. Detta kan leda till komplikationer, om de nya vindkraftverken ska resas på platsen, 

om de kommunala reglerna för vindkraft ska följas. Projektgruppen anser att det i de 

kommunala reglerna för vindkraft, även borde finnas regler för vad som ska gälla vid ett 

generationsskifte, då ett generationsskifte faktiskt medför en nytta, med tanke på att det 

genereras mer förnybar energi, samt att färre verk påverkar landskapsbilden. Så länge 

ljudkrav på vindkraftverken följs, ser projektgruppen inga problem, med att uppföra verken 

närmare fastigheter än de 750 meter, som de kommunala vindkraftsplanerna rekommenderar i 

östlig och nordlig riktning från verket. Skuggning från vindkraftverk borde inte vara något 

större problem, eftersom man lätt kan programmera det att stängas av, vid tidpunkter då 

närboende berörs av skuggorna. Antagligen störs närboende mest av skuggor under 

sommaren, då man i allmänhet är ute oftare, och soltimmarna är fler. Under sommaren är 

energiinnehållet i vinden lägre, och förlusterna för att stänga av vindkraftverket under en tid 

blir relativt låga, vilket är fördelaktigt. 
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Två dilemman som vindkraftägarna kommer att ställas inför vid ett generationsskifte är: När 

ska vindkraftverket demonteras? Vad ska man göra med det begagnade vindkraftverket? Ju 

längre de befintliga vindkraftverken står kvar ju mer energi producerar de, och 

vindkraftsägaren tjänar mer pengar. Dock är det svårt att avgöra hur länge till vindkraftverket 

kommer fungera, och vad som går sönder vid ett eventuellt haveri. Om vindkraftverket säljs 

innan den tekniska livslängden nått sitt slut, får vindkraftsägaren in säkra pengar för verket. 

Detta behöver inte betyda att det är den mest lönsamma affären, då verket kanske skulle 

producerat energi i flera år till utan att något tekniskt fel skulle uppstått, om vindkraftsägaren 

behöll verket. Om vindkraftsägaren däremot väntar för länge med att sälja vindkraftverket 

kommer det att haverera, och det enda rimliga alternativet blir skrotning. Skrotning av verket 

medför en större kostnad vid demonteringen av vindkraftverket, än vad intäkterna kommer 

vara för metallintäkterna. Det leder alltså till att vindkraftsägaren får betala för att ta bort 

verket vid skrotning.  

Efter att verket varit i drift i 15 år tilldelas ägaren inte längre elcertifikat, och intäkterna 

sjunker drastiskt med tanke på att de nästan står för en tredjedel. För att få nya elcertifikat 

behöver större delar av verket att bytas ut, och elcertifikat fås endast för den ökade 

produktionen. Därför kan det vara mer intressant att resa ett helt nytt verk, och få elcertifikat 

för hela produktionen. 

All information om de befintliga vindkraftverken i de aktuella kommunerna, finns nu i ett 

kartprogram. Dock finns inte de projekterade verken med i programmet, eftersom projekt som 

inte är aktuella att genomföra inte läggs in i programmet. Om något av projekten som 

behandlats i detta examensarbete blir aktuellt att utföra, kommer de projekterade verken att 

föras in i kartprogrammet och först då är slutmålet uppnått. All information för att genomföra 

ett generationsskifte i Halland finns nu tillgänglig för Eolus Vind AB att arbeta med efter 

detta examensarbete.  

Ser man till samhället sätt så är ett generationsskifte väldigt fördelaktigt, då mer förnybar 

energi produceras, och vi får en bättre miljö.  

  



 

 46 

8 Slutsats 
I de projekt som genomförts ser man tydligt att vid generationsskiften minskar antalet 

vindkraftverk på platsen, samtidigt som mer energi genereras, trots att det står färre verk på 

platsen.  

Examensarbetets huvudslutsats är, att det finns möjligheter till att genomföra 

generationsskiften i Hallands län. Under arbetets gång fanns dock ett återkommande problem 

vid projektering av nya verk på samma plats, som de befintliga vindkraftverken står på idag. 

