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Sammanfattning 
Det är naturligt att Storbritannien, som har 40 % av Europas vindenergiresurser på 
land och ännu mer till havs, satsar på både havs- och landbaserad vindkraft för att 
minska koldioxidutsläppen och importen av fossilt bränsle när de inhemska 
tillgångarna på naturgas och olja tar slut inom några år. 
  
Dessutom ingår satsningen på offshore vindkraft i energipolitiken för att uppnå målen 
av 10 % förnyelsebar elenergi år 2010 och 15 % år 2015. Vindkraften kommer att stå 
för 75 % eller mer av den förnyelsebara elenergin. 
 
Satsning på offshore vindkraft kommer att stå för 8,7 GW när Round 1 och 2 
projekten är fullt utbyggda. Det första Round 1 projektet, North Hoyle med 60 MW, 
är igång sedan i december 2003. Round 1 projekten beräknas vara installerade 2008 
samtidigt som byggnationen av de större Round 2 projekten kommer igång under 
förutsättning att finansieringen är klar.  
 
Round 1 projekten om vardera 30 vindkraftsverk inom 12 km från land syftar till att 
ge nödvändig teknisk, ekonomisk och miljökompetens för de betydligt större Round 2 
projekten. Round 2 projekten ligger längre från land, minst 8 och upp till 13 km, och 
en del ligger utanför territorialvattengränsen. 
 
Enkla och effektiva planerings- och tillståndsprocesser har utformats. ”One stop 
shop” för offshore anläggningar, anvisningarna ”Guidance the Offshore Windfarm 
Consents Process” och ”Best Practice Procedures” är utmärkta planeringsverktyg. 
Detta har förenklat och förkortat ansökningsprocessen betydligt. Ett exempel på detta 
är North Hoyle som fick rättigheter att projektera i april 2001, bygg och miljötillstånd 
gavs i februari 2002 och i december 2003 var anläggningen igång. Också antalet 
godkända ansökningar har ökat betydligt från 56,5 % år 2000 till 96,1 % för det första 
kvartalet 2003. 
 
Utbyggnadstakten i Storbritannien beräknas öka med 450 % i år (2004). Dock behövs 
ytterligare minst en fördubbling av utbyggnadstakten (1100 MW per år) för att man 
ska kunna uppnå målet på 10 % förnyelsebar elenergi år 2010. 
 
Som styrmedel för ökad efterfrågan på förnyelsebar elenergi och därmed ökade 
investeringar för produktion av denna har Storbritannien valt elcertifikat (Sverige 
också). Elcertifikatsystemet ålägger elhandelsbolagen att ha en specificerad del av 
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förnyelsebar elenergi i elen som de säljer. Under 2003 var kvoten 3 % för att 
successivt höjas till 10 % 2010 och vidare till 15 % år 2015. 
 
Elcertifikatsystemet är nytt och ska genomgå en omprövning vilket ger stor osäkerhet 
för investerare. Risken för förändringar och svårbedömda spelregler ökar 
risktagningen och minskar intresset för investering. Dessutom påverkas 
energiområdet bl.a. av utsläppsrätter, koldioxidskatt och gemensamma regler för EU 
vilket ytterligare ökar riskerna. För närvarande är värdet på elcertifikaten mycket höga 
i Storbritannien, högre än priset på elenergin, då det är stor brist på förnyelsebar 
elenergi. Det höga värdet på elcertifikaten har dock inte satt fart på investeringar, 
eftersom marknaden bedömer att detta ökar risken för förändringar i systemet.    
 
För att öka effektiviteten av elcertifikatsystemet bör omprövningen ge en mindre 
förändring med ”Årgångscertifikat” och sedan ge stabilitet så att de långsiktiga 
spelreglerna är tydliga. Dessutom är det viktigt att skapa kontinuitet i energipolitiken 
även om den politiska makten ändras vid valet i Storbritannien år 2005. 
 
Man behöver framför allt övertyga och se till att de stora kraftbolagen investerar i 
vindkraftsprojekt.  
 
Det finns en stark politik vilja i Storbritannien att bygga ut vindkraften för att uppnå 
målen för förnyelsebar elenergi och skapa en inhemsk vindkraftsindustri. Eftersom 
hindren med planerings- och tillståndsprocesserna är undanröjda, återstår nu att 
elcertifikatsystemet ska uppmuntra till stora investeringar så att de planerade 
vindkraftsprojekten kan byggas. 
 
Vindkraftsutbyggnaden i Sverige har i motsats till Storbritannien stagnerat. Det beror 
främst på att den ljumma politiska viljan inte har skapat vettiga planerings- och 
tillståndsprocesser och klara spelregler för investeringar inom vindkraftsutbyggnad 
trots att värdet på elcertifikat är högt i Sverige. 
 
 

Förord 
Projektarbetet Storbritanniens satsning på Offshore Vindkraft beskriver utbyggnaden 
av havsbaserad vindkraft i Storbritannien och de energipolitiska åtgärderna som ska 
möjliggöra den. 
 
Konkurrerande intressen såsom försvars och fågelskyddsintressen har inte beskrivits 
då tyngdpunkten ligger på planerings- och tillståndsprocesserna samt styrmedel för 
finansiering av vindkraftsutbyggnaden. 
 
I diskussionen har jämförelser med vindkraftsutbyggnaden i Sverige gjorts.  
 
Jag vill ge ett speciellt tack till min handledare Tore Wizelius, som inspirerar till 
givande diskussioner och vars engagemang både för ämnet och människor är en 
utmärkt förebild. 
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Inledning 
Klimatpåverkan på grund av ökad halt av växthusgaser, främst koldioxid, hotar 
människan och andra varelsers långsiktiga överlevnad. Jordens medeltemperatur har ökat 
med en halv grad de senaste hundra åren och 1990-talet var det varmaste årtiondet 
hittills. Sedan 1750, då industrialismen började, har halten av koldioxid ökat med 30 %. 
Det är framför allt förbränning av fossila bränslen, kol, olja och naturgas, som ökar 
halten av koldioxid och därmed också växthuseffekten.  
 
De värsta effekterna på klimatförändringen kan undvikas om växthusgaserna i 
atmosfären stabiliseras istället för att tillåtas att öka. Storbritannien står för ca 2 % av de 
totala koldioxidutsläppen idag. Storbritannien verkar för att tillsammans med andra 
nationer begränsa utsläppen av CO2. Målet som Storbritannien (och andra länder t.ex. 
Sverige) har ställt upp är en minskning av koldioxidutsläppen med 60 % år 2050 jämfört 
med år 1990. Som delmål ska 10 % av elproduktionen komma från förnyelsebar energi år 
2010 och öka till 15 % år 2015. 
 
