Fantasier om vindkraft
Jag har svårt att ta inlägg från Ingrid Erlingsson och Henrik Wachtmeister från Föreningen
Svenskt Landskapsskydd på allvar med tanke på de fantasier och felaktiga påståenden som
deras senaste alster i NkP innehåller. Jag avstår från att kommentera spekulationer om min
person och bemöter ett par påståenden.
Ni, Erlingson och Wachtmeister; påstår att kostnaden för svenska privatpersoner och företag
beräknas uppgå till 300 miljarder
I det svenska certifikatsystemet (som beslutats av riksdagen) användes senaste året 12
miljoner elcertifikat till ett belopp av ca 2,5 miljarder kronor. Svenska Kraftnät redovisar att
totalt under perioden 2004-2014 har 141 miljoner elcertifikat använts. Totalbeloppet för detta
ligger på ca 28 miljarder kronor. Hittills har 57 % av elcertifikaten utfärdats till biomassa och
23 % till vindkraft. Kostnaden för elcertifikat debiteras svenska privatpersoner och företag
som är köpare av elkraft. För dessa kostar elcertifikaten ca 4 öre per kWh. För ett
normalhushåll med en förbrukning på ca 5000 kWh per år innebar det en kostnad om 200 kr
per år, en låg insats för att ställa om elförsörjningen till en hållbarare nivå.
Certifikatsystemet är beslutat att gälla till 2035. Med samma kostnadsutveckling som hittills
kommer då totalkostnader för 30 år att hamna på 60-70 miljarder kronor som är långt ifrån
insändarnas tro på 300 miljarder. Man frågar sig varifrån Erlingson och Wachtmeister fått
denna uppgift.
Ni påstår att produktionen av vindkraft inte kan minska användningen av vattenkraft och
därmed lagra mer vatten i magasinen. Inmatning och utmatning i kraftsystemet måste vara i
balans så att lika mycket matas in som det matas ut. Svenska Kraftnät styr detta och minskar
vattenkraften när annan energikälla, biokraft eller vindkraft, levererar mer. I och med detta
lagras vatten i magasinen.
Ni påstår att försäljning av el till andra länder innebär en stor nationalekonomisk förlust på
2,5 miljarder. Man kan fråga sig hur ni kan få det till att en intäkt kan resultera i en förlust för
Sverige
Ni framhåller er själva som opartiska och anklagar oss som arbetat med förnybar energi i 30
år för att vara opålitliga. Jag tror att försöken att smutskasta vindkraften kommer att
misslyckas. Sanningen segrar i längden
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