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Ämne: 
Vi kräver ett omedelbart moratorium för fortsatt utbyggnad av vindkraft. Myndigheterna 

skall först bevisa för svenska befolkningen att vindkraftverk uppfyller definitionen 

FÖRNYBAR.  Detta yrkande förutsätter ett överklagbart beslut! Det är hög tid att frågan får 

en korrekt juridisk behandling.  

Om myndigheten saknar jurisdiktion att avge ett överklagbart beslut till allmänheten kräver 

allmänheten att ärendet vidarebefordras till ansvarigt departement, regeringen, för 

handläggning med rekommendation att en oberoende kommission utreder frågan, som 

berör alla svenska skattebetalare.   

 
 

Citat ut myndigheternas information till allmänheten: 

1. Energimyndigheten är den myndighet som ansvarar för systemet med 

ursprungsgarantier.  

2. Energimarknadsinspektionen ansvarar för ursprungsmärkning av el.  

3. Elhandlarna ska även visa miljöpåverkan av den el de sålt i form av 

koldioxidutsläpp och kärnavfall. 

4. I kundens elpris ingår en kostnad för elcertifikat. Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd 

för producenter av förnybar el och har funnits i Sverige sedan år 2003. 

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen 

av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sverige har även som mål att öka den 

förnybara elproduktionen med ytterligare 18 TWh till 2030. 

5. Förnybara energikällor är energikällor som kan förnya sig inom en mänsklig 

livslängd och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. De 
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flesta förnybara energikällor, som vind-, vatten- och bioenergi, härrör 

ursprungligen från energi från solen, ett undantag är tidvattnet. Källa: Wikipedia 

6. Konsumenten har möjlighet att påverka och med konsumentmakt bidra till en mer 

klimat- och miljövänlig elproduktion i Sverige. 

 

Vi, allmänheten, svenska skattebetalare, konsumenter, motsäger oss baserat på 

ovanstående myndighetsinformation att vindkraft uppfyller de krav som ställs på förnybara 

kraftslag.  

Vi kräver att kostnader för Elcertifikat inte längre belastar oss eftersom vindkraftkraftkälla 

inte uppfyller kravet ”Förnybart”. Genom det oriktiga påståendet att vindkraft är ”grön” 

och ”förnybar” har handel med Ursprungsgarantier uppstått. Denna handel döljer att 

vindkraften i praktiken ökat koldioxidutsläppen samt ökar kostnaderna för regler- och 

baskraft. Frågan om de verkliga intressena bakom ”förnybara kraftkällor” har också blivit 

en internationell fråga. https://www.filmsforaction.org/watch/michael-moore-presents-

planet-of-the-humans/ 

 

Vi kräver att all handel med ursprungsgarantier från svensk el upphör. 

Vi kräver kontrollerbara beräkningar som visar hur mycket koldioxidutsläpp kraftkällan 

vindkraftverk förorsakar, där totalpåverkan redovisas – även skövlad skog och hela 

kostnaden för vingar som ofta måste bytas ut under verkens livstid. Dessutom måste 

vindkraften redovisa kärnavfall orsakat av brytning av sällsynta jordartsmetaller (neodym, 

dysprosium) vilka används i direktdrivna vindkraftverk. 

 Man vill gärna tro att vinden är ”förnybar” men det är inte vetenskapligt belagt. Rapporter 

visar i stället att om all fossil- och kärnkraft ersattes med vindkraft skulle detta orsaka 

omfattande klimatförändringar och uttalad minskning av skördar. Det är inte trovärdigt att 

ersätta världens energibehov med vindkraft. Det är ohederligt att kalla vindkraft 

”förnybar”. Kraftkällan vindkraftverk som utnyttjar vinden uppfyller på intet sätt kriteriet  

”förnya sig inom en mänsklig livslängd och som därför inte kommer att ta slut inom en 

överskådlig framtid”.  
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Vi kräver ett omedelbart moratorium för fortsatt utbyggnad av vindkraft. Myndigheterna 

skall först bevisa för svenska befolkningen att kraftkällan vindkraftverk uppfyller 

definitionen FÖRNYBAR.  Detta yrkande förutsätter ett överklagbart beslut! Det är hög tid 

att frågan får en korrekt juridisk behandling. 