Problemet är att det är ont om plats för de nya och större vindkraftverken som ska resas. Det 

beror på att de nya vindkraftverken behöver ha längre avstånd till bostäder, för att skuggorna 

blir längre och ljudet blir högre. I vissa kommuner finns även regler om att det ska vara längre 

avstånd till bostäder i norr och öster om ett vindkraftverk, för att skuggorna från verket blir 

längre i dessa vädersträck. Det gör det svårare att genomföra ett generationsskifte. På de 

platser som projektgruppen undersökt är det på alla platser enklare att resa fler verk, om ljud- 

och skuggkraven är uppfyllda, och hänsyn inte är tagen till avståndskraven i öst och norr.  

Vid demontering av ett vindkraftverk kommer verket antingen skrotas eller säljas. 

Projektgruppen har kommit fram till är att det finns god ekonomi i att sälja sitt vindkraftverk. 

Ska vindkraftverket skrotas kan det bli svårt att göra en lönsam affär, eftersom kranhyran för 

att demontera verket är relativt hög.  

De vindkraftsägare som projektgruppen pratat med är generellt sett positiva till att byta ut sina 

verk mot nya. De anser dock att det kan bli svårt att resa nya stora verk i området som deras 

verk står i, eftersom de är så pass mycket större. Men många är positiva till att byta ut sina 

verk, till samma eller något större storlekar, så att fundament och elnät kan användas som de 

är, och därför inte behöver uppgraderas. En del vindkraftsägare använder elen från 

vindkraftverket själva och vill gärna ha kvar den egenproducerade elen.  

Ersättning kan behöva ges till vindkraftsägare och markägare vid ett generationsskifte. Det är 

viktigt att varje fall behandlas separat, eftersom ersättningen beror på många olika faktorer. 

De olika faktorerna är bland annat verkets produktion, driftstart och vad som ska göras med 

vindkraftverket vid demontering. Det beror också på vilken typ av arrendeavtal markägaren 

har med vindkraftsägaren. Det är därför svårt att dra generella slutsatser, när det gäller 

ersättning till vindkraftsägare och markägare vid ett generationsskifte.  

Många av de projekt som genomförts är ekonomiskt försvarsbara att genomföra. För att kunna 

göra ett generationsskifte behövs en vinst från projekteringen, som delvis kan användas till 

eventuell ersättning till mark- och vindkraftsägare. 
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10 Bilagor

Bilaga 1 – Skrotning av vindkraftverk 
Tabell 6. Kostnader för demontering av ett vindkraftverk i storleken 225-250 kW & 500-600 kW.[källa] 
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Bilaga 2 – Prislista begagnade vindkraftverk 
Tabell 7. Prislista på begagnade vindkraftverk. [källa] 
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Bilaga 3 – Grupp 1 

Befintliga verk 
Befintliga verk är 6 stycken med en sammanlagd effekt på 2700 kW, och genererar totalt 

3700 MWh per år. Verken på platsen togs i drift mellan 1988 – 1996.  

Ekonomi 
Vid skrotning av alla verk kostar det totalt cirka 918 000 kr. 

Totalkostnad för energibortfall är ca 3,9 miljoner kr om verken demonteras 2015.  

Om alla verken säljs behöver ingen ersättning ges till vindkraftsägarna. 

Tabell 8. Ekonomi befintliga verk grupp 1. 
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Möjligheter 
Svårt att sätta upp nya verk för att de befintliga verken står väldigt nära bostäder idag.  

Det finns möjlighet att resa verk på en ny plats utanför grupp 1, öster om Öringe. Det finns 

två placeringsalternativ, antingen 4 eller 7 verk av olika fabrikat. 

Verken på ny plats står strax utanför ett Natura 2000-område där fåglar är anledningen till 

området.  

Figur 13. Gruppindelning av vindkraftverk i Laholms kommun. [19] 
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G1 – ny plats 
(Verkpriserna i alla Excel-kalkyler har alltid 1 miljon mer än priset i detta dokument pga att 

de första två årens driftkostnader är adderade på verkpriset) 

Sju stycken GE Wind Energy 1,6 MW (100 m navhöjd, 100 m diameter) 

 

Figur 14. Förslag på uppställning av sju vindkraftverk. [100] 

Energi  

Total energiproduktion på 36 484 MWh, ökning med en faktor 9,9. Producerar 5212 

MWh/verk. 

