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Sammanfattning  
 

Sverige har höga ambitioner att ställa om till 100 procent förnybar energiproduktion och att 

tillmötesgå mål 7 i Agenda 2030, vilket är inom räckhåll. Med goda vindlägen, långa kuster 

och relativt grunda vatten har Sverige alla förutsättningar att lyckas om man enas politiskt, ser 

över riktlinjer och skapar ekonomiska förutsättningar för utbyggnad av vindkraft.   

 

Syftet med rapporten är dels att redovisa de vanligaste hindren för utbyggnad av vindkraft i 

Sverige, dels vad som har föreslagits för att främja vindkraftsutvecklingen. Rapporten ger en 

överblick över relevanta frågor kring vindkraftsutvecklingen och fokuserar på frågorna: 

 

Vilka är vanligaste hindren för vindkraftsprojekt? 

Vad har föreslagits för att underlätta för utbyggnad av vindkraft? 

 

Med hjälp av utförda myndighetsutredningar, rapporter från branschorganisationer, 

myndighetspressmeddelanden, debatter, intervjuer och EU-direktiv för förnybar energi och 

havsbaserad vindkraft utforskar den här rapporten den havsbaserade vindkraftens 

förutsättningar, samt betonar de vanligaste hindren för projektering och genomförande vid en 

framtida utbyggnad av vindkraft. 

 

Det finns stor potential för vindkraft genom direktiv från EU. De hinder som återkommande 

orsakar förseningar för utbyggnad av havsbaserad vindkraft är den kommunala vetorätten, 

Försvarsmakten intressen, anslutningskostnader som styr utbyggnadstakten, avvägning mellan 

riksintressen, tolkning och verkställande av artskyddsförordningen, politisk dragkamp och 

växande motstånd på lokalnivå. 

 

Trots befintliga hindren är uppsatsen slutsats att det finns stor potential för vindkraften.  

 

 

Nyckelord: vindkraft, åtgärder, hinder. 
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Abstract  
 

Sweden has high ambitions to adapt 100 percent renewable energy production and to meet 

goal 7 in Agenda 2030, which is within reach. With good wind conditions, long coasts and 

relatively shallow waters, Sweden has all the prerequisites to succeed if it agrees politically, 

reviews guidelines and creates economic conditions for wind power. 

 

The purpose of the thesis is partly to report common obstacles of wind power development in 

Sweden, and partly to report what has suggested for wind power development. The report 

provides an overview of relevant issues regarding wind power development and focuses on 

the issues: 

 

What are the most common obstacles to wind power projects? 

What has been proposed to facilitate the expansion of wind power? 

 

Through exploring government investigations, industry organization reports, government 

press releases, debates, interviews and EU directives for renewable energy and offshore wind 

power conditions for offshore wind power. Furthermore, highlighting what obstacles 

encounters for developers in the event of a future expansion of wind power. 

 

The obstacles that repeatedly cause delays in the development of offshore wind power are 

municipal endorsement that is being review now, the Armed Forces' interests, connection 

costs that control the pace of expansion, balancing national interests, interpretation and 

implementation of the species protection regulations, political disagreements and growing 

resistance at local level. 

 

Despite existing obstacles, the thesis concludes that there is great potential for wind power. 

 

Keywords: vindkraft, åtgärder, hinder. 
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1. Inledning 
 

Vår tids förmodligen mest aktuella miljöproblem är den globala uppvärmningen och 

koldioxidutsläppen. Samhällets energiberoende och hanteringen av det har blivit en 

centralpolitisk fråga där förnybar energiutbyggnad, vindkraft i allmänt och havbaserad 

vindkraft i synnerlighet, är viktiga beståndsdelar. För att nå mål 7 i Agenda 2030 krävs 

hantering av hindren för att kunna nå potentialen för utbyggnaden av vindkraft.  

 

Strategier och planer är framtagna för att underlätta utvecklingen i syfte att nå miljömålen och 

energiproduktionen från förnybara energikällor. Både Energimyndigheten och Havs- och 

Vattenmyndigheten har pekat ut områden med bra vindlägen men dessa har ännu inte 

beslutats om av regeringen.  

 

Sol- och vindkraft kommer fram till år 2050 täcka närmare 50 procent av elbehovet i världen.1 

Till år 2040 har Sverige som mål att använda sig av 100 procent förnybar energi. Sverige har 

tagit stora steg mot 100 procentigt förnybart samhälle, vindkraften har passerat 20 TWh av 

dagens produktion på 140 TWh och expansionen går snabbt framåt. 100 procent förnybart 

elsystem är möjligt om vindkraften och elnätet byggs ut, frågan är hur man överkommer 

utmaningarna bäst?  För att klara av omställningen har hinder kartlagts, några åtgärder är 

framförda och andra har vidtagits. 

 

Uppsatsen ska lyfta fram hindren för vindkraftsprojektering och utbyggnad, föreslagna 

åtgärder i samband med utökad vindkraftsetablering i allmänhet och till havs i synnerhet. 

 

Vidare ska den redogöra delade uppfattningar om havsbaserad vindkraft, diskussionen om till 

exempel slopade anslutningskostnader och den kommunala vetorätten.   

 

1.1 Bakgrund 
 

Agenda 2030 

 

Vid FN:s toppmöte den 25:e september 2015 antogs Agenda 2030 av världens stats- och 

regeringschefer. Det innebar att alla medlemsländer i FN åtog sig uppdraget att tillsammans 

jobba för social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling. En handlingsplan för Agenda 

2030 med 17 globala mål och 169 delmål bearbetades fram för att sätta riktlinjer för bättre 

och mer hållbar framtid för samtliga länder och människor.2  

 

Utmaningar som lyftes fram i Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom, hindra 

klimatförändringar samt skapa fridsamma och trygga samhällen. Med hållbar utveckling 

menas att tillfredsställa behoven idag utan att riskera framtida generationers möjligheter till 

det.3  

 

 

 

 
1 Henze, V. (2019), Solar, Wind, Batteries To Attract $10 Trillion to 2050, But Curbing Emissions Long-Term 

Will Require Other Technologies Too. 
2 FN-förbundet (2021). 
3 Nacka kommun (2020). 
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Sverige har ambitionen att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, både globalt och 

nationellt. Genomförandet ska ske genom successiv omställning för Sverige i egenskap av 

modern välfärdsstat. Sverige ska inte bara vara internationell förebild för en ekonomisk, 

social och miljömässig hållbarhet utan ska även omvandlas till världens första fossilfria land. 

Agendan är inte bara en angelägenhet för Sverige som land, genomförandet ligger i 

samhällets intresse som helhet. Utvecklingen ska vara inkluderande och ingen lämnas 

utanför.4 

 

Syftet med mål 7 i Agenda 2030 är att säkerställa tillgång till ekonomisk, tillförlitlig, hållbar 

och modern energi för samtliga. Sveriges energiproduktion ska baseras 100 procent på el från 

förnybara energikällor i enlighet med klimat- och miljöpolitik. Politiken ska sträva efter ökad 

andel förnybar energi och effektivare energikonsumtion med minsta möjliga påverkan på 

miljön. Inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären ska förekomma i Sverige senast år 

2045.  

 

För att nå miljömålen ska avgörande steg tas: 

 

● Målsättning om 100 procent elproduktion från förnybara energikällor enligt 

energiöverenskommelsen från 2016 och 50 procent effektivare energianvändning fram 

till 2030 jämfört med 2005.5  

 

Baserat på energiöverenskommelsen har regeringen föreslagit nya mål för energipolitiken i 

propositionen Energipolitikens inriktning6. 

 

Bland åtgärder och förslag som antagits är: 

 

● Utökning och förlängning av elcertifikatssystem för att främja förnybar elproduktion. 

 

● Investeringsstöd för elproduktion från solceller har utökats och förlängts.  

 

● Kommuner har tilldelats resurser för att underlätta vindkraftsetablering. 

 

● Nytt lagstiftningsförslag av regeringen för vattenkraft som bland annat innebär 

moderna tillstånd för vattenkraft som prövas mot moderna miljökrav.7 

 

EU:s energipolitiska mål 

 

Svenska energipolitiken utgår från regelverk som beslutas på EU-nivå.8  Mars 2007 slogs det 

fast EU energipolitikens tre pelare: 

 

- Konkurrenskraft, miljömässig hållbarhet och försörjningstrygghet. 

 

 

 
4 Regeringskansliet (2016), s. 6. 
5 Ibid., s. 20. 
6 Prop. 2017/18:228 (2018), s. 13.  
7 Regeringskansliet (2016), s. 20–21. 
8 Prop. 2017/18:228 (2018), s. 13. 
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I propositionen framgår det beslut om EU:s 20/20/20 mål om utsläpp av växthusgaser jämfört 

med 1990 ska minskas med 20 procent fram till 2020. Vidare ska 20 procent av den energi 

som EU använder komma från förnybara energikällor samt därutöver ska en 20 procentig 

primärenergibesparing genomföras fram till 2020. 

 

Enligt propositionen 2017/18:228 antog det europeiska rådet februari 2011 att år 2014 ska 

genomförandet i EU marknaden vara fullbordat. I maj 2013 fastslogs att inget medlemsland 

isoleras från EU:s gas- och elnätverk efter 2015.9  

 

Det framgick i propositionen att Europeiska rådet beslutade i oktober 2014 om en ram för 

klimat och energipolitik fram till 2030 som innebar ett klimatmål på 40 procent minskat 

utsläpp, 27 procent förpliktande mål på EU-nivå för förnybar energi och möjligen se över och 

höja klimatmålet till 30 procent innan 2020. 

 

Medlemsstaterna ska ha mål att uppnå sammanläkningsgrad för el i förhållande till installerad 

produktionskapacitet om minst 10 procent, vilket innebär att varje medlemsstat ska 

tillhandahålla handelskapacitet till grannländerna som motsvarar minst 10 procent av landets 

installerade elproduktionskapacitet10. 

 

Kommissionen presenterade 25 februari 2015 ett åtgärdspaket för genomförandet av en 

europeisk energiunion. I meddelande från EU- kommissionen föreslogs en energiunion 

bestående av fem dimensioner.11 

 

- Försörjningstrygghet 

- Inre marknad 

- Energieffektivitet 

- Minskade klimatutsläpp samt forskning 

- Konkurrenskraft12 

 

Femton konkreta åtgärder lyftes fram13 av EU-kommissionen och i en bilaga listades 43 

förslag på nya initiativ och förslag på lagar. Lagstiftningspaketet Ren energi i Europa som ska 

genomföra energipoliska målen i 2030-beslutet och energiunionen presenterades av EU- 

kommissionen november 2016.  

 

Svensk energipolitik 

 

Av riksdagen godkända riktlinjer för den svenska energipolitiken framgår bland annat kort-   

och långsiktig trygghet i försörjningen av såväl el- som andra energislag med 

konkurrenskraftiga gentemot omvärlden.14 Genom energipolitiken ska villkor skapas för 

effektiv och hållbar energianvändning, förmånlig energiförsörjning med låg negativ effekt på 

hälsa, miljö och klimatpåverkan samt förutsättningar för omställning till ett ekologiskt 

hållbart samhälle. På detta sätt främjas en bra ekonomisk och social tillväxt i hela Sverige.  

 

 
9 Prop. 2017/18:228 (2018), s. 13. 
10 Regeringskansliet (2015), s. 1. 
11 Prop. 2017/18:228 (2018), s. 13. 
12 Ibid., s. 1. 
13 Ibid., s. 13.  
14 Prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317. 
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Riksdagen beslutade 2009 om följande nya energipolitiska mål15, i enlighet med 

propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi:  

 

● Utökning av andel förnybar energi om minst 50 procent av totala energikonsumtionen 

till år 2020.    

 

● I transportsektorn ska andelen förnybar energi vara minst 10 procent år 2020.  

 

● 20 procent effektivare energianvändning till år 2020. Ett övergripande mål om 

minskad energiintensitet med 20 procent mellan år 2008 och 2020.16  

 

Riksdagen fastslog även en nationell planeringsram för vindkraft till en 

årsproduktionskapacitet 30 TWh år 2020, varav 20 TWh landbaserat och 10 TWh 

havsbaserat. 2003 infördes ett nytt stödsystem i Sverige, elcertifikatsystemet, för att stödja 

elproduktion från förnybara energikällor17.  

 

Sedan 1 januari 2012 har Sverige och Norge gemensam elcertifikatmarknad, gemensamt mål 

för att öka förnybara elproduktionen med 28,4 TWh mellan 2012 och 2020 och strävan att 

annullera elcertifikat motsvarande 15,2 TWh för Sverige och 13,2 TWh för Norge. Riksdagen 

har godkänt utökning av elcertifikatssystemet med 18 TWh nya elcertifikat till år 2030 och en 

förlängning av systemet till år 2045 som del av genomförandet av energiöverenskommelsen.18  

 

Sveriges energiöverenskommelse 

 

I överenskommelsen om den svenska energipolitiken19 enades juni 2016 Regeringen, 

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om långsiktig energipolitik för Sverige 

som innebär att ha ett högt, leveranssäkert och robust elsystem med en minimal 

miljöpåverkan till konkurrenskraftiga elpriser som ger långsiktig och tydlig marknad för 

aktörerna och skapar jobbtillfällen och investeringar i Sverige. För en övergång till 100 

procent förnybar elproduktion fram till år 2040 antogs en gemensam färdplan.  

 

Man kom överens om att den svenska energipolitiken ska bygga på samma tre grundpelare 

som energisarbetet i EU och syftar på att ena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och 

försörjningstrygghet. Utgångspunkten är att Sverige sammankopplas med grannländerna i 

norra Europa och hittar gemensamma lösningar på utmaningar på den gemensamma 

elmarknaden. 

 

Bland målen med överenskommelsen var- och är att Sverige ska ha noll nettoutsläpp av 

växthusgaser senast år 2045 och därefter uppnå negativ utsläpp. 100 procent förnybar 

elproduktion innebär inte ett stoppdatum för förbud mot kärnkraft och inte heller politiskt 

beslut för stängning av kärnkraft. Senast 2017 skulle mål för energieffektivisering för 

perioden 2020 till 2030 tas fram och beslutas om.  

 

 

 
15 Prop. 2008/09:163, bet. 2008/09:NU25, rskr. 2008/09:301. 
16 Prop. 2017/18:228 (2018), s. 14. 
17 Prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317. 
18 Prop. 2017/18:228 (2018), s. 13–14. 
19 Regeringskansliet (2018), s. 1. 
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För investeringar i förnybar energi, energiteknik och energieffektiviseringar behövs bättre 

förutsättningar, enligt överenskommelsen. Detta ska ske bland annat genom att utveckla 

energisystemet med mångfald av storskalig och småskalig förnybar produktion som anpassas 

till lokala och industriella behov.20  

 

I överenskommelsen påpekades det att på grund av den snabba energiomställningen är den 

stora utmaningen att förändra energipolitiken från fokusering på levererad energimängd21 till 

att säkerställa att det finns tillräckligt med effekt22. För att tackla effektutmaningen ansågs det 

viktigt att se över och modifiera regelverket på energiområdet, frågor gällande insatser på 

produktions-, överförings- och efterfrågesidan. 

