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Inledning
Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för att
öka utbytet av kunskap och erfarenhet om vindkraft mellan olika aktörer. Vi strävar efter att
utbytet sker på ett balanserat och inkluderande sätt, med högt i tak. På vår arena ska
tekniska, ekonomiska, miljö- och perceptionsmässiga aspekter om vindkraft kanaliseras, och
tillsammans med alla intresserade samtalar, diskuterar och funderar vi kring vindkraft.
Man kan kort och gott säga att Skånes vindkraftsakademi är en plattform där det rationella
samtal om vindkraft kan föras. I det samtalet är alla välkomna.

Organisation
Föreningen bildades år 2009 av Malmö stad, Malmö högskola, SLU-Alnarp, Mellanrum AB
och Energikontoret Skåne. Bland medlemmarna fanns privata företag, kommunala
förvaltningar och andra offentliga organisationer, högskolor och universitet, ideella
föreningar och privatpersoner. Idag har Skånes vindkraftsakademi ca. 30 medlemmar.
Merparten av dessa är stora organisationer, både offentliga och privata.
Skånes vindkraftsakademi har sitt kansli på Energikontoret Skåne i Malmö. Föreningen har en
verksamhetsledare som arbetar på halvtid i föreningen: Anna Tibbelin.
Styrelsen valdes den 17 oktober 2013 och består av:
Ordförande
Karin Hammarlund, SLU-Alnarp
Kassör
Cecilia Thapper, Energikontoret Skåne
Ledamöter
Joakim Nordqvist, Miljöförv. Malmö stad
Adam Kanne, E.ON
Tomas Sjödahl, Serviceförv. Malmö stad
Carl-Adam von Arnold, Power Supply Partner
Bo Hansson, Mannheimer Swartling

Vice ordförande
Håkan Samuelsson, Region Skåne
Sekreterare
Åsa Alström Johannesson, Faveo Projektledning
Suppleanter
Anna Bernstad, MKB Fastighets AB
Rolf Ekstrand, HSB Skåne
Jonas Lundberg, Privatperson
Kent Lundgren, Privatperson
Sigvald Harryson, InnoVentum

Övriga förtroendeposter
Revisorer
Anita Tapper, Miljöförv. Malmö stad
Sara Therner, Energikontoret Skåne

Valberedning
Jonas Bengtsson, Jon Andersson, Anna Tibbelin
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Planerade aktiviteter för verksamhetsåret 2013-2014
Skånes vindkraftsakademi strävar efter att arbeta med vindkraft på olika sätt.
Beröringspunkter kan vara: storlekar på verket, olika landskap, tekniska aspekter,
kommunikativa aspekter, juridiska aspekter, miljömässiga aspekter, perceptionsmässiga
aspekter. Listan kan göras lång. Förutsättningen är att ämnet behöver samtalas om och att
varje projekt, seminarium etc. ska angripas med så många olika infallsvinklar och åsikter som
möjligt.
Verksamhetsåret löper från den 1/9-31/8. Detta är ett exempel på vad vi arbetar med i år:
Seminarier och medlemsträffar
>Vad forskar LTH och SLU på?
>God kommunikation vid planering av
vindkraft
>Aspekter av landskapsanalyser
>Vindkraften i ett decentraliserat
system/nettodebitering

Projektansökningar/projekt
>Vindkraftsutbildning för energi- och
klimatrådgivare. ”ENKLAV”
>Vindkraftskunskap för den kommunala
medborgaren. ”VINDKRAFTSLÄGET”
Vindkraft i media
>Häng med i de skånska
vindkraftsnyheterna via föreningens
hemsida

Mässor och konferenser (med monter)
>Borgeby Fältdagar
>Skånes Energiting

Styrelsemöten
>Kontinuerligt

Konferensnärvaro
>Vind 2013
>Nationella vindkraftskonferensen 2014

Medlemsbrev
>Minst 4 medlemsbrev per år

Skånes vindkraftspris
>Utdelning av Skånes vindkraftspris 2014

Verksamhetsadministration
>Kontinuerligt

Vindkraftsdagen
>Minst en aktivitet i Skåne, ex. studiebesök
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Exempel på tidigare aktiviteter
Seminarier: Vindkraftskommunikation
Skåne har varit en av de ledande regionerna i utbyggnad av
vindkraft. Regionen har näst mest (2012) installerad effekt i
Sverige, men fördelningen mellan kommuner har varit olika.
Utbyggnaden har lett till lokalt starka åsikter som ifrågasätter
nyetableringar. Skånes vindkraftsakademi har arrangerat en
seminarieserie för de skånska kommunerna, Länsstyrelsen
och Region Skåne med det övergripande målet att förenkla
dialogen mellan företag, medborgare och kommun i frågor
som

uppfattades

som

problematiska

för

att

skapa

förutsättningar för bättre förankring vid eventuellt nya
vindkraftsetableringar i Skåne.

Kurs: vindkraft i landskapsplanering
Vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Alnarp pågick under
hösten 2010 en kurs i planering och landskapsanalys av
vindkraft.

Skånes

vindkraftsakademi

var

delaktiga

i

uppstarten av kursen.
En viktig del i kursen var dialog och vindkraftprojektering och
att främja möten mellan studenter, planerare, projektörer och
allmänhet. I kursen ingick studiebesök till vindkraftparker och
en genomgång av strategier för vindkraftplanering i
kommunerna Lund, Kävlinge, Eslöv, Svalöv, Laholm, Halmstad
och Falkenberg.

Handledning av LTH-uppsats
Skånes vindkraftsakademi handledde en uppsats på LTH
"Vindkraften i Skåne" av Christian Bladh. Syftet med
uppsatsen var att kartlägga de skånska kommunerna i
koppling till vindkraft. Bl.a. innehåller

uppsatsen en

nulägesbild av befintlig vindkraft, den generella inställningen
till vindkraft samt grad/typ av kommunalt planarbete. Detta
är

gjort

med

tillägg/fördjupningar,

hjälp

av

energiplaner

översiktsplaner
samt

policyer

med
för

vindkraft. Därtill utreder uppsatsen kommunala skillnaderna i
en fördjupande analys av 5-10 kommuner.

Exempel på ämnen föreningar har arbetat med under 2009-2013
>Vindkraft i städer
>Den europeiska landskapskonventionen
>Vindkraft för eget bruk
>Kan energi skapa engagemang?
>Vad bestämmer om vi behöver vindkraft?
>Kommunala vindkraftsplaner
>Upphandling av småskalig vindkraft
>Framtidens vindkraft

>Intressentdialog
>Hur uppfattar vi vindkraft?
>Havsbaserad vindkraft
>Ägandeformer
>Kommunal syn på vindkraftsplanering
>Vindkraft på lantbruk
>Landskapsanalyser
>Vindkraftsekonomi

Informationsmaterial – några exempel på vad vi har tagit fram
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Våra medlemmar

E.ON Vind och E.ON Värme är medlemmar.
Serviceförvaltningen i Malmö stad och Miljöförvaltningen i Malmö stad är medlemmar.
Utöver listade medlemmar är ett flertal privatpersoner medlemmar.
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SKÅNES VINDKRAFTSAKADEMI
www.vindkraftsakademin.se
info@vindkraftskademin.se
Org. Nr: 802447-8946
KONTAKTA VERKSAMHETSLEDAREN
Anna Tibbelin
0709 71 99 97
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