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The Swedish Consumer Agency and wind power
PER FAHLÉN
EntroNova

Abstract
According to instructions from the government to the Consumer Agency, the
agency must act in a way that enables consumers to make well-founded choices
being aware of their rights, obligations and the effects of the consumption. With
this in mind, it is incomprehensible that the agency refuses to intervene against
vastly misleading marketing from a number of electric utilities. The utilities present electricity from solar and wind power as environmentally better than that
from nuclear and hydro power. However, straightforward life cycle analysis
shows that both solar and wind power, in relation to nuclear and hydro power,
require many times more non-renewable resources, cause many times more emissions of carbon dioxide as well as considerable local environmental problems in
the case of wind power. Solar and wind power also provide electricity that is
many times more expensive than electricity from nuclear and hydro power.
After a report was filed in 2016-04-27 against a number of utilities the consumer
agency referred to a planned inspection drive on environmental arguments in
marketing of electricity deals. After a year and a half of continuous reminders the
agency reported at the end of 2017 that still nothing had been done. The final decision in 2018, after almost two years of reminders, was that the Consumer Agency did not plan any actions as the subject was of no general consumer interest!
This in a field that is debated daily and where the consumer cost is rapidly rising
and may soon become many times greater than at present and where the consumers have been severely deceived. According to the marketing law, the onus is on
the utilities to prove their environmental claims regarding alternative ways of producing electricity. Hence, the Consumer Agency does not have to conduct an investigation; all they have to do is to ask the utilities to prove their claims.
The impression the lack of action gives, is that the Consumer Agency has taken
heed of the government instructions to various authorities and agencies to “act in
order to achieve the environmental goals”. But the government has no environmental goals. Instead it has, together with the other parties of the energy agreement, expressed a goal to build a certain amount of wind power. This is a means
and not an environmental goal and is in contradiction to the environmental legislation and the scientific results regarding environmental consequences of alternative
ways of generating electricity. The Consumer Agency does all it can to avoid
dealing with the issue of marketing of solar and wind power and in doing this
joins the side of the political and corporate establishment against the consumers.
Keywords:

climate smart, cost, economy, electricity, energy, environment, environmentally friendly, fossil free, hydro power, solar, sustainable,
wind power.
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Konsumentverket och vindkraften
PER FAHLÉN
EntroNova

Sammanfattning
Enligt Konsumentverkets instruktion ska myndigheten verka för att konsumenter
kan göra väl avvägda val medvetna om sina rättigheter, skyldigheter och konsumtionens konsekvenser. Mot den bakgrunden är det obegripligt att myndigheten vägrar att ingripa mot grovt vilseledande marknadsföring från ett antal elföretag. De
presenterar el från sol och vind som ”miljövänlig”, ”hållbar”, ”förnybar” m.m.
utan att definiera de olika begreppen eller ange på vilket sätt sol och vind skulle
ge el som är miljömässigt bättre än den från kärn- och vattenkraft. Regelrätta
livscykelanalyser visar att både sol- och vindkraft, i förhållande till kärn- och vattenkraft, kräver många gånger mer icke-förnybara resurser, orsakar många gånger
högre koldioxidutsläpp samt, beträffande vindkraft, avsevärda lokala miljöstörningar. Sol- och vindkraft ger dessutom el som är flera gånger dyrare än el från
kärn- och vattenkraft.
Efter en anmälan 2016-04-27 mot ett antal företag hänvisade konsumentverket till
att man ”under 2017 inplanerat en tillsynsinsats som kommer att ta sikte på miljöargument vid marknadsföring av elavtal”. Efter ett och ett halvt år av påstötningar
meddelade verket vid utgången av 2017 att man fortfarande inte gjort någonting.
Slutbeskedet 2018, efter nästan två år av påminnelser, var att Konsumentverket
inte avsåg att vidta några åtgärder eftersom ärendet saknade allmänt konsumentintresse! Detta inom ett område som debatteras dagligen och där konsumenternas
kostnader snabbt har stigit och riskerar att flerfaldigas inom en nära framtid och
där konsumenterna blivit grovt vilseledda. Men konsumentverket behöver inte
göra någon särskild utredning; bevisbördan ligger hos de företag som påstår något
om miljöegenskaperna för alternativa sätt att producera el.
Uppenbarligen har Konsumentverket tagit intryck av regeringens instruktioner till
olika myndigheter att de ”ska verka för att nå miljömålen”. Men regeringen har
inga miljömål utan har, tillsammans med övriga partier i energiöverenskommelsen, uttalat ett mål om att bygga en viss mängd vindkraft. Denna utbyggnad är ett
medel och inte ett miljömål och står i strid med miljöbalken och forskningens resultat beträffande miljökonsekvenserna av alternativa sätt att generera el. Konsumentverket gör allt för att slippa ta i frågan om marknadsföringen av sol och vind
och ställer sig därmed på politikernas och företagens sida mot konsumenterna.
Nyckelord: ekonomi, elektricitet, energi, fossilfri, hållbar, klimatsmart, kostnad,
kärnkraft, miljö, miljövänlig, sol, vattenkraft, vindkraft.
.
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1

Inledning

Konsumentverket är förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor och har ansvar
för att konsumenter har tillgång till information och vägledning som ger dem möjlighet att göra väl avvägda val. En snabbt växande utgiftspost för konsumenterna
är kostnaden för el. Sverige har på relativt kort tid gått från en position med en av
världens lägsta elkostnader till att numera ligga i den översta kvartilen i Europa.
Den viktigaste anledningen är den politiska ambitionen att avveckla kärnkraften
och ersätta den med ”sol och vind”.
Många politiker och elföretag marknadsför omställningen av elsystemet med hänvisning till förment positiva miljöegenskaper och elkunder kan teckna avtal för
s.k. ”grön el” till ett högre pris. Man talar om ”förnybar”, ”hållbar” och ”klimatsmart” el men ingen har definierat vad man menar med begreppen och ingen har
visat på vilket sätt el från sol eller vind skulle vara bättre än el från kärn- och vattenkraft. Regelrätta livscykelanalyser (se avsnitt 4) visar att sol och vind inte bara
är miljömässigt och funktionellt mycket sämre utan även och flera gånger dyrare.
Politiker behöver inte ta ansvar för sina påståenden men företagen måste kunna
styrka sin marknadsföring med sakliga underlag enligt marknadsföringslagen.
Utöver sin primära uppgift, att värna konsumenternas intressen, har konsumentverket av regeringen ålagts att integrera frågor om hållbar utveckling samt verka
för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Men det är ovisst om det är miljökvalitetsmålen
enligt miljölagstiftningen eller miljökvalitetsmålen enligt regeringen som avses
och dessutom oklart vilka dessa mål i så fall är. I vetenskaplig mening går dessa
intressen inte ihop eftersom regeringen satsar på lösningar som försämrar elsystemet ur alla aspekter.
Myndighetens primära uppgift borde rimligtvis vara den som verkets
instruktion[21] anger, d.v.s. ”att bevaka och analysera marknaderna ur ett konsumentperspektiv samt vid behov vidta eller föreslå åtgärder samt bevaka konsumenters möjligheter att agera på ett ur miljösynpunkt hållbart sätt” (detta förutsätter att myndigheten definierar vad som avses med ”hållbart”). Det är därför märkligt att konsumentverket vägrar att agera enligt denna princip och denna rapport
redogör för hur verket istället agerat i ett konkret fall. Rapporten omfattar:


Konsumentverket och marknadsföringslagen



Konsumentverkets tidigare ställningstaganden i likartade frågor



Begreppen förnybart, hållbart, klimatsmart etc.



En konkret anmälan av vilseledande marknadsföring



Diskussion



Referenser

Först över till konsumentverket och marknadsföringslagen, verkets instruktion
och hur myndigheten själv tolkar den i sin vision.
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2

Konsumentverket och marknadsföringslagen

Följande avsnitt sammanfattar förutsättningarna för konsumentverkets verksamhet
i form av styrdokument från regering och riksdag samt konsumentverkets egen
vision.

2.1

Konsumentverkets styrdokument

Konsumentverkets verksamhet styrs av regeringens regleringsbrev för verksamheten samt en förordning om instruktion för myndighetens verksamhet (jag har
kursiverat speciellt relevanta delar).