 

The North Seas Energy Cooperation 

 

16 juni 2016 kom länderna i Nordsjöregionen23
  överens24 om starkare energisambete i syfte 

att skapa bättre förutsättningar för utveckling av havsbaserad vindkraft för att garantera en 

hållbar, säker och kostnadseffektiv energileverans i Nordsjön.  

 

Nio ministrar, unionens vice ordförande Maroš Šefčovič och kommissionären för 

klimatåtgärder Miguel Arias Cañete undertecknade en överenskommelse och handlingsplan 

som ska underlätta byggandet av saknade elförbindelser, möjliggöra mer energihandel och 

integrera energimarknaden mer.  

 

Genom stärkt samarbete ska växthusgasutsläppen minskas och försörjningstryggheten ökas i 

regionen i enlighet med viktiga mål i energiunionen. Avtalet var ett viktigt steg mot de 

klimatåtaganden som gjordes i Paris 2015.  

 

Genom en sammanslagning av energikällor möjliggörs full potential i Nordsjöns resurser till 

lägsta kostnad. Det fokuseras på fyra huvudområden i energisamarbetet mellan länderna:  

 

● Fysisk planering ämnar till att optimera bruk av begränsad yta i den användarintensiva 

delen av havet. Den fysiska planeringen omfattar datadelning, finna ett gemensamt 

tillvägagångsätt för miljöpåverkan och samordnade gemensamma tillståndsföranden.  

 

● Utveckling av elnätet krävs för att ha kapacitet för havsbaserat vindkraft. Väl anslutna 

marknader för tillgänglig el när och var det behövs. Det regionala samarbetet omfattar 

samordning av nätplanering, utveckling och utforskning av potentiella synenergier 

med offshore olje- och gassektorerna.  

 

● Deltagande länder ska i framtiden dela information om behov av havsbaserad 

infrastruktur för planering av investeringar, stödsystemanpassning och gemensamt 

mobilisera investeringskapital för projekt.  

 

● Hitta bästa praxis och harmoniseringssätt för tekniska regler och standarder i regionen. 

Syftet med samarbetet är också kostnadsminskning under produktionsanläggningens 

livscykel, för det krävs jobb för ömsesidigt erkännande av nationella standarder. 

 
20 Regeringskansliet (2018), s. 1–2. 
21 TWh. 
22 MW. 
23 Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge och Sverige 
24 Europeiska kommissionen (2016). 
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Enligt kommissionens tidigare undersökningar uppnår potentiella besparingar upp till 5,1 

miljarder euro vid samordnade metoder för nätutveckling till havs på grund av färre och 

kortare kablar behövs för anslutning av vindkraftsanläggningar till land. Genom nära 

samarbete om miljö- och havsförvaltning angående infrastrukturutveckling realiseras 

vinster.25  

 

Förnybar energi 

 

Energi som kommer från källor som naturligt förnyas konstant och inte tar slut kallas för 

förnybar energi, exempelvis energi från sol, vind, vatten och biobränsle. Den fossilfria elen i 

Sverige kommer från kärnkraft, som inte är förnybar, och förnybara energikällor 

huvudsakligen från vattenkraft. Förutsättningar för förnybar energiproduktion i Sverige är 

goda, speciellt vattenkraft och vindkraft, men vi ska inte glömma solenergi som förser jorden 

med energi motsvarande cirka 15 000 gånger den totala världsenergiförbrukningen.26   

 

Vindkraftutvecklingen  

 

Antal vindkraft i Sverige har ökats ungefär 10 gånger de senaste tio åren.27 Just nu produceras 

det runt 20 TWh från vindkraft, Sverige producerar totalt cirka 160 TWh per år och 

konsumerar 140 TWh och exporterar 20 TWh. Om två år kommer Sverige producera 40 TWh 

från vindkraft och om tjugo år ska det produceras minst 100 TWh, enligt Energimyndigheten.  

 

Vindkraftsutbyggnad 

 

Vindkraftsutbyggnaden expanderar snabbt, med elcertifikatsystemet som subventionerar 

förnybar el kommer Sverige att träffa målet och gå förbi till år 2030 om cirka 20 TWh.28 På 

kort och medellång ser det väldigt ljust ut med många fler vindkraftsparker. På lång sikt 

däremot ser man att det blir svårt med nya tillstånd för det som söks idag och 1–3 år framåt, 

för att det finns inte så många bra vindlägen där det är konfliktfritt.  

 

Det är frågan om vi kan bygga ut hur mycket vindkraft som helst på lång sikt, trots att vi 

uppskattar behovet att bygga ut 100 TWh till år 2040. Takten på utbyggnaden har gått fram 

ganska snabbt i Sverige men motståndet har ökat sedan tidigare på lokalnivå.29  

 
Tabell 1 Antal verk, installerad effekt och elproduktion fördelad på land- och havsbaserad vindkraft. 30

 

 

 
25 Europeiska kommissionen (2016). 
26 Vattenfall (2020). 
27 Andersson, C. (2020), intervju. 
28 Newell, D. (2020), intervju. 
29 Ibid. 
30 Berard, J. (2018). 
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EU:s havsbaserade förnybara energistrategi 

 

EU-kommissionen presenterade 19 november 2020 EU:s strategi för havsbaserad förnybar 

energi31 som ska bidra till mål för klimatneutralitet senast år 2050. Havsbaserad vindkraft i 

Europa föreslås utöka från dagens 12 GW till minst 60 GW senast 2030 och till 300 GW 

senast 2050. EU- kommissionen vill komplettera med 40 GW havsenergi och annan teknik 

senast 2050, till exempel flytande vindkraft och solenergi.  

 

Tillväxten utgick från enorma befintliga potentialen i Europas havsområden som innebär 

möjligheter för industrin, fler gröna jobb över kontinenten och starkare globalt ledarskap inom 

energiteknik till havs för EU. Genom tillväxten skyddas även miljön, den biologiska 

mångfalden och fisket.  

 

Verkställande vice ordförande Frans Timmermans påpekade32 att dagens strategi påvisar hur 

angelägen satsningen på havsbaserad förnybar energi är och vad det innebär för möjligheter. 

EU kan med dess stora havsområden och industriellt ledarskap anta utmaningen som EU 

redan kommit långt med. Man vill ha fortsatt främjande av ren energi, högkvalitativa jobb, 

hållbart tillväxt och internationell konkurrenskraft.  

 

Kommissionären Kadri Simson berättade33 att Europa är världsledande inom förnybar energi 

till havs och har förutsättningar att bli drivkraften för den globala utvecklingen. Insatserna 

måste höjas genom exploatering av alla möjligheter havsbaserade vindkraft erbjuder, 

omgående utveckling av annan teknik för vågkraft, tidvattenenergi och flytande solenergi.  

 

Strategin ger tydlig riktning och stabilt regelverk som är väsentliga för myndigheter, 

investerare och utvecklarna inom branschen. Ökning av produktionen inom EU är ett måste 

om klimatmålet ska nås, vilket är centralt för att tillgodose växande efterfrågan på energi i EU 

och bidra till EU:s ekonomin. 

  

Kommissionsledamoten Virginijus Sinkevičius framförde34 att strategin beskriver hur 

havsbaserad förnybar energi kan utvecklas i harmoni med naturen och med kombination av 

andra verksamheter såsom fiske, vattenbruk och sjöfart. Med förslagen skyddas den 

biologiska mångfalden och eventuella socioekonomiska konsekvenser som kan uppstå för 

branscher beroende av friska marina ekosystem uppmärksammas. 

 

Kommissionen uppmuntrade gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna 

angående långsiktig planering och utbyggnad för att främja expandering av havsbaserad 

energi.  

 

Det krävs att utvecklingsmålen för förnybar energi till havs integreras i nationella havsplaner 

som inlämnas till kommissionen senast i mars 2021 av kuststaterna. Ett regelverk för 

långsiktig planering av havsbaserade elnät kommer att föreslås av kommissionen i enlighet 

med reviderade förordningen om transeuropeiska elnät som berör tillsynsmyndigheter och 

medlemsstater i havsområdena, uppskattad investering är på cirka 800 miljarder euro fram till 

2050. 

 

 
31 Europeiska kommissionen (2020). 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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För att realisera investeringar ska följande göras av kommissionen35: 

 

● Förse en tydlig och stödjande rättslig ram samt förtydliga även reglerna för 

elmarknaden i åtföljande arbetsdokument. En bedömning ska göras om det krävs mer 

specifika och riktade regler med målsättning att översynen av riktlinjer för statligt stöd 

till miljöskydd och energi samt förnybart energidirektiv som ska underlätta en 

kostnadseffektiv utveckling av havsbaserad förnybar energi. 

 

● Stödja mobilisering av relevanta medel för att främja utvecklingen av energisektorn. 

Medlemsstaterna uppmuntras av kommissionen användning av faciliteten för 

återhämtning och resiliens och samarbete med EIB36 och andra finansinstitut för stöd 

av investeringar i havsbaserad energi genom InvestEU. Forskning och utveckling 

stödjs med medel från Horizon Europe. 

 

● Förstärka försörjningskedjan. Behovet av att öka tillverkningskapaciteten, 

utvecklingen av hamninfrastrukturen samt utöka den kvalificerade arbetskraften för 

snabbare installationstakt underströks i strategin. För att samla alla aktörer och börja 

med utvecklingen av försörjningskedjan planerar EU- kommissionen att inom 

industriforumet för ren energi anordna en särskild plattform för havsbaserade 

förnybara energikällor. 

 

Kommissionens regelbundna samråd med experter från myndigheter, berörda parter och 

forskare i syfte att analysera och monitorera miljömässiga, sociala och ekonomiska 

konsekvenser som förnybara energin till havs kan innebära för marina miljön och ekonomiska 

verksamheter. EU-kommissionen antog nya riktlinjer om vindkraftsutveckling och EU:s 

naturvårdslagstiftning.37  

 

Svensk vindkraftsstrategi    

 

Behov för utbyggnaden av både landbaserad och havsbaserad vindkraft är 100 TWh vindkraft 

fram till 2040-talet. Havs- och Vattenmyndigheten har i deras förslag till havsplaner38 gjort 

geografisk analys och regional fördelning för havsområdena som regeringen ska fatta beslut 

om senast 2021.  

  

Energimyndigheten bedömer39 att 20–30 TWh havsbaserad vindkraft möjligtvis rymmer i 

områdena som utpekats för energiutvinning i granskningsversionen av havsplanerna. Med 100 

TWh som utgångspunkt fördelas behovet till 20 TWh till havs och 80 TWh på land.  

 

Statliga havsplaneringen visar att många intressekonflikter finns även till havs när det gäller 

vindkraft. Många områden med goda förutsättningar för vindkraftsproduktion har valts bort 

under planeringsprocessen på grund av konflikter med andra intressen, merparten av områden 

har konflikter med Försvarsmaktens intressen.   

 

 

 
35 Europeiska kommissionen (2020). 
36 European Investment Bank. 
37 Europeiska kommissionen (2020). 
38 Energimyndigheten (2018), s. 3. 
39 Ibid., s. 3. 
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David Newell på Energimyndigheten säger att placering av vindkraften i norra delen av 

Sverige där det är glesbebott är problematiskt för elförsörjning eftersom fördelen med nya 

elproduktionen är att det ska placeras nära elkonsumenten i södra delar av landet för en 

välfungerande och robust elsystem.  

 

David Newell konstaterar att vindkraften bör vara jämnt utspridd över landet ur ett 

driftsäkerhetsperspektiv för minskning av variationer i elproduktionen. I och med mängden el 

som måste överföras mellan olika områden minskar behovet av omfattande 

stamnätsutbyggnad.  

 

Repowering  

 

När vindkraftverk blir gamla sjunker prestandan, haveririsken ökar och i slutändan blir kanske 

en repowering aktuell, det vill säga byta ut verkets gamla komponenter eller hela verket mot 

nyare, modernare och effektivare verk. Med dagens teknik kan verkens mängd halveras och 

samtidigt mångdubbla elproduktionen. Repowering övervägs för användning av vindkraft i 

bästa vindlägen.40  

 

1.1.1 Tillståndsprocesser  
 

Vindkraftsverksamhet är bland det som prövas mest grundligt och unikt för 

prövningsförfarande för vindkraft är aktiv tillstyrkan av kommunen för alla vindraftprojekt. 

76 procent av cirka 2500 prövade vindkraftverk avslogs perioden 2015–2018 enligt 

Advokatfirman Fröberg & Lundholms sammanställning åt Svensk Vindenergi. Generellt tar 

det 6–7 år att få miljötillstånd för större parker från det första samrådet, överklagandeperioden 

inkluderat.  

 

Miljötillståndet har vanligtvis en giltighetstid på 5 år, under tiden ska även 

anslutningstillstånd till nätet erhållas. Inte helt ovanligt att miljötillståndet löper ut innan 

nätanslutningen är klar, förlängning är oftast svårt att få. Diskussion med investerare kan 

slutföras efter erhållna tillstånd och därefter påbörja byggande av parken. Totala 

prövningstiden överstiger ofta 10 år från samrådet till miljötillstånd.41  

 

 
Figur 1 Sammandragna processen för vindkraftparksanläggning idag.42 

 

 

 

 
40 Skånes vindkraftsakademi (2018), s.4. 
41 Svensk Vindenergi (2019), 14. 
42 Ibid., s. 13. 
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Utmaningar i tillståndsprocesserna idag riskerar att fördröja expanderingen av förnybar el 

skriver Svensk Vindenergi43. För vindkraftsetablering idag krävs genomgång av två separata 

tillståndsprocesser, miljötillstånd för att bygga parken och koncession för anslutning till 

elnätet. Prövningsmyndigheterna är Länsstyrelser, Miljöprövningsdelegationer, 

Energimarknadsinspektionen och Lantmäteriet samt tillkommande remissinstanser.  

 

Tillståndsprocesser för elnät 

 

Juni 2019 överlämnades betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät44 till regeringen, 

syftet med utredningen var att se över regelverket för nätkoncessioner så det inte skapar 

ovisshet eller bidrar med onödiga hinder för aktörer inom energi, samtidigt som andra 

samhällsintressen ska värnas om.  

 

Energiöverenskommelsen från juni 2016 innebär att Sverige 2040 ska ha 100 procent 

förnybar elproduktion.  Överenskommelsen följdes av en proposition45 om energipolitikens 

inriktning, i vars det bland annat framgick ökad överföringskapaciteten i elnätet och arbeta för 

ökad sammanlänkning inom EU samt kontinuerlig utveckling av regelverket. 

