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VERKSAMHETSRAPPORT 2014-2015 

 

Skånes vindkraftsakademi 

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 finns privata företag, kommunala förvaltningar och andra 

offentliga organisationer, högskolor och universitet, ideella föreningar och privatpersoner.  

Skånes vindkraftsakademi har sitt kansli på Energikontoret Skåne, som sedan juni 2015 har kontor i 

Lund. Föreningen har en verksamhetsledare som arbetar på halvtid i föreningen: Anna Tibbelin. Från 

och med april 2015 har Anna Tibbelin varit föräldraledig och under tiden har Johan Nyqvist varit 

tillförordnad verksamhetsledare.   

Styrelsen   

 Ordförande Vice ordförande 

 Cecilia Thapper, Energikontoret Skåne  Håkan Samuelsson, Region Skåne  

 Kassör Sekreterare 

 Åsa Alström Johannesson, Faveo Projektledning Tomas Sjödahl, Serviceförv. Malmö stad 

 Ledamöter Suppleanter 

 Karin Hammarlund, SLU-Alnarp  Rolf Ekstrand, HSB Skåne 

 Adam Kanne, E.ON Kent Lundgren, Privatperson 

 Carl-Adam von Arnold, Power Supply Partner Per Eriksson, Privatperson 

 Bo Hansson, Mannheimer Swartling  

   

 

Övriga förtroendeposter   

  Revisorer  Valberedning  

 Annelie Färnström (ÅF-Infrastructure) Revisor  Jonas Bengtsson, Jon Andersson, Anna Tibbelin 

 Sara Therner (Energikontoret Skåne) Suppleant   
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Långsiktiga mål 

Tre mål visar våra fokusområden 

1. Höja kunskapen i de skånska kommunerna, inklusive medborgare, om vindkraft i Skåne. 

2. Samla olika typer av intressenter i föreningen för att stimulera en rationell vindkraftsdebatt i 

Skåne och därmed skapa en kunskaps- och erfarenhetsrik organisation. 

3. Förenkla dialogen mellan medborgare, företag och kommun/Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning  

Skånes vindkraftsakademi växer och har under året arbetat med fyra projekt, varav två har avslutas och 

två nya har startats. Skånes vindkraftspris tilldelades Region Skåne, och priset uppmärksammades 

brett. 

- 33 medlemmar (+6,5%) 

- 6 styrelsemöten 

- 4 aktiva projekt  

- 2 seminariearrangemang 

- 5200 besökare, på föreningens hemsida 

- 2 mäss/konferensmontrar 

- 3 presentationer/utbildningstillfällen 

- 120+ seminariedeltagare 

  

Antal vindkraftverk i 

Skåne 2014: 397 

(2013: 386) 
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Skånes vindkraftspris 2015  

Skånes vindkraftspris 2015 tilldelades Region Skåne. Priset delas ut i samarbete med E.ON Värme och 

Serviceförvaltningen i Malmö stad. Prisutdelningen skedde i samband med Skånes Energiting, den 17 

juni i Malmö. 

Juryns vinnarmotivering: ”De har haft modet och viljan att gå från vackra ord till konkret handling. 

Med hållbarhet som fokus, via en öppen och gedigen process där alla som velat har kunnat komma 

till tals har de visat vägen för många andra offentliga aktörer. Skånes vindkraftspris 2015 går till 

Region Skåne!” 

Juryns hedersomnämnande går till två andra finalistbidrag. Eolus Vind AB och Naturvårdsverkets och 

Energimyndighetens gemensamma kunskapsprogram Vindval.  

Juryn består av:  

 Lennart Värmby – Nationell vindkraftssamordnare från Näringsdepartementet 

 Anders Elmqvist – Malmö Stad Stadsfastigheter, projektledare vindkraft och solenergi 

 Mats Tullgren – E.ON Värme, affärsutvecklingschef 

 Rikard Lehmann – Naturskyddsföreningen i Skåne, styrelseledamot 

 Maria Kylin – SLU Alnarp, Universitetslektor, Landskapsarkitektur, planering och förvaltning 

Genomförda aktiviteter  

Verksamhetsåret löper från den 1/9-31/8. Detta är exempel på vad vi har arbetat med i år:

Seminarier och medlemsträffar 

 Mikroproduktionsseminarium 

 Julmingel 

 Grundkurs i vindkraft, Malmö  

 Grundkurs i vindkraft, Trelleborg 

 Grundkurs i vindkraft, Örkelljunga 

 Grundkurs i vindkraft, Helsingborg  

 Grundkurs i vindkraft, Eslöv 

 

