Om svenska ekosystemet inom havsbaserad
vindkra2

1) Havsbaserad vindkra/: Ekosystem myndigheter, expertkonsulter och prospekteringsbolag. Exempel: Svea Vind Oﬀshore (SVO)

Naturvårdsverket (NV)
2021: NV
tilldelar 1,5
Mkr för
forskningsprojekt om
havsbaserad
vindkraft som
leds av Martin
Isaeus (Aqua
Biota)

Medins
Marinkonsult till
HaV gällande
Havsplanerna
samt expert
rapport gällande
SVO:s
tillståndsansökan
om vindkraftsparker

Medins

Mark-och miljödomstol (MoM)
Torbjörn Holmgren, f.d.
miljösakkunnig i Länsstyrelsens
Miljöprövningsdelegation,
särskild ledamot i Miljödomstol;
Naturvårdsverket
Rådgivare till SVO

Länsstyrelse
(LST)
Maria Brolin, f.d. anställd
LST Gävleborg,
Grundare SVO
Susanne Gustavsson
f.d. anställd
LST Gävleborg (08-12),
Anställd SVO

Hav-och vattenmyndigheten(HaV)
SVO yrkar för
Havsplanernas
fokus på
kustnära
vindkraft
(16-19)

9/19: Susanne
Gustavsson,
Havsplanerare för S.
Bottenhavet
rekryteras från HaV
till SVO efter att
Havsplanernas
granskningssamråd
avslutad

Sveavind
Offshore
Martin Isaeus
Grundare Aqua
Biota
(marinkonsult)
Rådgivare till
SVO

SVO anlitar Aqua
Biota
för expert
rapport gällande
SVO:s
tillståndsansökan
om
vindkraftsparker

Aqua Biota

(SVO, startat 2016)
Ann-Helen
Persson,
f.d. kommunalråd
Gävle, f.d.
ordförande Gävle
Energi
rekryteras till SVO
(20)

Gävle Energi

Trots nystartat bolag
deltar SVO på samma
möten som
Vattenfall, Dong,
Orstedt om nationell
havsplanering 201619
Delar samma adress
som Svensk
Vindenergi

Svensk
Vindenergi

Energimyndigheten
(EM)
9/20: SVO
anlitas av EM
till Officiell
Strateginod för
Vätgas

Mårten
Görnerup
f.d. VD
Hybrit Devt AB,
en av Sveriges
största elkonsumenter
Rådgivare till
SVO

Hybrit

17-21: Sweco
levererar ett antal
avgörande
rapporter till EM,
bl.a. för
lokalisering av
havsbaserad
vindkraft

Matthias Wärn
f.d. konsult vindprojekt Sweco
2012-2016
Grundare SVO
12/20: Per Edström
konsult för expert rapport
(11/20) gällande SVO:s
tillståndsansökan rekryteras
från Sweco till SVO

2018: EM anlitar
Reformklubben
för 4-årig
uppdrag inom
strategisk
Lisa Wärn kommunika8on
f.d. politisk och rådgivning
sakkunnig
Maud
Olofsson
VD för
Sveavind
Green
Foundation
(SVO:s
Stiftelse)

Regering &
politik
Politiska
kopplingar:
Maria
Brolin
Ann-Helen
Persson

SVO anlitar Sweco
för expert
rapporter
gällande SVO:s
tillståndsansökan
om
vindkraftsparker

Anna-Carin
Windahl
Vice VD
Reformklubben
Rådgivare 8ll SVO

Helena Nordholm,
ekotoxikolog, f.d. Sweco konsult
Anställd SVO (21)

Sweco

Värde investeringar – ca 350 miljarder kronor (ca 10 GW) varav merparten i S Bo;enhavet

Reformklubben

2) SVO: från skalbolag 3ll idag Sveriges ledande aktör inom havsbaserad vindkra<
2015
SVO start
50tkr
kapital

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Omsättning:
O kr

Omsättning:
2,3 Mkr

Omsättning:
7,3 Mkr

Omsättning:
6,2 Mkr (konsultuppdrag)

Omsättning:
Ingen info

SVO projektportfölj- 8 prospekteringsområden Bottenhavet och Östersjön
Havsplanerna (HaV):
Utformning/ prel samråd

Havsplanerna
Samrådsfas

Havsplanerna
Granskningsfas

Havsplanerna
Slutligt förslag (dec
19) om ca 24TWh
nationellt (”E”
områden)
SVO säljer option för 9GW (motsvarande 2530 TWh) av projekt till spanska energijätten
Iberdrola
Värde investering 9GW > ca 30+ miljarder
euros (300+ miljarder kronor)

2 grundare (f.d. LST
Gävleborg & Sweco
konsult)

SVO rekryterar till
rådgivande team:
- MoM expert

SVO anställer:
- nyckelperson
havsplanerare S
Bottenhavet (HaV)