1.1.2 Motstånd 
 

Christer Andersson på Vindkraftcentrum säger46 i en intervju att motstånd mot vindkraften 

finns och är välorganiserat, det finns bland annat Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL). 

Majoriteten av Sveriges befolkning är positiva till vindkraft men betydligt färre vill ha det där 

de bor. Motståndet har ökat, dels för det mycket oro, all förändring oroar. Det är bara titta på i 

en urban miljö, om man bor i utkanten och det ska bygga nytt bostadsområde mobiliserar man 

emot det och efter ett tag lugnar det ner sig.  

 

Vidare säger Christer Andersson att de som flyttade in i nya bostadsområde kommer att 

reagera lika kraftigt till ett nytt bostadsområde intill de. Det finns även andra krafter som 

försöker utnyttja vindkraftsmotståndet för att skapa lite anarki och kaos. Faktum är om man 

utger sig för att vara vindkraftsmotståndare och sprider falska fakta i syfte att samla ”likes” i 

Facebookgrupper ger det en känsla av tillhörhet som skapar engagemang.  

 

Han konstaterar att det oftast är så att majoriteten i en byggd inte är emot vindkraften men de 

som är det är oftast väldigt starka, verbala och kraftfulla i sin argumentation så det är ingen 

som törs kliva fram och säga att man vill ha vindkraft.  

 

1.1.3 Stamnätet  
 

David Newell berättar47 att stamnätet idag är inte underdimensionerad men den är heller inte 

dimensionerad för vindkraft. I Sverige har man haft vattenkraft i norr och kärnkraft i söder 

och diverse andra resurser. Stamnätet är dimensionerat till exempel att Forsmark 

kärnkraftverk distribuerar till vissa regioner eller att Luleå älvens producerade el som förs till 

specifika platser och stamnätet ska delvis föra över ström från norr till söder.  

 
43 Svensk Vindenergi (2019), s. 13. 
44 SOU 2019:30 (2019), s. 15. 
45 Prop. 2017/18:228 (2018). 
46 Andersson, C. (2020), intervju. 
47 Newell, D. (2020), intervju. 
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Problematiken enligt David Newell är att det mesta vindkraften byggs i norra delar av landet 

och överföringskapacitet är inte obegränsat, plus att om man skulle avveckla delar av 

kärnkraften skulle det behövas ersättas. Man skulle kunna bygga hur mycket vindkraft som 

helst norrut med det skulle vara ännu större problem med överföringen av el söderut.  

Antingen skulle man behöva bygga havsbaserad vindkraft i södra delen av landet eller bygga 

ut stamnätet rejält för att överföra el från norr till söder.  

 

David Newell påpekar att utbyggnad av stamnätet är en stor kostnad och tar lång tid. Svenska 

Kraftnät har inte förberett för övergången till denna typ av elproduktion som kan variera, för 

att nuvarande systemet är baserat på kärnkraft och vattenkraft.  

 

På regional nivå berättar David Newell att till exempel Värmland har satt stop för vindkraft 

för att de inte kan ta emot nya anslutningar i regionala stamnätet. Om 5–10 år kan de kanske 

ansluta nytt, kapacitetsproblemet kan vara stort i vissa delar av landet.  

 

Problemet är inte att Sverige inte producerar tillräckligt mycket el, det produceras cirka 160 

TWh per år, vi konsumerar runt 140 TWh och exporterar 20 TWh. Men man döljer problemet 

att det inte finns el överallt och när man vill ha det.48  

 

1.1.4 Kommunal vetorätt 
 

För tio år sedan behövdes miljöprövning och bygglovsprövning för vindkraft, bygglovet 

godkändes av kommunen och kunde överklagas. Tanken var att slopa dubbla prövningar 

genom att ta bort bygglovsprövningen och för att bevara kommunens inflytande tilldelades 

kommunen tillstyrkan, lagstiftare trodde inte det skulle ha så stor effekt för de såg inte hur 

motståndet skulle växa. Nu anses tillstyrkan vara problematisk för att beslutet kan varken 

överklagas eller motiveras, det är ett politiskt beslut av kommunen.49  

 

Enligt Svensk Vindenergi har kommunala vetot i Miljöbalken 16:4 resulterade i komplicerade 

tillståndsprocesser och längre handläggningstider. Lagen ger kommunerna utrymme att 

använda regelverket som ett veto med potential till förhandlingar. Eftersom kommunernas 

beslut inte kräver motivering och går heller inte att överklaga medför det oförutsägbarhet för 

grannar som kan ha åsikter på etablering samt för projektören. 

 

Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram 

en guide på hur kommuner bör förfara vid prövning av vindkraft. Vägledningen fastställer att 

kommunen ska avgöra om vindkraftsetableringen anses utgöra lämplig mark- och 

vattenanvändning utifrån långsiktigt hållbarhetsperspektiv samt ge tydliga beslut som bör 

motiveras och inte ställa motkrav i beslut om tillstyrkan.50 Kommunens översiktsplan pekas i 

vägledningen som ett centralt instrument för vindkraftsplaneringen. Vägledningen är bra men 

inte bindande och att beslutet från kommunen inte kan överklagas kvarstår, enligt Svensk 

Vindenergi.  

 

 

 

 

 

 
48 Newell, D. (2020), intervju. 
49 Ibid. 
50 Svensk Vindenergi (2020b). 
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Beslutsrätt och planeringsansvar  

 

Vindkraft inom 12 nautiska mil från kusten är i Sveriges territoriella vatten och då ska ett 

tillstånd erhållas för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken, en så kallad miljöprövning. 

En del av miljöprövningen innebär att berörda kommun måste tillstyrka varje vindkraftspark. 

Kommunen tar ett politiskt beslut om vindkraftsparken och behöver inte hänvisa till 

miljöpåverkan eller annat och det kan vara ett hinder för utbyggnaden av vindkraft, både till 

havs inom territoriellt vatten och land.51  

 

I territorialhavet delar staten planeringsansvar med kommunerna men i den ekonomiska 

zonen, 200 nautiska mil från territorialhavet, har staten ensamt planeringsansvar.52 Är man 

utanför 12 nautiska mil så är det regeringen som fattar beslut om vindkraften. I Sveriges 

ekonomiska zon är det en annan prövningsprocess som gäller där regeringen tar hänsyn till 

miljöpåverkan och försvaret mm.53  

 

 
Figur 2 Begrepp, gränser och planeringsansvar för vindkraft till havs.54 

1.1.5 Försvarsmakten 
 

Inför alla beslut om tillåtelse av vindkraftsetablering får Försvarsmakten yttra sig. 

Försvarsmakten har i praktiken vetorätt mot nya vindkraft genom sin starka ställning i 

miljölagstiftningen. De facto används vetorätten flitigt som oftast hänvisas till rikets säkerhet 

vid avslag till vindkraftsetablering. Detta omöjliggör en rimlig prövning av ställningstagande 

av Försvarsmakten och hejdar projektören från att modifiera utformning av vindparken för att 

kunna få den godkänd. 55  

 

Försvarsmakten åberopade 2010 sitt veto och införde förbud av vindkraft i 40 kilometers radie 

runt sina flygplatser, så kallade stoppområden. Restriktionerna utökades så att MSA 

(Minimum Sector Altitude) ytor där lägsta flyghöjd bestämts, skjutområden och områden runt 

väderradarstationer omöjliggör vindkraft, oftast är områden med bästa vindförhållanden.56 

Försvarets vindkraftsrestriktioner söder om Gävle motsvarar totalt mer än halva landytan.Vid 

införandet av stoppområden inledde Försvarsmakten överklaganden av lämnade tillstånd utan 

tidigare invändningar, mesta dels tillstånd enligt Plan- och bygglag-ärenden (PBL) före 2009. 

 
51 Granit, J. (2020), s. 12. 
52 Granit, J. (2020), s. 12. 
53 Newell, D. (2020), intervju. 
54 Granit, J. (2020), s. 12. 
55 Svensk Vindenergi (2020b). 
56 Ibid. 
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I fallet Försvarsmakten får rätt skall vindkraftsverken rivas, många av ärenden har nått 

regeringen som oftast går Försvarsmaktens linje utan att ifrågasätta om tillkommande 

vindkraftverk påverkan Försvarsmaktens verksamhet eller ta hänsyn till sökandes 

rättssäkerhetsrätt och förutsebarhet i processen. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) hade 

uppdraget att utföra internationell jämförelse i frågan om militär verksamhet och vindkraft.57 

 

1.1.6 Artskydd 
 

Att få tillstånd för vindkraft enligt Miljöbalken i områden där fåglar förekommer blir allt 

svårare trots att inget tyder på att vindkraften påverkar beståndet av någon fågelart på 

nationell nivå, enligt Naturvårdsverket58. Sverige har mer förutsägbara tillståndsprövningar 

men striktare bedömningar. Risken bedöms för att enskilda individer av arten ska skadas eller 

förolyckas istället för populationspåverkan. Inte bara vindkraftparker kan få avslag men även 

infrastrukturprojekt kan förhindras på grund av enskilda fåglar.  

 

1.1.7 Anslutningskostnad 
 

Regeringen förväntas59 inom kort lämna förslag på slopad anslutningskostnad för vindkraft till 

havs, ett förslag som leder till stora och kostnadseffektiva utsläppsminskningar, säkrad 

elförsörjning, lägre elpriser och etablering av nya företag i Sverige. Vindkraft till havs i 

omvärlden byggs ut och planering pågår i full fart.  

Kraftigt skärpta klimatmål från EU inom snar framtid väntas och EU-kommissionen kommer 

att introducera en strategi för havsbaserad vindkraft i Europa inom kort.  

 

● Ökad elanvändning i omställning till fossilfritt samhälle och elektrifiering av 

transporter och industrier.  

 
● Ny produktionskapacitet i mellersta och södra Sverige på grund av 

överföringskapacitetsbrister norrifrån. 

 

● Växande vätgasproduktion i EU och Sverige där storskaliga vindkraftsparker betraktas  

ledande i omställningen.60  

 

Byggs elproduktionen inte ut i takt med ökad elektrifiering kommer Sverige på sikt behöva 

importera el, mestadels fossilbaserat. Med havsbaserad vindkraft kan man både klara av 

omfattande elektrifiering och fortsätta med elexport för utfasning av kolkraft i grannländerna, 

för Sverige betyder det klimatnytta och förstärkt konkurrenskraft.61  

 

 

 

 

 

 

 
57 Svensk Vindenergi (2020b). 
58 Rydell et al. (2011), s. 41–42 
59 Burenius et al. (2020). 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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Enligt EU-kommissionen krävs62 450 GW havsbaserat vindkraft i EU för att möjliggöra 

klimatneutralitet år 2050, för Sverige innebär det 20 GW som motsvarar cirka 80 TWh 

produktion. För att sätta det i perspektiv så uppskattas Sveriges elkonsumtion vara 200 TWh 

el om 20 år. 2018 ville Energimyndigheten möjliggöra för cirka 50 TWh vindkraft till havs 

men Havs- och Vattenmyndigheten lyckades endast peka ut områden som teoretiskt 

producerar 23–31 TWh el.63  

 

Tydligt är att andra intressen prioriteras gentemot vindkraft, områden i havsplanen utökas om 

viljan finns och tekniken idag möjliggör vindkraft i djupare vatten.  Storskalig elproduktion 

från havsbaserad vindkraft är möjlig tidigast år 2030 på grund av dagens förutsättningar som 

exempelvis kapacitetsbrist i elnätet och vaga politiska incitament. Mer förutseende planering 

av utformning av elsystemet krävs i Sverige för att klara den framtida elförsörjningen.64 Cirka 

0,6 miljoner ton växthusgaser minskas för varje TWh havsbaserad vindkraft enligt rapporten 

Svensk Vindkraft kan minska klimatutsläppen med 50 procent65.  

  

Att staten åtar sig anslutningskostnaden möjliggör en snabb utbyggnad, är troligtvis en av 

mest kostnadseffektiva åtgärder för minskat utsläpp och är ett starkt stöd för allmänheten.  

61 procent av 1000 svarande i en ny Sifo-undersökning anser att slopad anslutningskostnad 

för havsbaserad vindkraft är ett bra förslag, 19 procent tycker det är dåligt och 20 procent är 

tveksamma. Bortsett från ett parti, stöds förslaget av majoriteten av partiers sympatisörer i alla 

åldrar och kön.66  
Figur 3 Fördelning av havsbaserad vind, vision 2050. 67

 

 
62 Se figur 2. 
63 Burenius et al. (2020). 
64 Burenius et al. (2020). 
65 Henryson, J., Westander, H. (2019), s.7.  
66 Burenius et al. (2020). 
67 Freeman et al. (2019), s.8. 
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1.1.8 Aktörer i branschen 
 
Energimyndigheten  

 

Enligt David Newell68 jobbar Energimyndigheten bland annat med tillstånds- och 

planeringsfrågor för både havs- och landbaserad vindkraft. Det kan handla om allt från 

yttranden från Energimyndigheten i ett specifikt fall, vindkraftsplan i en kommun eller 

översiktsplan, tillståndsärenden och andra ärenden. Energimyndigheten driver även 

forskningsprogrammet vindval där man finansierar forskning om vindkraftens påverkan på 

människor, miljö och arter. 

 

Energimyndigheten jobbar även med nationella strategin för en hållbar utbyggnad av 

vindkraft i samverkan med Naturvårdsverket och samarbetar även med andra intressenter som 

Försvarsmakten, Sametinget och Riksantikvarieämbetet med flera för att ta fram en plan för 

en strategi på hur vindkraft i Sverige kan ske på ett hållbart sätt. Strategin är övervägande för 

landbaserad vindkraft.69 

 

Svensk Vindenergi  

 

Svensk Vindenergi70 är en branschorganisation för företag verksamma inom vindkraft och 

förnybar energi som omfattar medlemmar så som kraftbolag, kommunala energibolag, 

projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer till 

vindkraftbranschen. Övergripande målet för föreningen är bred folklig förankring till 

vindkraften.  Föreningens verksamhetsidé och uppgift är att tillvarata medlemmarnas 

ekonomiska intressen genom att: 

 

● Förmedla och framhäva vindkraftens bästa och vara vindkraftbranschens 

gemensamma röst i samhället. 

 

● Stödja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige till full potential och bidra till 

långsiktigt hållbart samhälle som bemöter klimatutmaningen genom strategiutveckling 

och tillväxtinitiativ samt eliminera hinder som hämmar vindkraftens fulla potential. 

 

● Kommunicera fördelar och potential med vindkraften till politiker, opinionsbildare, 

beslutsfattare, media, andra viktiga sakägare och allmänheten. 