2.1.1

Konsumentverkets regleringsbrev

Enligt verkets regleringsbrev har myndigheten ett antal utpekade uppdrag. Det
som har närmast koppling till frågan om vindkraft är beslut M2015/2633/Mm:
Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen.
Frågan är vilka miljömål som avses, de som står i Miljöbalken[19], eller de som
regeringen själv ger uttryck för i olika sammanhang, t.ex. Energiöverenskommelsen[18]. Här finns en inbyggd problematik eftersom den politiska överenskommelsen saknar stöd i forskningsbaserad kunskap och är direkt vilseledande ur konsumentsynpunkt (se avsnitt 4).

2.1.2

Konsumentverkets instruktion

Förordningen 2009:607[21], utfärdad 2009-05-28 av finansdepartementet, ger instruktioner för Konsumentverkets verksamhet. En ändring infördes enligt SFS
2016:1038 (i kraft 2009-07-01 enligt Regeringskansliets rättsdatabaser). Konsumentverket har enligt instruktionen följande uppgifter:
1 § Konsumentverket är förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor och har ansvar för att
- de konsumentskyddande regler som ligger inom myndighetens tillsynsansvar följs,
- konsumenter har tillgång till information och vägledning om konsumenters
rättigheter och skyldigheter samt annan information som ger dem möjlighet
att göra väl avvägda val om ingen annan myndighet har den uppgiften, och
- stärka konsumenternas ställning på marknaden genom kontakter med privata aktörer och i det arbetet genomföra branschöverenskommelser och insatser på standardiseringsområdet. Förordning (2015:122). Lagrumshänvisningar hit 1 7 § 1 st 1 p
2 § Myndigheten ska i sin löpande verksamhet
- integrera frågor om hållbar utveckling samt verka för att generationsmålet
och miljökvalitetsmålen nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets
utveckling, och
- integrera ett funktionshindersperspektiv och utifrån detta stödja och driva på
övriga berörda parter. Förordning (2011:1218).
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3 § Myndigheten ska därutöver
- bevaka och analysera marknaderna ur ett konsumentperspektiv samt vid behov vidta eller föreslå åtgärder,
- bevaka konsumenters möjligheter att agera på ett ur miljösynpunkt hållbart
sätt,
- med utbildning och information stödja kommunernas konsumentverksamhet
i frågor som rör konsumentskydd och konsumentlagstiftning,
…
Rapportering
7 § Myndigheten ska
- i sin redovisning enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redogöra för de grunder som ligger bakom myndighetens prioritering vid val mellan olika insatser; redovisningen av verksamheten ska göras i förhållande till de uppgifter som framgår av 1–5 §§,
- i fråga om sitt miljöarbete enligt 2 § 1 och i fråga om bevakningen av konsumenters möjligheter enligt 3 § 2 rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs,
- i en rapport till regeringen senast den 30 november varje år redovisa resultatet av bevakningsarbetet enligt 3 § 1, och
- om det inte finns särskilda skäl mot det, redovisa sin statistik, sina uppföljningar och sina analyser med kön som övergripande indelningsgrund och
uppdelade på ålder, inrikes respektive utrikes födda samt bostadsort. Förordning (2015:122).
…

2.2

Konsumentverkets vision

Vår vision är ”Ett samhälle med medvetna och säkra konsumenter”
Vår vision beskriver vad myndigheten vill uppnå och utifrån regeringens uppdrag
har vi formulerat mål för verksamheten:
Konsumenter kan göra väl avvägda val medvetna om sina rättigheter, skyldigheter och konsumtionens konsekvenser.
Företag tar ansvar för och respekterar konsumenternas rättigheter.
Konsumentverket och andra aktörer vidtar effektiva åtgärder baserade på tillförlitlig och relevant kunskap om konsumenternas problem, förutsättningar och behov.
Min kommentar: Ovanstående vision borde rimligtvis leda till att konsumentverket agerar för att elkunder ska få tillgång till korrekt information för att kunna
göra ett rationellt miljö- och prisval (se diskussionen i avsnitt 4).
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2.3

Marknadsföringslagen

Enligt marknadsföringslagen SFS 2008:486[20] gäller bl.a. följande:
Inledande bestämmelse
1 § Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen
i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.
Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i …..
Ändring (Träder i kraft I:2019-07-01)
1 § Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen
i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.
Lagens tillämpningsområde
2 § Lagen tillämpas
1. då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet,
2. ...
Definitioner
3 § I denna lag avses med
…
- god marknadsföringssed: god affärssed eller andra vedertagna normer som
syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av
produkter,
- konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som
faller utanför näringsverksamhet,
- marknadsföring: reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende
i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare,
- näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som
har samband med den egna näringsverksamheten,
- produkter: varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter.
Otillbörlig marknadsföring
Direktivbilagan
4 § Bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11
maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare
gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG,
…
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God marknadsföringssed
5 § Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed.
6 § Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § är att
anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar
mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.
Aggressiv marknadsföring
…
Vilseledande marknadsföring
8 § Marknadsföring som är vilseledande enligt någon av bestämmelserna i 9, 10
eller 12-17 §§ är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.
Sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkterna 1-23 i bilaga I till
direktiv 2005/29/EG är alltid att anse som otillbörlig.
Reklamidentifiering
9 § All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att
det är fråga om marknadsföring.
…
Förbud mot vilseledande marknadsföring
10§ En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet.
Första stycket gäller särskilt framställningar som rör
1. produktens förekomst, art, mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper,
2. produktens ursprung, användning och risker såsom inverkan på hälsa och
miljö,
…
En näringsidkare får inte heller utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande
utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på
ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.
…
Åläggande att lämna information
24§ En näringsidkare som vid sin marknadsföring låter bli att lämna väsentlig
information får åläggas att lämna sådan information.
…
Min kommentar: Det är uppenbart att den marknadsföring, som många elföretag
använder för vindkraft och solel, inte är tillåten enligt marknadsföringslagen. I
enlighet med konsumentverkets instruktion och den egna visionen, åligger det
därför myndigheten att förhindra att den vilseledande marknadsföringen fortsätter.
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3

Tidigare ställningstaganden av Konsumentverket

Konsumentverket har tidigare tagit ställning i några ärenden som berör elproduktion. I denna rapport nöjer jag mig med att nämna tre fall:
1 Vattenfall och Eons marknadsföring av vattenkraft som miljövänlig.
2 Mälarenergis marknadsföring av 100 % vattenkraft.
3 Polarbröds marknadsföring av bröd bakat av ”egen vindkraft”.

3.1

Miljövänlig vattenkraft?

Vattenkraft får inte kallas miljövänlig[16, 17]. Det har Konsumentverket slagit fast i
ett brev till Vattenfall, som använder ordet miljövänlig i sin marknadsföring.
Granskningen av bolagets marknadsföring har gjorts efter att organisationen
Älvräddarna anmält närmare 30 bolag för brott mot marknadsföringslagen. Enligt
Radio P4[17] anser Älvräddarna att marknadsföringen av vattenkraft som miljövänlig vilseleder och lurar människor.
Konsumentverket anser att ordet miljövänlig bara kan användas när miljön inte
påverkas alls eller när miljön till och med förbättras. Vattenkraft har emellertid
stor påverkan på ekosystemet och det blir allt vanligare att energibolag använder
begreppet miljövänlig i sin marknadsföring.
Enligt Älvräddarna var det fyra-fem bolag som direkt ändrade sin marknadsföring. Ett av bolagen var Eon och de marknadsför inte längre sin vattenkraft som
miljövänlig på något tydligt sätt på hemsidan. I stället kallas den förnyelsebar och
koldioxidneutral.

3.2

100 % vattenkraft?

Elhandelsföretaget Mälarenergi har på sin hemsida budskapet ”Teckna ett klimatsmart elavtal” samt påstår att ”Vi har 100 % vattenkraft i våra elavtal”. Konsumentverket anser att denna marknadsföring ger en konsument intrycket att denne
genom att teckna ett avtal med Mälarenergi på något sätt bidrar till en bättre miljö.
Konsumentverket underkänner[7] denna argumentation och konstaterar att den är
både otydlig (ej bevisad) och vilseledande och därför att betrakta som otillbörlig.

