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Vidarebefordrat brev:
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Hej Mats,
 
Tack för ditt brev. Jag återkommer till dig med anledning av ditt brev till Sveaskog.
 

1. Sveaskog har idag ett 70-tal arrendeavtal avseende vindkraftverk i drift eller
under uppförande. Därutöver har bolaget närmare 50 avtal avseende
vindkraftsprojekt som befinner sig i en utredningsfas eller under
tillståndsprövning. Det är allt ifrån ekonomiska föreningar till internationella
kapitalförvaltare som investerat i vindkraft och är bolagets arrendatorer.
Projekteringarna drivs också av allt ifrån mindre svenska bolag till stora
internationella aktörer. Sveaskog är på grund av sekretessåtaganden i avtalen
med nyttjanderättshavarna förhindrad att lämna uppgift om innehållet i avtalen.
Sekretessåtagandet gäller även uppgift om nyttjanderättshavarna. Sveaskog
kan sålunda av rättsliga skäl tyvärr inte tillmötesgå din begäran i detta
avseende.

2. Uppfört på Sveaskog markinnehav finns idag runt 450 verk.
3. Det är svårt att uppskatta hur många nya avtal som kommer att tecknas och

hur många verk ytterligare som kommer att byggas. Men otvetydigt finns ett
behov och önskemål från omvärlden om ökad utbyggnad av förnyelsebar
energi där vindkraft idag är det billigaste sättet att tillskapa ny produktion. Det
finns för närvarande också ett intresse av att investera i vindkraft.

4. Riksdagen fattade den 23 juni 2010 beslut om Sveaskogs uppdrag.
Sveaskogs uppdrag finns beskrivet i prop. 2009/10:169. Emellertid berörs i
dessa dokument inte bolagets vindkraftsupplåtelser. Det har inte heller
meddelats några ägaranvisningar eller andra instruktioner kring
vindkraftsverksamheten. Jag vill dock i sammanhanget framhålla att det är
förankrat i styrelsen att affärsmässiga upplåtelser för vindkraftsetablering
ligger väl i linje med regering och riksdags uttalade ambitioner att hållbar
energiproduktion ska byggas ut.

 
Hör av dig till mig om du har ytterligare frågor.
 
Med vänlig hälsning
 
Tomas Fransson
Bolagslantmätare
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