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Förord 

Stort tack till alla som har hjälpt oss med denna uppsats. Vi vill tacka alla som har tagit sig tid att 

ställa upp på intervju. Tack till Thomas Kullberg på Lekebergs kommun, Torbjörn Rudqvist på 

Vestas samt Peter Eklund på Länsstyrelsen. 

 

Ett stort tack till Vattenfall och de personer på Vattenfall som vi har intervjuat via mail. Tack Gustav 

Egerup och Kenneth Pettersson.  
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Sammanfattning  

I vår rapport undersökte vi vilka lagar och regler som gäller vid byggande av vindkraftverk i Sverige. 

Vi ville även ta reda på vilka förutsättningar som finns i landet för att kunna bygga vindkraftverk 

samt vilka aktörer som är inblandade när man bygger vindkraftverk. Slutligen ville vi ta reda på 

varför Tyskland är världsledande inom vindkraftsteknik och på så sätt jämföra Tyskland med 

Sverige.  

 

Vi intervjuade sex stycken personer som på ett eller annat sätt är involverade i olika 

vindkraftsprojekt. Hälften av intervjupersonerna träffade vi fysiskt medan vi mailade ut 

intervjufrågorna till de resterande tre. Här berördes frågor såsom: 

 

- Vilka tillstånd och lagar gäller för att etablera vindkraftverk i Sverige? 

 

- Är förutsättningarna likvärdiga för etablering av vindkraft i Sverige och i Tyskland?  
 
 

- Om vi utgår från ett land som Tyskland som är i framkant när det gäller vindkraft, vad 

tror du att vi i Sverige skulle kunna göra för att bli minst lika bra som vårt grannland i 

söder?  
 
 

 

Nyckelord: Vindkraftverk, vindkraftsprojekt, etablering, miljö, energi, svensk vindkraft, tysk 

vindkraft. 
 

  



3 

 

Abstract  

In this report we studied which laws are valid for the construction of wind turbines in Sweden. In this 

study we also wanted to identify the conditions needed for and personals involved in the construction 

of wind turbines. We also tried to find out the reasons for Germany being the one of the leading 

countries in exploiting the wind power. During this study six people involved in various wind power 

projects were interviewed either meeting in person or by writing e-mails. 

 

Keywords: wind turbine, wind power projects, establishment, environment, energy, Swedish 

wind power, German wind power. 
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1 Inledning  

Vindkraft är idag en energikälla som växer snabbt över hela världen. I Sverige finns över 2 000 

installerade vindkraftverk som är utspridda över hela landet. Produktionen av elektricitet från 

vindkraft har de senaste fyra åren ökat med över 200 procent i Sverige. Man kan säga att 

vindkraft är ”vår tids vattenkraft” då situationen påminner om utbyggnaden av vattenkraften på 

sextio- och sjuttiotalet.  

Vindkraft är investeringskrävande. Det kostar ca 30-40 miljoner kronor att projektera och bygga 

ett medelstort vindkraftverk, men samtidigt är vindkraft miljövänligt och långsiktigt mycket 

lönsamt. I Sverige finns det mycket goda förutsättningar för vindkraft, inte minst när det gäller 

våra stora kustområden, och den glesa befolkningen i landet gör att det finns mycket yta att 

bygga på.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med rapporten är att beskriva vilka lagar och regler som gäller vid byggande av 

vindkraftverk i Sverige. Vidare är syftet att ta reda på vilka förutsättningar som finns i landet för 

vindkraft och vilka aktörer som är inblandade i ett vindkraftsprojekt. Syftet är dessutom att göra 

en jämförelse mellan regelverket i Sverige och i Tyskland, eftersom Tyskland är ett av de 

världsledande länderna inom energiproduktionen med vindkraft.   

 

1.2 Avgränsning 

Rapporten omfattar svenska lagar och regler för etablering av vindkraftverk i Sverige. När det 

kommer till vindkraftverk har vi valt bort att fördjupa oss i tekniska detaljer som t.ex. hur ett 

vindkraftverk är uppbyggt samt hur ett vindkraftverk fungerar. Vidare omfattar rapporten en 

jämförelse mellan Sveriges och Tysklands vindkraftsarbete i form av ekonomi, lagar och regler 

samt förutsättningar som finns i landet för vindkraftsetablering.   
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2 Metod 

Till att börja med så var det viktigt för oss att få en bred teoretisk grund att stå på. Eftersom vi 

egentligen inte visste alls mycket om vindkraft fick vi låna en del böcker på universitets 

bibliotek. Vi fjärrlånade en del böcker från andra bibliotek i landet och så tog vi del av hemsidor 

som boverket.se och vindlov.se. 

Efter att vi hade gått igenom det teoretiska materialet som vi hade, så kunde vi bilda oss en egen 

uppfattning om hur vi skulle lägga upp vårt arbete samt vad vi skulle lägga mest vikt på i arbetet. 

Vi började diskutera med varandra om hur vi skulle gå till väga, vad vi fann intressant samt vilka 

personer som var aktuella för intervjuer. Utifrån teorin som vi hade tagit del av om vindkraftverk 

började vi skriva de frågor som vi ville ha svar på.   

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi använt oss av intervjuer med både öppna och 

slutna frågor. Öppna frågor innebär att frågorna inte har givna svarsalternativ som till exempel ja 

eller nej, utan intervjupersonen måste själv utveckla sitt svar. Detta för att få en löpande dialog 

som kan flyta på genom hela intervjun. Slutna frågor har oftast färre svarsalternativ och kan 

besvaras med till exempel ja eller nej. Detta för att intervjun ska bli så kort och koncis som 

möjligt. De öppna frågorna användes när vi träffade respondenterna fysiskt och de slutna 

frågorna när intervjun besvarades via mail. Vi anpassade en del av frågorna till de olika 

aktörerna som vi intervjuade för att få en klarare bild av aktörernas roller i ett vindkraftsprojekt. 

Vi spelade in intervjuerna på en mp3-spelare från vilken vi sedan transkriberade och 

sammanställde intervjumaterialet.   

Med hjälp av litteraturstudier har vi fått en bra och bred kunskap om vindkraft för att kunna 

ställa relevanta frågor till respondenterna. 

För att kunna besvara våra frågeställningar var det viktigt att komma i kontakt med aktörer som 

är involverade på olika sätt i vindkraftsprojekt. Vi sökte efter kontaktuppgifter på diverse olika 

aktörers hemsidor. Vi kontaktade sedan dessa aktörer via telefon och bokade intervjuer. 

Resultatet blev tre personliga intervjuer samt tre intervjuer via mail.  De personliga intervjuerna 

var med representanter för Lekebergs kommun, företaget Vestas Casting AB, som tillverkar 

vindkraftsanläggningar, samt Länsstyrelsen i Örebro.  
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 På Lekebergs kommun intervjuade vi Thomas Kullberg som är miljösamordnare. Han är 

delaktig i ett vindkraftsprojekt som man planerar att bygga i Lekeberg. Vi valde att intervjua 

Thomas eftersom han var involverad i ett vindkraftsprojekt samt att vi därmed fick en insyn i hur 

en kommun arbetar med vindkraftsfrågor.  

På Vestas Casting AB intervjuade vi VD:n för företaget, Torbjörn Rudqvist. Vestas är ett ledade 

företag inom vindkraftstillverkning, därför valde vi att göra ett studiebesök på fabriken samt 

intervjua företagets VD Torbjörn Rudqvist. Anledningen till att vi valde att intervjua Torbjörn 

var just för att han arbetade för ett av värdens ledande företag inom vindkraftverk och det var 

viktigt för oss att med egna ögon se hur tillverkningen av vindkraftverk gick till samt hur uppköp 

skedde. Vi ansåg att denna kunskap skulle vara bra för oss då vi skulle skriva denna rapport.  

På Länsstyrelsen intervjuade vi Peter Eklund som har varit delaktig i många vindkraftsprojekt. 

Vi valde att intervjua Peter Eklund för att han jobbar för en myndighet som är direkt involverade 

i olika vindkraftsprojekt. Peter Eklunds jobb gick ut på att behandla olika regler och lagar i olika 

vindkraftsprojekt.  

Vi försökte även boka en intervju med Boverket, som är en viktig aktör gällande vindkraft, men 

de hänvisade oss till sin hemsida. Personalen på boverket ansåg att de svar som vi var ute efter 

fanns på Boverkets hemsida. 

Vidare fick vi kontakt med företagen Vattenfall samt E.ON. Vi ringde till dessa företag och fick 

interna kontaktpersoner som på olika sätt är involverade i svenska samt tyska vindkraftsprojekt.   

På Vattenfall fick vi kontakt med Gustav Egerup och Kenneth Pettersson. Gustav Egerup arbetar 

med byggnation av nya vindkraftsanläggningar på Vattenfall. Han har även jobbat med flera 

projekt i Tyskland. Kenneth Pettersson är projektledare på Vattenfall vindkraft AB. Anledningen 

till att vi valde att intervjua Gustav och Kenneth är för att de var involverade i olika 

vindkraftsprojekt samt att de har en stor kunskap inom området.  Det var Gustav som svarade på 

våra frågor om tysk vindkraft då vi gjorde en jämförelse mellan Sverige och Tyskland, medan 

Kenneth svarade på frågorna om svensk vindkraft.  

På E.ON kom vi i kontakt med Magnus Axelsson som är chef för E.ONs avdelning som bygger 

landbaserad vindkraft i Norden. 
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Vi pratade över telefon med Magnus Axelsson och vi kom överrens om att han skulle ge oss en 

kontakt från E.ON som kunde svara på våra frågor angående tysk vindkraft. Vi mejlade våra 

frågor till Magnus som han därefter skulle vidarebefordra till sin personal som är insatta i ämnet. 

Men dessa frågor fick vi aldrig några svar på från E.ON, när vi återigen tog kontakt med Magnus 

sa han att varken han eller hans personal hade någon tid att svara på våra frågor, och intervjun 

uteblev.  

Styrkan i detta arbete ligger i första delen, där vi skriver om svensk vindkraft samt lagar och 

regler som gäller för svensk vindkraft. Detta för att vi gjorde tre stycken muntliga intervjuer med 

personer som är involverade på olika sätt i svensk vindkraftsetablering. Vi fick bra svar från våra 

intervjupersoner samt att vi hade väldigt bra fakta att utgå ifrån i form av hemsidor och litteratur.  

Svagheten med denna rapport anser vi är en del av den fakta som vi har fått fram om Tyskland. 

Dels metoden vi använde oss av, då vi mailade frågor till olika kontaktpersoner och svaren som 

vi fick tillbaks var inte omfattande i den utsträckning som vi hade velat. 