Ljud & Skuggning 

Uppfyller kraven. 

  



 

 5 

Ekonomi 

Med ett pris på 18 miljoner/verk är projektet lönsamt med en vinst på 15,3 % för 

projekteringsfirman. 

Tabell 9. Ekonomi grupp 1 sju GE-Wind 1.6 MW.  
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Sju stycken Vestas 2 MW (105 m navhöjd, 90 m diameter) 

Energi  

Total energiproduktion på 36 092 MWh, ökning med en faktor 9,8. Producerar 5156 

MWh/verk. 

Ljud & Skuggning 

Uppfyller kraven. 

Ekonomi 

Med ett pris på 22 miljoner/verk är projektet inte lönsamt och har en förlust på -1,2 % för 

projekteringsföretaget. 

Tabell 10. Ekonomi grupp 1 sju Vestas 2 MW. 
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Fyra stycken Vestas 2 MW (105 m navhöjd, 90 m diameter) 
Alla alternativ med 4 verk har uppställning enligt figur 3. 

 

Figur 15. Förslag på uppställning av fyra verk. [100] 

Energi 

Total energiproduktion på 21 120 MWh, ökning med en faktor 5,7. Producerar 5 280 

MWh/verk. 

Ljud & Skuggor 

Uppfyller kraven. 

Ekonomi 

Med ett pris på 22 miljoner/verk är projektet lönsamt och har en vinst på 1,2 % för 

projekteringsföretaget. 
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Tabell 11. Ekonomi grupp 1 fyra Vestas 2 MW. 

 

Fyra stycken GE Wind Energy 1,6 MW (100 m navhöjd, 100 m diameter) 

Energi 

Total energiproduktion på 23 780 MWh, ökning med en faktor 5,7. Producerar 5 945 

MWh/verk. 

Ljud & Skuggor 

Uppfyller kraven. 

Ekonomi 

Med ett pris på 18 miljoner är projektet väldigt lönsamt, vinst på 31,5 % för 

projekteringsföretaget. 



 

 9 

Tabell 12. Ekonomi grupp 1 fyra GE-Wind 1.6 MW. 
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Fyra stycken GE Wind Energy 2,75 MW (100 m navhöjd, 103 m diameter) 

Energi 

Total energiproduktion på 26 968 MWh, ökning med en faktor 7,2. Producerar 6 742 

MWh/verk. 

Ljud & Skuggor 

Uppfyller kraven. 

Ekonomi 

Med ett pris på 30 miljoner är det lönsamt, vinst på 4,8 % för projekteringsföretaget. 

Tabell 13. Ekonomi grupp 1 fyra GE-Wind 2.75 MW. 
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Genevad 
Vid ändringar i den kommunala vindkraftsplanen kan även ett område i grupp 1 bli intressant. 

Platsen ifråga ligger öster om Genevad. Vindkraftsplanen säger för närvarande att ett 

vindkraftverk inte får uppföras på mindre än 750 m från fastigheter, om verket är placerat syd 

eller väst om fastigheten. Vid placering i andra vädersträck runt fastigheten finns ett 

avståndskrav på 500 m för att inte överskrida en ljudnivå på 40 dB.  

Vid ett generationsskifte kan kravet på 750 m vara tvunget att ändras för att man ska kunna 

bruka platsen på bästa sätt. Samt kravet på att man ska uppföra minst 3 verk bör tänkas över 

då man faktiskt genomför en nytta när man genomför ett generationsskifte och borde därför få 

bätte förhandlingskrav. 

Tre stycken Vestas 2 MW (105 m navhöjd, 90 m diameter) 

 

Figur 16. Förslag på uppställning av tre verk. [100] 

Energi 

Total energiproduktion på 16 001 MWh, ökning med en faktor 4,3. Producerar 5 334 

MWh/verk. 

Ljud 

Ljudkraven är uppfyllda dock är det högta värdet 40.4 dB. 

Skuggning 

Trots att vindkraftverken står endast 500-550 m från många fastigheter är det bara 2 av 48 

fastigheter som utsätts för mer än 8 skuggtimmar per år. 15 av 48 överskrider 30 min per dag. 