3.3

Bröd bakat ”med egen vindkraft”

Polarbröd AB anger på sina brödförpackningar att brödet är ”bakat med egen
vindkraft”. Som grund för detta påstående skriver bolaget på sin hemsida att det
investerat i fyra egna vindkraftverk, vilka producerar minst lika mycket el som
bagerierna förbrukar. Företaget uppger emellertid samtidigt att det inte kan garantera att den el som förbrukas vid bakningen kommer från de egna vindkraftverken!
Konsumentverket anser att en konsument ändå får uppfattningen att brödet är bakat med el från vindkraft som produceras av företagets egna verk. Detta är felaktigt och marknadsföringen är därför vilseledande. Även i detta fall förleds kunden
att tro att ”egen vindkraft” är något positivt och att det är bra för miljön.
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3.4

Var finns konsumentverkets logik?

Konsumentverket har tydligt påtalat att företagen måste ha saklig grund för sin
marknadsföring av el. Men på samma sätt som marknadsföringen av vattenkraft
som miljövänlig är vilseledande så är marknadsföringen av vattenkraft som förnyelsebar, koldioxidneutral och klimatsmart vilseledande. Enligt myndighetens resonemang kring användningen av begreppet miljövänlig borde rimligtvis användningen av koldioxidneutral och klimatsmart innebära att vattenkraften inte orsakar
några koldioxidutsläpp överhuvudtaget. Så är inte fallet; vattenkraften orsakar
dubbelt så höga koldioxidutsläpp som kärnkraften. Att då vägra ta i samma fråga
beträffande vindkraften, som orsakar mer än tre gånger så stora koldioxidutsläpp
som kärnkraften och kräver tio gånger så mycket icke-förnybara resurser, är obegripligt. Uppenbarligen prioriterar konsumentverket regeringens uppdrag till alla
myndigheter att underlätta för vindkraften högre än dess primära uppgift att värna
konsumentens intressen. Konsumenterna har i många år blivit grundlurade!
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4

Miljövänligt, förnybart, hållbart, klimatsmart

I flera decennier har politiker, media och marknadsförare talat om sol- och vindkraft som ”miljövänlig”, ”hållbar”, ”förnybar” m.m. utan att definiera de olika
begreppen. Diskussionen har reducerats till en fråga om energi och viktiga
aspekter kring elsystemets funktionalitet har negligerats. Svenska Kraftnät har i
flera år pekat på en snabbt annalkande situation med avtagande leveranssäkerhet
och risk för elransonering samt minskande nätstabilitet.
Politikers och mediers ytliga och populistiska behandling av Sveriges framtida
elsystem försvårar möjligheten till att föra en saklig diskussion kring konsekvenserna av ett elsystem utan kärnkraft men med en stor andel väderberoende elproduktion, i första hand vindkraft men även till en mindre del solkraft. Detta avsnitt
ger en kort sammanfattning av några begrepp som är viktiga för elkonsumenterna.

4.1

Systemfunktion

Elsystemet måste kunna leverera både aktiv och reaktiv effekt och energi på rätt
plats och i rätt tid samt med rätt kvalitet (spänning, frekvens, rotorvinkelavvikelse
m.m.). Inget av detta klarar vind- eller solkraft och den planerade omställningen
kräver därför omfattande ombyggnader av hela svenska elsystemet. Dagens kärnoch vattenkraft har däremot funktionaliteten inbyggd i sin grundkonstruktion.
Svenska Kraftnät[1, 14, 24] har i ett antal år uttryckt bekymmer för den framtida nätfunktionen och att effektbalansen snabbt försämras genom kärnkraftens avveckling. Den stora satsningen på intermittenta energislag som sol och vind förvärrar
situationen. Vindkraften byggs dessutom till större delen i Norrland, där det redan
finns ett mycket stort överskott av vattenkraft men där överföringskapaciteten
söderut saknas, vilket förvärrar situationen.
Vi har tidigare haft ett mycket väl genomtänkt elsystem med sex, numera fyra,
elområden i god balans. De två nordligaste har haft ett visst överskott som krävt
en begränsad överföringskapacitet. I de sydliga områdena har kärnkraftverk legat
som noder för elförsörjningen och därmed minimerat behoven av överföringskapacitet och resulterande överföringsförluster. När kärnkraften avvecklas kommer hela södra Sverige att få stor brist på både energi och effekt. Att som ersättning bygga vindkraft i Norrland kommer att kräva en enorm utbyggnad av elnätet,
vilket kraftigt ökar nätförlusterna men inte på något sätt löser effektproblematiken. Vindkraftens intermittens leder också till ett dåligt kapacitetsutnyttjande av
nätet. Figur 4.1 visar den samlade svenska vindkraftens variation under 2018 och
det är lätt att inse problemen med att hantera så stora och oförutsägbara variationer i elnätet. Figur 4.2 visar motsvarande variation under januari månad och det
framgår att under nästan en vecka är vindkraftens bidrag nära noll när behovet är
som störst. Detta måste lösas med nya system för tillförsel/lagring och styrning.
Slutligen kommer omställningen att leda till försämrad nätstabilitet och elkvalitet.
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Figur 4.1 Svensk vindkraft år 2018 (data enligt Svenska Kraftnät).
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Figur 4.2 Svensk vindkraft i januari 2018 (data enligt Svenska Kraftnät).

4.2

Förnybarhet och hållbarhet

Vind- och solkraft kallas ofta ”förnybar”, ”hållbar”, ”klimatsmart” etc. Men dessa
benämningar är meningslösa så länge begreppen inte definieras och kvantifieras.
Grundat på regelrätta livscykelanalyser kräver vindkraft i förhållande till kärnkraft, för samma leverans av el, tio gånger så mycket icke-förnybara resurser av
material, nitton gånger mer energi för konstruktion och orsakar tre gånger så höga
koldioxidutsläpp. Dessutom orsakar nätomställningen ytterligare stora negativa
miljökonsekvenser och lokaliseringen till Norrland, som redan har ett stort överskott av el från vattenkraft, förvärrar dessa konsekvenser samt medför stora överföringsförluster.
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4.2.1

Hållbarhet - behov av icke förnybara material

Svenolof Karlsson[10] har lyft den viktiga frågan om materialåtgång för energitekniska system. Han[11] sammanfattar även ett antal inlägg i den frågan från finska
forskare. Dessa anser att ”förnybar” energi är ett alltför flummigt begrepp. Det är
en usel måttstock på energikällornas miljöpåverkan, menar t.ex. Rauli Partanen. I
en artikel i tidskriften Energy Policy 2018-12 menar doktoranden Atte Harjanne
och teknologie doktor Janne M. Korhonen att ”förnybar energi” som begrepp är
problematiskt på flera sätt. Det är varken vetenskapligt eller exakt, ändå används
det i politiken och den offentliga debatten som om det var det. Man inkluderar i
begreppet en mängd energikällor och bränslen av mycket olika typ, som solenergi,
vindkraft, geotermi, biobränslen av olika slag, vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft. Figur 4.3 ger en översiktlig bild av materialåtgången för några olika sätt att
producera el.

Figur 4.3 Specifik materialåtgång för olika alternativ för elproduktion. Källa
Quadrennial Technology Review, september 2015, U.S. Department
of Energy.
Den populära solkraften kräver mest material, om man räknar per producerad
energienhet. Förutom stora mängder stål, cement och glas behövs även betydande
mängder av de sällsynta jordmetallerna, som här ingår i kategorin ”Annat”. Vattenkraften kräver mycket betong för dammbyggena. Vindkraften kräver stora
mängder betong och stål, inte minst till fundamenten för de stora tornen. Ser man
till materialåtgången är kärnkraften överlägsen i kraft av de stora mänger energi
som produceras och den långa livslängden på kraftverken.
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4.2.2

Energi för tillverkning, drift och avveckling

Begreppet EROI[12], Energy Return On Investment, används för att jämföra olika
alternativ för elproduktion beträffande hur mycket nyttig el de producerar under
sin livstid i förhållande till hur mycket ekvivalent elenergi som åtgår för deras
tillverkning, drift och avveckling. Figur 4.4 visar att även beträffande detta godhetstal är kärnkraften många gånger bättre än sol- och vindkraft. Bränslebaserad
elproduktion (biomass, CCGT, coal, nuclear) har inget behov för lagring av el
medan energiåtgången för att tillverka system för lagring är betydande för väderbaserade system (solar, wind, hydro).

Figur 4.4 EROI för några alternativa alternativ för elproduktion enligt Kelly[12].
Blå (vänster) stapel avser elleverans utan att behov av lagring inräknas
medan gul (höger) stapel inkluderar behov av lagring.