 Till att börja med var det svårt att hitta intervjupersoner som hade den kunskap om tysk 

vindkraft som vi var ute efter. De personer som vi kom i kontakt med som hade erfarenhet från 

tysk vindkraft bodde i Skåneregionen och därför blev det svårt för oss att göra personliga 

intervjuer som vi egentligen hade velat.  

Detta gjorde att vi fick ordna med intervjuer i form av dokument med frågor som våra kontakter 

skulle svara på via mail. Vi fick svar från Gustav och Kenneth från Vattenfall, men E.ON som 

också skulle svara på frågorna via mail lyckades endast besvara våran svenska del av frågorna, 

d.v.s. frågorna om tysk vindkraft fick vi aldrig några svar på från E.ON.  

Vi fick ganska tunn fakta om tysk vindkraft, där endast två personer hade svarat på våra frågor 

samt att svaren var väldigt korta. Vi var också skeptiska till metoden med mailade våra frågor, 

eftersom vi inte kunde ställa följdfrågor och vi vet inte riktigt hur engagerade intervjupersonerna 

var då de satt och svarade på frågorna via datorn.  
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3 Teori 

 

3.1 Vindkraften i Sverige 

Vindkraft är en energikälla som idag växer i snabb takt. I Sverige finns över 2 000 installerade 

vindkraftverk som är utspridda över hela landet. Produktionen av elektricitet från vindkraft har 

de senaste fyra åren ökat med över 200 procent. Detta motsvarar en total elproduktion som 

kommer från vindkraft på över sex terawattimmar (TWh) per år i Sverige. Det är svårt att i 

dagsläget tala om exakta siffror när det gäller antal vindkraftverk och elproduktionen. Det beror 

på den ständiga ökningen i Sverige med kontinuerlig projektering och uppbyggnad av nya 

vindkraftverk. Man kan säga att vindkraft är ”vår tids vattenkraft” då situationen påminner om 

utbyggnaden av vattenkraften på sextio- och sjuttiotalet (www.energimyndigheten.se, 2012). 

Vindkraft är investeringskrävande. Det kostar ca 30-40 miljoner kronor att projektera och bygga 

ett medelstort vindkraftverk, men samtidigt är vindkraft miljövänligt och långsiktigt mycket 

lönsamt. I Sverige finns det mycket goda förutsättningar för vindkraft, inte minst när det gäller 

våra stora kustområden. Då landet är glest befolkat finns det plats för vindkraftverken. I 

dagsläget jobbar regeringen och Energimyndigheten med att på olika sätt främja vindkraft. Man 

försöker eliminera de hinder som kan uppstå, till exempel genom att korta ned beredningstiden 

vid tillståndsgivande. Man försöker också nå ut med kunskap om vindkraft samt förbättra 

planeringen för nya vindkraftverk i landet (www.energimyndigheten.se, 2012).  

Riksdagen har lagt fram tydliga mål för vindkraftens utveckling i Sverige. Med tanke på dagens 

miljöintresse blir vindkraften som energikälla allt mer attraktiv. Riksdagen har tagit fram en 

planeringsram där man ska planera utbyggnad av nya vindkraftverk motsvarande en elproduktion 

på 30 TWh per år. Denna utbyggnad vill man uppnå år 2020. Det skulle, med dagens 

energianvändning, innebära att 20 procent av Sveriges elproduktion skulle komma från vindkraft 

år 2020. Genom att planera utbyggnad i ett tidigt skede får man bra förutsättningar för att 

analysera var det är optimalt att bygga vindkraftverk, för att på ett enklare sätt än idag integrera 

vindkraften i samhället (www.energimyndigheten.se, 2012).   

http://www.energimyndigheten.se/
http://www.energimyndigheten.se/
http://www.energimyndigheten.se/
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3.2 Elproduktionen 

I dagsläget utgör vindkraften en ganska liten del av elproduktionen i Sverige om man jämför 

med andra energikällor som vattenkraft och kärnkraft.  Vindkraften är dock den energikälla som 

har ökat mest dramatiskt under senare år, och allt fler ser de fördelar som finns med vindkraft. 

Vattenkraft står idag för 43 procent av Sveriges elproduktion, och är därmed den största 

energikällan i Sverige. Som nummer två kommer kärnkraft som utgör 38 procent av den totala 

elproduktionen. Vindkraften utgör nu 4 procent av vår elproduktion, men bara under år 2011 har 

vindkraften ökat med 74 procent (www.svenskenergi.se,2012).  

I Sverige finns omkring 2 000 vindkraftverk som tillsammans producerar 6,1 TWh/år av 

Sveriges totala elförbrukning på ca 150 TWh/år. Om man enbart skulle använda sig av vindkraft 

som energikälla i Sverige skulle det krävas ca 16 500 stycken vindkraftverk. Till detta skulle det 

behövas en yta på ca 7 500 km², vilket motsvarar två procent av Sveriges landyta som är 411 000 

km²(www.svenskenergi.se, 2012).  

Eftersom vattenkraft är en miljövänlig energikälla och står för 43 procent av elproduktionen i 

Sverige finns det idag ingen anledning att ersätta vattenkraft med vindkraft. Om Sverige väljer 

att ha en elproduktion som enbart består av den nuvarande vattenkraften samt en utbyggd 

vindkraft, skulle vindkraften behöva stå för 57 procent av Sveriges totala elproduktion. Det 

innebär i sin tur ett behov av ca 9 500 stycken vindkraftverk som upptar en landyta på 4 300 km² 

vilket motsvarar ca en procent av Sveriges totala landyta. Med ett sådant scenario skulle Sverige 

enbart ha en miljövänlig och ren elproduktion(www.svenskenergi.se, 2012). 

Tabell 1 visar Sveriges elproduktion under år 2011 och år 2010 i TWh per år samt i procent. Man 

ser också en jämförelse mellan år 2011 och 2010. Det som är anmärkningsvärt är att 

elproduktionen från vindkraft har ökat med hela 74,3 procent på ett år (www.svenskenergi.se, 

2012). 
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Tabell 1: Svensk elproduktion under 2010 och 2011. 

Källa: http://www.svenskenergi.se/sv/Aktuellt/Nyheter/2011--ett-synnerligen-dramatiskt-elar-Elbrist-var-

snubblande-nara/. 

Område 2011 2010 Ändring från 2010 (%) 

 TWh/år % TWh/år %  

Vattenkraft 65,8 45,0 67,3 46,3 -2,2  

Kärnkraft 58,0 39,7 55,6 38,3 +4,3 

Övrig Värmekraft 16,4 11,2 18,9 13,0 -13,2 

Vindkraft 6,1 4,1 3,5 2,4 +74,3 

      

Elproduktion totalt 146,3 100 145,3 100 +0,6 

Netto: Import(+)/export(-) -6,9  +2,1   

Total inhemsk elanvändning  139,4  144,5  -3,3 

 

Totala höjden på det vanligaste vindkraftverket som byggs i Sverige idag är 150 meter. Detta 

motsvarar en tornhöjd på 100 meter och en turbinbladsdiameter på 100 meter. Ett sådant 

vindkraftverk har en effekt på upp till tre megawatt (MW) som motsvarar en elproduktion på 

över åtta miljoner kilowattimmar under ett år (www.svensk-vindkraft.org, 2012).  

En medelstor villa i Mellansverige har en elanvändning på ca 25 tusen kWh per år, och en 

medelstor lägenhet i samma område har en elanvändning på ca 12 tusen kWh/år. Detta innebär 

att ett medelstort vindkraftverk i Sverige skulle kunna försörja 320 stycken medelstora villor 

eller 667 medelstora lägenheter per år (www.eon.se, 2012).  

  

http://www.svenskenergi.se/sv/Aktuellt/Nyheter/2011--ett-synnerligen-dramatiskt-elar-Elbrist-var-snubblande-nara/
http://www.svenskenergi.se/sv/Aktuellt/Nyheter/2011--ett-synnerligen-dramatiskt-elar-Elbrist-var-snubblande-nara/
http://www.svensk-vindkraft.org/
http://www.eon.se/
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3.3 Förutsättningarna för svensk vindkraft  

3.3.1 Vindlägen 

Det är viktigt att ha bra vindförutsättningar där man planerar att etablera vindkraftverk. I Sverige 

finns goda vindförhållanden, inte minst längs kusterna. Energimyndigheten anser att en 

vindhastighet på 6,5 m/s och ett avstånd på 400 m till bostäder är lämpligt att ange som 

riktmärke för etablering av vindkraftverk. Med en teknik som ständigt förbättras, där 

vindkraftverken blir allt mer effektiva, kan man dock idag etablera vindkraftverk i områden med 

en vindhastighet upp mot 5,5 m/s (Fredriksson, 2008).  

Ju högre upp ovanför havsytans nivå man kommer desto starkare blåser vinden. En starkare vind 

är mer energigivande än en svag. Detta har gjort att man har gjort vindkraftverken allt högre. 

Höga vindkraftverk kan etableras i skogsområden, vilket gör att Sverige har goda förutsättningar 

att etablera vindkraftverk även inne i landet. Dessa behöver vara så höga att rotorbladen hamnar 

på en höjd som är högre än trädens. Man får då fri sikt för vinden och samtidigt bidrar höjden till 

att man lättare når de vindhastigheter som krävs för att man ska kunna utvinna energi på ett 

effektivt sätt (Rudqvist, 2012).  

I det svenska inlandet finns det stora skogsområden där det inte bor människor och där 

människor därmed inte kan påverkas av vindkraftverken. Samtidigt blåser det mer vid kusterna 

och Sverige har en av Europas längsta kuster. Kusten är hela 2 400 km lång och sträcker sig från 

Haparanda i norr till Strömstad i väster.  

 

3.3.2 Folkmängden 

En bidragande faktor till att det finns goda förutsättningar i Sverige för etablering av 

vindkraftverk är att Sverige är glest befolkat. Eftersom Sveriges landyta är stor jämfört med dess 

folkmängd blir det enklare att planera var man ska placera vindkraftverken, samt undvika att 

placera vindkraftverken nära bebodda områden. Detta gör att det finns bra med landyta för 

framtida vindkraftsprojekt och därmed goda möjligheter för Sverige att utöka vindkraften i 

framtiden (Pettersson, 2012).   
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3.3.3 Ekonomiska stöd 

I Sverige finns idag ett ekonomiskt stöd för de som etablerar och förvaltar vindkraftverk. Det 

finns även regler om skatter och moms vilka främjar kommuner som etablerar vindkraftverk. 

Dessa ekonomiska stöd påverkar förutsättningarna för att investera i vindkraft, och detta är ett 

sätt, för bland annat regeringen, att driva på etableringen av vindkraftverk i landet.  