Men det är enkelt att stänga av verken under den tid då dessa fastigheter drabbas och på så 

sätt kommer dessa fastigheter inte överskrida riktlinjerna. 
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Ekonomi 

Med ett pris på 22 miljoner/verk är projektet lönsamt och har en vinst på 2,24 % för 

projekteringsföretaget 

Tabell 14. Ekonomi grupp 1 tre Vestas 2.0. 
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Två stycken GE Wind Energy 1,6 MW (100 m navhöjd, 100 m diameter) 

 

Figur 17. Uppställning av två verk. [100] 

Energi 

Total energiproduktion på 10 914 MWh, ökning med en faktor 3. Producerar 5 457 

MWh/verk. 

Ljud 

Ljudkraven är uppfyllda. 

Ekonomi 

Med ett pris på 18 miljoner/verk är projektet lönsamt och har en vinst på 20,7 % för 

projekteringsföretaget.  

Tabell 15. Ekonomi grupp 1 två GE-Wind 1.6 MW. 
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Bilaga 4 – Grupp 2 

Befintliga verk 
Befintliga verk är 14 stycken med en sammanlagd effekt på ca 5750 kW, verken genererar i 

snitt totalt cirka 9 500 MWh per år. 6 verk är äldre än 1995 och 8 verk är resta mellan 1995 – 

2001. 

Ekonomi 
Vid skrotning av alla verk kostar det totalt ca 2,3 miljoner kr. 

Totalkostnad för energibortfall är ca 12,5 miljoner kr om verken demonteras 2015. 

Om alla verken säljs behöver ingen ersättning för energibortfall ges till vindkraftsägarna. 

Tabell 16. Ekonomi befintliga verk grupp 2 
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Möjligheter 
Plats att resa 3 nya verk på är öster om grupp 2, med andra ord på en ny plats, öster om Lilla 

Tjärby. 3 verk kan resas om det är Vestasverk, annars endast 2 eftersom Vestas har lägre 

källjud än de andra fabrikaten. Den nya platsen är på gränsen till ett intresseområde av 

vindkraft utsett av Laholms kommun. Dock är platsen i ett naturskyddsområde, vilket inte 

behöver vara ett hinder för etablering av vindkraft. 

 

Figur 18. Gruppindelning av vindkraftverk i Laholms kommun. [19] 
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Ebbarp – ny plats 
(Verkpriserna i alla excel-kalkyler har alltid 1 miljon mer än priset i detta dokument pga att de 

första två årens driftkostnader är adderade på verkpriset) 

Tre stycken Vestas 2 MW (105 m navhöjd, 90 m diameter) 

 

Figur 19. Förslag på uppställning av tre Vestasverk. [100] 

Energi  

Total energiproduktion på 16 137 MWh, ökning med en faktor 1,7. Producerar 5 379 

MWh/verk. 

Ljud & Skuggning 

Uppfyller kraven. 

Ekonomi 

Med ett pris på 22 miljoner/verk är projektet lönsamt och har en vinst på 3,1 % för 

projekteringsföretaget.  

Vindkraftskalkyler för resterande projekt kan lämnas på begäran. 
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Tjärby 
Vid ändringar i den kommunala vindkraftsplanen kan även en plats i grupp 2 bli intressant. 

Platsen i fråga ligger stax väster om Tjärby. Vindkraftsplanen säger för närvarande att ett 

vindkraftverk inte får uppföras på mindre än 750 m från fastigheter, om verket är placerat syd 

eller väst om fastigheten. Vid placering i andra vädersträck runt fastigheten finns ett 

avståndskrav på 500 m för att inte överskrida en ljudnivå på 40 dB.  

Vid ett generationsskifte kan kravet på 750 m vara tvunget att ändras för att man ska kunna 

bruka platsen på bästa sätt. Samt kravet på att man ska uppföra minst 3 verk bör tänkas över 

då man faktiskt genomför en nytta när man genomför ett generationsskifte och borde därför få 

bätte förhandlingskrav. 