Storbritannien står nu inför stora förändringar för energiförsörjningen. Storbritanniens 
egna tillgångar på fossilt bränsle håller på att ta slut så man kommer att bli beroende av 
import av naturgas från år 2006 och olja från år 2010. Det är inte aktuellt med nybyggnad 
av ytterligare kärnkraftverk eftersom det är dyrt (dyrare än vindkraft) och avfallsfrågan 
inte är tillfredsställande löst. 
 
Eftersom Storbritannien har 40 % av Europas vindenergiresurser på land och ännu mer 
till havs är det naturligt att man nu satsar på vindkraft. För att uppnå målet på 10 % 
förnyelsebar elenergi år 2010 räknar man med att bygga ca 8000 MW i 
vindkraftsanläggningar. Utbyggnadstakten kommer att fortsätta i samma grad till minst år 
2020 om den nuvarande energipolitiken fortsätter. För att man ska klara 
utbyggnadstakten måste man bygga ut både på land och till havs. Den här rapporten 
beskriver Offshore satsningen och de energipolitiska åtgärderna som ska göra den möjlig.  

Nuläge för vindkraft och elenergiförsörjning 
I början av år 2004 hade Storbritannien 1066 vindkraftverk med en installerad effekt av 
683 MW. Dessa producerade elektricitet som försörjer 440 000 hus med totalt 2,1 TWh 
vilket leder till minskade utsläpp av 1 540 000 ton CO2, 18 000 ton SO2 och 5 400 ton 
NOx. 
Förnyelsebar energi stod för drygt 3 % av den totala el förbrukningen på 344 TWh (UK 
Energy in Brief, July 2003). Vindkraften genererade 0,7 %, vattenkraft 2 % och 
biobränsle/avfall 0,5 %. Kärnkraft stod för 18 % och fossilt bränsle svarade för minst 65 
%. För elproduktion i de olika delarna av Storbritannien se Bilaga 1. 
Förutom de installerade vindkraftverken fanns också byggnads- och miljötillstånd för 
vindkraftsanläggningar på 1148 MW på land och på 1109 MW till havs (BWEA 2003).  
Den första av Round 1 Offshore anläggningar, North Hoyle startade i december 2003. 
North Hoyle och Blyth, en tidigare offshore anläggning, har tillsammans en installerad 
effekt på 64 MW.     
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Figur 1. Vindkraftsanläggningar i Storbritannien i början av 2004. 

Målsättning för förnyelsebar energiproduktion 
Storbritannien har som mål att minska utsläppen av koldioxid med 60 % till år 2050 
jämfört med 1990 års nivå.  
 
Som delmål ska förnyelsebar energi producera 10 % av elektriciteten år 2010 och för år 
2015 ska nivån uppgå till 15 %. Man har också en ambition att uppnå 20 % år 2020. 
Dessa nivåer styrs med hjälp av el-certifikat – Renewables Obligation, se nedan. El-
certifikatsystemet ålägger elhandelsbolag att sälja en andel förnyelsebar elenergi av elen de 
säljer. 
Det behövs en stor utbyggnad av förnyelsebar elproduktion för att det ska finnas 
tillräcklig förnyelsebar el för elhandelsbolagen att upphandla. Vindkraften kommer att stå 
för 75 % eller mer av den förnyelsebara elenergin år 2010. 
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Energy White Paper – Energi policy 
Den brittiska regeringen presenterade sin nya energi policy  ”Our energy future – 
creating a low carbon economy” i februari 2003. 
 
Huvudpunkterna i policyn är 
• Begränsning av klimatpåverkan 
• Trygga tillgången på energi 
• Befrämja marknaden i Storbritannien och internationellt för att öka den hållbara 

ekonomiska tillväxten och produktiviteten 
• Förnya infrastrukturen för energiproduktion 
• Garantera att varje hem är tillräckligt uppvärmt till ett pris som alla har råd med  
 

Begränsning av klimatpåverkan 
Klimatet har blivit varmare på grund av ökad halt av växthusgaser, främst koldioxid, i 
atmosfären. Denna process kommer att fortsätta med mycket allvarliga konsekvenser. De 
värsta effekterna av klimatförändringen kan undvikas om växthusgaserna i atmosfären 
stabiliseras istället för att tillåtas att öka. Storbritannien står för ca 2 % av de totala 
koldioxidutsläppen idag. Storbritannien kommer att tillsammans med andra nationer 
verka för begränsningar av CO2 utsläppen. Målet som Storbritannien har ställt upp är en 
minskning av koldioxidutsläppen med 60 % år 2050. 
 
Detta mål kan kosta ca 0,5 – 2 % av BNP år 2050. Energieffektiviseringar och ökad 
produktion av förnyelsebar energi kommer att vara väsentliga för att minska 
koldioxidutsläppen.  
 
Regeringen strävar efter att skapa marknadsvillkor, stärkta av långsiktiga spelregler, som 
ger investerare, företag och konsumenter incitament att hitta en balans som ger det mest 
kostnadseffektiva sättet att uppnå målen. Dessutom har regeringen infört elcertifikat – 
Renewables Obligation, se nedan, för att stimulera en ökning av förnyelsebar elenergi. År 
2010 ska förnyelsebar elenergi minst producera 10 % av den totala elförbrukningen. Då 
kommer den förnyelsebara energiindustrin att få ca £1 miljard om året för elcertifikat och 
genom att man inte betalar koldioxidskatt (eftersom man inte släpper ut koldioxid). Det 
finns också en ambition att uppnå 20 % förnyelsebar elenergi år 2020. 
 
Kärnkraft producerar idag elenergi utan koldioxidutsläpp. Det finns inga planer på 
nybyggnad av ytterligare kärnkraftverk eftersom det är dyrt och avfallsfrågan inte är 
tillfredsställande löst. Om nybyggnation av kärnkraft kommer att behövas i framtiden 
kommer beslutet att föregås av samråd och en ny energi policy. 
 
Elproduktion från koldrivna kraftverk ska stödjas för att ha olika kraftkällor, under 
förutsättning att man kan minska koldioxidutsläppen med koldioxidlagring eller 
instängning.   
 
Man tror att man med nuvarande (feb 2003) åtgärder kommer att ha 135 miljoner ton 
kolutsläpp (MtC)1 år 2020. Med de förslagna åtgärderna och minskning i 
energiförbrukning tror man att det är möjligt att minska kolutsläppen med ytterligare 15 

                                                 
1 Det motsvarar 495 miljoner ton koldioxid 
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– 25 MtC2. Handel med utsläppsrätter kommer igång i EU under 2005, vilket också 
kommer att verka för att begränsa koldioxidutsläppen. 
 