Elcertifikatsystemet är ett ekonomiskt stödsystem för vindkraftsägare och drivs av 

Energimyndighen och Svenska Kraftnät. Systemet är marknadsbaserat och fungerar så att 

elproducenter får ett certifikat för varje producerad megawattimme. Elbolag och vissa användare 

som i sin tur köper elektriciteten är skyldiga att köpa elcertifikat motsvarande en viss andel av 

sin elförsäljning eller elanvändning. Priset på certifikaten varierar varje år och avgörs av tillgång 

och efterfrågan. Genom att elproducenterna säljer elcertifikaten får de en extra intäkt utöver 

själva elförsäljningen (Eklund, 2012).  

 

3.4 Aktörer, lagar och regler för svensk vindkraft 

Aktörsmodellen är en modell som på ett förenklat sätt visar vilka aktörer som är inblandade samt 

aktörernas roller i ett vindkraftsprojekt.  

Om man tittar på Figur 2 nedan ser man att aktörsmodellen är uppdelad i tre tabeller samt en 

kolumn längst ned.  Kolumnen står för vindkraftsägaren och de övriga tre tabellerna anger de 

som på olika sätt är involverade i ett vindkraftsprojekt. Den vänstra tabellen står för 

viljeaktörerna, den mellersta tabellen står för tillståndsaktörerna och den högra tabellen står för 

avtalsaktörerna. På ett eller annat sätt blir vindkraftsägaren påverkad i sitt vindkraftsprojekt av 

alla aktörerna.   
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Figur 2: Illustration av de inblandade aktörerna i ett vindkraftsprojekt.  

Källa: (Fredriksson, 2008) 
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3.4.1 Viljeaktörerna 

Viljekörerna som är den vänstra tabellen i Figur 2, är uppdelad i tre grupper - närboende, kunder 

samt det allmänna. Dessa tre aktörer blir berörda på olika sätt av ett vindkraftsprojekt, men 

samtidigt kan dessa aktörer vara delaktiga och påverka vindkraftsprojektets utfall.  

Tabell 2: Viljeaktörerna – den vänstra tabellen. 

Källa: (Fredriksson, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.1 Närboende 

Det är viktigt att i ett tidigt stadium informera närboende vid byggande av vindkraftverk. 

Kommunen brukar på olika sätt gå ut med denna information. Till exempel brukar kommunen 

annonsera i den lokala tidningen, skicka information direkt till de berörda eller bjuda in dessa till 

en utställning där de får ta del av informationen kring projektet. Som vindkraftsägare är det 

viktigt att de flesta närboende accepterar det planerade vindkraftsprojektet i ett tidigt skede, 

annars kan projektet drabbas av en hel del oförutsedda kostnader. Det kan t.ex. uppstå 

förseningar i projektet vilket kan leda till stora ekonomiska extrakostnader. Ett exempel på detta 

är ett vindkraftsprojekt som Stena har planerat att bygga i Lekebergs kommun. Där har Stena inte 

lyckats få acceptans från de närboende och dessutom är politikerna i kommunen inte överens. 

Detta har i sin tur lett till förseningar i det planerade vindkraftsprojektet (Kullberg, 2012). 

Genom att informera närboende i ett tidigt skede, samt öka allmänhetens kunskap om 

vindkraftverk, kan man på ett smidigare sätt få folk mer förstående och att lättare kunna 

acceptera vindkraft. Många närboende som vänder sig mot vindkraftsprojekt anser att deras bo- 

och fritidsmiljö påverkas på ett negativt sätt. Man ser vindkraftverk som störande i form av 

buller och skuggbildning. Samtidigt kan vindkraftverken förstöra människors utsikt samt 
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upplevelsen av den natur och miljö man är van att leva i. Den ökade kunskapen hos de närboende 

och förståelse för vad vindkraften kan göra för miljön i längden gör att acceptansen för 

vindkraften ökar hos allmänheten (Kullberg, 2012).  

Många vindkraftsägare kan erbjuda en ekonomisk ersättning till de som bor i närheten av 

vindkraftverk och som skall fungera som kompensation för påverkan på de boendes närmiljö. 

Ersättningen kan betalas som en klumpsumma eller en årlig utbetalning så länge som 

vindkraftverken är i drift. De flesta vindkraftsägare försöker dock undvika sådana ersättningar, 

då de kan äventyra projektets lönsamhet. Man försöker istället visa på de fördelar som finns med 

att bygga vindkraftverk i närområdet. Man informerar t.ex. om hur bra vindkraftverk är för 

miljön och man kan också ge de närboende en chans att köpa andelar i vindkraftverken. Andra 

fördelar som kan tillkomma är fler arbetstillfällen under uppförandet, förstärkta vägar m.m. 

(Eklund, 2012).  

 

3.4.1.2 Kunder 

De som inte har det tekniska intresset i vindkraftverk, men har ett intresse av ett delägande i 

anläggningen, anses som kunder i detta sammanhang. Kunder kan vara företag, kooperativ samt 

privatpersoner. 

 

3.4.1.3 Det allmänna 

”Det allmänna” innebär landets medborgare. I vindkraftsfrågan representeras medborgarna av 

demokratiska församlingar, exempelvis riksdagen, kommuner och centrala myndigheter som till 

exempel Energimyndigheten. En annan aktör som tillhör kategorin ”det allmänna” är den 

allmänna opinionen, som oftast styrs och påverkas av den nationella energipolitiken.  

 

3.4.1.3.1 Energipolitiken 

Riksdagen har en viktig roll när det gäller vindkraften i Sverige. Det är riskdagens beslut som 

formar den nationella vindkraftstrategin som man har i landet. I juni 2006 antog riksdagen en 
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proposition som innebar att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter skulle jobba aktivt 

för att förbättra förutsättningarna för en långsiktigt ökad elproduktion från vindkraft. Samtidigt 

antog man en annan proposition som innebar att man skulle jobba för mer förnybar el med gröna 

certifikat Denna proposition bidrog till att man som ägare till förnybar elproduktion fick ett 

ekonomiskt stöd. Detta stöd fungerar så att ägaren till vindkraftverk får elcertifikat för varje 

producerad MWh, dessa certifikat köps i sin tur av elsäljarna. Enligt lag är elsäljarna skyldiga att 

äga ett visst antal certifikat i förhållande till den totala mängd el som man säljer. I slutändan blir 

det kunderna som får betala dessa certifikat, då säljarna lägger på motsvarande summa på 

marknadspriset. Systemet med elcertifikaten gäller fram till år 2030 för alla vindkraftverk som 

upprättades från och med år 2003. Dock gäller stödet i högst 15 år från att man börjat använda 

sig av det (Fredriksson, 2008:21–22).  

Det har skett en ökad vindkraftsetablering i landet från år 2006. Detta beror framförallt på att 

riksdagen tillsammans med andra myndigheter har givit fördelar till, samt på andra sätt 

underlättat, etableringen av vindkraftverk. Riksdagen har tillsammans med Energimyndigheten 

satt tydliga mål för vindkraften i Sverige. Till en början var målet att fram till år 2015 uppnå en 

elproduktion från vindkraft på 10 TWh per år. Men efter att Energimyndigheten hade granskat 

målet valde man att höja ribban, det nya målet sattes till en elproduktion på 30 TWh per år att 

uppnå fram till år 2020. Det är tänkt att 10 TWh per år skall utvinnas från havsbaserade 

vindkraftverk, och 20 TWh från vindkraftverk i inlandet (Eklund, 2012).  

 

3.4.1.3.2 Myndigheter  

Myndigheter som Boverket, Naturvårdverket och Energimyndigheten är på olika sätt involverade 

i vindkraftsprojekt.  

 

Boverket – Plan- och bygglagen  

Boverket är den myndighet som har ansvar för landets mark- och vattenområden och landets 

fysiska planering enligt plan- och bygglagen (PBL) och behandlar delar av miljöbalken (MB). 

Boverket arbetar på uppdrag av riksdagen och regeringen, och har till huvuduppgift att se till att 
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människor ska ha en hög kvalitet i sitt boende. De arbetar genom att tillämpa PBL som 

innehåller bestämmelser och lagar om bland annat bygglov samt kommuners skyldighet att 

upprätta översiktsplan för hela kommunen. 

Plan- och bygglagen har stor betydelse för var man placerar vindkraftverk. Det är kommunen 

som med PBL som bas, fattar beslut i bygglovshandlingar var man väljer att placera 

vindkraftverk.  Samtidigt har länsstyrelsen och regeringen vissa möjligheter att styra över 

kommuners planering, fast dessa möjligheter är ytterst små i detta skede. 

Naturvårdsverket – Miljöbalken   

Naturvårdsverket är ansvarigt för Sveriges miljömålsfrågor och för naturmiljön i landet. Det 

jobbar även med att ge råd samt tolkning av miljöbalken. Man jobbar mot de lagar som finns i 

miljöbalken, och har en samordningsroll för omgivningsbuller. Kravet på maximal bullernivå 

som kommer från vindkraftverk är satt till 40 decibel (dB).  

Miljöbalken är huvudlagstiftning på miljörättens område. Dess huvudsakliga mål är att främja 

landets miljö och natur samt skydda människors hälsa från olika slags störningar 

(vindkraftshandboken, 2009:87–90). 
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3.4.2 Tillståndsaktörerna 

Vid etablering av vindkraftverk är det många tillstånd som ska prövas och godkännas innan man 

får börja bygga. Processen kan bli väldigt lång och kan leda till stora förseningar i 

vindkraftsprojektet. Själva byggandet av vindkraftverken brukar gå relativt fort, men många 

vindkraftsägare kan få vänta länge på att få de olika tillstånden godkända. Regeringen 

tillsammans med andra myndigheter jobbar för att effektivisera tillståndsprocessen och på så vis 

underlätta vindkraftsetableringen. 

 

Tabell 3: Tillståndsaktörerna – den mittersta tabellen. 

Källa: (Fredriksson, 2008) 
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3.4.2.1 Kommun 

Kommunen har mycket att säga till om vid etablering av vindkraftverk i den egna kommunen. 

Oftast är det översiktsplan, detaljplan samt områdesbestämmelser som är grunden för placering 

av vindkraftsetableringar i respektive kommun.  

För vindkraft som utgör en sammanlagd effekt på under 25 MW, och avser en vindkraftspark på 

färre än sex stycken verk vilka är maximalt 150 meter höga, behöver man oftast ingen 

tillståndsprövning, enligt miljöbalken. Det räcker i sådana fall oftast med en anmälan till 

kommunen och ansökan om bygglov (Eklund, 2012). 

Enligt plan- och bygglagen är det ett krav att ansöka om bygglov för vindkraftverk vars turbins 

diameter är större än tre meter och där höjden på vindkraftverket överstiger 20 meter. Bygglov 

skall även sökas om man väljer att placera ett vindkraftverk så att avståndet till fastighetens 

gräns är kortare än höjden på vindkraftverket samt om vindkraftverket monteras fast på en 

byggnad.  