Det finns ett naturvårdsområde strax utanför den planerade parken. (Fossil tundramark) 

Tre stycken Vestas 2MW (105 m navhöjd, 90 m diameter) 

 

Figur 20. Vid denna uppställning behöver inlösen ske av fastigheten vid punkten AM för att projektet ska kunna 

genomföras. [100] 

Energi 

Total energiproduktion på 16 436 MWh, ökning med 1,7. I snitt producerar ett verk 5 479 

MWh/år. 

Ljud 

Ljudkraven är uppfyllda dock är det högta värdet 40.4 dB. 

Skuggning 

Trots att vindkraftverken endast står 500-550 m från många fastigheter är det bara 4 av 56 

fastigheter som utsäts för mer än 8 skuggtimmar per år. 19 av 56 överskrider 30 min per dag. 

Men det är lätt att stänga av verken under den tid då dessa fastigheter drabbas och på så sätt 

kommer dessa fastigheter inte överskrida riktlinjerna. 



 

 18 

Ekonomi 

Med ett pris på 22 miljoner/verk är projektet lönsamt och har en vinst på 5 % för 

projekteringsföretaget.  

 

Två stycken GE Wind Energy 1,6 MW (100 m navhöjd, 100 m diameter) 

 

Figur 21. Med denna uppställning av två GE Wind verk behöver inte inlösen av någon fastighet ske, dock uppfylls 

inte dagens kommunala vindkraftsregler. [100] 

Energi 

Total energiproduktion på 11 234 MWh, en ökning med faktorn 1,2. Verken har en 

medelproduktion på 5 622 MWh/verk, år.  

Ljud 

Ljudkraven är uppfyllda.  

Ekonomi 

Med ett pris på 18 miljoner/verk är projektet lönsamt och har en vinst på 24,3 % för 

projekteringsföretaget.  
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Bilaga 5 – Grupp  6, Vallberga 

Befintliga verk 
Befintliga verk är 4 stycken med en sammanlagd effekt på 1600 kW. De genererar 

energimängd på cirka 2 200 MWh/år totalt sett. Verken är resta mellan 1995-1997. 

Eftersom det är väldigt svårt att genomföra ett generationsskifte på grupp 3, 4, 5 och 7 går det 

att demontera verk från dessa grupper också för att enklare få igenom tillstånd från kommun 

och länsstyrelse. Detta går självklart göra vid generationsskiften i andra grupper också. 

G3 – 8 verk 4 800 kW, energimängd på ca 7 200 MWh. 

G4 – 4 verk 1950 kW, energimängd på ca 2 600 MWh. 

G5 – 3 verk 1 800 kW, energimängd på ca 2 700 MWh. 

G7 – 6 verk 3 100 kW, energimängd på ca 4 000 MWh.  

För att få bort fler verk från slätten rekommenderar projektgruppen att G7 samt G4 

demonteras eftersom i de grupperna är verken mest utspridda. G3 och G5 har en relativt hög 

effekt samt inte lika utspridda verk. 

Ekonomi 
Vid skrotning av alla verk i grupp 6 kostar det totalt ca 612 000 kr. 

Totalkostnad för energibortfall är ca 1,5 miljoner kr om verken demonteras 2015.  

Om alla verken säljs behöver ingen ersättning för energibortfall ges till vindkraftsägarna. 

Tabell 17. Ekonomi befintliga verk grupp 6 
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Möjligheter 
Området söder om Vallberga går det eventuellt att resa 2-3 vindkraftverk om reglerna för 750 

meter till bostad norr och öster om verk ändras till att endast uppfylla 40 dB kravet. Vid 

byggnation av 3 verk behövs en fastighet lösas in.  

Figur 22. Gruppindelning av vindkraftverk i Laholms kommun. [19] 
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Vallberga 

Tre stycken Vestas 2 MW (105 m navhöjd, 90 m diameter) 

 

Figur 23. Tre vindkraftverk i Vallberga, med denna placering av verken behöver inlösen ske av hus K eftersom 

ljudkraven inte uppfylls vid fastigheten. [100] 

Energi 

Total energiproduktion på 15 454 MWh, en ökning med faktor 7 om endast grupp 6 

demonteras. I snitt producerar ett verk 5 151 MWh per år. 

