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”Om utbyggnaden av havsbaserad vindkraft uteblir, och 
om ”repowering” inte genomförs, finns det dock risk för 
att det produceras mindre förnybar el i länet år 2030 än 
det produceras idag.”

Ur nya Klimat- och energistrategin för Skåne



”Vi tog en park som byggdes 2011 och visade hur den 
skulle ha byggts fem år senare för att visa hur snabbt 
teknikutvecklingen har gått. På samma plats skulle den ge 
40 % mer energi till en totalt sett 10 % lägre 
investeringskostnad. En enorm utveckling på fem år!”

Henrik Aleryd, Power Väst, Västra Götalandsregionen



Projektet
Stöd från Nätverket för vindbruk, Energimyndigheten
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Seminarium i Malmö 13 april 
Svensk Vindenergis Vårmöte 15 maj
Branschforum 27 september 
Nätverket för vindbruk 3-4 oktober





Ekonomi – möjligheter
Bästa vindlägena

Relativt god ekonomi

Befintlig infrastruktur och god platskännedom

Exportmöjligheter

…MEN



Ekonomi – hinder
Investeringstendenser idag

Svårt affärsupplägg

Dyr projekteringsprocess 

Osäker lönsamhet

Elcertifikatens värde framöver?



Teknik – möjligheter
Effektivare maskiner

Teknikutveckling för att få ner ljudet ytterligare

Sektorsstyrning allt vanligare

…MEN



Teknik – hinder
Inte tillräckligt utrymme?

Svårt att hitta komponenter till äldre verk

Krävs ofta stärkt nätanslutning



Tillståndsprocessen möjligheter
Tillståndsprocessen – möjligheter
Lagstiftningen utvecklas ständigt

Förenklad process för repowering?

Problemfritt tidigare – mindre myndighetsbeslut 
…MEN



Tillståndsprocessen – hinder
Ökade krav idag som avskräcker?

Rättssäkerheten?



Repowering i Tyskland
Tidig vindkraftsutbyggnad i norr

Egen industri

Stort behov, blir större

Ekonomiskt bidrag 2009-2014

2 GW/år når slutet av sin feed-in 
tariff efter 2020 

MW-maskiner säljs byggda 2008-2010



Repowering i Danmark
Tidig vindkraftsutbyggnad från slutet 
av 70-talet

Egen industri

Skrotningsbonus för maskiner upp till 
450 kW mellan 2004-2011

Feed-in premium-system

Stort behov, blir större

2020 är 51% av alla verk mer än 20 år, 
38% av den installerade effekten



Nästa steg?
Potentialstudier

Dialog med kommuner

Hur kan samhället främja 
repowering?

www.vindkraftsakademin.se