Åtgärder för att minska energiförbrukningen kommer att utarbetas. 
Anslag till investeringsbidrag för förnyelsebar energiproduktion kommer att höjas från 
£38 miljoner till £98 miljoner.  
 

Trygga tillgången av energi 
 
Eftersom Storbritanniens egna tillgångar på fossilt bränsle håller på att ta slut kommer 
man att bli beroende av import av naturgas from 2006 och olja från 2010. År 2020 
kommer man att importera tre fjärdedelar av energiförbrukningen. Huvuddelen av gas 
importen kommer att komma från Norge och man behöver också importera från t.ex. 
Ryssland, Mellanöstern, Nordafrika och Latinamerika. Det är därför viktigt att försäkra 
sig om tillgång till energin genom att främja regional stabilitet, ekonomiska reformer, 
öppna och konkurrensmässiga marknader och lämplig miljö policy i områden som har de 
största tillgångarna på olja och gas. Man har också medverkat till en öppen energi 
marknad i EU för att få tillgång till olika slags energi och för att brittiska företag ska få 
tillgång till större marknader. 
 

Befrämja marknaden i Storbritannien och internationellt för att öka den 
hållbara ekonomiska tillväxten och produktiviteten 
 
På öppna marknader kommer priser att ge signaler till framtida investeringar såsom ökad 
import av naturgas genom gasledningen från Belgien eller nya möjligheter att förvara 
naturgas eller sätt att importera Liquefied Natural Gas (LNG). 
Man vill också främja konkurrensmässiga energimarknader för att öka den hållbara 
ekonomiska tillväxten och produktiviteten. Regeringen kommer att arbeta med 
energibranschen för att hjälpa dem att förbereda en ekonomi med låga koldioxidutsläpp 
och att utnyttja möjligheterna som uppkommer. 
 

Förnya och förändra infrastrukturen för energiproduktion 
 
Storbritannien behöver uppgradera stora delar av infrastrukturen för energiförsörjning 
under den närmaste tjugoårsperioden. Det innebär att många produktionsenheter 
kommer att stängas och andra kommer att byggas. Elnätet kommer att behöva byggas ut 
för att kunna ta emot mer förnyelsebar energi och småskalig kraftproduktion i hem och 
företag samt i allmänhet förstärkas. Distributionsnätet för naturgas och LNG behöver 
nya investeringar. På längre sikt kommer man troligtvis att använda komprimerad 
naturgas eller vätgas som fordonsbränsle, vilket kommer att kräva stora investeringar i 
infrastrukturen för bränsledistribution. 
 
 

                                                 
2 Det motsvarar 55 – 92 miljoner ton koldioxid 
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Garantera att varje hem är tillräckligt uppvärmt till ett pris som alla har 
råd med 
 
Under 1996, gick mer 10 % av inkomsten till uppvärmning för 5,5 miljoner hushåll. Nu 
har det sjunkit till 3 miljoner hushåll som använder en så stor del av sin inkomst till 
uppvärmning. Man har satt ett mål att ingen ska ha ekonomiska svårigheter att värma 
upp sitt hem år 2016 – 2018. 
 
 
 
 
 

Förutsättningar för Offshore Vindkraft 
Storbritannien har 40 % av vindenergiresurserna på land i Europa. Dominansen är även 
större när det gäller vindresurserna till havs, se figur 2 

..and even more offshore

>9m/s

8-9m/s

>7-8m/s

>5.5-7m/s

 
Figur 2. Medelvindkarta för offshore anläggningar i Europa.  
Källa: Dr Gordon Edge, BWEA, 2004 
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Utbyggnad av offshore parker 
 

 
Figur 3. Havsbaserade vindkraftsparker i Round 1 satsningen. Källa: The Crown Estate 
2004 
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Round 1 Offshore satsning 
Den första delen av offshore satsningen kom igång då ”The Crown Estate”, den statliga 
ägaren av den brittiska havsbotten, efter regeringens önskemål inbjöd projektörer söka 
rättigheter till projekt. Projektörerna får rättighet att hyra/nyttja projektområdet på 40 – 
50 år. Projekten har vardera 30 turbiner med effekt mellan 2 – 5 MW.  
 
Inbjudan kom i december 2000 och i april 2001 presenterades de 18 projekten vid 15 
olika platser som accepterades. Av dessa projekt har 16 fått bygg och miljötillstånd (april 
2004) medan de två sista väntar på sina tillstånd. Fullt utbyggt ger Round 1 satsningen 
ungefär 500 vindkraftverk med en installerad effekt av 1,5 GW, vilket kommer att stå för 
ca 1 % av den brittiska elproduktionen. 
 
Tunes Plateau, offshore projekt med 30 turbiner utanför Nordirlands kust, har också 
tillkommit men tillhör inte officiellt Round 1 projekten. Samma sak gäller Osmonde, ett 
kombinerat offshore vind och gasprojekt utanför Barrow. 
 
North Hoyle har varit igång sedan december 2003 och Scroby Sands är under byggnation 
och beräknas komma igång i mitten av 2004. Kentish Flats och Gunfleet Sands förväntas 
börja byggnation i slutet av 2004. Det finns en god chans att Barrow, Lynn och Inner 
Dowsing, Robin Rigg, Burbo och Rhyl Flats byggs under 2005. Man räknar med att de 
flesta Round 1 projekten kommer att vara färdiga 2008 och hjälpa till att uppnå målet på 
10 % förnyelsebar elenergi 2010.  
 
Round 1 syftar till att ge Storbritanniens framtida projektörer nödvändig tekniskt, 
ekonomiskt och miljökompetens för projekt av begränsad storlek. Alla Round 1 
projekten har vattendjup som är mindre än 20 meter, och ligger inom 12 km från land. 
Varje projekt på 30 turbiner har en maximal anläggningsyta på 10 km2.  