   

● Vara centrala navet och nätverket för vindkraftfrågor för medlemmar och andra 

intressenter för att stimulera dialogen i samhället.  

 

Vindkraftcentrum 

 

Christer Andersson berättar71 att Vinkraftcentrum är primärt ett nationellt projektkontor för 

förnybart- och näringslivsutveckling. Organisatoriskt är de anställda hos Strömsunds kommun 

men uppdragsgivaren är Energimyndigheten som står för 100 procent av vindkraftcentrums 

verksamhet.  

 

 
68 Newell, D. (2020), intervju. 
69 Ibid. 
70 Svensk Vindenergi (2020), Om oss. 
71 Andersson, C. (2020), intervju.  
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Vinkraftcentrum är förlängda armen till Energimyndigheten som ska jobba med kommuner, 

regioner, vinkraftprojektörer, företag och andra intressenter. I grunden har de ett främjande 

uppdrag för fortsatt vindkraftutbyggnad samt för energi- och klimatomställningen för att hitta 

så många nya affärsmöjligheter som möjligt och få in svenska nationella, regionala och lokala 

företag mot denna explosionsartade ökande branschen.72  

 

Kommunen 

 

För att tillstånd för stora vindkraftverk ska beviljas krävs tillstyrkan för etableringen av 

kommunen där verken ska byggas. Kommunernas roll är central i en tillståndsprövning trots 

att tillståndsansökningarna för stora vindkraftsanläggningar prövas av 

Miljöprövningsdelegationen.73  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

I Sverige har teknikutvecklingen av vindkraft har halverat kostnaden för ny landbaserad 

vindkraft och kan framöver byggas utan stöd. Tillgången på goda vindlägen och väl utvecklad 

nätinfrastruktur är centrala för hållbar och kostnadseffektiv utbyggnad. Havsbaserad vindkraft 

som kan ha stor betydelse för energiomställningen har inte utvecklats i samma takt som 

landbaserad vindkraft. Trots vindkraftens uppenbara fördelar återstår flera hinder för 

utbyggnaden av förnybara energiproduktionen.       

 

Regeringens Energiöverenskommelse, målet om 100 procentig förnybar elproduktion fram till 

år 2040 har ökar investeringar lavinartat. För att klara av målet fram till år 2040 krävs en 

årsproduktion på minst 90 TWh från vindkraft.  

 

Enligt Svensk Vindkraft behövs politiska förutsättningar för att komma igång med jämn och 

storskalig havsbaserad vindkraft elproduktion samt öka överföringskapaciteten i elnätet. Även 

effektivare tillståndsprocesser är en viktig faktor för att kunna locka investerare och snabbare 

kunna påbörja byggandet. Undanröjs hindren kan realisering av vindkraftens fulla potential 

påbörjas, vilket kommer att generera jobbtillfällen och tillväxt.   

  

1.3 Syfte 
 

Uppsatsen ämnar undersöka de vanligaste hindren i Sverige för utbyggnad av vindkraft. För 

att uppnå uppsatsens syfte redovisas vilka åtgärder som har föreslagits eller vilka åtgärder 

som ska vidtas för att underlätta den framtida utbyggnaden av vindkraft. Redovisningen ger 

en överblick vad som sagts i frågor som subventioner och slopade anslutningskostnader, 

kommunens bestämmelserätt och Försvarsmaktens stoppområden.  

 

1.4 Frågeställning 
 

Vilka är vanligaste hindren för vindkraftsprojekt? 

Vad har föreslagits för att underlätta för utbyggnad av vindkraft? 

 

 

 

 
72 Andersson, C. (2020), intervju. 
73 Newell, D. (2020), intervju. 
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2. Metod 
 

Ordsökning 

Litteratur söktes till en början med orden vindkraft, vindkraft strategi, strategi för vindkraft, 

vindkraft till havs, vetorätt vindkraft och Försvarsmakten vindkraft i Googles sökmotor under 

arbetets gång. 

 

Offentliga handlingar  

Underlag för uppsatsen samlades in från befintliga myndighetsrapporter, fallstudie, 

pressmeddelanden från EU-kommissionen och regeringspropositioner.  

 

Debatter 

Vidare tar uppsatsen upp debattinlägg, replik och myndighetsutredningar som berör aspekter 

av vindkraftens utbyggnad som exempelvis slopad anslutningskostnader för vindkraft till 

havs. 

 

Branschorganisationer  

I uppsatsen har mycket av Svensk Vindenergi rapporter och artiklar används. Svensk 

Vindenergi, en branschorganisation som gör ganska mycket inspel till propositioner. Inspelen 

som syns mer i medierna och gör vindkraft aktörernas röst hörd. Inspelen är informella och 

kan uppfattas mer som åsiktsformulering och lobbying än granskning och saklig 

argumentation. 

 

Intervjuer  

För rapporten har intervjuer av personer med lång erfarenhet inom vindkraftsbranschen 

utförts. Intervjuer gjordes 2020-12-17 med David Newell projektledare och analytiker på 

Energimyndigheten och 2020-12-21, intervjun utgick från frågor enligt Bilaga A. Andra 

intervjun gjordes med Christer Andersson som är senior analytiker på Vindkraftcentrum med 

gedigen erfarenhet i branschen, grunden för intervjun enligt Bilaga B.  

 

3. Resultat 
 

I detta kapitel ska hinder och åtgärder inom vindkraftsutveckling redovisas.  

 

3.1 Tillståndsprocesser 
 

Svensk Vindenergi 

 

Enligt Svensk Vindenergi krävs74 myndighetsmedverkan och effektivare regelverk om 

Sverige ska nå klimat- och energimål på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt genom att 

Miljöbalken kompletteras med mer tyngd för klimatnyttan när den vägs mot andra intressen 

samt att regeringen uppdaterar myndigheternas instruktioner.  

 

 

 

 
74 Svensk Vindenergi (2019), s. 13. 
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Svensk Vindenergi betonar att klimatnyttan försummas i praktiken när den övervägs mot 

andra intressen trots breda insikten om brådskande behovet av minskade utsläpp. Som en 

första åtgärd bör klimatfrågan omfattas i myndighetsbesluten genom uppdaterade 

instruktioner till myndigheter vilket gör intresseavvägningarna lättare när det gäller till 

exempelvis frågor angående artskydd, rennäring och försvarets restriktionsområden.  

 

En annan betydande förändring är uppdatering av Miljöbalken så att klimatnyttan i prövningar 

får större genomslag, då tillämningar av lagen idag leder till komplexa tillståndsprocesser och 

dröjsmål av investeringar och nya projekt i Sverige. Även ökat samarbete mellan 

myndigheterna kan leda till effektivisering av arbetet. Uppmuntran och kravställning på 

samverkan av regeringen mellan involverade i prövning av vindkraft, bland annat 

Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Energimarknadsinspektionen, Havs- och 

Vattenmyndigheten, kan Sverige nå målen på ett kostnadseffektivt sätt.75 

 

Energimyndigheten 

 

David Newell berättar76 att för en tillståndsprövning inom 12 nautiska mil från land behövs en 

konstruktion, tillstånd för nätanslutning och det ska prövas för vattenverksamhet och enligt 

kontinentalsockellagen. Miljötillståndet är mer komplicerat, då ska projektören lämna in en 

ansökan med upprättad artinventering i området och påverkan på dessa, troligtvis anlitar man 

en oberoende konsult för inventeringsuppdraget.  

 

Därefter säger David Newell att ett samråd med berörda kommunerna och myndigheter ska 

hållas där man har möten och presenterar vad och hur man ska göra, man får då feedback eller 

kommentarer från de deltagande, tillstyrkan måste tillges som ibland kallas för det 

kommunala vetot. Beslutsfattare är kommunfullmäktiga som ibland kan ha politiskt tryck av 

medborgarna som inte vill att det ska tillstyrkas.  

 

Vidare inlämnas en ansökan med miljöpåverkan/miljöbedömningen d v s vad man bedömer 

kommer att påverkas vid byggnation av vindkraft, som lämnas in till 

Miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen som fattar beslut baserat på utredningar man 

gjort och vad som har sagts i samrådsfasen.  

Efter att Länsstyrelsen har beviljat ansökan är det inte ovanligt att beslutet överklagas till 

Mark- och miljödomstolen som första instans och överklagan till Mark- och 

miljööverdomstolen och som andra instans som slutgiltiga beslutsfattande instans.  

 

Processen till erhållet tillstånd kan ibland ta upp till 10 år från det att man gjort förarbete, 

lämnat in ansökan till Miljöprövningsdelegationen och gått igenom processen av överklagan.  

Tillstånden är giltiga 20–25 år, det brukar motsvara livslängden på vindturbinerna.  

För ombyggnation eller byte av turbiner i samma ställe så kallad Repowering krävs ett nytt 

tillstånd och för ändringar efter erhållet tillstånd behövs ett tillståndsändringsbeslut.77  

 

Efter beslutet löper en igångsättningstid på 2–3 år för att sätta igång vindkraftparken. 

Miljötillstånd och koncession tar lång tid att erhålla, processerna brukar dras ingång samtidigt 

men det kan innebära en risk för projektören om miljötillståndet avslås. Projektören får oftast 

avsätta flertal miljoner på alla utredningar som ska göras för ansökan.78   

 
75 Svensk Vindenergi (2019), s. 13. 
76 Newell, D. (2020), intervju. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
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Tillståndsprocesser för elnät  

 

Svensk Vindenergi 

 

Ett starkt elnät är en grundläggande infrastruktur och central beståndsdel för Sveriges 

krisberedskap och totalförsvarets behov, styrande regler för elnätet är därför avgörande och 

bör vara i takt med samhällsutvecklingen. Ökad elproduktion av väderberoende kraft och 

växande småskalig elproduktion gör regelverk som tillåter och möjliggör anpassningen till 

nya förutsättningar effektivare. Nya krav behövs på elnätet som kommer att påverkas av 

elektrifiering av bland annat transportsektorn och industrin.79  

 

Verksamheter, bostäder eller mindre områden kan möjligen ha eget elnät för att internt styra 

och fördela användningen och elproduktion. För att uppnå gemensam elmarknad arbetas 

europeiska lagstiftningen fram inom EU som ställer krav på svenska lagstiftningen.  

 

Förutsättningar för effektiv hållbar energianvändning och kostnadseffektiv svensk 

energiförsörjning med låg inverkan på hälsa, miljö och klimat är målet för svensk 

energipolitik, för både privatpersoner och företag.80 Förutsedda utmaningar med stora 

variationer i effektbehov och effekttillförsel på ett kostnadseffektivt sätt måste framtida elnät 

klara av.  

 

Frågan är om aktuella regelverk för koncessionstillstånd ger elnätets aktörer korrekta 

förutsättningar för att klara av kraven för dagens och framtidens energisystem. Dels växer 

behovet av förutsättningar på flexibilitet och effektivitet för anslutningar av el från förnybara 

energikällor, dels för anslutning av elintensiva verksamheter.81  

 

För modernt, tydligt och ändamålsenligt regelverk krävs enligt utredningen82 att man ska: 

● Ta fram förslag på författning som moderniserar, förenklar och förbättrar 

elnätsregelverket. 

● Ta hänsyn till elnätets vikt som grundläggande infrastruktur. 

● Se till om samverkan mellan förslagen som lagts och läggs. 

 

 

 

 

 
79 Svensk Vindenergi (2019), s. 15. 
80 Ibid., s. 13. 
81 SOU 2019:30 (2019), s. 52. 
82 Ibid., s. 6. 
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Tillståndsprocesser för Repowering 

 

Svensk Vindenergi 

 

De flesta vindkraftsetableringar till och med år 2015 kommer att nå sin tekniska livslängd år 

2040, repowering möjliggör potentiellt flerdubbling av produktionen idag. Sveriges äldsta 

vindkraftverk finns i södra delen av landet, i Skåne, Halland, Västergötland och Gotland. 

Potentialen är enorma i dessa områden och det vore värdefullt att öka förnybara 

elproduktionen, exempelvis moderniserades vindkraftsparken Näsudden på Gotland där 58 

gamla vindkraftsverken ersatts med 27 nya. Elproduktionen fyrdubblades samtidigt som den 

lokala påverkan minskades genom mindre intrång.83  

 

Särskilt tillståndsförfarande krävs för att realisera potentialen för repowering vilket möjliggör 

vidare produktion i områden som redan tagit anspråk för vindkraft. Regeringen förslås ge 

Energimarknadsinspektionen och Naturvårdsverket uppdraget att utforma särskilt 

tillståndsförfarande för repowering i enighet med EU:s förnybarhetsdirektiv som ska gälla 

senast 2021.84 

3.2 Motstånd 
 

Vindkraftcentrum 

 

Om hur motståndet ska avta säger Christer Andersson på Vindkraftcentrum, att han har gjort 

ett stort antal studier som visar att vindkraft ger ganska många arbetstillfällen och 

utvecklingsmöjligheter, både kort och långsiktigt. Det där kommer att svänga för det har blivit 

så uppenbart med klimat- och energiomställningen att billig grön energi skapar andra 

etableringar, det är bara titta på Norr- och Västerbotten.  

 

Northvolt bygger fabrik med 3000 anställda och uppskattas bidra till 3000 indirekta 

jobbmöjligheter, Facebook har sitt stora datacenter och det största som allmänheten inte 

kanske känner till är SSAB som ska vara först med att tillverka stål utan kol. LKAB ska också 

styra om sin malmproduktion som i sin tur kommer att generera 4000 arbetstillfällen årligen i 

tjugo år och 400 miljarder i investeringar. Anledningen till att det sker mycket i norra Sverige 

är att det finns stor tillgång på grön förnybar el.85  

 

De som har det i framtiden får per automatik ett stabilt bra elnät, vi har Europas lägsta 

elpriser, en stabil demokrati och vi har bästa förutsättningar att producera grön vätgas. 

Andersson tror att om fem år kommer kommunerna att konkurrera om att få dessa 

etableringar.86  

 

 

 

 

 

 

 
83 Svensk Vindenergi (2019), s. 15. 
84 Ibid., s. 16. 
85 Andersson, C. (2020), intervju. 
86 Ibid. 



21 

 

3.3 Stamnätet 
 

Svensk Vindenergi 

 

Ny statistik från Svensk Vindenergi visar87 164 MW beställd vindkraft i Sverige under tredje 

kvartalet 2020 med flera försenade projekt. Skälet till få nya beslut på investeringar är 

huvudsakligen stamnätets kapacitetsbrist.  

 

 
Figur 4 Statisk på nya vindkraftskontrakt av Svensk Vindenergi. 88 

Nu när en rad sektorer ska elektrifieras står Sverige och Europa inför en genomgripande 

omställning samtidigt har vi kapacitetsbrist på stamnätet och begränsade exportmöjligheter. 