Plan- och bygglagen säger att kommunen är skyldig att föra en översiktsplan över samtliga 

vindkraftverk som ligger inom kommunens gränser samt ange områden av ”riksintresse” för 

etablering av vindkraftverk.  

Områdesbestämmelser gäller för alla vindkraftverk i kommunen.  

Detaljplanen i en kommun behandlar alla vindkraftverk, men enligt plan- och bygglagen är det 

lag på att detaljplanen ska behandla vindkraftverk som får betydande inverkan på omgivningen. 

Med detta menar man vindkraftverk som utgör ny sammanhållen bebyggelse eller om 

vindkraftverken planeras i ett område där efterfrågan är stor på mark för bebyggelse (Boverket 

2009:88).   

Det finns olika regler, gällande placering av vindkraftverk, i olika kommuner. Dessa regler 

brukar dock inte väsentligt skilja sig åt mellan kommunerna eftersom man måste följa 

grundreglerna som finns i PBL samt i MB.  Exempel på placeringsregler i en kommun kan vara 

följande:  
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Avståndet mellan två vindkraftsparker bör vara minst tre kilometer. Man ska anpassa 

vindkraftverkets avstånd till bostäder så att bullernivån inte överstiger 40 dB vid bostadens fasad. 

Om man placerar vindkraftverket söder eller väster om ett bostadsområde skall avståndet vara 

minst 750 meter. Vindkraftverk som placeras norr eller öster om ett bostadsområde ska ha ett 

avstånd på minst 600 meter. Avståndet från vindkraftverk ska vara minst 1 000 meter till 

sammanhållen bebyggelse. Med detta menas bebyggelse med minst fem bostadshus med ett 

avstånd som är mindre än 100 meter mellan huvudbyggnaderna. Verken ska vara enfärgade, vita 

eller grå och bör redovisas och godkännas i samband med bygglov. Text och logotyp på 

vindkraftverken får inte förekomma utöver vindkraftstillverkarens och ägarens namn samt 

logotyp (Fredriksson, 2008:39–41). 

 

3.4.2.2 Länsstyrelse 

Länsstyrelsen har två roller när det gäller vindkraftverk. Dels har man en främjande roll i form 

av att man står för ekonomiskt stöd till kommuner vid vindkraftplanering dels en andra roll som 

instans för tillståndsprövning av vindkraftsprojekt.  

Enligt miljöbalken skall ett eller flera verk som tillsammans överstiger en effekt på 25 MW 

tillståndsprövas hos länsstyrelsen (Eklund, 2012). 

 

3.4.2.3 Regering 

Under vissa förutsättningar kan regeringen i vissa fall tillåtningspröva vindkraftsanläggningar. 

Enlig miljöbalken får regeringen tillståndspröva vindkraftstationer med tre eller flera 

vindkraftverk som tillsammans har en effekt på över 10 MW (Boverket 2009:88).  

 

3.4.2.4 Energimarknadsinspektionen 

Energimarknadsinspektionen har till uppgift att se till att el-lagen följs.  
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3.4.2.5 Kraftnät 

Svenska Kraftnät är ett statligt ägt affärsverk som driver det svenska stamnätet för elkraft. De har 

ett systemansvar där man ser till att tillträdet till stamnätet sker enligt de bestämmelser som 

gäller.  

 

3.4.2.6 Luftfart/Sjöfart 

På grund av vindkraftsverkens höga höjd kan det uppstå störningar i luftrummet samt 

luftradiosystemen. Därför måste större vindkraftverk anmälas till Luftfartsverket. I 

Transportstyrelsens författning kan man läsa om regler som gäller för etablering av vindkraftverk 

i närområdet till en flygplats. Den högsta tillåtna höjden här regleras efter hindersbegränsade 

ytor. 

 

Enligt Sjötrafikförordningen får inte vindkraftverk till sjöss ändras, flyttas eller dras in utan 

tillstånd. Man måste märka vindkraftverk med sjösäkerhetsanordningar som bidrar till att 

synliggöra verket för sjöfarten (www.vindlov.se, 2012).  

 

3.4.2.7 Lantmäteri 

Lantmäteriet behandlar tillstånd gällande markåtkomst för kablar och luftledningar, man arbetar 

enligt Ledningsrättslagen.  

 

3.4.2.8 Länsrätt/Förvaltningsrätt 

Länsrätt som numera heter förvaltningsrätt är den lägsta insatsen av förvaltningsdomstolar och 

handlägger tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Förvaltningsrätten kan man vänd 

sig till om man som kommunmedborgare vill överklaga ett beslut som fattats av 

kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen.  
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3.4.3 Avtalsaktörerna 

Avtalsaktörerna, den högra tabellen, är de som måste komma överens om olika avtal för att man 

som vindkraftsägare i slutändan ska stå med ett färdigt vindkraftsprojekt. Oftast gäller det 

ekonomiska avtal med flera inblandade aktörer varför det är viktigt att avtalen formuleras 

affärsjuridiskt.  

 

Tabell 4: Avtalsaktörerna – den högra tabellen. 

Källa: (Fredriksson, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.1 Markägare 

Som markägare till mark med bra förutsättningar för vindkraftsetablering kan man få goda 

ekonomiska förutsättningar samt ett ökat värde på sin mark. Tillgång till mark för 

vindkraftsetablering, vägar samt ledningar måste säkerställas av vindkraftsägaren. Detta gör man 

genom markköp, arrende, servitut samt ledningsrätt.  

Arrende av mark innebär att man som markägare tecknar ett skriftligt avtal med den som vill 

använda sig av marken. Detta avtal reglerar en slags hyra av mark under en bestämd period. 

Arrendeavtalets längd för vindkraftverk bör vara minst 25 år, eftersom man bedömer att 

livslängden för ett vindkraftverk är minst 20 år. Arrendeavtalet ska innefatta ansökan, 
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projektering och uppförande av vindkraftverket, och denna tid uppgår idag till ca 5 år. Avgiften 

för mark som man ”hyr” kommer man överrens om, det kan handla om ett engångsbelopp eller 

ett belopp som man betalar varje år. Man kan också komma överens om ett belopp per installerad 

MW eller att man som markägare får andelsel från vindkraftverket. 

Servitut är ett juridiskt begrepp och innebär i detta fall den rätt som vindkraftsförvaltare har att 

på vissa sätt nyttja annans fastighet.  

Ledningsrätt eller den så kallade ledningsrättslagen innebär att man som juridisk person har rätt 

att dra ledningar och kablar över annans mark (www.vindlov.se, 2012). 

 

3.4.3.2 Nätägare 

Nätägare är den aktör som äger elledningarna som förbinder elproduktionsanläggningar, till 

exempel vindkraftverk, med elförbrukningsanläggningar. Nätägare som utövar sin verksamhet i 

ett område är skyldiga att ansluta vindkraftverk inom området, till sitt lokala nät.    

 

3.4.3.3 Balansansvarig/kraftköparen 

Balansansvarig är oftast ett elhandelsföretag som enligt lag är skyldig att leverera så mycket el 

som företagets kunder förbrukar. Det kan finnas elköpare som vill öka inköpet av miljövänlig el, 

och detta kan i sin tur leda till att man är villig att betala ett högre pris för elen. 

 

3.4.3.4 Finansiär 

Som vindkraftsägare sker finansiering av vindkraftverk med egna medel i form av eget kapital, 

bidrag och lån. Vissa banker och finansieringsinstitut erbjuder finansiering av vindkraftverk men 

kravet brukar vara att man har eget kapital som motsvarar 20-30 procent av den tänkta 

vindkraftsanläggningens kostnad (Fredriksson, 2008:34).  

 

http://www.vindlov.se/
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3.4.3.5 Leverantör 

Det finns flera aktörer som man kan se som leverantörer i ett vindkraftsprojekt, oftast handlar det 

om företag. Tillverkaren av vindkraftverken anses som en leverantör. En projektör som äger 

vindkraftverket inledningsvis för att sedan överlåta det till ägaren enligt ett uppgjort avtal är en 

annan leverantör. Drifttjänsteföretag som erbjuder tjänster som underhåll, reparationer samt 

statistikdata över vindkraftverken ses också som leverantörer. 

 

3.4.4 Vindkraftsägaren 

I Sverige kan vem som helst vara vindkraftsägare. Det kan vara en privatperson, en kommun, ett 

kooperativ eller ett företag. Men det gäller att ha stora ekonomiska resurser, eftersom ett 

medelstort vindkraftverk kostar omkring 30- 40 miljoner kronor att projektera och bygga. Stora 

företag har ekonomiska resurser av detta slag, men privatpersoner brukar oftast ingå i 

ekonomiska föreningar, så kallade kooperativ. 

Ett kooperativ fungerar som så att man bidrar ekonomiskt med en viss procentandel i ett 

vindkraftverk. Syfte med vindkooperativ är att medlemmarna får el från egna vindkraftverk samt 

delar vinst från vindkraft över medlemmarna.  Ett kooperativ kan bestå av företag, 

privatpersoner, kommuner m.m. 
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4 Analys – Jämförelse mellan svensk och tysk vindkraft 

 

4.1 Bakgrund - tysk vindkraft 

 

 

Figur 3: Den installerade vindkraftseffekten i världen år 2011 

Källa: www.thewindpower.net 

 

Tyskland är världsledande inom vindkraft efter Kina och USA (Figur 3). Tyska vindkraftverk 

alstrar 29 000 MW el-energi varje år, vilket motsvarar hälften av vad den svenska kärnkraften 

gör idag. Den tyska regeringens mål, gällande vindkraft, är att fram till år 2030 bygga ut 25 

procent av landets nuvarande vindkraft. Av denna utbyggnad skall 15 procent byggas till havs 

och 10 procent på land. (Grönlund 2007:30). 

Den tyska vindkraftsrevolutionen startade i och med oljekrisen i Europa på 1970-talet samt 

Tjernobylkatastrofen på 1980-talet. Tidigare hade man använt olja som energikälla i landet. 

De höjda priserna, som uppstod i samband med oljekrisen, gjorde de tyska lantbrukarna 

upprörda. I och med detta började lantbrukarna bygga vindkraftverk som försörjde gårdarna med 
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elektricitet. De flesta vindkraftverk som byggdes av bönderna producerade mer elektricitet än 

vad de behövde. Detta medförde att de ville sälja elen vidare till andra. 

På grund av svårigheten att få tillstånd och höga avgifter till elnätskopplingen samt det låga 

elpriset hade bönderna det svårt att sälja elen vidare.  