4.3

Klimatsmart

Ett annat uttryck, som ofta används i marknadsföringen, är ”klimatsmart”. Ingen
definierar begreppet men en trolig tolkning är att det avser låga koldioxidutsläpp.
Det finns emellertid ingenting som tyder på att satsningar på sol och vind i det
svenska elsystemet kommer att innebära någon minskning av koldioxidutsläppen.
Tvärtom pekar vetenskapliga studier[8] på ökade utsläpp. Vattenfalls granskade
miljöredovisning[5] ger följande utsläppsvärden av växthusgaser [gCO2e/kWhel]:
kärnkraft 5, vattenkraft 9, vindkraft 15, biobränsle 15, solel 27 och naturgas 503.
Det innebär att vindkraft per se ger tre gånger så höga utsläpp som kärnkraft och
om kärnkraften avvecklas måste i princip hela dess effekt ersättas med t.ex. naturgas eller import (vid dimensionerade effektbehov levererar sol och vind i stort sett
noll). Oavsett hur effektproblematiken löses kommer det att ytterligare öka koldioxidutsläppen. På vilket sätt är vindkraft ”klimatsmart”? Påståendet är uppenbarligen grovt vilseledande.
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4.4

Miljö

Forskningen visar att vindkraften är negativ för människor, fåglar och djur. Tyst
miljö och ostörda natthimlar är en modern bristvara och landskapsbilden förändras
helt när glesbygden förändras till storskaliga industriområden. Fåglar och fladdermöss dödas i stora antal och medicinska studier visar att djur, som lever i närheten av vindindustrier, uppvisar höga stressnivåer i hjärnan. Eftersom vindkraftsutbyggnaden ger kraftigt förändrade förutsättningar för vattenkraftens reglering är den också negativ för älvarnas akvatiska liv och stranderosionen. Den ökar
dessutom risken för stora skogsbränder.


Akvatiskt liv: Vindkraftsrelaterad vattenreglering ger en kraftig försämring av
förutsättningarna för akvatiskt liv.



Fågelliv: Enligt färska studier[6] minskar förekomsten av skogshöns (tjäder,
orre m.m.) med 60 % i områden med vindindustrier. De negativa konsekvenserna för rovfågel är väl kända. För kungsörn rekommenderas ett ostört område
med en diameter av 1 mil runt ett örnbo. I hårt vindkraftsexploaterade kommuner, t.ex. Sollefteå, kommer något sådant område knappast att finnas i framtiden p.g.a. att de planerade industriområdena överlappar varandra.



Djurliv: Forskning[23] visar att renar undviker vindindustriområden. Rimligtvis
gäller detta alla former av klövvilt.



Rennäringen: Sametinget är kritisk till att de kumulativa effekterna av samtliga vindindustrier inte beaktas. Den pågående exploateringen i Norrland riskerar att helt slå ut rennäringen och därmed den samiska kulturen.



Försämrad vattenkraft: Vindkraftsrelaterad vattenreglering medför ökat turbinslitage, ökad påkänning på dammar och stränder, försämrad utnyttjandegrad
av vattenkraften p.g.a. ett stort mått av ej planerbar drift m.m. Det innebär även
försämrad ekonomi för vattenkraftverken.

4.5

Hälsa

Över hela världen klagar människor på svåra bullerstörningar från vindkraft.
”Wind power syndrome” är en vedertagen term för sömnstörningar, huvudvärk,
yrsel, illamående, tinnitus samt hjärt- och kärlsjukdomar orsakade av vindkraftsbuller. Speciellt besvärande är lågfrekvent- och infraljud, vilket har en räckvidd av
flera mil. I Sverige tillämpas beräkningsmetoder, godkännandekriterier och mätprocedurer som är irrelevanta för den vindkraftsutbyggnad som pågår, särskilt för
de topografiska och termiska förhållanden som råder i Norrland.

4.6


Säkerhet

Brand: Det är inte alls ovanligt att vindkraftverk brinner och där de placeras, i
de bästa vindlägena, är risken för brandspridning stor (dessutom verkar brandskyddet i hela landet försämras). Se Figur 4.5.
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Figur 4.5 Brand i vindkraftsgenerator.


Mekaniska risker: Vindkraftverk välter, tappar rotorblad och kan kasta stora
isklumpar upp till en halv km (se Figur 4.6). P.g.a. faran med iskast tillåts inte
längre jakt under vinterhalvåret i vissa vindkraftsområden. I strid med EUs maskindirektiv krävs inte inhägnad av vindindustriområden i Sverige. Inte heller
har besiktningar av säkerheten, som krävs för CE-godkännande, gjorts hittills;
när dessa nu börjar göras underkänns en stor del av installationerna.

Figur 4.6 Kollapsat vindkraftverk.


Kemiska risker: Vindkraftverkens rotorblad innehåller Bisfenol A. Genom
erosion frigörs detta ämne och riskerar att påverka grundvattnet och/eller ytvattenförekomster. Bisfenol A finns på EUs lista över särskilt farliga kemiska äm-
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nen. Det finns ett snabbt växande berg av miljöfarligt avfall från vindkraftverk
och solceller, som man i dagsläget inte vet hur man ska hantera.


Rasrisker: Vindkraften kommer att kräva större och snabbare reglering av
älvarna. Det ökar risken för erosion och ras vid stränderna.

4.7

Ekonomi

Flera studier[3, 8, 9, 13] visar att en avveckling av kärnkraften och en stor utbyggnad
av vindkraft leder till en ökning av elkostnaderna med en faktor 2-10. Ju större
andel som ska täckas av vindkraft desto högre blir kostnaden. Det leder också till
försämrad effektivitet och ökat slitage på vattenkraftverken samt sämre utnyttjande av elnätet. Den befintliga vattenkraftens lagringskapacitet är begränsad och
ny lagring blir oerhört dyr. En studie av prof. H W Sinn[22] vid universitetet i
München visar att lagring av energi i dammar för att vindkraften ska klara att ersätta 3 kärnkraftverk kostar lika mycket som att bygga 32 nya kärnkraftverk och
innebär en verkningsgradsförlust av ca 30 %. Motsvarande lösning med batterilagring kostar lika mycket som 85 kärnkraftverk och medför ännu större verkningsgradsförluster samt mycket stora negativa miljökonsekvenser.
Värt att notera är att kostnaden för att göra den svenska vattenkraften reglerbar,
d.v.s. att bygga dammarna, kostade betydligt mer än hela kärnkraftsutbyggnaden.
Batteri- eller gaslager kostar många gånger mer och innebär ännu större verkningsgradsförluster. De svenska kärnkraftverken byggdes på ca 5 år till en kostnad
som var betydligt lägre än kostnaden för den tidigare byggda vattenkraften och
den nu pågående utbyggnaden av vindkraft. Det finns ingen anledning, förutom
politiska hinder, varför det inte skulle vara möjligt även i framtiden. Kina lär i
dagsläget bygga kärnkraft på ca 6 år till samma kostnad/MW som vindkraft. Eftersom en viss effekt kärnkraft producerar 3 gånger så mycket energi per år som
vindkraft och håller 4 gånger så länge får man ut mer än 10 gånger så mycket
energi från kärnkraft som från vindkraft med samma effekt och med samma investering.

Figur 4.7 Vindkraftsel och marknadspris[2] (data från Svensk Kraftnät). När
vindkraften producerar mycket blir priset lågt (men kundens kostnad
hög)!
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Det framskymtar ofta i media att kostnaderna för solceller och vindkraftverk sjunker snabbt. Men kostnaden för själva genereringen är bara en del av kostnaden för
att säkra konsumentens behov av el i rätt tid, på rätt plats och med rätt kvalitet.
Den totala ombyggnad av elsystemet, som krävs för att ansluta solceller och vindkraftverk, betalas aldrig av dessa utan betalas av konsumenterna via kraftigt ökade
nätavgifter och periodvis höga elkostnader. Om kärnkraften ska ersättas krävs ny
kapacitet för att balansera effekten under de långa perioder när varken sol eller
vind levererar (se t.ex. Figur 4.1 och Figur 4.2), nya system för produktion och
konsumtion av reaktiv effekt, frekvensstabilisering och avbrottsskydd. Både region- och stamnät måste byggas ut i stor omfattning, vilket inte bara är en enorm
investering utan också ger upphov till ökade drifts- och underhållskostnader.