Enad politik kring behövande åtgärder och effektiva insatser krävs i Sverige säger VD på 

Svensk Vindenergi Daniel Badman.89 Under tredje kvartalet 2020 rapporteras 164 MW 

bindande kontrakt jämfört med 335 MW i snitt under senaste fyra kvartal eller 686 MW under 

samma kvartal förra året. Tillfällig nedgång förväntas med det kan finnas en risk med 

ytterligare förseningar framöver på grund av begränsningar på infrastrukturen.  

 

Strategisk analytikern på Svensk Vindenergi Daniel Kulin påpekar90 att det investeras cirka 6 

miljarder kronor årligen på svenska elnätet, som är en konservativ satsning då Sverige 

importerar kol för lika mycket pengar och det investeras 20 miljarder kronor årligen i 

vindkraftsindustrin. Med ökad väderberoende kraft är beroende av ökade utlandsförbindelser 

avgörande dels för att utjämna kraftsystemet, dels för att den ökade fossilfria elproduktionen 

kan exporteras och bidra till grön tillväxt och reducerade utsläpp i grannländerna.  

 

Sveriges elexport har ökat sedan 2010 då utbyggnaden av vindkraft tog fart, det motsvarar 

idag ungefär 15 procent av elproduktionen eller ett värde på över 10 miljarder kronor.91  

 

 

 

 

 
87 Svensk Vindenergi (2020a).  
88 Svensk Vindenergi (2020d), s.3. 
89 Svensk Vindenergi (2020a). 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
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- Kapacitetsbristen måste åtgärdas snarast för att bibehålla investeringsförtroendet och inte 

dämpa omställningstakten. Att Svenska Kraftnät meddelar planer om ökade satsningar i 

nätinfrastruktur är inte tillräckligt, regeringen bör ge ansvariga myndigheter uppdraget att ta 

fram förslag på hur tillståndsprocesserna för utbyggnad av stamnätet ska effektiviseras 

omgående.92 

 

3.3.1 Elnätsanslutning 
 

Svensk Vindenergi 

 

Det råder stora utmaningar med anslutning av vindkraft till elnätet och få bekräftelse om 

anslutningsmöjligheterna och kostnader i ett område inom rimlig tid och är mycket svårt. 

Osäkerhet gäller om vilka ledningar är koncessionspliktiga och koncessionerna har en tendens 

att bli dyrare och mer utdragna. Villkoren på tekniska detaljer är höga och svåra att förutse 

innan miljötillståndet för vindkraftparken vunnit laga kraft.93 

 

I och med att teknikutvecklingen är snabb gör det att tekniken som tillståndet gäller för hinner 

föråldra och ändra på villkoren är svårt. Hur flera av utmaningarna kan mötas och som snarast 

bör införas framkommer i nätkoncessionsutredningen SOU 2019:30.  

 

Direkta eller indirekta anslutningar mot stamnätet sker alltmer i och med att vindkraftparkerna 

blir större. Processen för anslutning mot stamnätet upplevs vara ett av de största hindren för 

anslutning. Att få ett förhandsbesked om anslutningsmöjlighet av en vindkraftspark mot 

stamnätet kan ta över två år.  Processen är oflexibel och går inte i takt med miljötillstånds-och 

investeringsprocessen för vindkraftsetablering. I ett vindkraftsprojekt är elnätsanslutningen en 

av de mest besvärliga delarna, dessutom försvåras omständigheterna med att det börjar bli 

fullt i elnätet som innebär att åtgärder för kapacitetsökning synnerligen behövs i norra delar 

av Sverige. 94 

 

3.3.2 Nätkoncession 
 

Svensk Vindenergi 

 

Enligt Svensk Vindenergi krävs95 många nya tillstånd för vindkraft för att nå 100 procent 

förnybar elproduktion och minst 90 TWh vindkraft fram till 2040. För att undvika dyra 

utbyggnader måste utdragna handläggningstider för miljöprövningar och nätkoncessioner 

förkortas. Brist på flexibilitet, utdragna ledtider och vag samordning mellan myndigheterna är 

gemensamma problem i tillståndsprocesserna för miljö och nät.  

 

Vidare skriver96 Svensk Vindenergi att Europaunionens reviderade förnybarhetsdirektiv 

kräver enklare och kortare tillståndsprocesser för förnybar elproduktion. Direktivet som senast 

till juni 2021 ska implementeras i svensk lag och som möjliggör parallella tillståndsprocesser 

för vindkraftspark och nätanslutning. Två faktorer förvårar parallella processer idag:  

 

 
92 Svensk Vindenergi (2020a). 
93 Svensk Vindenergi (2019), s. 14. 
94 Ibid., s. 14. 
95 Ibid., s. 15. 
96 Ibid., s. 15. 
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okunskap om aktuella effektnivåer för koncessionsansökan innan miljötillståndet erhållits och 

hög ekonomisk risk med att ansöka om koncession innan erhållet miljötillstånd.  

 

Ökad flexibilitet för till exempel tornhöjd, rotorblad storlek och placering av vindkraftsverk 

krävs för miljö- och energieffektiv utbyggnad av vindkraft för att kunna utnyttja 

teknikutvecklingen och potentiella produktion.97  

 

Energimyndigheten 

 

David Newell på Energimyndigheten säger att pratats mycket men desto mindre händer, det 

skulle krävas omfattande ändringar i förvaltningslagen, Miljöbalken och annat. I Sverige är 

miljöprövningen noggrann och omfattande och det är många parter som kan överklaga i 

Sverige enligt Miljöbalken. Det skulle krävas ganska stora förändringar och är politiskt svårt 

att genomföra. Dessutom så saknas det politisk vilja att göra ändringar. Ett alternativ att 

påskynda processer skulle vara att utöka anställda i domstolar eller i 

Miljöprövningsdelegationerna, ganska omfattande och kostsamt under en viss period, men 

behovet avtar efter några år när det inte byggs så mycket mer vindkraft.98  

 

3.3.3 Elektrifiering 
 

För elektrifieringen av industrin och elbilens framtid krävs en rejäl utbyggnad av Sveriges 

elsystem som beräknas kosta 50–60 miljarder per år.99  För att reducera växthusgaser och 

undvika miljardböter och förbud av EU och politiker i och med kommande skärpta 

utsläppskraven planerar samtliga storskalig utrullning av eldrivna bilar.  

 

Till 2045 ska allt utsläpp från bilar, lastbilar och bussar helt bort, vilket är en enorm ändring 

då transporterna idag står för en tredjedel av allt koldioxidutsläpp i Sverige med för det krävs 

mer elproduktion, mer elnät och en stor samhällsomvandling. En förändring på elsystemet 

som kan jämföras med förändringen när vattenkraften och kärnkraften byggdes ut för några 

decennier sedan.  

 

Produktionen behövs eventuellt nästintill fördubblas och frågan är var all ny el ska komma 

ifrån. Vatten- och kärnkraft dominerar svensk elproduktion med vindkraft som ökar snabbt sin 

andel. Inga planer på utbyggnad av vattenkraft finns och kärnkraften är omdiskuterad och som 

enligt Energimyndigheten går mot sitt slut kring 2045. Energimyndigheten förväntar sig mer 

utbyggnad av vindkraft till lands och havs då vindkraften nu är kostnadsmässigt 

fördelaktigt.100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
97 Svensk Vindenergi (2019), s. 15. 
98 Newell, D. (2020), intervju. 
99 Augustsson, T. (2021). 
100 Ibid. 

https://www.svd.se/av/tomas-augustsson
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Svenskt Näringsliv 

 

Utredningen Kraftsamling Elförsörjning som Lina Håkansdotter101 lät göra pekar på två 

alternativ för ökad elproduktion framöver. Vatten, kärn- och vindkraft står för cirka tredjedel 

var av elproduktionen i Sverige i ena fallet och i fallet där kärnkraften antas fasas ut står 

vattenkraften för en tredjedel av elproduktionen och vindkraften för resterande produktion.  

Lina Håkansdotter påpekar102 att ett system i Sverige som bygger 100 procent förnybar 

energiproduktion från endast vind- och vattenkraft är fullt möjligt men blir 40 procent dyrare 

än om man skulle ha kärnkraft. Argument som Lina Håkansdotter menar på att det produceras 

för lite när det inte blåser mycket och med vindkraft krävs batterilager, vätgaslager eller 

alternativa lösningar för energilagring som driver upp kostnaden i sin helhet.  

 

Till 2045 behövs allt befintligt vindkraftverk bytas ut med tillkommande nya elnät, 

elnätsutbyggnaden beräknas landa på 550 miljarder kronor de kommande 25 åren vilket ger 

investeringsbehov om cirka 50 miljarder per år för att klar elektrifieringen, ett behov som 

tidigare estimerats till cirka 30 miljarder per år. Beräkningarna påpekas vara osäkra som 

bekräftas av Lina Håkansdotters uppskattning103på 60 miljarder per år.  

 

Elbranschen räknar med snabb omställning till elektrifiering av trafiken, cirka 3 TWh el 

används av transporterna idag mesta dels el till tåg. Lina Håkansdotter skriver104 att deras 

beräkningar visar att 70 TWh fossila bränslen används av transportsektorn idag, med 

elektrifieringen klarar de sig på 26 TWh el.  

 

Energiministern 

 

Energiministern Ander Ygeman tydliggör105  att även med elöverskott idag behövs mycket 

mer framöver, och med nya generationens elektrifiering kan behovet av el öka till 200–220 

TWh. Någon ny investering i ny kärnkraft är svårt att se med dagens kostnader men 

reinvestering i befintliga kan vara ett alternativ. Svenska Kraftnät har fått i uppdrag att fram 

till september 2021 se över ändringar som krävs för att täcka behovet för balansering av 

vindkraft när det inte blåser.  

 

Enligt Anders Ygeman ligger inte problemen i elproduktionen där aktörer finns som täcker 

behovet vid underskott, elnätet är utmaningen. Flertal varningar har framförts senaste tiden 

om problem med elnäten kan hämma industrisatsningar i Skåne och byggandet av nya 

datahallar till Stockholms tunnelbaneutbyggnad. Ett helt nytt elnät krävs när behovet ökar på 

grund av vägarna där personbilar och elkrävande lastbilar behöver platser för snabbladdning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 Chef för hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. 
102 Augustsson, T. (2021). 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 

https://www.svd.se/av/tomas-augustsson
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Energiföretagen 

 

Per Holm från branschorganisationen Energiföretagen säger att mycket mer elnät krävs, 

särskilt stamnät, för den massiva elektrifieringen men som det ser ut idag kan det ta 10–15 år 

innan miljötillstånd enligt Miljöbalken för elnät medges, själva byggtiden tar inte mer än 1–2 

år. Enligt projektledaren på branschorganisationen Energiföretagen106 Anna Regnstrand är 

tillståndsprocessen är det största hindret på grund av myndigheter ska godkänna, överklagan i 

domstolar hanteras, bristande samordning och mycket dubbeljobb. Anders Ygeman samtycker 

om hindren men påpekar att Energimarknadsinspektionen har fått mer budget för att förkorta 

tider och att Svenska Kraftnät ändrar regler.  

 

Regeringen ska till våren framta förslag på hur elnätet ska byggas snabbare. Förslag på 

åtgärder som kan spara ett par år på stamnätets utbyggnad och halvera tiden för några lokala 

och regionala nät. Mer måste göras, beslutsvägen trimmas och jobbet ska göras snabbare och 

parallellt, målet är att en halvering av tillståndstiden.  

 

Enligt Energiföretagen är det omöjligt att hinna107 med utbyggnadsbehovet med dagens regler 

och risken finns att elektrifieringen av bilar och industrin inte fungerar som planerat om inte 

nya nät byggs snabbare än idag. För att klara satsningarna uppskattar Energiföretagen 

investeringar på cirka 670 miljarder i elproduktionen under kommande 25 åren, hälften av 

summan till att utöka kapacitet och resterande till att förnya det befintliga. Enligt elbolaget 

Ellevio som ansvarar för elnätet i Stockholm uppskattar 10 gånger mer elbehov än idag för 

transporter i Västberga och Årsta partihallar i Stockholm när lastbilarna elektrifieras.  

 

3.4 Kommunal vetorätt 
 

Det kommunala vetot har stoppat108 minst 1 277 vindkraftverk under pågående 

tillståndsprocess sedan 2014 visar en undersökning 2020, det motsvarar drygt hälften av de 2 

323 verk som beviljades tillstånd under samma period.  

 

Svensk Vindenergi 

 

Kommunerna har sedan 2009 beslutsrätt om vindkraftsetableringar som tillståndsprövas enligt 

Miljöbalken, kommunala vetot. Syftet med införandet av vetot var förenkling och förkortning 

av handläggningstiden och främja utbyggnaden av vindkraft i Sverige men i verkligheten 

resulterade det i försvårade tillståndsprocesser och långa handläggningstider. Utan tvekan ska 

kommuner ha stor påverkan på var utbyggnaden av vindkraften ska vara.109  

 

Genom översiktsplanen kan kommunen styra110 vindkraftens lokalisering och som central 

remissinstans i tillståndsprövningen. Vetot är inte förenligt med kraven för förenkling och 

kortare tillståndsprocesser i reviderade EU:s förnybarhetsdirektiv, principer om saklighet och 

objektivitet vid tillståndsprövning.  

 

 

 

 
106 Augustsson, T. (2021). 
107 Ibid. 
108 Aktuell energi (2020). 
109 Svensk Vindenergi (2019), s. 17. 
110 Ibid., s. 17. 

https://www.svd.se/av/tomas-augustsson
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Energimyndigheten  

 

Regeringen anförtrodde111 Energimyndigheten och Naturvårdsverket uppdraget att se över hur 

tillståndsprocessen för vindkraftsetableringen såg ut, dessa ansåg att vindkraften skulle 

underlättas och bli rättssäkrare vid slopad krav på kommunal tillstyrkan. 

 

3.4.1 Slopad vetorätt 
 

Enligt finansmarknadsminister Per Bolund skulle flera lockas112 till investering i utbyggnad 

av vindkraft om regeringen slopar det kommunala vetot. Ett förslag som möts av hård kritik 

hos bland annat Moderaterna i Gävle. Moderata kommunalrådet William Elofson säger113  i 

ett pressmeddelande att regeringen har lyssnat på en vindkraftslobby som går utländska 

ärenden.  

 

En utredning tillsattes av regeringen för att utreda ut hur slopad kommunal tillstyrkan till 

vindkraft skulle fungera. Per Bolund säger114 till SVT Nyheter att kommunala vetot är en 

osäkerhetsfaktor som kan inträffa när som helst i processen som missgynnar utbyggnaden av 

vindkraft i Sverige. Mer än 1277 vindkraft har stoppats runt i landet på grund av vetot, vilket 

får investerare att tveka. 