Site Company # Consent Distance Consnt Cap.
Turbines Submttd. offshore Cap. Grant.

km MW £mn
Scroby Sands Powergen Renewables 38@2.0 05-03-01 2,5 76 10
North Hoyle NWP Offshore 30@2.0 18-02-02 7.5 90 10
Rhyl Flats NWP Offshore 30 25-03-02 8 150 10
Barrow DONG/Statkraft/Centrica 30 31-05-02 7 108 10
Solway Firth Powergen Renewables 60 14-06-02 9.5 200 18
Kentish Flats Elsam 30@2.75 15-08-02 8.5 129 10
Burbo SeaScape Energy 30 27-09-02 6.4 90 10
Lynn Centrica 30 22-08-02 5.2 108 10
Inner Dowsing Centrica 30 06-09-02 5 120 10
Cromer EDF Energy 30 22-11-02 7 108 10
Gunfleet Sands GE Wind 30@3.6 12-12-02 7 108 10
Scarweather Sands United Utilities 30 24-01-03 9.5 108 -
Shell Flat Shell/Elsam/ScottishPower 90 31-01-03 7 324 -
Teeside EDF Energy 30 ns 1.5 90 -
TOTAL 518 1809

Tabell 1. Offshoreanläggningar i Round 1. Källa: Dr Gordon Edge, BWEA,2004 
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Round 2 Offshore satsning 
Som underlag till Round 2 satningen utarbetades en strategisk plan av the Crown Estate 
(ägare av havsbotten), regeringens företrädare Department of Trade & Industry (DTI) 
och Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) och British Wind 
Energy Association (BWEA) för att se till att  
 
• få en hållbar utbyggnad,  
• uppnå regeringens energimål,  
• uppfylla europiska direktiv såsom Strategic Environmental Assessment Directive 

(SEA), OSPAR3 och Fifth North Sea Ministeral4. 
 
Regeringen beslöt att begränsa offshore utbyggnaden till några strategiska områden. Tre 
områden föreslogs. Dessa områden var the Great Wash (GW), the Thames Estuary (TE) 
och the North West (NW). 
 
Därefter utfördes en SEA för de tre områdena.  
Baserat på SEA och Energy White Paper, se ovan, bjöd sedan the Crown Estate in 
projektörer att ansöka om rättigheter till projekt inom de tre strategiska områdena i juli 
2003. Projektvillkor var att projekten ska ligga minst 8 – 13 km från land för att 
minimera visuell påverkan och undvika känsliga, grunda födoområden för Svärta.  
 
Regeringen vill få en vindkraftsutbyggnad mellan 4 och 7,5 GW (inklusive Round 1) i de 
tre områdena.  
 
41 projekt med en total installerad effekt av 27 GW ansökte om rättigheter. I december 
2003 fick 15 projekt med en sammanlagd installerad effekt av 7,2 GW rättighet att hyra 
projektområde på 40 – 50 år.  
 
Projekten är mycket större än Round 1. Det största är på 1200 MW. De ligger längre ut 
från land (minst 8 – 13 km) och en del (2,2 GW) ligger utanför territorial vattengränsen. 
Den juridiska processen som behövs för att man ska kunna projektera utanför territorial 
vattengränsen har påbörjats. Konstruktion av de första projekten väntas ungefär 2007. 
Man hoppas att en väsentlig del av dem är byggda innan 2010 för att hjälpa till med att 
uppnå målet på 10 % förnyelsebar elenergi. Fullt utbyggda kan Round 2 projekten stå för 
ca 6 % av elförbrukningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 The Operational and Strategic Planning and Research Convention for the Protection of Marine 
Environment of the Nord East Atlantic www.ospar.org 
4 www.odin.no/md/nsc/report/022021-990067/dok.bu.html 
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Figur 4. Round 1 och 2 offshoreanläggningar. Källa: The Crown Estate, 2003 
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AMEC Docking Shoal GW 500         -              500         
AMEC Race Bank GW -              500         500         
Ecoventures Sheringham GW 315         -              315         
Humber Wind Limited Humber GW 300         -              300         
National Wind Power Triton Knoll GW -              1 200      1 200      
Offshore Wind Power Lincs GW 250         -              250         
Total Westernmost Rough GW 240         -              240         
Warwick Energy Dudgeon East GW -              300         300         

1 605      2 000      3 605      

Airtricity-Fluor Greater Gabbard TH 300         200         500         
Delatic Gunfleet Sands II TH 64           -              64           
London Array London Array TH 1 000      -              1 000      
Warwick Energy Thanet TH 300         -              300         

1 664      200         1 864      

DONG/Statkraft Walney NW 450         -              450         
National Wind Power Gwynt y Mor NW 750         -              750         
Scottish Power West Duddon NW 500         -              500         

1 700      -              1 700      

TOTAL 4 969      2 200      7 169      

REGIONAL:
GREATER WASH

THAMES

NORTH WEST

 
Tabell 2. Round 2 projekt. Källa: BWEA 

Strategier för vindkraftsutbyggnaden 

Planering och tillståndsgivning 
Nya direktiv till Planerings policy för förnyelsebar energi (PPS22) gavs ut i november 
2003 för att genomföra energi policyn i ”Energy White Paper” på planerings nivå. Den 
nya planerings policyn behövs för att uppnå regerings miljömål, minska 
bedömningsvariationerna för regional tillståndsgivning och öka andelen godkända 
ansökningar. Policyn befäster att planering ska vara enkel och effektiv. Den regionala 
bedömningen ska befrämja och uppmuntra anläggningar för förnyelsebar 
energiproduktion mer än att begränsa dem. Regionala mål för förnyelsebar 
energiproduktion ska introduceras i regionala planer som minimi nivåer och utökas med 
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tiden. I den regionala bedömningen ska vidare (nationella och internationella) miljö och 
ekonomiska aspekter ha en väsentlig vikt. 
 
Department of Trade & Industry har inrättat en avdelning, som samordnar 
tillståndsprocessen för havsbaserade vindkraftsparker, och fungerar som ”one stop 
shop”. Detta innebär att man lämnar in sin ansökan till denna avdelning (ORCU) som 
svarar på frågor om ansökningsprocessen, klarlägger tvistefrågor och rapporterar hur det 
går med de olika tillstånden.  
 
Detta har förenklat och förkortat ansökningsprocessen betydligt. Ett exempel på detta är 
North Hoyle som fick rättigheter att projektera i april 2001, bygg och miljötillstånd gavs i 
februari 2002 och i december 2003 var anläggningen igång. 
 
DTI har också gett ut en skrift ”Guidance the Offshore Windfarm Constents Process” 
som 
• visar vad en projektör behöver göra för en ”Environmental Statement” för 

”Environmental Impact Assessment”. Det motsvarar en svensk Miljö Konsekvens 
Beskrivning (MKB). 