Figur 4.8 Samband[15] mellan elkostnad och andel sol- och vindkraft i olika länders elsystem.
Ett av vindkraftens största problem är att intäkterna blir dåliga både när det blåser
mycket och när det blåser lite (se Figur 4.7). Blåser det mycket blir priset lågt och
blåser det lite blir produktionen låg. Erfarenheten[15] visar att alla regioner, som
har en betydande andel sol- och vindkraft i sina nät, får kraftigt höjda elkostnader.
Det finns ett ganska linjärt samband mellan elkostnad och andel sol- och vindkraft
(se Figur 4.8) och Sverige har under de år vindkraftsutbyggnaden pågått gått från
en position med en av världens lägsta elkostnader till att närma sig Europas högkostnadsländer. De svenska elkostnaderna har ökat i särklass mest i Europa de
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senaste tio åren (76 %; se Figur 4.9). Högst elkostnader har Europas ledande
vindkraftsländer Danmark och Tyskland, vilka också har Europas högsta koldioxidutsläpp. De importerar gärna svensk kärn- och vattenkraft men har föga behov
av vår vindkraft. När det blåser i Sverige blåser det även där och detta resulterar i
stora överskott och negativa elpriser. T.ex. har Tyskland tvingats installera mycket kostsamma fasskiftstransformatorer för att skydda grannländernas elsystem från
det negativa inflytandet av vindkraften.
För att ge sken av att vindkraft klarar att konkurrera ut kärnkraften har politikerna
på olika sätt belagt kärnkraften med restriktioner och pålagor. Några exempel:
 Förbud mot att använda kärnkraftens spillvärme, d.v.s. ca 2/3 av energin.
Kärnkraften var ursprungligen tänkt som kraftvärme men tappar på detta sätt
en betydande andel av de möjliga intäkterna (plus att det är ett enormt resursslöseri att ”dumpa” en stor del av energin i havet).
 Nya säkerhetskrav som kostar mycket men ytterst marginellt bidrar till ökad
säkerhet. Ca 70 % av kostnaderna för ett kärnkraftverk ligger i säkerhetssystemen.
 Strypning av alla forskningsmedel till kärnkraft (strider mot riksdagsbeslut).
Ett tag fanns till och med ”tankeförbud” beträffande kärnkraft.
 Straffskatt på effekt, vars enda syfte var att göra kärnkraften olönsam. Denna
skatt var baserad på kärnkraftens termiska effekt och utgjorde ca 1/3 av driftskostnaden. Skatten drabbade även vattenkraften och medförde planerad stängning av flera stora vattenkraftverk. Det rimliga ur ett funktionellt perspektiv
vore att kärn- och vattenkraften istället fick en effektpremie för att den ger en
planerbar effekt. Denna premie borde då finansieras genom en effektavgift på
vindkraften, vilken hela tiden kräver uppbackning av en väderoberoende effekt.
I kontrast till hur kärnkraften behandlats har vindkraften fått ett mycket omfattande stöd. Några exempel:
 Ekonomisk subvention via elcertifikat. Trots att vindkraftsbranschen hävdar att
vindkraften är lönsam utan stöd ”lobbar” den hela tiden för ökat och förlängt
stöd.
 Vindkraften behöver inte betala någonting för den stora nätombyggnad och nya
balanskraft som den kräver. Den borde dessutom betala effektavgifter till kärnoch vattenkraften för att dessa tillhandahåller planerbar effekt.
 Vindkraften undantas från det lagstadgade skydd av tredje man som EUs maskindirektiv kräver. Den har också sluppit den obligatoriska tillsynen ända
fram tills nyligen.
 Vindkraften har fått en gräddfil beträffande olika miljökrav. De myndigheter
som ska bevaka miljöaspekterna har i uppdrag av regeringen att underlätta för
vindkraften. Dessutom har domstolarna förletts till att ta politiska hänsyn för
att underlätta för vindkraften. Detta strider mot grundlagen.
 Samtliga myndigheter har i uppdrag att stödja vindkraften på olika sätt. När
myndigheter som länsstyrelserna och Energimyndigheten går ut med tjocka bilagor till ortstidningarna med ett glättat budskap om vindkraftens alla fördelar
för ortsbefolkningen får vindkraften ett enormt marknadsföringsstöd. Budskapet är nästan alltid grovt vilseledande och ibland direkt lögnaktigt.
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 Vindkraften har i trettio års tid fått stora anslag för forskning och demonstrationsanläggningar.
Det är märkligt att staten motarbetar och straffbeskattar det funktionellt bästa alternativet kärnkraft, som också har i särklass lägst behov av icke-förnybara resurser och orsakar i särklass lägst utsläpp av koldioxid! Lika märkligt är att de funktionellt undermåliga alternativen vind- och solkraft subventioneras och att det miljömässigt sämsta alternativet sol får i särklass mest subventioner.

Figur 4.9 Elkostnader[4] för Europas länder 2017.
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5

Anmälan av elföretags påståenden om
vindkraftsel

Den 27 april 2016 anmälde jag ett antal elföretag till Konsumentverket för vilseledande marknadsföring. Som framgår av anmälan är det vanligt förekommande
med ostyrkta och vilseledande påståenden om vindkraftens miljöegenskaper.

5.1

Marknadsföring av vindkraft och solenergi

Anmälan till Konsumentverket:
Konsumentverket
Eva Moberg
Jag har tagit del av konsumentverkets beslut att vattenkraft inte får marknadsföras
som miljövänlig. Ett bra beslut och i konsekvensens namn bör inte begreppen miljövänlig, förnybar, hållbar, klimatsmart och andra ord med liknande konnotationer få användas för något av dagens alternativ för energitillförsel. Påfallande ofta
används denna typ av positivt värdeladdade begrepp för vindkraft och solel trots
att vedertagna LCI och LCA beräkningar visar att de är flera gånger sämre i de
flesta avseenden än kärnkraft och vattenkraft.
Miljövänlig
Vindkraft och solel kräver enorma arealer för att t.ex. ersätta kärnkraft. Detta ödelägger människors livsmiljö, fågel- och djurliv och naturupplevelsen i stora områden. Eftersom dessa alternativ är väderberoende och alltid måste backas upp med
väderoberoende alternativ, f.n. i första hand fossilbaserade, blir miljökonsekvenserna ännu större. Idag byggs vindkraft i första hand i Norrland, som redan har
mycket stora elöverskott från vattenkraft, och då måste elen transporteras långa
vägar till potentiella konsumenter. Detta ger ytterligare miljökonsekvenser genom
krav på nya, stora ledningsgator samt betydande energiförluster i samband med
överföringen. Vindkraftsutbyggnaden sker dessutom i direkt strid med Miljöbalken, Plan- och Bygglagen, Maskindirektivet m.m. (det politiska direktivet är
”ingenting får stoppa vindkraftsutbyggnaden”).
Förnybar och hållbar
Vindkraftverk är t.ex. inte särskilt hållbara; de håller bara en tredjedel av den tid
ett kärnkraftverk håller. Därför måste de fortlöpande ersättas av nya verk som
byggs med icke förnybara metoder och av icke förnybara material (betong, stål,
sällsynta jordartsmetaller, miljöfarliga kemiska ämnen m.m.). Alltså varken hållbart eller förnybart.
Klimatsmart
Vindkrafts- och solcellsel släpper ut flera gånger mer koldioxid per kWh än kärnkraft och vattenkraft. De kräver dessutom en total ombyggnad av Sveriges elsystem och tillgång till balanskraft (i första hand fossilbaserad om kärnkraften
tvingas stänga ner). Detta orsakar ytterligare koldioxidutsläpp.
Exempel på vilseledande marknadsföring
Några exempel som jag hämtat från respektive företags hemsida:
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EON
”... Så när du väljer el från sol, vind eller vatten hos oss, sänker du inte bara dina
koldioxidutsläpp. Du bidrar också till vårt arbete med att utveckla Sveriges förnybara energikällor.” Det första påståendet är direkt felaktigt.
Vattenfall
”El från vindkraft innebär i stort sett inte några utsläpp av koldioxid under sin
livscykel vilket gör vind till en förnybar energikälla som Vattenfall planerar att
växa inom.” Ger sken av att koldioxidutsläppen skulle minska när de i själva verket kommer att öka.
Telge energi
”Vi har bara el från de förnybara energikällorna sol-, vind och vattenkraft.
Teckna ett miljö- och klimatsmart elavtal.” Leder till miljömässiga försämringar.
”Genom att välja till mer vindkraft i ditt avtal är du med och snabbar på omställningen till ren el i hela Sverige.” Påståendet är fel.
”Det enklaste sättet att stötta både din klubb, ditt lag och vårt klimat. Genom att
du som medlem, förälder eller närstående byter till ren el från Telge Energi, så
får ditt lag pengar till lagkassan och du får 100 % ren el från sol, vind och vatten.” 100 % ren el!!!
Bixia
”Vindkraft är en förnybar energikälla och de senaste åren har vi sett en byggboom utan dess like, både i Sverige och i andra länder. Även Bixia har byggt
vindkraftverk eftersom det är ett effektivt sätt att öka andelen förnybar el och göra
verklig skillnad för klimatet.” Skillnaden finns men den är negativ!
”Att minska behovet av fossilbaserad energi, och därmed minska utsläppen av
koldioxid som ökar växthuseffekten och den globala uppvärmningen, är viktigt för
oss på Bixia. Tack vare att vi bygger nya vindkraftverk bidrar vi aktivt till energiomställningen och mer förnybar el för att skapa en hållbar framtid.”
Med vänlig hälsning