 

Per Bolund påpekar vidare att sådana hinder måste bort om Sverige ska nå ett 100 procent 

förnybart elproduktionssystem. Slopad kommunal tillstyrkan av vindkraft ska inte påverka 

kommunens bestämmanderätt och planmonopol utan det ska utredas möjligheten att utöka 

kommunens inflytande på annat sätt än vetoformen. Kommunerna ska ha dialog med 

projektörerna och kunna föreslå annan placering och utformning.  

 

Kritikerna är starka hos Moderaterna i Gävle kommun och menar att regeringens förslag 

gynnar vindkraftslobbyn och hänsyn tas inte till effekterna på närmiljö och lokala 

näringslivet. Utredningen ska vara avslutad till 1 juni 2021 och ett förslag klart innan 

mandatperiodens slut.  

 

Miljöbyrån Ecoplan AB – fallstudie 

 

I en processeffektiv vindkraftsexploatering bör ett olämpligt vindkraftsprojekt ur 

markanvändningsperspektiv inte komma till en färdig tillståndsansökan enligt Miljöbalken. 

Översiktsplaneringen lyftes fram som vägledande avseende lämpliga områden när vetot 

infördes och bygglovsplikten slopades, för vindbruksplaneprocesser anslog Boverket speciella 

medel till kommunerna.  

 

I en fallstudie har kommuner vid ett flertal tillfällen yttrat sig115 ganska formellt om 

vindkraftsetableringar inom ramen för tillståndsansökan, där man meddelat eventuella 

förbehåll och risker för att tillstyrkan ej kommer att medges ur mark- och 

vattenanvändningssynpunkt. Med dessa förutsättningar bör projektörer få tillfredsställande 

information av kommunen i tidigt skede för att kunna bedöma vilket projekt är värt risken att 

gå igenom omfattande tillståndsprocess.  

 
111 Energimyndigheten (2017), s. 73. 
112 Wedin, S. (2020). 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
115 Franzén, A., Göthe, L. (2015), s. 22. 
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Verkligheten är att flera projekt som nästan går genom tillståndsprocessen och anses vara 

lämpliga lokaliseringar enligt miljöprövningen får avstyrkan av kommunen. I bland annat 

Västra Götaland har nästan hälften av avslutade vindkraftsärenden fått kommunal avstyrkan i 

miljöprövningsdelegationen, eller dragits tillbaka på grund av förväntad avstyrkan.116 

Gemensam orsak till avstyrkan för projekten går inte peka ut men väsentliga faktorer kan 

betonas: 

 

● Brister i framtagandet och användningen av vindbruksplanen.  

● Bristande förståelse av rollfördelningen vid prövningsprocesser.  

● Bristande kommunikation mellan aktörerna.  

 

En stark motopinion till planerade projekt har i flera fall varit utlösande faktor men vilken 

mån det påverkat politikernas avstyrkan går inte att fastställa. Möjligen har ovannämnda 

starkt bidragit till att opinionen inte varit hanterbar.117 

 

I undersökningen118 framkommer det att det inte är helt tydligt för samtliga inblandade parter 

om respektive roll i processen. Felhantering av roller förekommer oftast på grund av 

okunskap. Rollerna och processerna kan lätt blandas ihop då kommunen är remissinstans i 

miljöprövningen som går parallellt med processen för att tillstyrkan eller avstyrka 

lämpligheten baserat på markanvändningen.  

 

Kommunen kan ta på sig en annan roll i miljöprövningen där man tycker att 

miljöprövningsdelegationen inte lyssnar nog på kommunens lokala kunskaper och därför 

avstyrks projektet, av miljöskäl efter att projektet funnit tillåtligt enligt Miljöbalken av 

Miljöprövningsdelegationen. 

 

Åtgärder som krävs: 

 

● Informera om rollfördelning och syfte för respektive process till berörda parter. I god 

tid innan vindkraftsexploatering tillhandahålla bra information till politiker som 

behöver få kunskap om hur deras roll ser ut, förslagsvis extra insatser för politiker där 

vindkraftsfrågorna är mest aktuella. 

 

● Förbättrad dialog mellan kommuner och Länsstyrelsen/Miljöprövningsdelegationen 

för att utöka respekten för varandras kunskaper i miljöprövningen. 

 

Kunskapsnivån mellan aktörerna i en process kan variera så pass mycket att föra diskussion 

på samma nivå är svårt. Projektörerna har en gedigen teknisk och praktisk kunskap inom 

vindkraft men är samtidigt i beroendeställning till kommunala tillstyrkan. Kommunala 

processer är långsamma och allt är inte alltid känt hos projektörerna.  

 

 

 

 

 
116 Franzén, A., Göthe, L. (2015), s. 22. 
117 Ibid., s. 22. 
118 Ibid., s. 24. 
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Hög pedagogiknivå och stort tålamod krävs av samtliga inblandade för att undvika frustation 

och missförstånd, exempelvis kan delade meningar förekomma om hur kommunen informerat 

om utpekade områden för vindkraft, vilka har fått beslut och vilka som är under utredning. 

Genom avvikelserna har projektören ibland upplevt att kommunen pekat ut områden men vänt 

om vid visat intresse av projektören på grund av uppblossande opinion.  

 

Annat exempel är att kraven och riktlinjerna för vindbruksplaner kan vara en konsekvens av 

politiska förlikning, några beslut kan upplevas ineffektiva och begränsade för 

vindkraftsetableringar ur projektörernas perspektiv. Projektören kan prova gränserna och 

därför presentera projekt som delvis avviker från planens uttalade krav i syfte att argumentera 

för ökade effektiviteten i förändringarna, men har samtidigt bristfällig förståelse för politiska 

uppgörelser bakom besluten.119  

 

Låsta positioner kan uppstå där projektören tycker att kommunen inte begriper sig på teknik 

och på vilket sätt projektet stör omgivningen och kommunen tycker att projektören inte 

respekterar politiska beslut och lämnar inget utrymme för flexibilitet och projektet avstyrks.120  

 

Vidare arbete med minskning av dessa typer av problematik handlar om kunskapsökning och 

erfarenhetsutbyte mellan projektörer, vindkraftshandläggare och experter ihop med politiker 

för att politiker ska erhålla en bra grund vid beslut om kraven och riktlinjer som ska finnas 

och efterföljas. Lösningen till detta är att hitta tydliga kommunikationsmetoder och medel för 

båda parter för att undvika missförstånd.121 

 

Energimyndigheten 

 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket föreslog till en början att kommunens tillstyrkan 

skulle slopas men att kommunen skulle vara en viktig instans i samrådsfasen. Det ansågs inte 

vara politiskt gångbart, för att politikerna inte ville riskera ett stort politiskt bakslag. Nu har 

man föreslagit att tillstyrkan tillges i tidigt skede, innan ansökan lämnas in till Länsstyrelsen 

och som ska vara bindande efter godkännandet för att som det är nu så kan kommunen ge 

tillstyrkan och dra tillbaka det senare. Det skapar osäkerhet för projektörerna och 

investerare.122 

  

David Newell förespråkar tidigt bindande ställningstagande av kommunen som ska ha till 

uppgift att ta ställning till vindkraftparken och inte miljöpåverkan, det har man 

miljöprövningsprocessen för.123  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
119 Franzén, A., Göthe L. (2015), s. 22. 
120Ibid., s. 25. 
121 Ibid., s. 25. 
122 I Newell, D. (2020), intervju. 
123 Ibid. 
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3.5 Försvarsmakten 
 

Svensk Vindenergi 

 

Ur ett totalförsvarsperspektiv ser Försvarsberedningen fördelar med omställningen till 

förnybar el. Motståndskraften växer med ökad elproduktion lokalt med centraliserade 

produktion av el idag. Försvarsmakten fortsätter att motverka utbyggnad av vindkraft trots 

kännedom om fördelarna med decentraliserad elproduktion.124  

 

Bland de största hindren att realisera potentiella vindkraften i Sverige har varit 

Försvarsmaktens vindkraftstopp. Försvarets restriktioner omfattade tidigare halva landytan i 

södra Sverige, 2017 utökades Försvarsmaktens restriktionsområde ytterligare. Havsbaserade 

vindkraft riskerar uteslutas helt i omfattande förslag på restriktioner i havsplanerna. Svensk 

Vindenergi föreslår regeringen att ändra Försvarsmaktens instruktion och begära 

Försvarsmakten att bidra till förutsättningar för utbyggnad av vindkraft som krävs för att nå 

100 procent förnybar elproduktion fram till år 2040.125  

 

Totalförsvarets forskningsinstitutets rapport påvisar126 att svenska försvaret har spelrum runt 

flygbaserna som ingen annan har i andra länder, inga skäl till att försvaret har stora 

restriktioner kring vindkraft kunde redogöras. Försvarets oförmåga till samexistens med 

vindkraft är unikt för Sverige, vindkraften som är vanligt världen över och moderna 

flygplatser bör kunna hantera vindkraftverk. Försvarsmakten bör självklart kunna verka i 

dessa miljöer som idag och framtiden kommer vara det normala. 

 

Energimyndigheten  

 

Försvarsmakten fick i uppdrag år 2020 att undersöka närmare hur vindkraft och 

försvarsintressen kan samexistera. Energimyndigheten har börjat en dialog med försvaret på 

hur man kan titta närmare på samexistens. Försvaret har sedan 2019 etablerat så kallade 

lågflygningsområden, områden där man flyger mycket lågt. Försvarsmakten får inte sätta 

stopp för vindkraften men kan indirekt avslå genom att ange att läget är olämpligt på grund av 

område för flygplansövningar, ett område motsvarande 17 procent av Sveriges yta. Ovisshet 

gör det svårt för projektören att investera lägen för vindkraft.127  

 

Vindkraftcentrum 

 

I Sverige finns många riksintressen till exempel riksintresse, friluftsliv, riksintresse, försvar, 

vindkraft och andra som är stora till yta och överlappar varandra. Nu kommer respektive 

ansvarige som ansvarar för riksintressen se över dessa och minska respektive områden, 

dessutom har Försvaret fått i uppdrag i regleringsbrevet128 i år att redovisa vad man kan göra 

för att underlätta vindkraftutbyggnad.129 

 

 

 
124 Svensk Vindenergi (2019), s. 18. 
125 Ibid., s. 18. 
126 Svensk Vindenergi (2020b). 
127 Newell, D. (2020), intervju. 
128 Regeringen (2019), s.11. 
129 Andersson, C. (2020), intervju. 
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3.6 Artskydd 
 

Svensk Vindkraft 

 

Svenska artskyddsförordningens tillämplighet bör tydliggöras så att arter skyddas och 

övervägs mot miljönytta och inte skydd av enskilda individer. Artskyddsförordningen till 

EU:s fågeldirektiv bör tydliggöras så att 4 § artskyddsförordningen integreras på ett korrekt 

sätt ekvivalent i direktivet130 om bevarande av vilda fåglar, fågeldirektivet, och utformas på 

ett sätt som bidrar till säkerhet och förutsägbarhet vid prövningar.131  

 

Energimyndigheten 

 

Vindval är ett forskningsprogram där man tar fram forsning kring vad påverkan av vindkraft 

egentligen är. Det är väldigt svårt att avgöra hur farligt det egentligen är för örnar, älgar mm. 

Mycket forskningar pågår ihop att kunna bättre specificera exakta påverkan då blir lättare att 

veta hur vindkraftsverken ska förhålla sig till arterna.132  

 

Gällande naturvärden och artsskydd så har Energimyndigheten och Naturvårdsverket jobbat 

för att ta fram nationella strategin för hållbar utbyggnad av vindkraft som ämnar att avväga 

olika intressen och hitta lägen där det går att samexistera trots intressekonflikter. När man 

tittar på ett vindläge är det oftast så att man inte vet vilka arter som finns förrän man har gjort 

artinventering.133   

 

3.7 Anslutningskostnader  
 

Svensk Vindenergi 

 

Enligt Energiöverenskommelsen134 ska framtida förnybara elsystemet vara robust, hålla hög 

leverans av säkerhet med låg påverkan på miljön till konkurrenskraftiga elpriser med 

marginaler i systemet som havsbaserade vindkraften kan leverera. Vinden till havs är stark 

och jämn med fler levererade fullasttimmar som innebär stabil, storskalig leverans av el och 

ökad systemnytta. Färdiga tillstånd för havsbaserad vindkraft som inte har realiserats finns i 

Sverige. 

 

Sedan överenskommelsen North Sea Declaration135 i länderna kring Nordsjön har kostnaden 

för produktionen för havsbaserad vindkraft minskat så snabbt att det nu byggs utan stöd i flera 

länder. Upphandling i Storbritannien, sept. 2019, visar kostnad för produktion under 50 

öre/kWh som är i nivå med el från kraftvärme i Sverige. Investeringsintresset ökar, vindkraft 

projektutvecklare nyanställer, 9000 MW havsbaserat nätanslutning i södra Sverige elområden 

3 och 4 har beviljats av Svenska Kraftnät, vilket är i nivå med dagens totala vindkraft i 

drift.136  

 

 
130 2009/147/ EG 
131 Svensk Vindenergi (2019), s. 18. 
132 Newell, D. (2020), intervju. 
133 Ibid. 
134 Regeringskansliet (2018), s. 1. 
135 Europeiska kommissionen (2016). 
136 Svensk Vindenergi (2019), s. 20. 
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Svensk Vindenergi säger att löftet i Energiöverenskommelsen137 om slopade 

anslutningskostnader för vindkraft till havs måste genomföras snarast om fördelarna med 

snabba utvecklingen ska utnyttjas. Sveriges långa kust och grunda vatten har bra möjligheter 

att utveckla vindkraft till havs kostnadseffektivt. Större svepytor på vindturbinerna till havs 

alstrar fler fullasttimmar, storskaligheten bidrar med marginaler i elsystemet i god tid inför 

annan storskalig produktion fasas ut.  

 

Anslutningarna ska planeras på ett sätt att producenter, större elanvändare och lokala 

distributionsnät tas till hänsyn. Bättre samordning av elnät kring länderna i Östersjön skulle 

möjliggöra bättre villkor för samhällsekonomiskt effektiv expandering av havsbaserade 

vindkraftsparker. Ekvivalent konkurrensmässiga förutsättningar för Sverige behövs som 

övriga länder runt Östersjön.  