• visar vilken uppgift DTI’s ORCU har som samordnande organ för ansökan för 
havsbaserade vindkraftsparker 

• visar hur den förenklade ansökningsprocessen hjälper projektören att få de 
nödvändiga tillstånden för ett projekt 

 
Dessutom uppmanar skriften  
 

 till tidig dialog mellan projektör, tillståndsmyndigheter och andra intressenter att 
identifiera möjliga tvistefrågor så tidigt som möjligt i processen 

 projektören att genomföra en ”Scoping exercise” för att fastställa de huvudsakliga 
tvistefrågorna/problem som behöver belysas i MKB 

 projektören att använda de erkända ”Best Practice Procedures” för undersökning och 
konstruktionsarbeten för havsbaserade vindkraftsparker. The British Wind Energy 
Association har tagit fram sådana. 

 
”Best Practice Procedures” syftar till att underlätta planeringen av lämpliga 
vindkraftsanläggningar i Storbritannien. Tydlig vägledning ges att hantera miljö och 
bygglovsfrågor som är relevanta för vindkraftsprojekt och anger vilka samråd som 
behövs. De är utformade för vindkraftsföretag, men kan också vara relevanta för andra 
såsom lokala myndigheter och lokal befolkning. 
 
I bilaga 2 beskrivs schematiskt hur tillståndsprocessen går till. 
 
I tabell 3 kan man se att andelen godkända ansökningar har ökat betydligt från 56,5 % 
år 2000 till 96,1 % för det första kvartalet 2003.  
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Year Refused (MW) Approved (MW)

2000  60.675 78.68  
(56.5 %)

2001 89.29 157.4 
(63.8 %)

2002 122.65 621.12 
(83.5 %)

2003 1st Q 22.9 567.25 
(96.1 %)

Tabell 3. Andelen godkända bygg och miljötillstånd från år 2000 till första kvartalet 
2003.  Källa: BWEA April 2003 
 
Inför Round 2 har en Strategic Environmental Assessment (SEA) utförts för de tre 
projekteringsområdena, North West, Great Wash och Thames Wash, innan man bjöd in 
ansökningar för rättigheter att projektera 
 

Renewables Obligation - Elcertifikat 
De nya elcertifikaten RO och associerade elcertifikaten RO (Scotland) infördes i april 
2002. Elhandelsbolagen åläggs att ha en specificerad andel förnyelsebar elenergi i elen 
som de säljer. Under 2003 var kvoten 3 % för att successivt höjas till 10 % 2010. I slutet 
av 2003 utökades RO till att uppgå till 15 % år 20155. Kostnaden för konsumenterna 
begränsas genom ett pristak och elcertifikaten gäller lagligen till år 2027. 
 
Producenter av godkänd6 förnyelsebar elenergi får Elcertifikat (ROCs) för varje MWh 
som de har leverat. Dessa certifikat säljs till elhandelsbolag så att dessa uppfyller sin kvot 
av förnyelsebar energi. Elhandelsbolagen blir tvungna att betala £30/MWh7 om de inte 
har uppfyllt sin kvot. Inkomsten från straffbetalningen (£30/MWh) går tillbaka till 
elhandelsbolagen i proposition till antalet redovisade certifikat. 
 
Elcertifikaten handlas med på den öppna marknaden och priset varierar med relationen 
mellan certifikat och straffbetalning, vilket ökar värdet av certifikaten. I mars 2004 var 
priset så högt som £49, 1189 men det är ingen garanti att priset ligger kvar vid denna nivå. 
Elcertifikaten har ökat lönsamheten på förnyelsebar elproduktion eftersom certifikaten 
för närvarande säljer för mer än elkraften! Så är det speciellt för vindkraft som redan 
producerar elenergi vid konkurrenskraftiga priser. Man räknar med att det finns ett 
underskott mellan 20 – 30 % på producerad förnyelsebar elenergi. Trots att det nu byggs 
för fulla muggar kommer det troligtvis att vara ett underskott under en längre tid 
eftersom kvoten av förnyelsebar elenergi ökas upp till 15 % år 2015. 
 
Elcertifikaten kommer att utvärderas och omprövas under 2005/2006.  
 

                                                 
5 Motsvarande kvot för Sverige var 6,7 % 2003 och 15,6 % 2010 
6 Vindkraft, Småskalig vattenkraft, Biobränsle, Tidvatten och vågkraft, Solceller 
7 £30 motsvarar 401,40 SEK eller 43,25 euro 
8 Motsvarar 657,09 SEK eller 70,72 euros 
9 Motsvarande värde för svenska elcertifikat var 248,33 SEK eller 27,50 euros (NATSOURCE april 
2004) 
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Figur 5. Elcertifikatpriser i olika länder i mars 2004. Källa: Windpower Monthly April 2004 
(Natsource) 

Climate Change Levy - Koldioxidskatt 
Koldioxidskatten introducerades i april 2001 för energianvändning både av industri och 
offentliga sektorn. Det främsta målet med skatten är att uppmuntra elenergianvändare 
som inte är hushåll att bli mer energieffektiva och därmed minska koldioxidutsläppen. 
 
 Man räknar med att minska utsläppen med minst 18 miljoner ton koldioxid (5MtC) 
årligen från år 2010. Man räknar att relevanta elräkningar höjs med 8 – 10 %. Inkomsten 
från skatten kommer att gå tillbaka till industrin plus en sänkning av arbetsgivarnas 
sociala avgifter för att garantera att de brittiska företagen behåller sin konkurrenskraft. 
Förnyelsebar elenergi och CHP (Good quality combined heat and power plants) 
kraftverk är undantagna från skatten. Producenter av dessa tillhandahåller 
”Skatteundantags certifikat (LECs)”. 

Inventeringsbidrag 
DTI’s Offshore Capital Grants Scheme har gett Round 1 projekten med bygg- och 
miljötillstånd £10 miljoner vardera. Man räknar grovt med att varje MW har en 
projektkostnad av £1 000 000 (denna kostnad förväntas att sjunka med antalet projekt). 
Det innebär att investeringsbidragen ligger mellan 10 – 15 % av projektkostnaden.  
Varje projekt prövas individuellt och investeringsbidragen ges så länge det finns medel. 
Det finns dock inga garantier att de kommer att fortsätta. 
Man har inte indikerat om man planerar att ge Round 2 projekten investeringsbidrag.  
 

Finansiering 
Den största utmaningen för Storbritanniens satsning på havsbaserad vindkraft är 
finansieringen. Det är meningen att elcertifikaten ska simulera marknaden till att 
investera i vindkraftsprojekt, vilket de också gör, men frågan är om det är i tillräcklig 
utsträckning.  