Mässor och konferenser (med monter) 

 Skånes Energiting 2014 

 Borgeby Fältdagar 2014 

 

Konferens- och seminarienärvaro 

 Nätverket för vindbruk 2014 

 Vind 2014 

 Green cities of tomorrow, 2015 

 

Presentation/utbildning 

 Önnestads yrkeshögskola 

 Kommunförbundet Skåne 

 Lyngby gård 

 

Skånes vindkraftspris 

 Utdelning av Skånes vindkraftspris 2015 

 

Projekt 

 ENKLAV (slutfört) 

 Vindläget /(slutfört) 

 ENKLAV – nationellt (Fortsättningsprojekt 

med vindkraftsutbildningar i hela Sverige)  

 Nyckelfärdiga vindkraftverk (Framtagande 

av handbok för upphandling i projektet)  

 Testplats för småskalig vindkraft 

(reviderades p.g.a. minskad budget och 

startar först nästa verksamhetsår.   

 

Vindkraft i media 

 Mediabevakning 

 Expertkunskap till artikel vindkraftutveckling 

i Skåne 

 Artiklar om Skånes vindkraftsmedia i online-

tidningar/branschmedia 

 

Styrelsemöten 

 6 möten under verksamhetsåret 

 

Medlemsbrev  

 5 medlemsbrev + löpande information 

 

Övrigt 

 Opponent på IIIEE-masteruppsats 

 

 



 

Projekt   

Information: Vindläget  

Under 2014 genomförde Skånes vindkraftsakademi projektet Vindläget. 

Projektets mål var att kartlägga och ta fram informationsblad om vindkraft i 

alla skånska kommuner, samt att komplettera dessa blad med lättillgänglig 

och generell information om vindkraft. Syftet var att bidra till en djupare, 

och mer rationell/kunskapsbaserad dialog kring nya vindkraftsetableringar. 

 

 Kartläggning: vindkraft har kartlagts och informationsblad har tagits 

fram för 31 av 33 skånska kommuner.  

 Informationsblad: 10 informationsblad med lättillgänglig och generell 

kunskap om vindkraft, med teman som Design och teknik, 

miljöpåverkan och ekonomi 

 

Information spreds till en mängd relevanta målgrupper.  

Projektet genomförs med stöd av Region Skånes Miljövårdsfond 

Utbildning: ENKLAV fortsätter 

Under hösten och våren 2014-2015 genomförde Skånes vindkraftsakademi 

och Energikontoret Skåne projektet ENKLAV: Energi- och Klimatrådgivarnas 

Arbetsmaterial om Vindkraft. Totalt utbildades 134 personer. 

 

Projektet ledde fram till: 

 Halvdagsutbildning för Energi- och klimatrådgivare i Skåne 

 5 öppna utbildningsträffar för allmänheten utspridda i Skåne  

 Sammanfattande handbok för Energi- och klimatrådgivare 

 Rapporter, länkar och övrigt material samlat på www.ekrs.se 

 

Projektet ENKLAV finansierades av Energimyndighetens Nätverk för 

vindbruk och Region Skånes miljövårdsfond. Under våren 2015 inleddes ett 

fortsättningsprojekt med utbildningar över hela Sverige. Det nationella 

projektet pågår till och med mars 2016. r  

 

Handledning: Nyckelfärdiga vindkraftverk 

Nyckelfärdiga verk hamnar allt oftare på kommuners och regioners agenda 

och de personer som får i uppdrag att arbeta med frågan behöver mer 

samlad information än vad som idag finns att tillgå.  

 

Under hösten och våren 2015-2016 genomförs projektet ”Nyckelfärdiga 

vindkraftverk”, som syftar till att skapa en handledning med väl underbyggd 

och målgruppsanpassad information för aktörer som avser att upphandla 

nyckelfärdiga vindkraftverk. Handledning tas fram av Skånes 

vindkraftsakademi i nära samverkan med en referensgrupp bestående av 

kompetenta personer från vindkraftsbranschen, akademi och offentlig 

sektor.  

Projektet delfinansieras av Energimyndighetens Nätverk för vindbruk.  
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Våra medlemmar 

   

E.ON Vind och E.ON Värme är medlemmar.  

Serviceförvaltningen i Malmö stad, Miljöförvaltningen i Malmö stad och Stadsbyggnadskontoret 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 

Johan Nyqvist  

0728 85 49 26                       

 

http://www.vindkraftsakademin.se/
mailto:info@vindkraftskademin.se