Per Fahlén
prof. em. vid institutionen för energi
och miljö, Chalmers tekniska högskola

Österrå 327, 880 31 RESELE
0722-25 11 42
per.fahlen@telia.com
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5.2

Mejlväxling med anledning av anmälan

Med anledning av anmälan i föregående avsnitt 5.1 utspann sig en mejlväxling
med Konsumentverket under ett par års tid. Nedan redovisas denna mejlväxling i
kronologisk ordning (PF = Per Fahlén, KOV = Konsumentverket).

5.2.1

2016-04-27 PF

Anmälan, se ovanstående inlaga

5.2.2

2016-08-22 PF

Jag gjorde en anmälan beträffande marknadsföring av vindkraft 2016-04-27 men
kan tyvärr inte hitta igen bekräftelsen jag fick med dnr. Ärendet hittar jag vid sökning av anmälningar på er webb men där finns bara ett dok. id. och inget dnr (information jag hittar är dok.id. 313618 Vilseledande marknadsföring av vindkraft
och solenergi Eon, Vattenfall, Telge energi, Bixia 2016-04-28. Kan ni hjälpa mig
med att skicka bekräftelsen på nytt vore jag tacksam. Sedan undrar jag om något
hänt i ärendet.
Med vänlig hälsning Per Fahlén

5.2.3

2016-08-22 KOV

Bekräftelse av mottagande från KOV.
Din anmälan har inte resulterat i ett ärende i nuläget. Bif kopia på ditt tidigare svar
från oss.

5.2.4

2016-08-22 PF

Finns det någon förklaring till varför det inte blivit ett ärende? Kan jag få kontaktuppgifter till handläggaren?
Med vänlig hälsning
Per Fahlén

5.2.5

2016-08-23 KOV

Tack för din anmälan! För Konsumentverket är det viktigt att få in anmälningar då
dessa utgör ett viktigt underlag för verkets omvärldsbevakning.
Konsumentverket öppnar ett s.k. tillsynsärende i det fall det rör sig om en fråga
som är av stort allmänt konsumentintresse dvs. det inkommer ett stort antal anmälningar från konsumenter, eller om frågan är viktig ur ett rättsligt perspektiv
och bör prövas av domstol. Det allmänna konsumentintresset har också inverkan
på hur snabbt verket agerar t.ex. då det är fråga om ett stort antal inkomna anmälningar från konsumenter som drabbas av otillbörliga marknadsföringsmetoder
eller oskäliga avtalsvillkor i standardavtal.
Konsumentverket erhåller ca 10 000 anmälningar per år och måste därför prioritera insatserna. Detta medför att Konsumentverket inte per automatik öppnar ett
tillsynsärende till följd av en inkommen anmälan utan bedömningen får ske i enlighet med det ovan nämnda.
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Jag ska diskutera din anmälan med min jurist när hon är tillbaka från sin semester
så får vi utifrån ovanstående prioriteringsgrunder se om det finns skäl att öppna ett
ärende.
Med vänlig hälsning!
Gabriella Fenger-Krog
Enhetschef, Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad

5.2.6

2016-10-12 PF

Hej Gabriella!
Jag undrar om din jurist kommit tillbaka från sin semester så att du kunnat diskutera min anmälan med henne. Marknadsföring av el har ett mycket stort allmänintresse och med tanke på Konsumentverkets ställningstagande beträffande vattenkraft borde det vara självklart att hantera vindkraft och solel utifrån samma förutsättningar. Företagens påståenden om hållbarhet, förnybarhet och miljövänlighet
saknar helt stöd i LCA utredningar. Tvärtom visar sådana utredningar att sol- och
vindel är sämre än vatten- och kärnkraft och att marknadsföringen därför är vilseledande. Att politiker, som helt saknar kunskap i frågan, påstår något annat har
ingen relevans i sammanhanget (politiker går mig veterligt inte att anmäla för vilseledande marknadsföring).
Med vänlig hälsning
Per Fahlén
Prof.em. energi & miljö, Chalmers tekniska högskola

5.2.7

2016-10-12 KOV

Hej,
Jag har talat med min jurist på området som just nu arbetar intensivt med standardavtalsvillkor på fjärrvärmeområdet. Vi har talat om tillsynsinsatser avseende
miljöpåståenden i samband med marknadsföring av olika typer av elavtal/energislag. I den pågående verksamhetsplanering inför 2017 har vi därför planerat att genomföra tillsynsinsatser rörande miljömarknadsföring på energiområdet.
Med vänlig hälsning!
Gabriella Fenger-Krog

5.2.8

2017-05-16 PF

Hej Karin!
Jag gjorde en anmälan om vilseledande marknadsföring av vindkraft för drygt ett
år sedan och undrar nu vad som hänt i ärendet. Bevisbördan beträffande vindkraftens påstådda miljövänlighet, hållbarhet och förnybarhet ligger väl hos företagen.
Eftersom vindkraften är sämre än den befintliga elproduktionen (kärn- och vattenkraft) beträffande koldioxidutsläpp, buller, arealutnyttjande, inverkan på livsmiljön för människor, djur och fåglar, lanskapsbild m.m., m.m. kan jag inte se att det
finns någon grund föra att i Sverige marknadsföra den på det sätt som görs. Man
måste också hålla i minnet att vindkraft inte kan ersätta vare sig kärn- eller vattenkraft utan kräver ett tillskott av ny, icke-väderberoende produktion samt en total
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ombyggnad av svenska elnätet med stora miljökonsekvenser. Vad politiker säger i
frågan borde inte ha någon bäring på Konsumentverkets ställningstagande. Forskare vid Luleå Tekniska Universitet har konstaterat att domstolarna tar politiska
hänsyn beträffande vindkraft som man inte har stöd för i miljölagstiftningen. Jag
hoppas att inte detta gäller Konsumentverkets arbete.
Med vänlig hälsning
Per Fahlén
Prof.em. energi & miljö, Chalmers tekniska högskola

5.2.9

2017-05-17 PF

Hej Gabriella!
Jag gjorde en anmälan om vilseledande marknadsföring av vindkraft för drygt ett
år sedan och undrar nu vad som hänt i ärendet. Bevisbördan beträffande vindkraftens påstådda miljövänlighet, hållbarhet och förnybarhet ligger väl hos företagen.
Eftersom vindkraften är sämre än den befintliga elproduktionen (kärn- och vattenkraft) beträffande koldioxidutsläpp, buller, arealutnyttjande, inverkan på livsmiljön för människor, djur och fåglar, lanskapsbild m.m., m.m. kan jag inte se att det
finns någon grund för att i Sverige marknadsföra den på det sätt som görs. Man
måste också hålla i minnet att vindkraft inte kan ersätta vare sig kärn- eller vattenkraft utan kräver ett tillskott av ny, icke-väderberoende produktion samt en total
ombyggnad av svenska elnätet med stora miljökonsekvenser. Vad politiker säger i
frågan borde inte ha någon bäring på Konsumentverkets ställningstagande. Forskare vid Luleå Tekniska Universitet har konstaterat att domstolarna tar politiska
hänsyn beträffande vindkraft som man inte har stöd för i miljölagstiftningen. Jag
hoppas att inte detta gäller Konsumentverkets arbete. När Konsumentverket kunde
besluta att Vattenfall inte får marknadsföra vattenkraft som miljövänlig borde väl
inte ett beslut om vindkraft enligt mina påpekanden vara så svårt att ta.
Med vänlig hälsning
Per Fahlén
Prof.em. energi & miljö, Chalmers tekniska högskola