Identifiering av möjliga hinder för finansiering av storskaliga vindkraftsprojekt 
och förslag till lösningar 
British Wind Energy Association (BWEA ”Financing key to delivering wind energy 
targets”) gjorde en undersökning hos möjliga finansiärer till storskaliga vindkraftsprojekt 
under juli och augusti 2003.  
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Den ekonomiska marknaden är klart mycket intresserad i vindkraftssektorn. Det finns 
många välinformerade och erfarna finansiärer som är intresserade att investera i 
vindkraft. Dock är det stora intresset återhållet för oron för den stora risken av 
justering/förändring av elcertifikat (RO) systemet.  
 
Den brännande punkten med elcertifikatsystemet är att från det att en investering är 
gjord tills den är återbetalad kommer elcertifikatsystemet att genomgå flera revideringar 
och möjliga förändringar kan ske.  
Nyckelområden för oro är ”co-firing”, EUs rapport om möjligheter för ett harmonierat 
system för förnyelsebar energi år 2005, revideringen av elcertifikatsystemet 2005/6 och 
hur fast det politiska åtagandet ligger. Rapporten presenterar också möjliga lösningar på 
problemet. Dessa är  
 
a) 20 % år 2020 och rullande mål 
Man vill här se ett beslut att elcertifikaten ska uppgå till 20 % år 2020. Man vill också att 
man ska lägga fast nivåerna för 15 år framåt. Det innebär att år 2004 ska man veta 
nivåerna på elcertifikaten t.o.m. år 2019. Rapporten visar dock att den ekonomiska 
marknaden inte ser detta som en total lösning då ineffektiviteten med elcertifikatsystemet 
inte är åtgärdat. Risken för ändringar i elcertifikatsystemet medför en ovilja hos 
finansierare och elhandelsbolag att handla med RO som gör att det nuvarande systemet 
bara ger en ungefärlig effektivitet på 30 %. Man befarar att det kan bli en 
sammanslagning av de olika åtgärderna för minskad klimatpåverkan d.v.s. RO, 
koldioxidskatt, utsläppsrätter och gemensamma regler för EU. Även om värdet av ROCs 
är högt idag och ger en god avkastning så kan just detta leda till en förändring av 
systemet. Vid ökande el kostnaderna för kunderna kan en politisk reaktion mot 
elcertifikatsystemet skapas. Osäkerheten i systemet visades också när energijätten TXU 
gick i konkurs 2002 och TXUs tillskott av straffbetalning till RO uteblev som fick 
konsekvenser för dem som hade ROCs och förväntade sig en del av straffkvoten. 
Eftersom elcertifikatsystemet är nytt och det är mycket som händer inom 
klimatpåverkansområdet känner investerare en osäkerheten att satsa på vindkraftsprojekt 
då de befara att villkoren förändras under projektets återbetalningstid. 
 
Regeringen har sedan rapporten kom utökat kvoten för elcertifikat till 15 % år 2015. 
 
b) Tak och golvvärden 
Regeringen skulle garantera ett lägsta pris för elcertifikaten i utbyte mot ett 
överenskommet högsta värde för elcertifikaten som industrin säljer för. Rapporten menar 
att detta system har många av det tidigare systemets (NFFO) nackdelar och leder till ökad 
administration. Dessutom kan det leda till stora åtaganden för regeringen om priserna för 
elcertifikat faller under golvvärdet.  
 
c) ”Vintage ROC n’ Roll” Rullande årgångselcerfikat. 
Detta system fungerar så att alla anläggningar som börjat producera före en viss tidpunkt 
t.ex. 2011 skulle tillhöra Årgång 1. För resten av elcertifikatsperioden från 2011 till 2027 
skulle elhandelsbolag vara tvungna att köpa 10,4 % el från Årgång 1 anläggningar eller 
betala straffavgift. Man skulle sedan skapa Årgång 2 för nästa elcertifikatsnivå. 
Denna lösning skulle ge en större stabilitet för investeringar utan att regeringen måste 
binda upp sig för energipolitiska åtgärder långt in i framtiden. 
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Figur 6. Elhandelsbolag, som behöver fylla sin kvot av förnyelsebar elenergi, inhandlar 
elcertifikat från en ”årgång” (vintage). Källa: Windpower Monthly December 2003 

Åsikter om finansiering 
I Windpower Monthly April 2004 befarar Dave Toke, University of Birmingham, att 600 
MW av havsbaserade vindparker som har bygg och miljötillstånd inte kommer att byggas 
för att det inte finns finansiering för dem. Det är fem Round 1 Offshore parker som 
ännu inte har finansieringen ordnad.  
Man behöver bygga 8000 MW vindkraft (både på land och till havs) till år 2010 för att 
klara av att producera 10 % förnyelsebar elenergi. För det ska bli möjligt måste de stora 
kraftbolagen pressas till att investera i vindkraftsprojekten så att de godkända projekten 
kan komma igång snabbt. 
 

Diskussion 
 

Jämförelser med Sverige 

Storleksordning på vindkraftsutbyggnad 
Storbritannien använde 344 TWh elenergi år 2002 (Energy in Brief July 2003). Den 
genomsnittliga elanvändningen per invånare var 5 800 kWh. Som jämförelse så använde 
Sverige 132 TWh (Energimyndigheten 2003) och 14 800 kWh per invånare. Man 
använder alltså 2,5 gånger mer elenergi per person i Sverige. Det beror på att den svenska 
pappersmassa och stålindustrin använder stora mängder elenergi och att så många 
bostäder i Sverige värms med el. 
 
I Storbritannien behöver man bygga ut vindkraften med 8000 MW till år 2010. Det 
innebär en genomsnittlig byggnation med ungefär 1100 MW per år. 2003 installerades 
103 MW och man räknar med att installera 474 MW under 2004. Ökningen av 
vindkraftsutbyggnaden fortsätter under 2005 och beräknas komma upp i 566 MW. 
Trenden är positiv men frågan är om målet kommer att uppnås till år 2010. Det hänger 
mycket på om de stora kraftbolagen kommer att investera i vindkraftsutbyggnaden. 
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Sverige har ett planeringsmål att producera 10 TWh/år med vindkraft från år 2015. Man 
behöver bygga ut med ungefär 4000 MW (6 TWh havsbaserad utanför 
territorialvattengränsen och 4 TWh land- och kustbaserad) för att uppnå planeringsmålet. 
Årligen behöver man bygga knappt 400 MW. År 2003 byggdes 60 MW och under de två 
föregående åren installerades mellan 50 och 60 MW per år, vilket tyder på att 
utbyggnadstakten har stagnerat på denna nivå.  