I samband med oljekrisen började den tyska regeringen leta efter nya energikällor som kunde 

ersätta den gamla. Ett av alternativen var vindkraftverk. I den tyska delstaten Schleswig-Holstein 

började man år 1982 bygga världen största vindkraftspark. Projektet blev dock ingen succé på 

grund av att kostnaderna blev dubbelt så höga som man hade räknat med. Vindkraftverken hade 

även många tekniska fel. Staten misslyckades med projektet och man lade till slut ned 

vindkraftsparken. Detta medförde att intresset för vindkraftverk hos elproducenterna i Tyskland 

sjönk drastiskt under en tid.  

I och med Tjernobylkatastrofen började man i Tyskland diskutera förnybara energikällor. 

Kärnkraftverk var inget alternativ. Politikerna inledde en diskussion om hur elproduktionen 

skulle bli mer miljövänlig. Idén om vindkraftverk kom återigen upp som ett förslag. Man 

påbörjade då ett så kallat ”100 MW – program”. Målet med programmet var att bygga 100 MW-

vindkraft. I och med det fattade den tyska regeringen beslut om subventionering av vindkraft för 

att driva på etableringen av vindkraftverk i landet (Grönlund, 2007:21–22).  

 

4.2 Förutsättningar för vindkraftsetableringen 

I Tyskland finns goda förutsättningar för vindkraftsetablering i form av höga ekonomiska 

ersättningssystem för vindkraften jämfört med andra länder i Europa. De höga 

ersättningssystemen är en bidragande orsak till att Tyskland är världsledande inom vindkraften 

idag. En annan bidragande orsak till detta är att man mycket tidigare än andra länder började 

investera i vindkraften och på så sätt kunde utveckla och förbättra tillståndsprocessen vilken 

gjort den kortare och mer effektiv.  

Jämfört med Sverige har Tyskland egentligen betydligt sämre förutsättningar. Det blåser minst 

lika bra i Sverige som det gör i Tyskland, Tyskland har en betydligt kortare kuststräcka samt 

mindre yta att bygga på. Landet är tätbefolkat och man har i princip byggt färdigt. I Tyskland 



28 

 

finns många vindkraftverk och många är gamla och har inte samma effekt som dagens 

vindkraftverk. Detta gör att Tysklands möjligheter att öka sin vindkraft ligger i att man bygger 

om de gamla vindkraftverken och gör dem mer effektiva (Petterson, 2012).  

 

4.3 Subventionslagarna 

 I och med subventioneringen av vindkraftverk blev etableringen av den energikällan en succé. 

Syftet med lagarna var att gynna landets vindkrafttillverkare samt uppmuntra folk att investera i 

vindkraft. Under de senaste 30 åren har man använt sig av tre olika subventionssystem i 

Tyskland. 

Den första lagen kom till under 1980-talet och innehöll två subventioner. Den som producerade 

vindenergi fick ett investeringsstöd som idag motsvarar 102 euro (€) per producerad kW, dock 

satte man ett tak på 60 procent av investeringskostnaderna. Den andra subventionen innebar att 

man fick en klumpsumma på 46 000 € samt ett påslag på elpriset med 0,41c€ /kWh i 10 år. För 

att man samtidigt skulle underlätta för privata aktörer att producera vindenergi sänkte staten 

nätkopplingsavgifterna.  

 Den andra lagen kom till i början av 1991. Lagen innebar att subventionen sänktes från 

0,41c€/kWh till 0,31c€/kWh. 

Den tredje lagen infördes år 2000 och är den lag som gäller idag. Denna innebar att nätägare som 

distribuerar strömmen som enskilda vindkraftsfirmor producerar har rätt att ta ut ett högre elpris 

för denna el. Det bestämdes också att den el som kom från vindkraft skulle erhålla 20-åriga 

garantier om ett fast elpris. Slutligen bestämde man att nätbolagen skulle fördela de högre 

elkostnaderna över hela landet (Grönlund 2007:23–29). 

Om man jämför de ekonomiska stöd som finns i Sverige med de ekonomiska stöd som finns i 

Tyskland så är de tyska stöden betydligt mer gynnsamma än vad de svenska är. Tysklands 

ekonomiska stöd har minskat stegvis, och detta är en bidragande orsak tillsammans med de 

dåliga förutsättningar som råder i landet för vindkraftsetablering, till att Tysklands 

vindkraftsetablering har avtagit på senare tid. I Sverige är det tvärt om, här råder en stigande 
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vindkraftsetablering, mycket tack vare de goda förutsättningar som finns i landet samt de tydliga 

mål som riksdagen har satt upp.   

  

4.4 Närboendes acceptans 

Ett vanligt problem vid byggande av vindkraftverk är närboendes protester mot etablering av 

vindkraft. Detta beror på faktorer såsom oljud, skuggbildning, förändring av naturen m.m. I 

Tyskland har man försökt lösa detta problem genom att involvera den berörda lokalbefolkningen 

i planering av vindkraften. Man upprättar kartor tillsammans med de närboende över den plats 

som vindkraftverken ska byggas på. Ett annat sätt att öka acceptansen är att de närboende får 

möjlighet att bli delägare i vindkraften. Man har ett förmånligt investeringspris på cirka 2500 €. 

Idag är nästan 90 % av befolkningen i delstaten Schleswig- Holstein delägare i diverse olika 

vindkraftverk (Grönlund 2007:70). 

Vid etablering av vindkraft i Tyskland måste man ta hänsyn till följande punkter:  

 Undersökning av det område där vindkraftverket ska byggas måste inledas så fort som 

möjligt. Man måste bland annat komma överens med markägaren var på området 

vindkraftverket ska placeras. 

  Alla undersökningsprogram ska samordnas noggrant mellan experter och myndigheten. 

 Lokala naturskyddsgrupper och närboende ska tidigt informeras och involveras i 

vindkraftsbygget. 

 

Eftersom Tyskland har många års erfarenhet av vindkraftsetablering har man kunnat utveckla 

och förkorta projekteringstiderna på ett bra sätt. Detta har gjort att man har kommit till ett 

stadium där man i ett tidigt skede involverar närboende som får vara med och påverka projektets 

utgång. På så sätt får man närboende engagerade och delaktiga i projektet och man bildar en 

bättre kunskap samt en större acceptans hos närboende.  

I Sverige får närboende information i form av möte, annons i tidningen samt brev hem, men de 

får inte vara med och påverka projektet på samma sätt som i Tyskland. Detta kan leda till att 

närboende i Sverige har en begränsad kunskap och en låg acceptans när det gäller vindkraftverk, 
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och i många fall bidrar detta till överklagande av olika vindkraftsprojekt. Detta leder i sin tur till 

att man får längre projekteringstider i vindkraftsetableringen. Långa projekteringstider är något 

som missgynnar svensk vindkraftsetablering, många tillstånd skall erhållas och det kan ta flera år 

bara för att få ett godkännande till att få bygga ett vindkraftverk(Eklund, 2012). 

 

4.5 Miljöpåverkan 

På nationell nivå är vindkraftens miljöpåverkan liten jämfört med till exempel stenkolkraft och 

kärnkraft. Vindkraften släpper inte ut någon koldioxid eller andra miljöfarliga ämnen i naturen.  

På lokal nivå är dock miljöeffekten större. Buller, skuggbildning och förändrad landskapsbild 

och djurliv är några negativa faktorer som vindkraft för med sig.  

 

4.6 Regler och tillstånd 

För att få bygga vindkraftverk i Tyskland krävs ett byggnadstillstånd. Bullernivån får inte vara 

mer än 40 decibel (dB) nattetid och 60 dB dagtid. Skuggbildningen får inte överstiga mer än 30 

minuter per dag samt 30 timmar per år. När ett vindkraftverk har byggts måste en bullermätning 

genomföras för att kontrollera att bullret inte överstiger gränsvärdet. Tillståndsprocessen gäller 

även vindkraftverkens storlek samt hur många man har tänkt bygga. Ska man bygga 1-2 

vindkraftverk räcker det att man söker bygglov hos kommunen. Tänker man bygga tre eller fler 

vindkraftverk, som är högre än 35 meter, måste en miljöpåverkansanalys göras hos de statliga 

myndigheterna.  När ett vindkraftverk ska byggas i en sjö måste man söka tillstånd hos det tyska 

sjöfartsverket. De tyska reglerna för vindkraftsetablering är relativt lika de regler som man har i 

Sverige (Grönlund 2007:34–35). 
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5 Empiri 

 

5.1 Grundfrågor som vi utgick ifrån under intervjuerna 

Frågorna nedan är de frågor som vi har utgått ifrån vid våra intervjuer. Naturligtvis har vi 

anpassat frågorna och lagt till frågor för att de ska passa det område som våra intervjupersoner 

jobbar inom.  

1) Vilka tillstånd krävs för att etablera vindkraftverk i Sverige? 

 

2) Får en privatperson bygga vindkraftverk i Sverige? 
 
 

3) Förutom att det blåser bra i ett område, vad finns det för andra faktorer som påverkar var 

man väljer att placera ett vindkraftverk? 

 

4) Hur påverkar vindkraftverk djurlivet? 
 
 

5) Hur nära bostäder får man bygga vindkraftverk? Ökar kravet på avstånd om man ska 

bygga en större vindpark? 

 

6) Finns det någon form av ekonomiskt stöd till den/dem som vill bygga vindkraftverk? Om 

det finns, vem/vilka står för det ekonomiska stödet och hur mycket pengar rör det sig om? 
 
 

7) Finns det speciella krav på infrastrukturen kring vindkraftverken? 

 

8) Vilka risker kan uppstå vid transportering och montering av vindkraftverk? 
 
 

9) Vad tror du att man skulle behöva göra i Sverige för att öka etableringen av 

vindkraftverk? 

 

10) Hur går man till väga då man ska informera närboende om att man ska bygga 

vindkraftverk? Kan närboende påverka utgången av vindkraftprojektet, d.v.s. om de 

närboende ställer sig emot projektet kan det leda till att projektet läggs ned? 
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11) Vilka faktorer tror du är orsaken till att det har skett en kraftig ökning av vindkraft i 

Sverige på senare år? 

 

12) Om vi utgår från ett land som Tyskland som är i framkant när det gäller vindkraft, vad 

tror du att vi i Sverige skulle kunna göra för att bli minst lika bra som vårt grannland i 

söder? Finns samma förutsättningar i Sverige? 

 

Sammanfattning av Intervjun med Thomas Kullberg, miljösamordnare på Lekebergs 

kommun. Intervjuad 2012-04-12. 

Stena har lagt in en ansökan till länsstyrelsen om att få bygga 20 stycken vindkraftverk, som är 

mellan 180 till 200 meter höga i Lekebergs kommun.  

