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Investering i vindkraft i Fryksdalshöjden och Norra
Länsmansberget
Bakgrund
I särskilt ägardirektiv till Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag anges att ett av
uppdragen är att minimera den globala klimatpåverkan i enlighet med kommunens mål
om koldioxidneutralitet år 2025, bland annat genom att främja produktion av el från
förnybara källor och arbeta för att kommunkoncernens totala elproduktion från
förnyelsebara källor och återvunna material ska motsvara den totala elkonsumtionen i
Linköping.
Tekniska verken-koncernens vindkraftsstrategi baseras på kommunens mål att bli
koldioxidneutral till år 2025. Tekniska verken-koncernens elproduktion har hittills
dominerats av vattenkraftproduktion och kraftvärmeproduktion. För att uppnå
kommunens mål behöver dessa två ben kompletteras med ytterligare ett
produktionsben i form av vindkraftsproduktion. Teknikutvecklingen har medfört att
vindkraft idag är det mest lönsamma sättet att producera förnybar el. Ett steg på vägen
är därför att fram till år 2023 ha tre ungefär lika stora ben avseende elproduktion.
Vindkraften stod för 12 procent av den totala elproduktionen i Sverige 2019, vilket
innebär att vindkraften är Sveriges tredje största källa för elproduktion, efter vattenkraft
och kärnkraft.

Investering i vindkraft i Fryksdalshöjden och Norra Länsmansberget
Projekt Fryksdalshöjden och Norra Länsmansberget påbörjades för ca. tio år sedan i Bixia
ProWin AB. Projektet har därefter utvecklats med samråd, inventeringar, vindmätning,
tillståndsansökan etc. och är nu framme vid en tidpunkt där byggnation av vindkraftverk
kan ske.
Projektet ligger i Sunne kommun i närheten av det pågående projektet Häjsberget och
Södra Länsmansberget och är i samma storleksordning. Den totala investeringen
beräknas uppgå till maximalt 600 Mnkr med en produktionsvolym på ca 174 GWh per år
och 10-11 vindkraftverk. Planerad driftstart är sommar 2022. Med detta projekt uppnår
Tekniska verken-koncernen, enligt framtagen strategi, tre ungefär lika stora ben för sin
elproduktion år 2023.
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Avkastningen är beräknad till drygt 8 % som ett genomsnitt under vindkraftverkens
livslängd (med en kalkylränta på 5 %). För att bedöma konsekvensen om de ingående
delarna i lönsamhetskalkylen förändras har ett antal känslighetsanalyser tagits fram
(elpris, volym, investeringsbelopp). Den parameter som bedöms ha störst påverkan på
kalkylen är elprisets utveckling. Även om elpriset skulle sjunka med t.ex. 20 %, beräknas
investeringen vara långsiktigt lönsam.

Beslut
Fattade beslut
Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB fattade beslut i frågan vid sammanträde den
27 januari 2020. Beslutsformulering från upprättat protokoll lyder:
Styrelsen beslutade
att godkänna att Tekniska verken i Linköping vind-koncernen genomför presenterat projekt om
10-11 vindkraftverk, vilket innebär investeringar till ett belopp om maximalt 600 Mnkr.

Förslag till kommunfullmäktiges godkännande
Linköpings kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna att Tekniska verken i Linköping vind-koncernen genomför presenterat projekt om
10-11 vindkraftverk, vilket innebär investeringar till ett belopp om maximalt 600 Mnkr.
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Charlotta Sund
Vd, Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Investering i
vindkraft

Vems el produceras, Sveriges?
”Det är tyska energibolag som i växande utsträckning dominerar den svenska
vindkraftutbyggnaden. 2015 invigde det kommunala energibolaget Stadtwerke
Münchener en vindkraftpark i Sidensjö (144 MW) som ska förse 160 000 hushåll i
Münchenområdet med fossilfri hushållsel och sedan dess har det tyska intresset
bara ökat.” Källa: Svt nyheter 14 Jan 2020

Varför vindkraft i Sverige?

Vindkraft och de tre grundpelarna,
balans för TvAB

Högsta C02 ”besparing”
per investerad krona.
0,125 kg/kr och år
25 år =3,1 kg/kr.

• Stark miljöprofilering
• Kan Linköping bli först
med CO2 neutralitet?

Genomsnitt avkastning på totalt
kapital i 20 år 12,8% (krav 6%)

Elbalansen i Linköpings kommun, GWh
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Tre ben för
elproduktion i
TvAB

Investering i vindkraft på
Fryksdalshöjden och Norra
Länsmansberget

Projektområden i Sunne kommun

Från idé till idrifttagning: Den sammantagna
processen för att anlägga en vindkraftpark idag
Här är vi nu i projekt
Fryksdalshöjden och
Norra Länsmansberget

Tillstånd Fryksdalshöjden 2016-06-11
Tillstånd Norra Länsmansberget 2018-12-14

Vindkraft på
Fryksdalshöjden och
Norra Länsmansberget
• Produktionsvolymen uppgår till
ca 170 GWh/år, vilket innebär att
Tekniska verken får tre lika stora
ben för sin elproduktion.
• Investeringen är ca 600 Mnkr och
omfattar 10-11 verk.