5.2.10

2017-05-18 KOV

Hej Per,
I dagsläget har inget ärende öppnats baserat på din anmälan. Som angetts tidigare
är det dock under 2017 inplanerat en tillsynsinsats som kommer att ta sikte på
miljöargument vid marknadsföring av elavtal.
Mvh,
Emelie Neidre
Jurist, Konsumentverket

5.2.11

2017-08-24 PF

Hej!
Jag undrar fortfarande vad som händer med min anmälan. Det gick ju att agera i
frågan om vattenkraft så det borde väl inte vara så svårt med vindkraften. Företagen har en bevisbörda när det gäller påståenden om förnybarhet, hållbarhet, milR2018-02-Vindkraft-KOV
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jövänligt etc. Kräv en redovisning för hur man definierar begreppen och vilket
faktaunderlag man har för att påstå det man säger. Om man marknadsför kolbaserad el med samma argument, skulle KOV godkänna även det i dagsläget, eller har
vindkraften någon form av särbehandling?
Med vänlig hälsning
Per Fahlén

5.2.12

2017-08-24 KOV

Hej Per,
Som jag beskrev i tidigare mail har inget ärende öppnats baserat på din anmälan
men under 2017 är det inplanerat en insats som tar sikte på miljöargument vid
marknadsföring av elavtal.
Mvh,
Emelie Neidre
Jurist, Konsumentverket

5.2.13

2017-12-17 PF

Hej Emelie!
Det har nu gått mer än 1½ år sedan min anmälan beträffande marknadsföring av
vindkraft. Vad händer? Enligt ditt senaste svar skulle det göras en insats under
2017 och året är snart slut. Jag kan fortfarande inte förstå var problemet ligger.
Den som marknadsför en vara eller tjänst måste kunna styrka de påståenden som
görs. Det är väl bara att begära in underlag. Men vindkraften har fått en gräddfil
av svenska politiker och granskas aldrig och tillåts bryta både mot EU direktiv
och svensk lagstiftning. Konsumentverket verkar också, precis som Länsstyrelser
och Naturvårdsverket, ha ett uppdrag att underlätta för vindkraften.
Beträffande Konsumentverkets ställningstagande att förbjuda Vattenfall att marknadsföra vattenkraft som miljövänlig vill jag veta följande:
•

Vem gjorde anmälan eller togs ärendet upp på eget initiativ?

•

När startade ärendet och när togs beslut?

•

Vilket underlag fanns för beslutet?

•

Hur ser beslutet ut (motiveringar)?

Med vänlig hälsning
Per Fahlén

5.2.14

2017-12-22 KOV

Hej,
För kännedom har två ärenden öppnats som rör miljöpåståenden kopplat till
energi: dnr 2017/1098 och 2017/1359.
Vad gäller din anmälan så har det, som jag tidigare förklarat, inte öppnats något
ärende kopplat till denna. Konsumentverket erhåller ca 10 000 anmälningar per år
och måste därför prioritera insatserna. Konsumentverket öppnar ett s.k. tillsynsärende i det fall det rör sig om en fråga som är av stort allmänt konsumentintresse,
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dvs. det inkommer ett stort antal anmälningar från konsumenter, eller om frågan
är viktig ur ett rättsligt perspektiv och bör prövas av domstol. Det allmänna konsumentintresset har också inverkan på hur snabbt verket agerar, t.ex. då det är
fråga om ett stort antal inkomna anmälningar från konsumenter som drabbas av
otillbörliga marknadsföringsmetoder eller oskäliga avtalsvillkor i standardavtal.
Detta medför att Konsumentverket inte per automatik öppnar ett tillsynsärende till
följd av en inkommen anmälan utan bedömningen får ske i enlighet med ovan
nämnda.
Vad gäller din fråga kring ett ärende mot Vattenfall som rör vattenkraft kan jag
inte finna något sådant och önskar därför att du inkommer med diarienummer för
ärendet så att jag kan besvara din fråga.
Mvh,
Emelie Neidre
Jurist, Konsumentverket

5.2.15

2017-12-22 PF

Hej!
Du har tidigare förklarat att något ärende inte öppnats men inte varför. Jag finner
det utomordentligt märkligt att Konsumentverket inte kan stävja det svindleri som
nu pågår och som riskerar att kosta Sveriges konsumenter ett par tusen miljarder
kr helt i onödan för att de blir lurade att tro att det är för en bra sak. Är inte det ett
allmänintresse? Men vindkraft är varken miljövänlig, hållbar, förnybar, klimatsmart eller något av alla eufemismer som används för att bedra konsumenterna.
Vindkraften är förödande för fåglar, djur, akvatiskt liv och människors livsmiljö
och medför dessutom en kraftig ökning av koldioxidutsläppen. Det är upp till företagen att göra troligt att de har stöd för sina påståenden (vilket de rimligtvis inte
kan). Måste det till någon form av opinionstävling för att myndigheten ska kunna
agera utifrån den lagstiftning som finns?
Beträffande vattenkraften så gjordes ett inslag fredag 11 februari 2011 kl 11.10
Radio P4 med rubriken ”Vattenkraft får inte kallas miljövänlig”. I programmet
konstateras att det har Konsumentverket slagit fast i ett brev till ett energibolag
som använder ordet miljövänlig i sin marknadsföring. Granskningen av bolagets
marknadsföring har gjorts efter att organisationen Älvräddarna anmält närmare 30
bolag för brott mot marknadsföringslagen. Det är således bara en anmälan även i
detta fall men då har Konsumentverket agerat.
Med vänlig hälsning
Per Fahlén (prof.em., energi och miljö, Chalmers tekniska högskola, medlem av
IVA)

5.2.16

2018-01-04 KOV

Hej,
Som jag tidigare nämnt är det bedömningen som jag tidigare redogjort för som
utgör motiveringen till varför ett ärende inte öppnats utifrån din anmälan. Detta
innebär dock inte att vi gjort någon typ av bedömning av marknadsföringen
ifråga, utan innebär endast att vi i dagsläget inte har valt att gå vidare med din
anmälan. Din anmälan utgör dock ett viktigt underlag för vår tillsyn.
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Vad gäller bolag som Konsumentverket bedrivit tillsyn mot rörande miljöpåståenden om vattenkraft så kan jag under 2011 hitta två stycken, Billinge Energi och
BestEl. Jag finner dock inget mot Vattenfall.
Om du är intresserad av att ta del av ärendena ovan (dnr 2011/35 och dnr
2011/258) kan du vända dig till
registraturen,
konsumentverket@konsumentverket.se, och begära ut dessa.
Mvh,
Emelie Neidre
Jurist, Konsumentverket

5.2.17

2018-01-10 KOV

Hej,
Insatsen som var inplanerad under 2017 och som tog sikte på miljöargument vid
marknadsföring av elavtal resulterade i det ärende som jag tidigare nämnt, dnr
2017/1359. Sen har det även startats ett annat ärende som har koppling till el och
miljöargument, dnr 2017/1098, vilket jag också tidigare nämnt. Det har inte sagts
något om att insatsen skulle vara klar under 2017, utan endast att den skulle påbörjas under 2017. Insatsen är en s.k. löpande tillsynsinsats vilket innebär att vi
löpande startar tillsynsärenden mot bolag. Insatsen kommer att fortgå under 2018.
Mvh,
Emelie Neidre
Jurist, Konsumentverket

5.2.18

2018-01-10 PF

Hej!
Vore tacksam om du kan skicka vad ni kom fram till i dnr 2017/1359 och dnr
2017/1098. Beträffande den utlovade insatsen skrev ni att den skulle göras under
2017, inte bara att den skulle påbörjas. Det uppfattade jag som att den skulle bli
färdig under 2017.
Med vänlig hälsning
Per Fahlén

5.2.19

2018-01-11 KOV

Bifogat finner du samtliga handlingar som finns i ärendena mot Mälarenergi och
Polarbröd.
Vid varje begäran om utlämnande av handlingar görs en sekretessprövning i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Viss del av materialet har sekretessbelagts i enlighet med 30 kap. 23 § OSL. De sekretessbelagda
uppgifterna är vitmarkerade. Om ni inte är nöjda med sekretessbedömningen så
kan ni begära att Konsumentverket omprövar frågan. Då meddelas ett skriftligt
beslut, vilket krävs vid en eventuell överklagan. En sådan begäran görs direkt till
Konsumentverket.
Mvh, Emelie Neidre, Jurist, Konsumentverket
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5.2.20