Stena kommer att äga och förvalta vindkraftverken, men man har sagt att ett av vindkraftverken 

skulle man kunna tänka sig att släppa som ett andelsverk, d.v.s. man kan tänka sig låta 

privatpersoner samt föreningar gå in och köpa andelar i vindkraftverket. Detta har gjort att det 

har bildats en ekonomisk förening där man har annonserat i lokala tidningen för att värva 

medlemmar till föreningen. Tanken är att boende, markägare m.fl. skall kunna köpa andelar i 

vindkraftverket via den ekonomiska föreningen.  

Stena tillsammans med kommunen vänder sig först och främst till personer som bor inom 

kommunen, markägare, lokala företag och organisationer med frågan om att köpa andelar i 

verket. Detta är ett sätt för Stena att ”tacka” för att man har fått bygga i Lekbergs kommun, men 

samtidigt genom att det lokala folket engagerar sig i vindkraftverken bildas en större acceptans 

för vindkraft bland lokalbefolkningen.  

Svea har inte fått tillstånd att bygga vindkraftverken än, man väntar bland annat på att få ett 

godkännande från Lekbergs kommun. De flesta vindkraftverken som är planerade kommer att 

byggas på Sveas skogsmark som är statligt ägt, men några kommer man att bygga på privat 

mark. Svea har tecknat avtal med markägarna och de man har lyckats teckna avtal med är 

positivt ställda till projektet, men naturligtvis finns det människor som är missnöjda med 

projektet.  
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Kommunen arbetar med ett tillägg i översiktsplanen, och där väljer man att placera 

vindkraftverken ett visst antal meter från bostäder. Det är ljudnivån som avgör hur långt från 

bostäder man får bygga och kravet är en max ljudnivå på 40 dB vid bostäders fasad. Som det ser 

ut nu så finns det en del olika förslag till placeringen av vindkraftverken men ett av förslagen är 

ett avstånd på 400 meter till närmaste bostad.  

Kommun och Stena har haft samråd med lokalbefolkningen om planeringen för vindkraftverken, 

man har även haft en utställning där man har bjudit in lokalfolket för att ta del av informationen 

och planeringen för vindkraftsetableringen. Men detta har lett till stora protester från folket, 

många har ställt sig emot vindkraftsetableringen där man bl.a. klagar på ljudnivån, 

skuggbildning, intrång på naturen och en bidragande faktor till mindre turism.  

Kommunen håller inte i planeringen när projektet skall starta, det är Stena som sätter startdatum 

för projektet. Stena hade velat komma igång med projektet omgående, men eftersom 

tillståndsprocessen är en lång och krävande process där många är inblandade så brukar det dra ut 

på tiden innan man kommer igång med själva byggandet.   

Just i detta fall har kommunen fått en remiss från länsstyrelsen som kommunen skall yttra sig på. 

Kommunen kommer yttra sig tidigast till sommaren, och man vet inte om yttrandet kommer falla 

positivt för Stenas del. Det är tillståndsprocessen som brukar ta längst tid i ett vindkraftprojekt, 

själva byggandet av vindkraftverken brukar gå relativt fort.  

Elen som man får från vindkraftverken skulle kunna stå för hela Lekebergs kommuns 

elförbrukning men denna el kommer gå direkt ut i elnätet. Elen som kommer från 

vindkraftverken kommer inte gynna Lekbergs kommun på något sätt. Enligt lag skall elen från 

vindkraftverken gå ut i elnätet. Kommunens fastighetsbolag skulle kunna köpa andelar i ett av 

vindkraftverken och på så sätt vara delaktiga i produktionen av förnybar energi i form av 

vindkraft. Men även om kommunen skulle köpa andelar i vinkraftverket så skulle denna el ändå 

gå ut i elnätet. Det är ekonomisk ersättning som kommunen skulle få om man köpte andelar i 

vindkraftverket.  

I nuläget finns det flera hinder som skulle kunna stoppa vindkraftsprojektet helt och hållet, bl.a. 

beslut från kommunen och länsstyrelsen skulle kunna stoppa projektet. Närboende har inte den 
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påverkan att de skulle kunna stoppa vindkraftprojektet, men om det är många som sätter sig emot 

projektet så är det kommunens politiker som sin tur fattar ett beslut om projektets utgång.  

I kommunen finns det politiker som är för och emot det planerade vindkraftsprojektet, och detta 

kan vara en bidragande orsak till att tillståndprocessen drar ut ytterligare på tiden.  

Anledningen till att man har valt att placera vindkraftverken i Lekebergs kommun beror på att 

Energimyndigheten har utsett ett antal riksintressen för vindbruk i landet. Området i Lekbergs 

kommun där man har valt att placera vindkraftverken är ett sådant område och det beror helt 

enkelt på att det blåser mycket där.  Eftersom vindkraftverken blir allt högre så kommer 

Energimyndigheten revidera riksintressen för vindbruk och man kommer ta fram fler platser i 

landet där det är lämpligt att etablera vindkraftverk.   

En nackdel med vindkraftverken är att de tar upp ganska stor yta, om man jämför med andra 

energikällor. Själva vindkraftverket i sig tar egentligen inte upp mycket plats, men avståndet som 

krävs till närboende och avstånd mellan verk då man ska bygga flera verk gör att det krävs stora 

ytor. 

Det är svårt att säga exakt vad hela projektet kommer att kosta, men kostnaden per verk är ca 30–

40 miljoner kronor. Detta är ett pris som inkluderar hela projektet per verk, d.v.s. kostnad för 

tillståndprocessen, projekteringen samt byggandet av själva verket.  

 

Sammanfattning av Intervjun med Torbjörn Rudqvist, VD på Vestas Casting 

Guldsmedshyttan. Intervjuad 2012-04-18. 

Vestas har en stor anläggning i USA, Colorado som de nyligen har byggt. Det är en stor 

montagefabrik. Amerikanska marknaden är väldigt viktig och stor och den har Vestas planerat 

för. Marknaden i USA är beroende av att det finns ett program där som ger subventioner när man 

ska bygga vindkraftverk, och det programmet löper ut nu till årsskiftet. För Vestas del blir 

presidentkampanjen viktig i USA och vem som kan tänka sig fortsätta att stödja detta program, 

försvinner programmet så försvinner nästan 70 procent av volymen. Senare när man räknar upp 

priset på fossila bränslen så kommer väl antagligen vindkraft vara lönsamt utan subventioner, 

fast i nuläget så är vindkraften beroende av subventioner.  
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Vingarna på vissa modeller är omkring 56 m långa, och vissa detaljer kan väga över 25 ton, detta 

gör att infrastrukturen sätts på prov vid transport. I vissa fall kommer man inte igenom rondeller 

utan man får helt enkelt köra rakt igenom rondellerna. Ibland får man bygga om vägar eller 

stärka upp vägar för att man skall kunna transportera vissa detaljer till byggnadsplatsen.  

År 2003 köpte Vestas fabriken i Guldsmedshyttan, då köpte man samtidigt gjuterier i Tyskland, 

Danmark och i Norge. Man såg trenden att volymerna skulle öka på vindkraftverk och man ville 

vara säker på att man hade kapaciteten i företaget. Sedan så har Vestas köpt ett gjuteri i Kina 

också, där man på sistone har storsatsat på vindkraftverk. Kina har två stycken egna 

vindkraftsverktillverkare som idag är näst och tredje störst på marknaden. Vestas är det företag 

som är störst idag inom vindkraftverk. Maktandelen i världen kommer att påverkas oerhört 

mycket av Kina i framtiden, och därför är det viktigt att vara med på den marknaden också om 

man vill fortsätta vara det ledande företaget inom vindkraftverk. Vindkraftsetableringen har på 

senare år ökat dramatiskt över hela världen i stort sätt. Man ser vindkraft numera som en bra och 

investeringssäker energikälla. Samtidigt som miljöfrågorna blir allt vikigare i dagens samhälle 

och vindkraften blir allt mer effektiv så kommer vindkraften bli en viktig energi källa i 

framtiden.  

Vingarna skapar ett visst buller då de roterar, man kan höra det tydligt då man står bredvid 

vindkraftverket. Huvudaxeln och generatorn brukar också ge ljud ifrån sig, och det är något som 

man försöker minska genom olika tekniska lösningar. På vissa vindkraftverk har man en turbin 

med växellåda där man automatiskt anpassar växel till hur mycket det blåser. På så sätt får man 

ett jämnare flöde och en jämnare el produktion. Detta kan också göra att man får mindre ljud frå 

vindkraftverket, genom att man har ett jämnare flöde och på så sätt bättre kontroll på ljudet som 

vindkraftverket ger ifrån sig. Ljudnivån är något som Vestas teknikavdelning ständigt jobbar 

med. En nackdel som kan uppstå på vintern, är att då kan det samlas snö på vingarna som sedan 

kan flyga av då vingarna snurrar.  

Vindkraftverken är inte avgränsade eller avspärrade, om man åker till en vindkraftpark så kan 

man gå ända fram till tornet. Men vi har ett internt säkerhetsavstånd på 200m. Då 

”servicegubbarna” ska serva vindkraftverken så brukar de stänga ner dem innan de går fram, och 

efter service brukar de gå bort till säkerhetsavståndet innan de startar vindkraftverket. 
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Vindkraftverken är ganska stora och det uppstår en stor kraft då vingarna roterar, därför bör man 

ta det säkra före det osäkra eftersom det kan bli väldigt farligt om något skulle gå fel.  

Garantin på Vestas turbiner är 20 år, de brukar hålla längre än så, men 20 år är det Vestas 

garanterar kunderna att de ska hålla. Generellt brukar garantin ligga på ungefär 20 år för alla 

vindkraftverk. Utveckling sker väldigt fort när det gäller vindkraftverk, effekten blir allt bättre 

och vindkraftverken blir allt högre, detta gör att man i vissa fall tjänar på att byta ut gamla 

vindkraftverk mot nyare istället för att bygga helt nya.   

Vestas säljer underhålls- och serviceprogram vid beställning av vindkraftverk. Man måste smörja 

alla axlar och kuggar, sedan så inspekterar man vindkraftverken för sprickbildning och att allt är 

som det ska. 

Vestas beställer oftast underleverantörer som står för kranar, bygger fundament och monterar 

vindkraftverken på platsen.  

Sammanfattning av Intervjun med Peter Eklund, Länsstyrelsen Örebro. Intervjuad 

2012-04-23. 

 

Peter Eklund handlägger tillståndsprövning enligt kap.9 i miljöbalken på Länsstyrelsen i Örebro.  

Den påverkan som vindkraftverken har på hälsan är bl.a. buller samt skuggbildning. Buller är ett 

irriterande ljud, därför har man stränga krav som är 40 dB vid bostadens fasad.  Det är 

kommunens ansvar att man följer de tillstånd som finns. När man anlägger vindkraftverk är det 

höga krav på vägar, man får oftast bygga om och stärka upp vägarna i form av schaktning, 

sprängning och utfyllnader.  

