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”Alla kan vara med och bidra”
Svensk Vindkraftförening

Carl-Arne Pedersen



Svensk Vindkraftförening

• Ägarförening öppen för alla

• Politiskt obunden

• Etablerad remissinstans

• Föreningen bildades 1986

• 1500 medlemmar

• Tidningen Svensk Vindkraft

• Utser mottagare av Årets Vindkraftpris

• Arrangör av Winterwind 

• Verksamhetschef: Ulla Hedman Andrén



Förändringsprocessen -energiomställningen

Energisektorn upplever en snabb omvandling som drivs av flera 
faktorer:

• Klimatförändring

• Urbanisering 

• Samhälleliga krav på miljöansvar och digitalisering 

Vilka möjligheter finns och vilka utmaningar ska vi förbereda inför?
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Utvecklingen inom energiområdet kommer gå fort



Globalt kända högprofilerande 
företag, driver nu på 
utvecklingen med ett miljö-
och samhällsengagemang 
något som fått stort 
genomslag.

Acceptans, nya intressenter och aktörer





Omställning till ett hållbart Europa
2030 – EU´s klimat- och energiåtaganden





Omställning till ett hållbart Europa
ger ökade möjligheter för Norden
• Nya affärsmöjligheter

• Transport

• Samverkan

• Export av förnybart

• Energilagring ….



Knappt 23 år kvar till år 2040 om 100 % förnybar el i 
Sverige – ett realistiskt åtagande

• Samverkan nödvändigt - regionalt -inom Norden -med Europa  

• Öka överföringskapaciteten för el inom Sverige och till grannländer

• Utveckling av infrastruktur planering med nordiskt samhälls-
ekonomiskt fokus

Långsiktig global konkurrensfördel för Sverige! 100% förnybar 
elproduktion 

2040



Sverige har fantastiska förutsättningar

Genom att fortsätta att bygga ut 
den förnybara elproduktionen 
kan vi: 

- ha fortsatt låga elpriser för 
svenska företag och 
konsumenter 

- minska behovet av kolkraft i 
våra grannländer. 



Utmaningar konkret 

✓Tillståndsläget försvårar utbyggnaden
- Tillämpning av kommunal tillstyrkan

- Försvaret och hinderbelysning

- Kunskap och teknikutveckling - ändringstillstånd

✓Flaskhalsar i elnätet begränsar

- Långa ledtider i tillståndsprocessen

- Otillräckliga utlandsförbindelser

- Risk för ”inlåst” kraft i norra Sverige 



Framgångsfaktorer

✓”Alla tar ansvar” för omställningen
- Skapa förutsättningar för att succesivt ansluta den 

elintensiva industrin som kvotpliktig i 
elcertifikatsystemet

✓Smidigare tillståndsprocesser
- Ökad kunskap till politiker och beslutsfattare

- Förståelse för konsekvenser av villkor i tillstånd

- Snabb och smidig hantering av ändringstillstånd

- Uppdatering av Miljöbalken



Gemensamt ansvar

✓ Vi får ingen grön omställning med röda siffror

✓ Det är inte rimligt att de som har visat 

vägen skall betala priset

✓ Alla ska ta ansvar för den nödvändiga

energiomställningen!

✓ Det finns inget alternativ!



Tack för uppmärksamheten

Carl-Arne Pedersen

Vice ordförande, Svensk Vindkraftförening

Kontakt:

072-338 71 77

carl-arne.pedersen@outlook.com
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