SVO rekryterar till rådgivande team:
- expert marinkonsult till HaV och
till SVO:s tillståndsansökan
- fd VD Hybrit

SVO startar ”stiftelse”
Sveavind Green Foundation
– delar ut medel i
Gävleborg

SVO anställer:
- ansvarig Sweco ”expert” för 2
tillståndsansökan
- f.d. kommunalråd Gävle, ordförande
Gävle Energi
- teknisk expert till MoM

SVO utnämns av Energimyndigheten till
Strateginod för vätgas

SVO håller samråd för antal parker i S Bottenhavet (Utposten 1, Utposten 2,
Gretas Klackar 1, Gretas Klackar 2); Ansökan hos regeringen om förstudier
Sylen

SVO drar tillbaka
ansökan till MoM
Utposten 1 pga
brister

Ansökan hos MoM Utposten 2,
Gretas Klackar 2
Beslut kommunalt godkännande/
veto väntas Q2-Q3 2021

3) Om rela3on bolag-myndighet: mångårig lobbying för kustnära vindkra< och rekrytering av nyckelperson(er) …
2016:

Nystartat SVO bjuds in i Svensk Vindenergis dialogmöten med HaV för svensk
havsplanering och bedriver akLv lobbying för kustnära vindkraP:

” Det är vikIgt aM grunda områden är Illgängliga för vindkra9, deMa även
om det är en värdefull marin livsmiljö” (SVO, 20160229 källa: handlingar HaV)
2017:
” Svenska va:en har generellt bä:re förutsä:ningar för havsbaserad vindkraP jämfört
med aktuella områden i Europa…Vidare ﬁnns möjlighet aM etablera projekt på
10-20 km avstånd från land, något som för Europa bör jämföras med 2050km från land” (SVO, 20170518)
SVO skickar lista på valda prospekteringsområden Lll S Gustavsson (HaV).

2018:

HaV publicerar förslag på Havsplaner med fokus på kustnära vindkra- och utpekande av
energiområden främst i Södra Bo8enhavet. Förslaget kriLseras på ﬂera håll för allvarliga
kunskapsbrister, konﬂikt i kustnära områden, förlegade antaganden samt för a: den
förbiser den snabba tekniska utvecklingen inom havsbaserad vindkraP.

2018 (forts.):

Havsplanernas förslag bekrä9ar merparten av SVO:s prospekteringsområden i S
Bo:enhavet. Dessutom innehåller förslaget 2 nya energiområden. Både
prospekteras av SVO (Gretas Klackar 2 och Sylen).

2019:

Gretas Klackar 2 tas bort från listan 2019 p.g.a. av konﬂikt med Försvaret.
Havsplanernas granskningssamråd pågår Lll juni 2019.

E9er sommaren 2019 rekryteras S. Gustavsson Ill SVO.

4) Om rela3on bolag-myndighet (forts): … leder 3ll framgångrikt resultat
Havsplanernas slutliga
förslag (12/19)

SVO projekt i rö8
WPD projekt i gult

Gretas Klackar 1 B142: SVO
Sylen B143: SVO
B146: WPD har äldre 8llstånd (Storgrundet)

Överlappar SVO:s Utposten2 ?

Öster om Finngrunden B147: WPD 8dig samråd delar därav (ak8vt?)
Finngrunden västra bank (B151) & väster om Finngrunden (B152):SVO prospektererar
delar av dessa områden tex Utposten 2 (ansökan hos MoM) och Utknallen, 8llfälligt
pausat)

Andra projekt som SVO ansöker om i Södra Bo:enhavet – utanför HaV listan: Gretas Klackar 2 (ansökan hos MoM; Utposten 1 (pausat)
Andra projekt som WPD ansöker om i Södra Bo:enhavet- Eystra Salt (klassad för Generell användning, ej energiområde)

En prospektörs (SVO) projektområden utgör upp =ll 80% av HaV:s ”E” klassade energiområden i BoEenviken (baserat
på skaEad årsproduk=on TWh) , upp =ll 75% av ”E” klassade energiområden i Sverige

5) Vad säger e3ken … och vad säger lagen

Källa: Hantering av jäv och intressekonﬂikter hos myndigheter (E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspek@onen för vård och omsorg, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering, Statens veterinärmedicinska anstalt och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket). hKps://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisa@on/jav/

Förvaltningslagen är tydlig. Grundlagens krav på myndigheternas opar=skhet, saklighet och oberoende är tydlig. EU &
interna=onell praxis om ”Chinese walls” och undvikande av ”intressekonﬂikt” är tydlig.
Så varför =llåts en grupp expertkonsulter siEa på dubbla stolar- säEa svenska statens agenda för nästa genera=ons
”kri=sk infrastruktur” sam=digt som de rådgiver och arvoderas av prospekterande bolag?