Länsstyrelsen har två roller när det kommer till vindkraft. Man har en främjande roll är man 

jobbar med att dela ut pengar till kommunerna för att göra vindkraftplaner. Den andra rollen som 

länsstyrelsen har är en tillståndsprövande roll. Länsstyrelsen behandlar vindkraftsprojekt som 

omfattar två eller fler verk som är över 150 meter höga. Men om vindkraftsprojektet omfattar 

upp till 6 verk som har en max höjd på 150 meter görs anmälan hos kommunen. 
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Peter Eklund fick förra veckan en begäran från Lekebergs kommun om att förlänga tiden 

ytterligare om yttring från kommunen angående vindkraftsparken som planeras i kommunen. 

Ärendet har legat i snart ett år utan att det har hänt något eftersom politikerna i Lekebergs 

kommun inte kan bestämma sig. Länsstyrelsen behöver yttring från kommunen för att kunna gå 

vidare med ärendet, och detta är en process som kan ta flera år.  

Det är samma lagar och regler för vindkraftsetablering som gäller i hela Sverige. 

Det finns inga ekonomiska stöd i form av subventioner i Sverige för vindkraftsetablering. 

Däremot har man så kallade elcertifikat som fungerar som ett slags ekonomiskt stöd, men 

elcertifikaten är inte lika gynnsamma som subventionerna är. I Sverige har man rätt till 

elcertifikat då man upprättar all form av förnyelsebar energi.  

I Sverige har man idag en planeringsram där man har som mål att bygga vindkraft som ska 

producera 30 TWh el per år. Det är riksdagen som har satt upp dessa mål och man ska uppnå 

denna produktion år 2020 är det tänkt.  

I Örebro län finns en del vindkraftsprojekt på gång, men de flesta vindkraftsprojekten finns söder 

om Örebro. Detta beror främst på att vindförhållandena är bättre i södra delen av länet. Eftersom 

vindkraftsverken blir allt högre så blir allt fler områden intressanta för vindkraftsetablering i 

länet. Som det ser ut nu finns det över åtta projekt som är på gång i länet. För tio år sedan var 

Örebro län inte alls ett alternativ för vindkraftsetablering, men eftersom dagens vindkraftverk är 

mycket högre ställer det mindre krav på vindförhållanden och allt fler platser blir intressanta för 

vindkraftsetablering.  

Miljötillstånd för vindkraftsetablering från länsstyrelsen är tidsbegränsade, och gäller generellt 

mellan 3-5 år. Skulle tillståndet förfalla så har man rätt till att söka förlängd igångsättningstid. 

Anledningen till att miljötillståndet är tidsbegränsat är för att miljökraven hela tiden ökar och det 

som man ansåg en gång vara miljövänligt kanske inte är det några år senare.    

Då man ska informera folket och de närboende om ett planerat vindkraftsprojekt, brukar till en 

början det bolag som ska uppföra vindkraftverken informera och ta in synpunkter i det som 

kallas för samrådsskedet, där diskuterar man bl.a. om hur miljökonsekvensbeskrivningen skall 

läggas upp. De som bor inom 1,5 kilometers radie brukar få hem ett brev med information och 
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kartor på planerade vindkraftsetableringen samt en inbjudan till en utställning där man kan ta del 

av information angående projektet. Bolaget brukar alltid sätta in en annons i den lokala tidningen 

där man förklarar vad man ska bygga och var, samt kontaktuppgifter för mer information.  

Efter att uppförande bolaget av vindkraftprojektet har fått folkets åsikter blir nästa steg att 

samråda med myndigheter som på olika sätt blir inblandade. Det brukar handla om många olika 

myndigheter som man får ta kontakt med bl.a. försvarsmakten, luftfartsverket, flygplatser, alla 

teleoperatörer m.m. Det är alltid många myndigheter som är inblandade i vindkraftsprojekt av 

olika anledningar. 

Därefter, när bolaget har sammanställt alla överenskommelser, gör bolaget en ansökan. I ansökan 

sammanställer man alla överenskommelser med myndigheter samt folkets åsikter och skickar 

denna ansökan i sin tur till kommun eller länsstyrelsen beroende på omfattningen av 

vindkraftsprojektet. När en ansökan kommer in till länsstyrelsen så kungör länsstyrelsen 

ansökan, detta innebär att man sätter in en annons om den planerade vindkraftsprojektet i 

lokaltidningen. Efter att länsstyrelsen har fattat ett beslut så kundgör länsstyrelsen ärendet igen, 

där man talar om sitt beslut i lokaltidningen, detta är ett tillfälle då allmänheten har rätt att 

överklaga.  

Under projekteringen av ett vindkraftsprojekt finns det tre tillfällen för allmänheten att överklaga 

vindkraftsprojektet. Först till uppförandebolaget i samrådsskedet, sedan till länsstyrelsen när 

ansökan är klar och sist när länsstyrelsen har gjort klart ett beslut. För att kunna påverka ett 

vindkraftsprojekt måste man vara direkt berörd av projektet, och det är oftast människor som bor 

inom två kilometer till vindkraftsprojektet som har den rätten. Alla har rätt att överklaga men det 

är sällan överklagan tas upp till prövning om man inte är direkt påverkad.  

När det kommer till bygglov så uppstår det en stor skillnad om man gör en anmälan till 

kommunen eller till Länsstyrelsen. Då man gör en anmälan till kommunen krävs det ett bygglov, 

men om man gör en anmälan till länsstyrelsen så uppför länsstyrelsen en tillståndsplikt och då 

behövs inget bygglov.  
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Intervju via mail med Gustav Egerup som arbetar med byggnation av nya 

vindkraftsanläggningar på Vattenfall. Mailsvar 2012-04-23 

 

1) Vilka tillstånd krävs för att etablera vindkraftverk i Tyskland? 

Svar: I de flesta Europeiska länderna är det samma miljöpåverkan som skall 

utredas. Det brukar handla om diverse miljötillstånd samt bygglov m.m. 

 

2) Får en privatperson bygga vindkraftverk i Tyskland? 

Svar: Ja, i princip får vem som helst bygga vindkraftverk, men vindkraft är 

investeringskrävande och därför brukar folk ingå i olika ekonomiska föreningar för 

att tillsammans kunna bidra ekonomiskt. 

 

3) Vad finns det för regler och krav på hur nära bostadsområden man får bygga 

vindkraftverk i Tyskland? 

Svar: Reglerna för de flest länderna i Europa är relativt lika, oftast utgår man från 

hur hög ljudnivån är från vindkraftverken till bostäderna då man placerar 

vindkraftverken. Därför beror det lite på vad man har för sorts vindkraftverk, 

eftersom vindkraftstillverkarna strävar efter att bygga vindkraftverk som avger så 

lite ljud som möjligt så har vindkraftverken förbättrats en aning om man jämför 

med de gamla vindkraftverken. Eftersom tyskarna byggde ut vindkraften mycket 

tidigare än vad andra länder gjorde, så har man väldigt mycket gamla 

vindkraftverk i bruk, och dessa vindkraftverk är på många områden sämre än vad 

dagens vindkraftverk är, inte minst när det kommer till effekten.  

 

4) Finns det någon form av ekonomiskt stöd till den/de som vill bygga vindkraftverk? Om 

det finns, vem/vilka står för det ekonomiska stödet och hur mycket pengar rör det sig om? 

Svar: Det finns ett så kallat FIDIN system, vilket är ett stödsystem för den tyska 

marknaden.  

 

5) Vilka mål/framtidsplaner finns det i nuläget för vindkraft som energikälla i Tyskland? 

Vem upprättar krav/mål? 

Svar: Vet inte riktigt. Men i Tyskland som det ser ut i nuläget är vindkraften 

färdigbyggd. Man har byggt väldigt mycket vindkraftverk i landet och det börjar 

bli ont om plats. Det man skulle kunna göra i Tyskland är att ersätta många av de 

gamla vindkraftverken med nyare vindkraftverk, som är mer effektiva.  
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6) Vilka får ta del av den el som ett vindkraftverk producerar? 

Svar: Elen säljs till närmaste elnätbolag, som därefter säljs vidare.  

 

7) Vad tror du är orsaken till att Tyskland är i framkant när det gäller vindkraft? 

Svar: Det beror bland annat på en politisk vilja att ställa om till mer förnybar 

energiproduktion. I Tyskland använder man sig mycket av kol som energikälla. 

Därför har man i ett tidigt skede infört goda förutsättningar i landet för etablering 

av miljövänlig energiproduktion i form av vindkraft.  

 

8) Vilka risker kan uppstå vid transport och montering av vindkraftverk? 

Svar: Riskerna med att bygga vindkraft på land är relativt små. I alla länder vi är 

verksamma i ställer vi krav på leverantörers arbetsmiljöarbete och följer noga upp 

risker på arbetsplatserna.   

 

 

9) Vilka fördelar finns det i Tyskland när det gäller att upprätta vindkraft jämfört med 

Sverige? 

Svar: I Sverige finns det en stor potential att bygga mer vindkraft. Vi har mycket 

reglerkraft i form av vattenkraft, det finns stora ytor som är relativt glest befolkade 

och det finns områden med relativt goda vindförhållanden. I Tyskland finns det 

relativt mycket vindkraft och det finns således mer fördelar i Sverige. 

 

10) Hur går man till väga i Tyskland då man ska informera närboende om att man ska bygga 

vindkraftverk? Kan närboende påverka utgången av vindkraftprojektet, d.v.s. om de 

närboende ställer sig emot projektet kan det leda till att projektet läggs ned? 

Svar: I Tyskland får närboende liksom i Sverige insyn i tillståndsprocessen, 

möjlighet att komma med synpunkter och påverka utgången. Det är en demokratisk 

process där fördelarna vägs mot nackdelarna. 

 

 

Intervju via mail med Magnus Axelsson som är chef för E.ONs avdelning som bygger 

landbaserad vindkraft i Norden. Mailsvar 2012-04-24. 

 

1) Vilka tillstånd krävs för att etablera vindkraftverk i Sverige? 

Svar: Bygglov och Miljötillstånd 
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2) Får en privatperson bygga vindkraftverk i Sverige?  

Svar: Ja 

 

3) Förutom att det blåser bra i ett område, vad finns det för andra faktorer som påverkar var 

man väljer att placera ett vindkraftverk?  

Svar: Närhet till Elnätsanslutning och möjligheter att bygga vägar och fundament 

rationellt. 

 

4) Hur påverkar vindkraftverk djurlivet?  

Svar: Kan påverka vissa fåglar och fladdermöss m.m. 

 

5) Hur nära bostäder får man bygga vindkraftverk? Ökar kravet på avstånd om man ska 

bygga en större vindpark?  