Ljud 

Uppfyller ljudkraven förutom på huset som behöver lösas in, hus K i figur 2. 

Skuggor 

Även fast VKVen står endast 500-550 m från många fastigheter är det bara 3 av 32 fastigheter 

som utsäts för mer än 8 skuggtimmar per år. 14 av 32 överskrider 30 min per dag. Men det går 

lätt att stänga av VKV under den tid då dessa fastigheter drabbas och på så sätt kommer dessa 

fastigheter inte överskrida rikt ramen heller. 

Ekonomi 

Med ett pris på 22 miljoner/verk är projektet inte lönsamt och går med förlust -1,27 % för 

projekteringsföretaget.  
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Två stycken Vestas 2 MW (105 m navhöjd, 90 m diameter) 

 

Figur 24. Vid denna uppställningen uppfylls ljudkraven. [100] 

Energi 

En total energiproduktion på 10 313 MWh per år vilket innebär en ökning med en faktor 4,7. 

Medelproduktion per verk är 5 156 MWh. 

Ljud 

Uppfyller ljudkraven. 

Skuggor 

Även fast vindkraftverken står endast 500-550 m från många fastigheter är det bara 2 av 32 

fastigheter som utsätts för mer än 8 skuggtimmar per år. 8 av 32 överskrider 30 min per dag. 

Men det är lätt att stänga av verken under den tid då dessa fastigheter drabbas och på så sätt 

kommer dessa fastigheter inte överskrida riktlinjerna. 

Ekonomi 

Med ett pris på 22 miljoner/verk är projektet inte lönsamt och går med förlust -1,16 % för 

projekteringsföretaget.  
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Bilaga 6 – Grupp  8, Mästocka 

Befintliga verk 
1 befintligt verk på 99 kW från 1991.  

Det går även att demontera verk från någon annan grupp i Laholm om kommunen kräver att 

verk behöver demonteras för att nya ska få resas. Grupper som kan bli aktuella då är 3, 4, 5 

och 7. 

Ekonomi 
Vid skrotning av verk kostar det maximalt 100 000 kr. 

Totalkostnad för energibortfall är 0 kr.  

Svårt att sälja ett så pass gammalt verk. 

Tabell 18. Ekonomi befintliga verk grupp 8 
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Möjligheter 
Platsen för projektering är söder om Mästocka och grupp 8, utanför det militära området. 

Möjligt att resa 6 Vestasverk utanför Naturvårdsområde (system av rullsten Ensåsar, grusfält). 

7 Vestasverk kan även resas i samma formation som de 7 GE-verken, men vissa av dessa är 

projekterade i Naturvårdsområdet. Om vindkraftverken kan samverka med flora och fauna i 

området finns denna möjlighet också. Det finns också ett förslag med 4 Siemensverk. 

 

 

  

Figur 25. Gruppindelning av vindkraftverk i Laholms kommun. [19] 
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Mästocka 

Sju stycken GE Wind Energy 1,6 MW (100 m navhöjd, 100 m diameter) 

 

Figur 26. 7 GE Wind 1,6 MW verk placerade enligt ovan. Mästocka ligger norr om verken. Vissa av verken står i ett 

naturvårdsområde. [100] 

Energi 

Total energiproduktion på 34 937 MWh. Producerar 4 991 MWh/verk. 

Ljud & Skuggning 

Uppfyller kraven. 

Ekonomi 

Med ett pris på 18 miljoner/verk är projektet lönsamt med en vinst på 10,4 % för 

projekteringsföretaget.  
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Sex stycken Vestas 2 MW (105 m navhöjd, 90 m diameter) 

 

Figur 27. Uppställning av 6 Vestas verk strax utanför (väst om) naturvårdsområdet. [100] 

Energi 

Total energiproduktion på 29 040 MWh. Producerar 4 840 MWh/verk. 

Ljud & Skuggning 

Uppfyller kraven. 

Ekonomi 

Med ett pris på 22 miljoner/verk är projektet inte lönsamt och har en förlust på -7,2 % för 

projekteringsföretaget.  
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Fyra stycken Siemens 2,3 MW (99,5 m navhöjd, 50,5 m diameter) 

 

Figur 28. 4 Siemensverk, vissa är projekterade i naturvårdsområdet. [100] 

Energi 

Total energiproduktion på 23 720 MWh. Producerar 5 930 MWh/verk. 