 

Andra länder har auktionssystem och utvecklingskostnader och näsanslutningar finansieras 

delvis av staten medan i Sverige läggs riskerna och kostnaderna på projektören, därför är 

slopade kostnader för anslutningar viktigt. Sverige har idag 0,6 TWh havsbaserad vindkraft, 

10 TWh kan realiseras till 2030 och 30 TWh fram till år 2040. Utrymme för lämpliga lägen 

för vindkraft till havs måste ges i svenska havsplanerna och samexistens är avgörande för 

utveckling av havsbaserad vindkraft i Sverige.138  

 

Mängden elproduktion som genereras av havsbaserat vindkraft ger väsentliga marginaler efter 

stängning av svensk kärnkraft. 139 Östersjöländerna kan minska behovet av fossilenergi med 

ökad tillgång på förnybar el som bidrar till energitrygghet i EU:s elmarknad. Snabbare 

utveckling och reducerat energiberoende genom gemensam planering mellan 

Östersjöländerna, utveckling av maritima näringar i mindre kustorter skapas där 

servicetjänster som lots och skeppare efterfrågas.  

 

Svensk Vindenergi föreslår140: 

 

● Att regeringen snarast slopar kostnader för anslutning havsbaserad vindkraft i enighet 

med Energiöverenskommelsen för att utnyttja möjligheterna för näringslivet, utöka 

försörjningstryggheten i södra Sverige och möjliggöra energiproduktion storskaligt 

inför kärnkraft utfasningen.  

 

● Möjliggöra vindkraft till havs i första versionen av havsplanerna. 

 

● Att klimatnyttan av produktionsökning och export av förnybar el från Sverige 

kalkyleras och tar hänsyn till exempelvis tillståndsavvägningen och i fråga om 

havsplaner. 

 

● Verka för Baltic Sea Declaration för samordning av vindkraft och 

produktionseffektivitet runt Östersjön i harmoni med Energiöverenskommelsens 

utformning om överföring.  

 

 
137 Svensk Vindenergi (2019), s. 20. 
138 Ibid., s. 20. 
139 Ibid., s. 21. 
140 Ibid., s. 21. 
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● Tilldela Svenska Kraftnät uppdraget av löpande analys av planerad havsbaserad 

elproduktion, stora elkonsumenter kring anslutningspunkter lokalt och 

anslutningsstrategi.  

 

Svensk Vindenergi 

 

Charlotte Unger Larson skriver i ett debattinlägg141 i Sydsvenskan att Sverige bör uppfylla 

Energiöverenskommelsen om slopade kostnader för anslutning till stamnätet för vindkraft till 

havs för arbeten, klimatet och försörjningen av el. Regionrådet Anna Jähnke och tidigare VD 

för Öresundskonsortiet Sven Landelius varnade142 i forumet Aktuella frågor att Skåne kan gå 

miste om 19 000 jobb vid osäkerhet om elförsörjningen. Investeringar på nya transmissionsnät 

och vindkraft till havs efterlyses av Jähnke och Landelius för säkerställning av elsituationen i 

Sydsverige, lägre elpriser och förenkla klimatomställning.  

 

Svensk Vindenergi instämmer143 med Jähnke och Landelius om att förutsättningar för 

havsbaserad vindkraftutbyggnad och starkare elförsörjning i Skåne krävs, för det första slopa 

anslutningskostnader för att behålla intresset bland investerare som står för större delen av 

infrastrukturkostnader och skapa samma förutsättningar som i andra länder runt Östersjön. 

För det andra måste vindkraftsnyttan väga tyngre mot andra intressen vid avvägning.  

 

Jähnke och Landelius understryker144 att möjligheterna att lokalisera havsbaserad vindkraft 

försvåras av myndigheterna. Tätbefolkade länder som Tyskland, Danmark och Storbritannien 

löser intressekonflikter med Försvarsmakten som i Sverige tycks vara svårlösliga. Riksdagen 

bör ändra i Miljöbalken för att lösa detta problem så att klimatnyttan väger tyngre i 

tillståndsgivningen, det skulle förenkla att få tillstånd. Ökat havsbaserat vindkraft har en 

central del för att nå klimatmålen genom att förse industrier och transporter med el och 

samtidigt bibehålla konkurrenskraftiga elpriser gentemot andra länder.  

 

På grund av tillgång av förnybar el har energiintensiva industrier och serverhallar etablerat sig 

i Sverige, dessutom kan vindkraften till havs minska utsläppen från kolkraft i grannländerna 

samt öka elexporten. 145 Vindkraft till havs är storskalig, beprövad och effektiv teknik som 

levererar klimatnytta inom rimlig tid, lämpligt i södra Sverige för att det lättar trycket i nätet 

och gynnar tillväxtbegränsade regioner.  

 

Jähnke och Landelius betonade146 att både internationella energiorganet IEA och EU-

kommissionen bedömer att vindkraft till havs är bästa alternativet för ny kraft i Europa, 

speciellt perfekta vindlägen i Östersjön och Nordsjön. Goda argument är inte tillräckliga, det 

behövs även konkreta beslut.  

 

 

 

 

 

 

 
141 Larson, C. (2020). 
142 Ibid. 
143 Ibid. 
144 Ibid. 
145 Ibid. 
146 Jähnke, A., Landelius, S. (2020). 
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Slopad anslutningskostnad för havsbaserad vindkraft 

 

Med slopad anslutningskostnad för havsbaserad vindkraft avses147  att staten skulle 

subventionera kostnaden för att ansluta sig till stamnätet i syfte att minska kostnaden för 

havsbaserad vindkraft, enligt analytikern på energimyndigheten David Newell. Just nu byggs 

det allra mest vindkraft till lands för det är mycket billigare än att bygga till havs. 

Subventionering skulle främja utbyggnad av vindkraft till havs på grund av 

anslutningskostnaden är en ganska stor del av projektkostnaden.  

 

Energimyndigheten har tidigare sagt148 att man inte tycker att det är någon bra idé för att 

Sverige ändå har mycket vindkraft som kan byggas ut på land för mindre kostnad. Så länge vi 

har möjligheten att bygga till lands så är det ingen idé att bygga till havs. Skulle 

anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft slopas kommer vi att se mer projektering till 

havs.  

 

Samtidigt har Havs- och Vattenmyndigheten pekat149 ut i sin havsplanering en 

utbyggnadskapacitet om 30–40 TWh till havs, Energimyndigheten är lite skeptiska och 

uppskattar det till närmare 20 TWh på grund av konflikter med förvaret och 

naturvårdsintressen. Att ha i åtanke är att även om man slopar anslutningskostnaden så 

kommer man inte runt tillståndet, det finns en begränsning på konfliktfria vindlägen. Hur 

slopade anslutningskostnader ska utföras saknas idag men beskedet kan komma inom några 

månader, det beror på Regeringskansliet och politikerna enligt David Newell.  

 

Energimyndigheten  

 

Regeringen gav 2018 Energimyndigheten i uppdrag att utreda150  möjliga sätt att slopa 

kostnader för anslutning för havsbaserad vindkraft. Två modeller valdes av 

Energimyndigheten. Första modellen man tittat på innebär att man flyttar ut 

anslutningspunkten till stamnätet ut till havs vid vindkraftsparken. Det innebär att Svenska 

Kraftnät står för planering, byggande, drift av anslutningskabeln och samtliga tillkommande 

kostnader som potentiellt kan finansieras genom höjd stamnätstariff.  

 

Enligt Energimyndigheten skapar151 alternativet inte ekvivalenta förhållanden med vindkraft 

till land eftersom anslutningskostnaderna betalas av elproduktionsanläggningarna, därför 

bedöms det sakna incitament för vindkraftsproducenterna att välja lokaliseringar med 

kostnadseffektiva anslutningar om anslutningskostnader inte behövs betalas. 

 

 
147 Newell, D. (2020), intervju. 
148 Ibid. 
149 Ibid. 
150 Andersson, L. (2018). 
151 Ibid. 
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Figur 5 Utflyttad anslutningspunkt.152

 

Andra alternativet betyder153 stöd till vindkraftsproducenten för delar av 

anslutningskostnaden. Energimyndigheten förslår att stödet ska täcka kostnaden för sjökabeln 

med tillhörande transformator och på detta sätt skapa mer ekvivalenta ekonomiska 

förutsättningar med vindkraft till land. En annan fördel bedöms vara är att alternativet 

begränsar totala kostnader för slopade anslutningskostnader medan det kvarstår incitament för 

val av lokalisering med kostnadseffektiva anslutningar. Stödet föreslås finansieras genom 

speciella införda avgifter som debiteras från samtliga elkonsumenter.  

 
Figur 6 Stöd till sjökabel.154

 

Slopade anslutningskostnader leder till förändrat konkurrens mellan kraftslagen, vilket 

betyder tillkommande riskfaktor för aktörer i elcertifikatsystemet och risk för att annan ny 

förnybar elproduktion konkurreras ut. Det kan å andra sidan medföra att havsbaserad 

vindkraft i Sverige blir konkurrenskraftig i ett europeiskt perspektiv och skapar marginaler i 

elproduktionen men som idag inte kas förutses. För fortsatt främjande av kostnadseffektiv 

energiförsörjning vid slopad anslutningskostnad är det viktigt enligt Energimyndigheten att ha 

någon slags urvalskriterier och minimumkrav på projekten för anslutning av vindkraft till 

havs, oavsett val av modell.155 

 

 

 

 
152 Andersson, L. (2018). 
153 Ibid. 
154 Ibid. 
155 Ibid. 
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Lina Håkansdotter om slopad anslutningskostnad  

 

I en replik av Lina Håkansdotter156 behöver157 Sverige ett elsystem som ger långsiktigt 

konkurrenskraft, leveranssäkerhet och fossilfrihet. Förutsättningar för att främja tillväxt och 

attrahera investerare i Sverige krävs långsiktighet, förutsägbarhet och stabil eltillgång, 

nödvändighet för klimatomställningen. Subventionering av mer väderberoende elproduktion 

exempelvis vindkraft till havs riskerar att destruera dessa förutsättningar.  

 

Lina är lite förvånad158 att ett antal investerande aktörer i havsbaserad vindkraft ber om stöd 

för investeringar, i ett inlägg i Ny Teknik.  

 

Under dygnets alla timmar ser man idag ett överskott på elproduktion, vindraftproduktionen 

under våren har lett till stort överskott på el och negativa elpriser, det kan tyckas positivt för 

elkonsumenten men tyvärr kortsiktigt. Fler subventioner till väderberoende elproduktion i 

elsystemet vi har idag äventyrar att förskjuta planerbara produktion av el som är förutsättning 

för mer framtida vindkraft, som en konsekvens leder det till dyrare el och försämrad 

försörjningstrygghet.159  

 

Långsiktig analys på hur det mest kostnadseffektiva elsystem i ett 2045-perspektiv kan se ut 

har gjorts inom projektet Kraftsamling Elförsörjning av Lina Håkansdotter. 160 Resultatet 

visar att havsbaserad vindkraft spelar stor roll i ett 100 procentigt förnybart elsystem men ett 

sådant system är 40 procent dyrare än ett teknikneutralt fossilfritt elsystem, inget havsbaserat 

vindkraft finns i ett teknikneutralt och kostnads optimerat system. Vindkraft behövs inte nu 

men den kommer att behövas mer i framtidens elsystem för att tillgodose kraftiga ökade 

elkonsumtion. 

 

Slopade anslutningsavgifter som subventionering betyder snedvridning av marknaden och 

dyrare elsystem som elanvändarna i slutändan får betala för. Subventioner till väderberoende 

produktion av el så som slopade anslutningskostnader för vindkraft till havs bör ej medges om 

politiken värnar om konkurrenskraften och omställningen till fossilfritt samhälle. Att 

subventionera elproduktionen för havsbaserad vindkraft leder endast överföring av 

förmögenhet från elkonsumenter till vindraftsinvesterare.  

 

Burenius bemöter Lina Håkandotters replik 

 

Lina Håkansdotter vid Svenskt Näringslivet anser161 att satsning på havsbaserad vindkraft är 

en dålig idé eftersom Sverige har överskott på el. Sveriges elanvändning beräknas öka med 70 

TWh till 2040-talet i Svenskt Näringslivs projekt Kraftsamling elförsörjning. 

Elproduktionsutbyggnad krävs motsvarande vattenkraften som gjordes efter andra 

världskriget eller kärnkraften på 1970- och 1980-talet.  

 

 

 

 
156 Projektledare Kraftsamling Elförsörjning, Svenskt Näringsliv. 
157 Håkansdotter, L. (2020). 
158 Burenius et al. (2020). 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
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Vindkraften är idag ett realistiskt alternativ för storskalig utbyggnad och mest 

kostnadseffektivt. Främjandet av teknologier av samhället i syfte att förnya elsystemet och 

bemöta behovet har förekommit för alla kraftslag genom tiderna, till exempel har 

elcertifikatsystemet legat bakom större delen av onshore vindkraftutbyggnaden. Landbaserad 

vindkraft byggs nu utan stöd, nio år före uppskattad tid. 

 

Lina medger162 att Sverige ”kommer att behöva mer vindkraft i framtidens elsystem för att 

möta den kraftigt ökade elanvändningen” men att ”den behövs inte nu”, å andra sidan uppges 

det i Svenskt Näringslivs rapport att överskottet på el kan vara konsumerad kring år 2030. 

Poängtering av långa ledtider för havsbaserad vindkraft är viktigt, besked om slopade 

anslutningskostnader av regeringen idag skapar förutsägbarhet men byggnation av storskaliga 

havsbaserade anläggningar sker under andra halvan eller slutet av 2020-talet.  

 

Burenius skriver att om Sverige ska klara163 omställning nationellt måste elektrifieringen av 

industrin och transporterna gå i fas med ökad elproduktion. För att Sverige ska förbli 

nettoexportör av el är det centralt med ökad produktion. El som inte omgående behövs gör 

omedelbar och betydande klimatnytta genom att tränga undan kolkraft i grannländerna. 

Energiöverenskommelsen bör genomföras i sin helhet och omfattar slopade 

anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft så som effektskatten slopades för kärnkraft.  

 

Dessutom betonade164 Energikommissionen att för likvärdiga villkor mellan Östersjöländerna 

krävs slopade anslutningskostnader. Fördelarna med havsbaserad vindkraft är starka och 

stabila vindar, hög kapacitetsfaktor och de kraftfulla turbinerna att vindkraftpark till havs har 

lika stor effekt installerad som ett kärnkraftverk. Havsbaserade parker planeras dessutom 

kring södra halvan av Sverige där elkonsumtionen och behovet är som störst. Enligt EU och 

International Energy Agency blir havsbaserad vindkraft central del av elförsörjningen.  

