
 
Subventioner till och från Vindkraft. 

 
Det talas allmänt om de subventioner som vindkraften får men hur är verkligheten? I denna 
sammanställning har jag tagit aktuella siffror från sommaren 2016. Reviderad årsskiftet 2016/2017 
med rött Förutsättningarna är ett vindkraftverk på 2,0 MW effekt och som producerar 5 500 
MWh/år. 
 

Subventioner till vindkraftverket: 
Elcertifikat  13,122 öre/kWh 721 710 kr/år 
 12,219 672 045 kr/år 
Ursprungsgarantier 0,2 öre/kWh 11 000 kr/år 
 0,24 13 200 kr/år 
Nätnytta (se från vindkraftverket) 
 

Dessa subventioner får vindkraftverket under 15 år vilket ger  10 990 000 kr 
 10 278 675 kr 

 

Subventioner från vindkraftverket: 
Eftersom nedanstående kostnader är baserade på kostnader som tillfaller systemet utan att någon 
blir av med dessa kostnader, så är ju detta subventioner till systemet. Vi kan inte tillföra mer än 100% 
effekt eller energi till systemet men kostnaderna som vindkraften får betala  kan systemet ta ut hur 
många gånger som helst. 
 
Fast avgift 50 000 kr/år 
Mätavgift 25 000 kr/år 
Förluster i ansluten kabel 4 000 kr/år 
Effektavgift 71,76 kr/kW  143 520 kr/år 
 78,39   156 780 kr/år 
Avgifter  Eftersom elpris och elcertifikatpris för i morgon  
 fastställs i dag så kan en avvikelse på konsumtion 
  och produktion uppstå. Denna avvikelse får både  
 konsumenterna och producenterna vara med och 
  betala. Således betalas dubbelt för varje avvikande kWh 
El 0,0076 kr/kWh 41 800 kr/år 
Elcertifikat 0,0025 kr/kWh 13 750 kr/år 
  
Nätnytta.  För 7 år sedan fick detta vindkraftverk 4,32 öre/kWh.  
 Under denna tid har vi byggt ut vindkraften så  
 förlusterna i Region och lokalnäten har minskat  
 väsentligt. I dag får vi 1,07 0,63 öre/kWh. Detta innebär 
  att ju mer produktion i närområdet som byggs, 
  Ju mindre förluster får nätbolagen. Det märkliga är  
 att de som är anledning till dessa minskade 

Förluster, får lägre ersättning!! 
 4,32-1,07= 3,25 öre/kWh 178 750 kr/år 
4,32-0,63= 3,69 öre/kWh 202 950 kr/år 



 
 
Ersättning för nätnyttan 
 
 

Fastighetskatt: 43 000 kr/år 
Summa: 499 820 kr/år 

 537 280 kr/år 

En normal avskrivningstid för ett vindkraftverk är i dag 28 år. 13 994 960 kr 
 15 043 840 kr 

 

 Detta innebär att Vindkraftverket subventionerar elsystemet med 3 000 000 kr, 4 765 165 kr 

mer än de subventioner som erhålls. Vem informerar om detta faktum? Pressen verkar inte 
intresserad. Samtliga partier i riksdagen har fått denna information under två års tid utan att reagera.   
 
Hjo sommaren 2016 Årsskiftet 2016/2017/Anders Pettersson , ap@hjovind.se 0739-515190 
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