Ljud & Skuggning 

Uppfyller kraven. 

Ekonomi 

Med ett pris på 23,5 miljoner/verk är projektet lönsamt och har en vinst på 8,3 % för 

projekteringsföretaget. 
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Bilaga 7 – Grupp  2, Tvååker 

Befintliga verk 
I grupp 2 är det 13 verk som är aktuella för repowering. Det finns  5 stycken nyresta 2 MW 

verk i grupp 2. De aktuella verken för repowering är resta mellan 1991-1995 och har en 

sammanlagd effekt på 4 075 kW och de genererar en energimängd på ca 7 000 MWh/år. 

Ekonomi 
Vid skrotning av alla verk kostar det totalt ca 1,75 miljoner kr. 

Totalkostnad för energibortfall är ca 0 kr om verken demonteras 2015.  

Kan vara svårt att sälja verken på grund av dess ålder. 

Tabell 19. Ekonomi befintliga verk grupp 2 
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Möjligheter 
Det finns en möjlighet att resa två vindkraftverk väster om Tvååker på den plats där det för 

närvarande står 7 stycken 225 kW verk. 

 

 

Figur 29. Gruppindelning Varbergs kommun. (Blå punkter är befintliga vindkraftverk.) 
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Varberg – Tvååker  

Två stycken Vestas 2 MW (105 m navhöjd, 90 m diameter) 

 

Figur 30.(Blå tripoder är befintliga verk, röda tripoder är projekterade verk, röda cirklar är ljudkänsliga områden.) 

[100] 

Energi 

Total energiproduktion på 12 056 MWh, det medför en ökning med en faktor 1,7 om de 13 

äldre verken demonteras. I snitt producerar varje verk 6 028 MWh. Om däremot de sju 

Bäckagårdsverken (se figur 2) som står där de två nya verken är projekterade så ökar 

energimängden med faktorn 4,6. (Det finns en mängd olika allternativ.) 

Ljud 

Uppfyller ljudkraven förutom på ett ställe (punkt AI) där de tre Munkagårdsverken redan 

tidigare har överskridit 40 dB. 

Skuggor 

Även fast vindkraftverken endast står 500-550 meter från många fastigheter är det bara 5 av 

39 fastigheter som utsätts för mer än 8 skuggtimmar per år. 16 av 39 överskrider 30 min per 

dag. Men det är lätt att stänga av verken under den tid då dessa fastigheter drabbas och på så 

sätt kommer dessa fastigheter inte överskrida riktlinjerna. 

Ekonomi 

Med ett pris på 22 miljoner/verk är projektet lönsamt och har en vinst på 15,5 % för 

projektering.  
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Figur 31. Energiberäkning ur WindPRO i Tvååker, Varberg. 
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Figur 32. Ljudberäkningar ur WindPRO i Tvååker, Varberg (1 av 2). 
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Figur 33. Ljudberäkningar ur WindPRO i Tvååker, Varberg (2 av 2). 
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Figur 34. Skuggberäkningar ur WindPRO i Tvååker, Varberg (1 av 3). 
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Figur 35. Skuggberäkningar ur WindPRO i Tvååker, Varberg (2 av 3). 
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Figur 36. Skuggberäkningar ur WindPRO i Tvååker, Varberg (3 av 3). 
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Bilaga 8 – Kartläggning av Varberg, Falkenberg och Laholms kommun 

 

Figur 37. Gruppindelning av Varberg kommuns vindkraftverk samt ägandeform. [35]  
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Figur 38. Kartläggning av vindkraftverken i Varbergs kommun uttag ur Excelfil.  
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Figur 39. Gruppindelning av Falkenbergs kommun vindkraftverk samt ägandeform. [36] 
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Figur 40. Kartläggning av vindkraftverken i Falkenbergs kommun uttag ur Excelfil. 
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Figur 41. Gruppindelning av Laholm kommuns vindkraftverk samt ägandeform. [19] 
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Figur 42. Kartläggning av vindkraftverken i Laholms kommun uttag ur Excelfil. 
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Bilaga 9 Tidsplan & Projektdirektiv 
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Projektdirektiv 

Bakgrund 
Repowering eller generationsskifte av vindkraft innebär att äldre verk med låg effekt 

monteras ner och ersätts av färre nya verk med en högre effekt. De äldre verken sälj eller 

skrotas.  