2018-01-19 PF

Hej Emelie!
Tack för underlaget. De hänvisningar som görs till MFL beträffande t.ex. Mälarenergi är ju precis det som jag åberopar beträffande sol- och vindkraft. Det är
”sol”klart att elföretagen grovt bryter mot MFL och helt saknar stöd för det man
påstår. Jag fortsätter att tycka att det är anmärkningsvärt att KOV inte reagerar
mot vilseledande marknadsföring som kan kosta svenska elkonsumenterna ett par
tusen miljarder och resultera i el som är dyrare, mindre tillförlitlig, har sämre elkvalitet och är miljömässigt mycket sämre än den el vi haft hittills. Politiker kan
påstå vad som helst men elföretagen måste rimligtvis följa lagstiftningen.
Med vänlig hälsning
Per Fahlén
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6

Diskussion

Den ytliga och populistiska behandlingen av Sveriges framtida elsystem försvårar
möjligheten till att föra en saklig diskussion kring konsekvenserna av ett elsystem
utan kärnkraft och med en stor andel väderberoende elproduktion, i första hand
vindkraft. Diskussionen har reducerats till en fråga om energi och viktiga aspekter
kring elsystemets funktionalitet har negligerats. Svenska Kraftnät har i flera år
pekat på en snabbt annalkande situation med avtagande leveranssäkerhet och risk
för elransonering samt minskande nätstabilitet.
Denna rapport ger en kritisk granskning av konsumentverkets brist på agerande i
samband med den pågående omställningen av det svenska elsystemet och den
grovt vilseledande marknadsföringen av el från sol och vind i anslutning till denna
omställning. Sammanfattningsvis konstateras att livscykelanalyser och erfarenheter av motsvarande omställning i Tyskland, den s.k. Energiewende, pekar mot
kraftigt ökade elkostnader och försämrad livsmiljö för människor, fåglar och djur.
Dessutom medför omställningen ökade koldioxidutsläpp och ökade behov av
icke-förnybara resurser samt försämrad elkvalitet, nätstabilitet och leveranssäkerhet.

6.1

Företagens ansvar

Politiker kan påstå att vindkraft är ”miljövänlig”, ”förnybar”, ”hållbar” etc. utan
att ha sakliga underlag för sina påståenden. Men enligt marknadsföringslagen
måste företag ta ansvar för sina påståenden och respektera konsumenternas rättigheter. Därmed är elhandelsföretagen skyldiga att definiera vad de menar med de
begrepp de använder i sin marknadsföring och ha underlag för påståenden om
elens miljöegenskaper som får kunden att tro att hen gör ett bra miljöval. Eftersom
livscykelanalyser, t.ex. de granskade redovisningar som Vattenfall har gjort, visar
att både vindkraft och solel är mycket sämre än kärnkraft ur miljösynpunkt, hållbarhet och förnybarhet har konsumenterna i många år blivit grundlurade!

6.2

Konsumentverkets ansvar

I flera decennier har politiker, media och marknadsförare talat om sol- och vindkraft som ”miljövänlig”, ”hållbar”, ”förnybar” m.m. utan att definiera de olika
begreppen. Som konsumentverket mycket riktigt konstaterat finns ingen ”miljövänlig” elproduktion. På samma sätt finns inte heller, i strikt mening, ”hållbar”
eller ”förnybar” elproduktion men det verkar inte myndigheten ta till sig. Eftersom verket förbjudit marknadsföring av vattenkraft som miljövänlig måste rimligtvis all marknadsföring av elproduktion som ”hållbar”, ”förnybar”, ”klimatsmart” etc. förbjudas.
Med avseende på användning av icke-förnybara resurser och utsläpp av koldioxid
är sol- och vindbaserad elproduktion avsevärt mycket sämre än kärnkraft. Med
nuvarande marknadsföring blir kunderna grundlurade och har inte möjlighet att
göra rationella val, vilket strider mot marknadsföringslagen och konsumentverkets
instruktion. Det hade varit mycket enkelt för myndigheten att kräva företagen på
sakligt underlag för sina påståenden, men det vägrar verket att göra. Konsumentverkets brist på agerande strider både mot myndighetens instruktion § 3 och myndighetens vision.

R2018-02-Vindkraft-KOV

2019-05-01

27

7

Referenser

1.

2015. Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion
- En delredovisning från Svenska kraftnät. 2015/929, 2015-05-25, 59
sidor. (Svenska Kraft Nät.) Stockholm.

2.

2017. Alla elektroner är inte lika mycket värda. Nejdetkanviinte.se, 201504-18.

3.

2017. Kostnad för olika typer av elproduktion 2016. 2017, (Sweco, IVA,
Ernest & Young, Energimyndigheten.).

4.

2017. Electricity Prices in Europe - Who pays the most? Strom-Report
Blog, 2017.

5.

2018. Livscykelanalys - Vattenfalls elproduktion i Norden. 2018-07,
(Vattenfall.) Stockholm.

6.

Björklund, S, 2016. Negativa konsekvenser av vindkraftexploateringens
effekter på tjäderspelsplatser Dalademokraten, 2016.

7.

Fjellman, E, 2018. Konsumentverket anmärker på miljöargument. Second
Opinion, 2018-04-19.

8.

Honga, S, Qvist, S A, Brook, B W, 2018. Economic and environmental
costs of replacing nuclear fission with solar and wind energy in Sweden.
Energy Policy, vol. 112, 2018, sid. 56-66.

9.

Jancovici, J-M, 2018. 100% renewable electricity at no extra cost, a piece
of cake? Website/Renewables, 2018-05-11.

10.

Karlsson, S, Forsgren, C, Ekberg, C, 2018. Material är den stora
framtidsfrågan i Energisystemet. Second Opinion, 2018-03-20, Stockholm.

11.

Karlsson, S, 2019. Förnybar energi ett flummigt begrepp. second opinion,
2019-02-25.

12.

Kelly, M J, (referenced), 2016. Energy Return On Investment. MeteoLCD
Weblog, 2016-05-29.

13.

Krönert, F, Bruce, J, Jakobsson, T, Badano, A, Helbrink, J, 2017. 100 %
förnybart - En rapport till Skellefteå kraft (2017). 2017-06-15, 49 sidor.
(SWECO.).

R2018-02-Vindkraft-KOV

2019-05-01

28

14.

Lundback, M, 2018. Kärnkraftens roll i svenska kraftsystemet Möjligheter och begränsningar vid förändrad kärnkraftsproduktion. SVK
2017/3593, 2018-10-08, 59 sidor. (Svenska Kraftnät.) Sundbyberg.

15.

Mearns, E, 2017. Energy Prices in Europe. 2017-01-02.

16.

Moberg, E, 2011. Vad får kallas miljövänligt? (Konsumentverket.).

17.

Moberg, E, 2011. Vattenkraft får inte kallas miljövänligt. 2011-02-11,
(Radio P4.).

18.

Regeringskansliet, 2016. Ramöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna 2016-06-10, (Regeringskansliet.).

19.

SFS, 1998. SFS 1998:808 Miljöbalk. (Svensk författningssamling )
Stockholm.

20.

SFS, 2008. 2008:486 Marknadsföringslag. (Svensk författningssamling.)
Stockholm.

21.

SFS, 2009. SFS 2009:607 Förordning med instruktion
Konsumentverket. (Svensk författningssamling.) Stockholm.

22.

Sinn, H W, 2013. Energiewende ins Nichts. public university lecture,
http://www.ifo.de/de/w/45rLZDYv4, 2013-12-16, (ifo Institut.) ifo Institut
– Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München
e.V.

23.

Skarin, A, Sandström, P, Alam, M, Buhot, Y, Nellemann, C, 2016. Renar
och vindkraft II - Vindkraft i drift och effekter på renar och renskötsel.
Rapport 294, 2016-07-08, 74 sidor. (SLU.) Uppsala.

24.

Sämfors, O, 2014. Sveriges elförsörjning 2025. Stockholm, 2014.
(Svenska Kraftnät.)

R2018-02-Vindkraft-KOV

2019-05-01

29

för