 

Andra delar av elsystemet måste prioriteras: utbyggnad av nätkapacitet för framtida 

förbrukning, energilagringsteknik bör snabbt utvecklas samt marknadsmodeller för stöd som 

säkerställer stabilitet i elsystemet. Sveriges konkurrenskraft avgörs framöver av möjligheten 

att erbjuda storskaligt förnybar el, därför bör regeringen stå fast vid löften och skapa 

förutsättningar för omfattade havsbaserat vindkraft.165   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
162 Burenius et al. (2020). 
163 Ibid. 
164 Ibid. 
165 Ibid. 
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4. Diskussion  
 

Tillståndsprocesser 

 

Det finns en konsensus för att tillståndsprocesser bör ses över och effektiviseras. Projektörer 

och branschorganisationer ser det från ett ekonomiskt perspektiv medan myndigheter tittar på 

ärendet från ett rättssäkert perspektiv. Att ändra i Miljöbalken är ett omfattande arbete och 

tidskrävande, tid som många anser att det inte finns om man ska nå målen för förnybar 

elproduktion. Framtida tillståndsprocesser ska inte bara förenklas och förkortas utan ska även 

vara i enighet med EU direktiv.    

 

Motstånd 

 

Christer Andersson från Vindkraftcentrum tycker att motståndet mot vindkraften har ökat i 

och med internet som underlättar samordning av motstånd inom bredare område. Kanske 

förespråkas mer havsbaserade vindkraft på grund av att oftast ligger vindkraftsparken långt 

ifrån närboende och motståndet i det avseendet undviks. 

 

Stamnätet  

 

Projektörer och branschorganisationer kan inte påverka så mycket när det gäller stamnätet 

som ägs av Svensk Kraftnät. En sak som är säkert är att stamnätet måste uppgraderas och 

utökas för att kunna ansluta all förnybar elproduktion. Utredning pågår om omfattningen och 

genomförandet uppskattas pågå i 5–10 år när väl arbetet börjar. Stamnätet är en förutsättning 

för elproduktionsomställningen på grund av kapacitetsbrist. 

 

Kommunal vetorätt 

 

Ur ett rättssäkert perspektiv är ändring av kommunala vetorätten lite komplicerat. Till en 

början föreslogs att den slopades helt och hållet men man kom fram till att det inte skulle vara 

genomförbart. Istället föreslår Energimyndigheten och Naturvårdsverket att kommunal 

tillstyrkan medges tidigt i tillståndsprocessen och den ska vara bindande, vilket är rimligt för 

projektören som kan erhålla beslut om projektet i tidigt skede och inte slösa pengar och 

resurser på något som riskerar att inte kunna genomföras. 

 

Försvarsmakten 

 

Försvarsmaktens riksintressen är lite komplext då insynen hur man resonerar inte är offentligt. 

Inget tvivel på att de måste agera för landets bästa och dess säkerhet. Intressant är att veta hur 

grannländerna Danmarks och Tysklands försvarsmakt har lyckats med samexistens med 

vindkraften. Självfallet vill branschorganisationer att riksintressen och stoppområden ses över 

för att kunna bygga ut vindkraft. Försvarsmakten utredning kommer att påverka i vilken 

utsträckning vindkraftsutbyggnaden kommer att expandera.  
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Artskydd 

 

Branschorganisationer tycker artskyddsförordningens tillämplig inte är tydlig och bör vara 

ekvivalent till EU:s fågeldirektiv. Projektörer tycker att miljönyttan vindkraft medför ska 

övervägas mot att skydda enskilda fåglar. Vindval forskningsprogrammet utreder fortlöpande 

påverkan på arter vid vindkraftsverk. Energimyndigheten och Naturvårdsverket jobbar dock 

med att ta fram nationella strategin för hållbar vindkraftutbyggnad för att öka förutsebarhet i 

vindkraftsprojekten. 

 

Anslutningskostnader 

 

Frågor om slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft är en het debatt. För att 

Energiöverenskommelsen fastställde detta men inget har gjorts. Branschorganisationer är 

förespråkare för att gynnas ekonomiskt, politiker som främjar slopade anslutningskostnader 

har ibland anklagats för att gå lobbyisternas ärenden. Det finns även aktörer i Svenskt 

Näringsliv är motståndare och tycker absolut inte att det ska vara frågan om slopade 

anslutningskostnader, kanske för att de förespråkar ekonomiskt incitament till andra 

energiproduktioner. 

 

5. Sammanfattning & Slutsats 
 

Utav insamlat material och genomförda intervjuer har följande slutsats dragits: 

  

Tillståndsprocesser 

 

Tillståndsprocesser för vindkraftsprojekt är bland de mest komplicerade och prövas 

grundligast. Handläggningstiden är i enighet med EU direktiv men på grund av överklaganden 

kan slutgiltiga medgivande variera. Miljötillståndet är giltigt i 5 år, under denna tid måste 

nätkoncession eller elanslutning erhållas. Osynkade tillståndsprocesser riskerar orealiserat 

vindkraftsprojekt.  

 

Synkade myndighetsmedverkan kan effektivisera tillståndsprövningar samt en enhällig 

tolkning och tillämplig av Miljöbalken som underlättar och främjar investeringar i 

vindkraftsprojekt i Sverige utan dröjsmål. Projektören bör få tidigt beslut för att ta ett beslut 

om fortsatt investering eller inte.    

 

Utökning av resurser i myndigheter för att förkorta handläggningstider kan vara en tillfällig 

lösning för att förr eller senare finns det inga lägen med bra vindförhållanden att investera i. 

 

Juni 2021 ska EU:s förnybarhetsdirektiv verkställas för att förenkla och förkorta 

tillståndsprocesser och som dessutom möjliggör parallella tillståndsprocesser för 

vindkraftspark och nätanslutning.  
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Motstånd 

 

Expandering av vindkraften har medförd växande organiserad motstånd, mycket som internet 

har underlättat. De flesta är positiva till vindkraft förutom när den ska byggas intill 

närliggande områden, kanske på grund av ökad oro för oförutsägbara förändringar.  

 

I och med elektrifiering av industrier i Norra Sverige kommer det mesta av elförsörjningen att 

erhållas från förnybara energikällor. Motståndet kan komma att avta eller minska i framtiden 

när vindkraften expanderar, skapar jobb och utvecklingsmöjligheter.  

 

Stamnät 

 

Problematiken är inte förnybara elproduktionen utan förmågan att utnyttja genererad energi 

omgående på grund av ett icke anpassat stamnät som inte dimensionerat och projekterat för 

omställningen av elproduktionen, inga lagringsmöjligheter finns heller i dagsläget. 

Vindkraftsutbyggnad har därför försenats och för att bevara förtroendet för investeringar bör 

stamnätet byggas ut snarast möjligt.  

 

Ett begränsat stamnät hämmar också möjligheten att exportera överskottsel, därav uteblir 

intäkter för elproducenter och skatteintäkter för kommunen och staten. Vissa regioner som till 

exempel Värmland har inga möjligheter att ansluta fler elproduktionsanläggningar på grund 

av kapacitetsbrist i regionnätet. 

 

Svensk Vindenergi tycker att det satsas för lite på underdimensionerade stamnätet med tanke 

på elektrifiering av transport och industri inom snar framtid. Energiministern Ander Ygeman 

känner ingen oro för framtida elförsörjning och regeringen ska inom kort ta fram förslag på 

hur elnätet snabbare ska byggas ut. Förslag som ska förkorta utbyggnad av stamnät med några 

år och halvera utbyggnad av lokala och regionala nät. 

 

Kommunal vetorätt 

 

Vetorätten uppkom som följ till att undvika dubbla prövningar men som kom senare att utgöra 

ett potentiellt hinder för vindkraftutbyggnad. Problemet med vetorätten idag är att kommunal 

tillstyrkan för vindkraftsprojekt kan tillges men kan vid senare tillfälle tas tillbaka, för att den 

beslutet är politisk som kan ändras till exempel när ny kommunfullmäktige tillträder. Besluten 

kan inte överklagas och behövs heller inte motiveras. 

 

Slopad vetorätt var någon man förespråkade till en början men det anses inte vara rättssäkert 

och man vill heller inte utesluta kommunen från att medverka i processen. Utredning har 

tillsatts av regeringen att ta fram förslag på reglering av kommunal tillstyrkan.  

 

Det råder en debatt mellan företrädare för partier och vindkraftsbranscher samt myndigheter 

men Energimyndigheten och Naturvårdsverket verkar föreslå att kommun tillstyrkan ska 

medges i tidigt skede och är bindande, det vill säga när tillstyrkan väl medgetts kan ingen 

återta. 
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Försvarsmakten 

 

Många vindkraftsprojekt avslås av Försvarsmakten på grund av dess restriktionsområden. På 

samma sätt som kommunen har Försvarsmakten vetorätten att neka projekt utan ange 

motivering för beslutet. Försvarsmaktens restriktionsområden utgör en stor del av landets ytor 

och utgör ett stort hinder för projektörer och det är väldigt svårt att förutse om man medges 

beslutet eller inte.  

 

 

Branschorganisationen Svensk Vindenergi önskar ett rimligt ställningstagande av 

Försvarsmakten och bättre medverkan med projektörer för att eventuellt kunna modifiera 

utformningen av projektet för ett godkännande. Det är mycket svårt att undersöka djupgående 

eftersom mycket av Försvarsmaktens underlag inte är offentliga. 

 

Försvarsmakten har 2020 fått i uppdrag av regeringen att se över dess riksintressen och utreda 

möjligheten för samexistens med vindkraften. Utredningen förväntas presenteras under 2021.  

 

Artskydd 

 

Sveriges tillståndsprövningar är förutsägbara men mycket strikta på grund av Miljöbalken. 

Naturvårdverket tycket inte att det finns belägg på att vindkraften påverkar beståndet av 

specifik fågelart nationellt. Svensk Vindenergi tycker att tillämpning av Svenska 

artskyddsförordning ska tydliggöras på ett sätt att arten skyddas som art och inte individuellt.  

 

Enligt Energimyndighetens forskningsprogrammet Vindval är bedömningen av påverkan på 

arter svårt. Forskning är pågående för att lättare kunna specificera exakta påverkan från 

vindkraftsverken.  

 

År 2020 gav regeringen utredare uppdrag att se över artskyddsförordningen och 

ställningstagande huruvida revideringar i Miljöbalkens ersättningsbestämmelser eller andra 

delar är väsentliga för att kunna nå översyn. Huvuduppdrag för utredningen är att se över 

artskyddsförordningen med fridlysningsregler och förbättring av förutsättningar till att 

förhindra, påträffa och lagföra brottslighet relaterade till artskydd. 

 

Anslutningskostnad 

 

Det råder en het debatt om slopade anslutningskostnader mellan förespråkare och 

motståndare. Ekonomiskt incitament avses anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft 

eftersom landbaserad vindkraft inte är i behov av incitament längre.   

 

Slopade anslutningskostnader har lovats i Energiöverenskommelsen som 

branschorganisationen Svensk Vindenergi tycker att man ska uppfylla. Energimyndigheten 

har åt regeringen undersökt två alternativ till anslutningsfrågan för havsbaserad vindkraft. Det 

är en gränsdragningsfråga där Svensk Kraftnät antingen avsätter en anslutningspunkt ut till 

havs eller att projektören drar sjökabel fram till land och får bidrag för det. Sträckan till 

nätanslutningen i land bekostas av projektören som vanligt. 

 

Föreslagen har inte regeringen tagit ställning till ännu, oavsett så handlar det av reducerad 

kostnad och inte slopad som man kan tolka från media debatten.  
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5.1 Förslag på fortsatt forskning 
 

Jag anser att vidare forskning bör fokusera på är att utreda vad det är som gör att våra 

grannländer Danmark och Tyskland inte har svårigheter att samexistera med respektive 

Försvarsmakt när det gäller havsbaserad vindkraft. Erfarenhetsåterföring och tillvägagångssätt 

från dessa länder kan vara av intresse för vindkraftutbyggnadens framtid i Sverige. 

 

 

Vidare tycker jag att det behövs mer kunskap om artskydd och vindkraftens verkliga påverkan 

på dessa. Fördjupad forskning ska kartlägga påverkan på artnivå istället för individnivå. 

Klarare riktlinjer krävs för beslutsfattare för en objektiv övervägning mellan vindkraft och 

artskydd.    
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Bilaga 
 

Bilaga A. Intervjufrågor David Newell   
 

1. Berätta lite om din roll på Energimyndigheten, vad du jobbar med och vad 

myndighetens uppgift är? 

 

2. Eran plan omfattar strategi mest för landbaserad vindkraft? Vem planerar strategi 

för offshorevindkraft? 

 

3. Vem beslutar om vindkraft till havs ska byggas och finns det några hinder?  

 

4. Hur går en tillståndsprocess till? 

 

5. Hur ser det ut med vindkraftsutbyggnaden i Sverige i dagsläget och målen man 

satt för 2030? 

 

6. Enligt media, debatter och politiker mm så finns hinder för vindkraftsutbyggnad. 

Vilka hinder ser ni och vad har man tänkt ta för åtgärder? 

 

7. Artsskydd nämndes som ett av hindren. Hur har man tänkt på artsskydd på 

individnivå? 

  

8. Ni nämnde att tillståndsprocesserna är oftast långdragna. EU direktiven för 

förnybar energi har riktlinjer som ska förenkla och förkorta dessa processer. Hur 

ska omställningen göra i Sverige? 

 

9. Har man tänkt på hur överklagan på beslut ska effektiviseras och regleras? 

 

10. Det har pratats om att slopad anslutningskostnad skulle vara en förutsättning för 

havbaserad vindkraft. På vilket sätt skulle det vara det? 

 

11. Vem skulle bygga ut anslutningar till havs? 

 

12.  Man har läst om att stamnätet måste byggas ut. Är den underdimensionerad? 

Behövs det åtgärder för att uppnå kapaciteten för tillkommande från all 

vindkraft? 

 

13.  Ni nämnde överföring av el från norr till söder. Är det inte så att elproduktionen 

ska vara nära el användare i den hållbara elkonsumtionen? 
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Bilaga B. Intervjufrågor Christer Andersson 
  

1. Vilka är Vindkraftcentrum och vad gör ni? 

  

2. Vad har hänt med vindkraften de senaste 10 åren? 

 

3. Finns det hinder för utbyggnad av vindkraft? 

 

4. Ni nämnde kommunens bestämmanderätt. När kan kommunen använda sitt veto 

senast? 

 

5. Hur ser det ut med lämpliga lägen för havsbaserat vindkraft i Sverige? 

 

6. Ni nämnde att vindkraften har ökat explosionsartat och även motståndet. Vad tror ni 

det kan bero på? 

 

7. Motståndet är uppenbarligen ett hinder. På vilket sätt tror du det kommer att avta? 

 

8. Med all vindkraftsutbyggnad inom snar framtid, har stamnätet kapacitet för 

tillkommande el? 

 

9. Hur ser Sveriges elproduktion och konsumtion ut idag och i framtiden?  

 

10. Sverige har uppsatta mål för utbyggnad av vindkraft till år 2030 och 2040. Hur ligger 

till jämfört med tidsplanen? 

 

11. Hur ser ut med uppsatta mål för havsbaserat vindkraft fram till 2040? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