 

Allmänheten har rätt att få korrekt, fullständig, kontrollerbar och transparent information 

när SCA upplåter sin mark till en av Sveriges och Europas största vindkraftsparker på land 

och svenska myndigheten Miljöprövningsdelegationen godkänner detta bygga. 

https://www.nsenergybusiness.com/projects/nysater-wind-project/ 

Vi kräver fullständig redovisning av de ekonomiska intressena inblandade i  

nedanstående projekt: 

 

Projektet består av 114 st. Nordex turbiner 104 N149/4.0-4.5, och 10 st. N131/3900 

turbiner. Ca 73 på Hästkullen och 41 på Björnlandshöjden. 

Tyska bolaget E.ON – RWE AG och schweiziska banken Credit Suisse (Suisse Energy 

Infrastructure Partners - CSEIP) egentligen Credit Suisse (Lux) Onshore Wind Sweden I 

Holding Sarl. (begränsat ägaransvar) äger 20% resp. 80% av Nysäter Wind AB. 

https://www.vembi.se/bolag/E9wAz248-credit-suisse-lux-onshore-wind-sweden-i-holding-

sarl   Nysäter Wind AB, som saknar anställda, står som ägare och huvudansvarig för 

tillståndsansökan, projektets genomförande och nu senast ansökan om förlängd 

igångsättningstid. 80%-ägaren av Nysäter Wind AB, svenska Credit Suisse, är således 

också ett 50-tusenkronorsbolag utan anställda. Upplägget ger intryck av att vila på solid 

grund, men liknar i själva verket ett korthus, luftslott, spekulationsbubbla. 

 

Finansiärer är: Norddeutsche Landesbank, Tysklands största kommersiella bank står för 

€375m lånefinansiering av projektet i 18 år. Detta inkluderar också finansiering av extra 

och “stand by” behov.  

 

Watson Farley & Williams (WFW) har agerat rådgivare till Norddeutsche Landesbank 

gällande finansieringen av Nysäters vindkraftsprojekt. Euler Hermes, Tysklands 

exportkreditnämnd, står bakom finansieringen.  
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DLA Piper fungerade som rådgivare till E.ON och CSEIP gällande investeringen i Nysäter 

Wind ABs projekt. DLA har också varit rådgivare till DekaBank Deutsche Girocentrale och 

BlackRock Real Assets’ Global Renewable Power II. 

 

Nysäter Wind AB har tecknat ett s.k. engineering, procurement and construction (EPC) = 

totalentreprenadavtal med det Tysk- Spanska bolaget Nordex som bildat Nordex Sweden 

AB. Nordex har inte genomfört sådana projekt i Sverige tidigare. Däremot har det ägnat 

sig åt ”land grabbing” i ett vindkraftsprojekt i Cesme, Turkiet. Nordex Sverige AB har 

tecknat avtal med NOBE (Nordecon Betoon OÜ) ett Nordecon Group gällande 

konstruktion av fundament och förankring och markarbeten för 73 vindkraftverk i 

Hästkullen.  

Nysäter Wind AB (svenskregistrerat), har alltså konstruktionskontrakt med Nordex Sverige 

AB, (svenskregistrerat med tyskt moderbolag) som i sin tur har kontrakt med Nordecon 

Betoon OÜ, (registrerat i Estland, Ukraina, Finland och Sverige) samt finansieringsavtal 

med Credit Suisse, registrerat i Schweiz och RWE / E.ON, registrerat i Tyskland. 

https://www.globenewswire.com/news-

release/2019/07/30/1893356/0/en/Construction-contract-Nys%C3%A4ter-Windfarm-

wind-turbine-foundation-works.html 

 

 