Detta har gjorts på Gotland, i Tyskland och i Danmark. Aalborg i Danmark är ett exempel där 

generationsskifte utförts, 2009 bytte Vattenfall ut 77 äldre vindkraftverk mot 13 nya 2,3 MWs 

verk som levererar mer än dubbelt så mycket el som från de äldre verken! Att mer energi 

genereras är inte den enda anledningen till att repowering genomförs, det leder även till en 

bättre landskapsbild och eftersom diametern på rotorbladen är större snurrar de långsammare 

och alstrar mindre ljud. 

Problem 
Problemställningen med projektet är att ta fram ett eller flera förslag på hur repowering kan 

utföras. Samt att undersöka om det är lönsamt att genomföra generationsskiften på utseedda 

platser tilldelade av uppdragsgivaren. 

Mål 
Slutmålet är att ta fram en karta där information är enkel att hitta om befintliga verk samt att 

kunna se vilken placering de kan ersättas med och lönsamhet i detta. 

Exempel på hur kartprogrammet ska fungera: klicka på ett verk och få information om: 

 Position av verk 

 Fabrikat 

 Märkeffekt 

 Driftstart 

 Ägare 

 Årsproduktion 

 Uppskattat värde av verket 

 Ersättningsplats 

 Lönsamhet 

Målet med projektet är också att skriva en rapport där följande punkter ska undersökas: 

 Hur påverkas landskapsbilden efter ett generationsskifte? 

 Hur ska ersättning ske till närboende och de före detta vindkraftsägare? 

 Hur många nya verk kan resas då ett antal äldre verk demonteras? 

 Hur länge behöver verken ha varit i drift för att det ska vara lönsamt att ersätta dem 

med nya moderna vindkraftverk? 
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 Är det lönsamt att utföra ett generationsskifte av vindkraftverk? 

Syfte 
Syftet med projektet är att undersöka lönsamheten och möjligheterna i att genomföra 

generationsskifte av vindkraft. Syftet med generationsskifte är att mer energi genereras från 

platsen, det ger en bättre landskapsbild och alstrar mindre ljud. 

Avgränsningar 
Då inte tid finns för att undersöka hela Sverige kommer vissa kommuner att studeras för att ta 

reda på om det är fördelaktigt att genomföra generationsskifte. 

Eftersom en hypotetisk modell av generationsskifte kommer undersökas kommer inte 

miljötillstånd och bygglov iakttas. Hur elnätet påverkas av ett generationsskifte kommer inte 

att utredas utförligt. 

Sluttidpunkt 
Examensarbetet ska presenteras på UTEXPO 2012-05-24 till 2012-05-26. 

Resurser 
Diverse litteratur samt Internet för insamling av information. Datorer med Office-paketet samt 

speciella kartprogram och vindatlasprogrammet WindPRO. Fordon i viss mån för att besöka 

vissa vindkraftverk samt GPS för att bestämma verkens placering. Arbetstiden ska vara 20 

timmar per vecka, vilket innebär 40 timmar per vecka eftersom två personer är involverade i 

projektet. Projekttiden är cirka 24 veckor vilket innebär ungefär 960 timmar. 

Kriterier 
Examensarbetet ska redovisas i en rapport samt muntligt på UTEXPO vid terminslutet. Under 

projektets gång ska projektgruppen presentera arbetsgången under ett uppstartsseminarium 

samt ett halvtidsseminarium. I kursen ingår också delkursen Projektledning med fyra 

föreläsningar samt inlämningsuppgifter genomförs.  

Samarbetspartners 
Göran Sidén på Högskolan i Halmstad är vår handledare och på Eolus Vind AB är Per Ek, 

Pontus Winroth och Johan Jönsson våra kontaktpersoner samt handledare. 

Uppdragsgivare  
Eolus Vind AB i Halmstad är uppdragsgivare. 

 