Planering och tillståndsprocessen 
I Storbritannien har man jobbat hårt med att förenkla och effektivisera planerings och 
tillståndsprocesserna. Man har inrättat en ”one stop shop” (ORCU) för offshore 
anläggningar. Detta innebär att man lämnar in sin ansökan till denna avdelning (ORCU) 
som svarar på frågor om ansökningsprocessen, klarlägger tvistefrågor och rapporterar 
hur det går med de olika tillstånden. Man har också gett ut anvisningarna ”Guidance the 
Offshore Windfarm Consents Process” och har utarbetat ”Best Practice Procedures” 
som ger tydlig vägledning för planeringen för vindkraftsparker.  
 
Energi policyn befäster dessutom att den regionala tillståndsbedömningen ska befrämja 
och uppmuntra anläggningar för förnyelsebar energiproduktion mer än begränsa dem. 
Vidare (nationella och internationella) miljö och ekonomiska aspekter ska ha en väsentlig 
vikt vid bedömningen. 
 
Problem med byråkrati för tillståndsprocessen är nu så gott som undanröjda och 
handläggningstiderna är korta. Det går att få bygg- och miljötillstånd för en offshore 
anläggning inom ett år. 
 
I Sverige är tillståndsprocessen lång och krånglig. Regeringen beslutar om tillstånd för 
vindkraftsanläggningar som har 10 MW eller mer, vilket är de flesta anläggningar idag. 
Det händer att handläggningstiden är så lång som 5 år och att fler krav på anläggningen 
tillkommer i slutskedet även om lägre instanser godkänt den tidigare. Dessutom händer 
det att man avslår tillståndsansökan på regeringsnivå p.g.a. undermålig kvalité på MKB 
rapporten (Stjups april 2004). Det är helt klart att man har lyckats dåligt med 
utformningen av tillståndsprocessen när det är svårt att få tillräckliga och relevanta  
beslutsunderlag och en rimlig handläggningstid för bygg- och miljötillstånd.  
 
Antalet avslagna tillståndsansökning är stort i Sverige medan de flesta 
tillståndsansökningar i Storbritannien tillstyrks. Skillnaden består främst av ett bättre 
planeringsarbete och en högre prioritet för vindkraftsanläggningar i Storbritannien. 
Sverige har mycket att lära av Storbritanniens planering och tillståndsprocess. 
 
Man kan tycka att det inte ska vara så svårt att utforma en tillståndsprocess där de 
nödvändiga beslutunderlagen är klart definierade på ett tidigt skede i processen och 
kvalitén godkänd innan man tar ställning till sakfrågan. Tillståndsprocessen bör vara 
tidsreglerad. Det ska finnas möjlighet att överklaga beslut dock bör inte överklagan 
kunna användas som en förhalningstaktik.   
 

Energipolitik och vindkraftsutbyggnad 
Storbritannien har som mål att producera 10 % förnyelsebar elenergi år 2010 och öka till 
15 % för år 2015. Motsvarande nivå för Sverige år 2010 är 15 % (en produktionsökning 
med 10 TWh/år från 2002 års nivå.). Båda länderna använder elcertifikat som styrmedel.  
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I Storbritannien räknar man att 75 % eller mer av den förnyelsebara elenergin år 2010 
kommer från vindkraft och vindkraftsutbyggnaden har starkt politiskt stöd. I Sverige 
producerade vindkraften 0,4 % (0,6 TWh) av el energi år 2002. Här kommer en mindre 
del av den förnyelsebara elenergin från vindkraft. Resten produceras främst av 
kraftvärme som drivs med biobränsle och restprodukter. Det finns ett planeringsmål på 
en årlig vindkraftsproduktion av 10 TWh år 2015. Dock med den nuvarande låga 
utbyggnadstakten, den krångliga tillståndsprocessen , de många tillståndsavslagen och det 
tveksamma politiskt stödet är det osannolikt att planeringsmålet uppnås.  

Elcertifikat 
Både Storbritannien och Sverige har valt elcertifikat som styrmedel för ökad förnyelsebar 
elproduktion. Systemen är likartade. I Sverige finns det garanterade golv- och taknivåer 
fram till år 2007 och den elintensiva industrin är undantagen från elcertifikatsystemet. 
Både i Sverige och Storbritannien pågår en omprövning av systemen.  
 
Startkvoten år 2003 var högre i Sverige 6,7 % jämfört med 3 % i Storbritannien och ökar 
till 15,6 % respektive 10,4 % år 2010. I Storbritannien har man också bestämt att öka 
kvoten till 15 % år 2015 med en ambition att nå upp till 20 % 2020. Detta beslut kom 
efter marknadens förfrågan för långsiktiga spelregler för att öka villigheten att investera i 
vindkraftsutbyggnad. 
 
Priserna på elcertifikat är höga i både i Sverige och Storbritannien, då efterfrågan är stor 
för att fylla kvoten av förnyelsebar elenergi. I Storbritannien är priset på elcertifikat idag 
(maj 2004) högre än priset på elenergin. I april 2004 kostade elcertifikaten 657 SEK i 
Storbritannien och 248 SEK i Sverige. Värdet på elcertifikaten var drygt 2,5 gånger så 
högt i Storbritannien. Det beror främst på att det är stor brist på förnyelsebar elenergi i 
Storbritannien. Man skulle kunna tror att det höga värdet skulle uppmuntra nya 
investeringar. Dock verkar det som man tror att ett så högt värde kan medföra en 
förändring i elcertifikatsystemet och därmed ökar osäkerheten för de långsiktiga 
spelreglerna.  
 
I Sverige verkar de höga priserna på elcertifikaten ge en god avkastning på befintliga 
vindkraftsanläggningar. Intresset för nyinvesteringar är dock återhållet då osäkerheten 
om de långsiktiga spelreglerna är stor. Elcertifikatkvoter är inte fastslagna efter år 2010 
och elcertifikatsystemet och energipolitiken kan ändras när som helst. Den krångliga 
tillståndsprocessen och de många tillståndsavslagen dämpar förstås också intresset för 
vindkraftsutbyggnaden. 

Skillnad på politisk vilja 
I Storbritannien med sinande inhemska tillgångar på naturgas och olja och krav på 
minskade koldioxidutsläpp har man en stor drivkraft att bygga ut vindkraften. Regeringen 
har med energipolitiken, förbättrade planering och tillståndsprocesser stött och 
uppmuntrat utbyggnaden av vindkraften både på land och till havs, vilket också har gett 
resultat. Utbyggnadstakten beräknas öka med drygt 450 % i år (2004). 
 