Nordex Sverige AB har dessutom tecknat avtal med Active Works AB för ett genomföra en 

del av arbetena i Hästkullendelen av projektet. Uppdrag Granskning har i programmet 

”borta med vinden” nyligen fokuserat på Active Works roll och det faktum att miljöbrott 

skall ha begåtts, och den uppståndelse som uteblivna betalningar till att stort antal 

kontrakterade maskinoperatörer. Uppdrag Granskning bidrar till att fokusera ansvaret 

längst ner i ansvarskedjan – varför? https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/ug-

referens-borta-med-vinden 
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UG tar inte upp PPA-avtal som gäller Hästkullen Björnlandshöjden, Nysäter Wind AB har 

ingått med ”A Global Energy Major” https://www.thomsonreuters.com/en/products-

services/energy/top-100.html 

(avtal om export av el från bl.a. Hästkullen) som BlackRock ordnat med amerikanska 

aluminiumjätten Alcoa Inc. på inrådan av DLA Piper. Alcoa har liknande PPA avtal i Norge 

där Norska Exportkreditnämnden är garant.  Detta är ett sätt för Alcoa Inc. att påskina att 

aluminiumframställningen sker med ”grön” ”förnybar” el när det i stället handlar om 

handel med ursprungsgarantier, en handel som saknar kontrollorgan, insyn, transparens! 

Varför har UG, beslutande myndigheter inte kontrollerat uppgifter hos svenska 

Exportkreditnämnden? Varför belyses inte hela kedjan med olika avtal om konstruktion, 

försäljning av el, ursprungsgarantier och finansiering? I stället läggs fokus på en så liten 

aktör som Active Works – varför? Har Nysäter Wind AB ett giltigt PPA- avtal? Hur kan 

allmänheten kontrollera detta eftersom vi betalar en stor del av kostnaderna?  Varför har 

investerarna inte valt att agera som om projektet är något att vara stolt över, utan i stället 

begå miljöbrott, arbetsmiljöbrott, kontraktsbrott och försatt underentreprenörer i konkurs? 

 

Är det meningen att vi enskilda skattebetalare skall behöva granska det ofullständiga 

beslutsunderlag som myndigheterna baserar sina tillståndsbeslut på – eller till vilken 

myndighet kan allmänheten vända sig för att få full transparens? 

https://youtu.be/XVxReONzPjU 

https://youtu.be/HvinpU9sgOQ 

https://youtu.be/4syKGYWFZpE 

https://youtu.be/nvzLEfPWjCA 

 

Myndigheterna borde granska de olika icke definierade begreppen -”bolag”, ”företag”, 

”partner”, ”finansiär”, ”verksamhetsutövare”, ”markägare”, ”fastighetsägare” 

”projektbolag” - vilka används flitigt i vindkraftsindustrins kontakter med svenska 

myndigheter/beslutsfattare och i internationella avtalskonstruktioner.  

 

Har inte myndigheterna skyldighet att klargöra ansvarsfördelningen så att svenska 

allmänheten vet vem de skall kräva ersättning från, när hälsa, ekonomi, livsmiljö, natur, 
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skadas av en internationellt finansierad industri? En verksamhet som 2020-05-02  ”Per 

Norberg, adjungerad professor i elektroteknik på Chalmers tekniska högskola och även 

verksam inom statliga Vattenfalls Eldistribution AB, går så långt som att föreslå ett tillfälligt 

stopp för utbyggnaden av vindkraft i norr.” 

https://www.svd.se/paradox-overskott-pa-vindkraft-kan-ge-elbrist/av/mikael-tornwall 

 

Vårt energibehov är en så viktigt fråga att den kräver bättre beslutsunderlag av personer 

med goda kunskaper i matematik, fysik och kemi, biologi samt det internationella 

finansiella systemet, i stället för ignorant önsketänkande och dolda ekonomiska intressen! 

 

                                            
Esther Koster                                   Anders Löfqvist 

Motvind Sverige - FBB  

 