Sverige elproduktion kommer huvudsakligen från kärnkraft och vattenkraft med ett 
mindre tillskott av kraftvärme. Vindkraft står för mindre än 1 %. Tillgången på inhemsk 
elenergi är god. Det finns ett politiskt beslut att avveckla kärnkraften 
(folkomröstningen1980), men mycket litet är gjort att förverkliga beslutet. 
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I Sverige ger vindkraften en mindre del av den förnyelsebara elenergin. Resten 
produceras främst av kraftvärme som drivs med biobränsle och restprodukter. Det finns 
en politik ambition, åtminstone på pappret, att bygga ut vindkraften. Dock verkar denna 
ambition fastna i tveksamma åtgärder såsom att lägga ett planeringsmål(Varför 
planeringsmål?) på 10 TWh/år från år 2015, ha krångliga tillståndsprocesser, tvetydiga 
nationella direktiv och besynnerliga regeringsbeslut (Stjups april 2004). Utbyggnadstakten 
har legat stilla på 50 – 60 MW de senaste tre åren. 
 
Jag har svårt att tro att svenska administratörer är oförmögna att utforma vettiga 
beslutsprocesser. Så för mig återstår frågan om det egentligen finns en klar politik vilja att 
bygga ut vindkraften i Sverige. 

Vad behövs för att Storbritanniens energimål ska uppfyllas? 
Eftersom planerings- och tillståndsprocessen numera är enkel och effektiv och 
handläggningstiderna är korta är detta hinder undanröjt. Det går att få bygg- och 
miljötillstånd för en offshore anläggning inom ett år. 
 
Den stora utmaningen ligger nu i finansieringen av vindkraftsprojekten, speciellt de 
havsbaserade som har en högre kapitalkostnad.  
 
Även om elcertifikaten för närvarande har ett högt värde är osäkerheten stor för 
förändringar av elcertifikatsystemet och andra åtgärder som påverkar investeringar inom 
energiproduktion. 
 
För att minska osäkerheten om de långsiktiga spelreglerna bör den brittiska regeringen 
genomföra omprövningen av elcertifikatsystemet snarast och utforma en mindre 
förändring med ”Årgångscertifikat”, se ovan.  
 
Man behöver också övertyga och se till att de stora kraftbolagen investerar i 
vindkraftsprojekt. Dessutom är det viktigt att skapa kontinuitet i energipolitiken även om 
den politiska makten ändras vid valet i Storbritannien år 2005. 

Slutsatser 
I Storbritannien har man visat att det är möjligt att utforma enkla och effektiva 
planerings och tillståndsprocesser. ”One stop shop” för offshore anläggningar, 
anvisningarna ”Guidance the Offshore Windfarm Consents Process” och ”Best Practice 
Procedures” är utmärkta planeringsverktyg. Här har Sverige mycket att lära. 
 
Man har använt sig av ett anbudsförfarande för Round 1 och 2 offshore projekten, där 
man har bjudit in projektörer att ansöka om projekteringsrättigheter inom lämpliga 
områden. Detta underlättar också tillståndsprocessen. 
 
Utbyggnadstakten i Storbritannien beräknas öka med 450 % i år (2004). Dock behövs 
ytterligare minst en fördubbling av utbyggnadstakten (1100 MW per år) för att man ska 
kunna uppnå målet på 10 % förnyelsebar elenergi år 2010.  
 
Round 1 Offshore projekten börjar nu komma igång. North Hoyle är igång sedan slutet 
av 2003. Scroby Sands beräknas att starta under 2004. Ytterligare 3 till 8 projekt beräknas 
installeras under 2005. Fullt utbyggda har Round 1 projekten en installerad effekt av 1,5 
GW. Round 2 Offshore projekten, som kommer att stå för 7,2 GW, förväntas påbörja 
byggnation 2007 eller 2008 under förutsättning att finansieringen är klar. 

Liselotte Aldén 
2004-06-14 

22



Storbritanniens satsning på Offshore Vindkraft 
Vindkraft – Offshore, Högskola på Gotland VT 2004 

 
Som styrmedel för ökad efterfrågan på förnyelsebar elenergi och därmed ökade 
investeringar för produktion av denna har Storbritannien valt elcertifikat (Sverige också). 
Elcertifikatsystemet ålägger elhandelsbolagen att ha en specificerad del av förnyelsebar 
elenergi i elen som de säljer. Under 2003 var kvoten 3 % för att successivt höjas till 10 % 
2010. I slutet av 2003 utökades Renewable Obligation (RO) till att uppgå till 15 % år 
2015 
 
Elcertifikatsystemet är nytt och ska genomgå en omprövning vilket ger stor osäkerhet för 
investerare. Risken för förändringar och svårbedömda spelregler ökar risktagningen och 
minskar intresset för investering. Dessutom påverkas energiområdet bl.a. av 
utsläppsrätter, koldioxidskatt och gemensamma regler för EU vilket ytterligare ökar 
riskerna. För närvarande är värdet på elcertifikaten mycket höga i Storbritannien, högre 
än priset på elenergin, då det är stor brist på förnyelsebar elenergi. Man skulle kunna tror 
att ett högt värde på elcertifikaten skulle sätta fart på investeringar, dock tror marknaden 
att risken för förändringar i systemet ökar.    
 
För att öka effektiviteten av elcertifikatsystemet bör omprövningen ge en mindre 
förändring med ”Årgångscertifikat”, se ovan., och sedan ge stabilitet så att de långsiktiga 
spelreglerna är tydliga. Dessutom är det viktigt att skapa kontinuitet i energipolitiken 
även om den politiska makten ändras vid valet i Storbritannien år 2005. 
 
Man behöver framför allt övertyga och se till att de stora kraftbolagen investerar i 
vindkraftsprojekt.  
 
Det finns en stark politik vilja i Storbritannien att bygga ut vindkraften för att uppnå 
målen för förnyelsebar elenergi och skapa en inhemsk vindkraftsindustri. Eftersom 
hindren med planerings- och tillståndsprocesserna är undanröjda, återstår nu att 
elcertifikatsystemet ska uppmuntra till stora investeringar så att de planerade 
vindkraftsprojekten kan byggas. 
 
Vindkraftsutbyggnaden i Sverige har i motsats till Storbritannien stagnerat. Det beror 
främst på att den ljumma politiska viljan inte har skapat vettiga planerings- och 
tillståndsprocesser och klara spelreglerna för investeringar inom vindkraftsutbyggnad 
trots att värdet på elcertifikat är högt i Sverige. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
CCGT är New Combined Cycle Gas Plant och OCGT är Old Combined Cycle Gas Plant 
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Bilaga 2 
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