Svar: Beror på kommuners vindplaner och på projektspecifika förutsättningar 

 

6) Finns det någon form av ekonomiskt stöd till den/de som vill bygga vindkraftverk? Om 

det finns, vem/vilka står för det ekonomiska stödet och vilka belopp rör det sig om?  

Svar: Gröna Certifikat och ursprungsgarantier. 

 

7) Finns det speciella krav på infrastrukturen kring vindkraftverken?  

Svar: Hög bärighet i vägar och på kranplatser, inga skarpa svängar då det är långa 

transporter 

 

8) Vilka risker kan uppstå vid transportering och montering av vindkraftverk? 

Svar: Många som är kopplade till transport av stora långa och tunga transporter på 

allmänna vägar. Svårt att säga några specifika för just vindkraft. 

 

9) Vad tror du att man skulle behöva göra i Sverige för att öka etableringen av 

vindkraftverk? 
 
Svar: – 
 
 

10) Hur går man till väga då man ska informera närboende om att man ska bygga 

vindkraftverk? Kan närboende påverka utgången av vindkraftprojektet, d.v.s. om de 

närboende ställer sig emot projektet kan det leda till att projektet läggs ned?  

Svar: I tillståndsprocessen har man ofta i ett tidigt skede samråd med närboende 

och övriga intressenter för att ta del av deras synpunkter så att man kan hitta en 

lösning som passar. 
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11) Vilka faktorer tror du är orsaken till att det har skett en kraftig ökning av vindkraft i 

Sverige på senare år? 

Svar: Ökad efterfrågan på förnyelsebar energiproduktion, de senaste årens tillgång 

på vattenkraft och kärnkraft samt elprisernas utveckling. 

 

12) Om vi utgår från ett land som Tyskland som är i framkant när det gäller vindkraft, vad 

tror du att vi i Sverige skulle kunna göra för att bli minst lika bra som vårt grannland i 

söder? Finns samma förutsättningar i Sverige?  

Svar: Vi måste skapa förutsättningar för svensk vindkraft att vara 

konkurrenskraftig även utan bidrag (elcertifikat etc.) 

 

Intervju via mail med Kenneth Pettersson som är projektledare på Vattenfall 

vindkraft AB. Mailsvar 2012-04-27. 

 

1) Vilka tillstånd krävs för att etablera vindkraftverk i Sverige?  

Svar: Miljötillstånd. 

 

2) Får en privatperson bygga vindkraftverk i Sverige?  

Svar: Ja 

 

3) Förutom att det blåser bra i ett område, vad finns det för andra faktorer som påverkar var 

man väljer att placera ett vindkraftverk? 

Svar: Avstånd till elnät som kan ta emot kraften samt möjlighet till tunga 

transporter utan att behöva bygga om allmänna vägar. Platsens topologi (möjlighet 

att på ett ekonomiskt sätt kunna bygga vägar, kranplatser och elnät på ett vettigt 

sätt) 

 

4) Hur påverkar vindkraftverk djurlivet?  

Svar: Jag skulle säga i väldigt liten omfattning. Främst fåglar och fladdermöss men 

även typ rennäring kan påverkas. I samband med tillstånd brukar det ingå krav på 

olika kontrollprogram där man skall följa upp och redovisa dessa frågor för 

myndigheter. 
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5) Hur nära bostäder får man bygga vindkraftverk? Ökar kravet på avstånd om man ska 

bygga en större vindpark?  

Svar: Man kan säga att det inte finns några krav angivna i meter. Det är mer en 

fråga om begränsningar av ljud och skuggeffekter och dess utbredning som avgör 

närhet till närboende. 

 

6) Finns det någon form av ekonomiskt stöd till den/de som vill bygga vindkraftverk? Om 

det finns, vem/vilka står för det ekonomiska stödet och hur mycket pengar rör det sig om? 

Svar: I Sverige har vi ett elcertifikat system för att stödja förnybar energi. 

 

7) Finns det speciella krav på infrastrukturen kring vindkraftverken? 

Svar: Vägar och kranplatser måste hålla för de laster de utsätts för. Backar får inte 

vara för branta, kurvor inte för tvära.  

 

8) Vilka risker kan uppstå vid transportering och montering av vindkraftverk?  

Svar: Alla risker som kan tänkas vid anläggningsarbete liksom elfaran med 

högspänningsarbeten. Gå in på arbetsmiljöverkets hemsida och titta på vilka risker 

som skall hanteras vid riskbedömning för en arbetsmiljöplan. 

 

9) Vad tror du att man skulle behöva göra i Sverige för att öka etableringen av 

vindkraftverk?  

Svar: Bättre tillståndsprocess med slopande av det kommunala vetot.  

 

10)  Hur går man till väga då man ska informera närboende om att man ska bygga 

vindkraftverk? Kan närboende påverka utgången av vindkraftprojektet, d.v.s. om de 

närboende ställer sig emot projektet kan det leda till att projektet läggs ned? 

Svar: Under hela tillståndsprocessen skall ett antal samråd med sakägare hållas och 

tas hänsyn till samt redovisas innan tillstånd ges. Det är denna redovisning och 

remissyttranden som myndigheten väger in i sitt beslut (positivt eller negativt) 

 

11)  Vilka faktorer tror du är orsaken till att det har skett en kraftig ökning av vindkraft i 

Sverige på senare år?  

Svar: Ett ökande miljömedvetande, politiska beslut samt lönsamhet. 

 

12)  Om vi utgår från ett land som Tyskland som är i framkant när det gäller vindkraft, vad 

tror du att vi i Sverige skulle kunna göra för att bli minst lika bra som vårt grannland i 

söder? Finns samma förutsättningar i Sverige? 

Svar: Sverige har bättre förutsättningar att bygga vindkraft än vad Tyskland har. Vi 

har en yta att bygga på. Tillgång till längre kuststräckor och glesare befolkat. Det 

blåser minst lika bra om inte bättre i Sverige. Det som gör att man bygger mer 
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vindkraft i Tyskland är att man har ett mycket högre ersättningssystem för 

vindkraft än vad man har i Sverige. I Sverige har vi väldigt billig och ren energi, 

samtidigt som man har väldigt låga ekonomiska ersättningar i landet för förnybar 

energi om man jämför med tysklands subventionssystem. Den dagen då 

effektbehovet ökar i Sverige eller möjligheten att exportera el till andra marknader 

ökar kommer utbyggnaden av vindkraften i Sverige att öka. Man skall också ha 

klart för sig att man inte kommer kunna bygga så mycket mer i Tyskland, det är i 

princip färdigbyggt.  
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6 Resultat 

 

I Sverige finns det många aktörer som är inblandade i ett vindkraftsprojekt, från närboende som 

kan på olika sätt påverka utgången av ett vindkraftsprojekt till stora myndigheter som står för 

reglerna och lagarna vid byggande av vindkraft. 

När det kommer till Svensk vindkraftsetablering kan man dela in aktörerna i tre större grupper, 

dessa grupper är viljeaktörerna, tillståndsaktörerna och avtalsaktörerna. Dessa tre grupper består 

i sin tur av 17 stycken aktörer som på olika sätt är involverade i ett vindkraftsprojekt. Det är allt 

från politiker och myndigheter till närboende och markägare. Alla aktörer kan på olika sätt vara 

med och påverka utfallet av ett vindkraftprojekt. Att så många aktörer är inblandade i svenska 

vindkraftsprojekt är en stor nackdel för etableringen av vindkraft i Sverige.  Den stora mängden 

aktörer bidrar till en lång och dyr tillståndsprocess och leder i många fall till förseningar i 

vindkraftsprojekt och i vissa fall kan projekt läggas ned helt.  

Förutsättningarna för svensk vindkraftsetablering är väldigt bra. I Sverige finns långa 

kuststräckor och landet är glest befolkat. Men det är behovet som styr utbyggnaden av svensk 

vindkraft. Man utvinner mycket energi ur vattenkraft i Sverige och detta gör att behovet av 

vindkraft inte är lika stort som t.ex. i ett land som Tyskland där man i en stor utsträckning 

använder sig av kolkraft som energikälla.  I Tyskland är förutsättningarna betydligt sämre för 

vindkraftsetablering, landet är tät befolkat och man har korta kuststräckor, men landets behov av 

förnybar energi har gjort att Tyskland har blivit ett av de länder som är världsledande inom 

vindkraft. Detta har man till stor del uppnått genom att införa generösa ekonomiska fördelar för 

vindkraftsägare, man har förbättrat tillståndsprocessen genom att göra den kortare samt enklare, 

samtidigt har man en hög acceptans för vindkraft som energikälla bland folket i landet.  
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7 Diskussioner och slutsatser 

 

7.1 Diskussion  

Det är den nationella politiken som avgör hur ett lands vindkraftsmål ser ut. Andra faktorer som 

har stor inverkan är landets förutsättningar för vindkraft samt landets behov av vindkraft. Men i 

slutändan är det politiken som styr hur mycket ett land ska investera samt bygga ut vindkraften.  

Då man jämför svensk vindkraft med tysk vindkraft ser man ett tydligt mönster i att politiken för 

förnybar energi som till exempel vindkraft står i centrum för ländernas vindkraftsutveckling. Ett 

tydligt exempel är att det finns mycket bättre förutsättningar i form av vindförhållanden, långa 

kuststräckor, och större byggyta i Sverige än vad det finns i Tyskland. Ändå är Tyskland ett av 

de länder som är världsledande inom vindkraft. 

När det kommer till vindkraftsetablering tror vi att politikerna baserar många av sina beslut på 

landets behov av vindkraft samt rent ekonomiska behov. Om man tar Tyskland som ett exempel, 

är där förutsättningarna inte de bästa för vindkraften men landet har ett stort behov av att 

producera miljövänlig energi. Detta beror på att Tyskland producerar en stor del av sin el via 

kolkraft. Eftersom kolkraft är en dålig energikälla ur miljösynpunkt har Tyskland i ett tidigt 

skede valt vindkraften som en alternativ energikälla.  

De miljökrav som blir allt strängare har gjort att Tyskland, i ett väldigt tidigt skede, fört en tydlig 

politik som har gynnat landets vindkraftsetablering. Man har bland annat infört subventioner som 

har varit ekonomiskt mycket gynnsamma för landets vindkraftsägare samt satt upp tydliga mål 

och kortat tillståndsprocessen. Detta har gjort att Tyskland som inte har så bra förutsättningar för 

vindkraft har blivit världsledande inom vindkraft.  

I Sverige har man idag en ökad vindkraftsetablering jämfört med Tyskland, där 

vindkraftsetableringen har minskat på senare år. Sverige har i dagsläget inte samma behov av 

vindkraft som Tyskland har. Detta beror framför allt på att Sverige har en elproduktion på hela 

43 procent som man utvinner ur vattenkraften. Därför tror vi att vindkraften i nuläget har ett mer 

ekonomiskt intresse hos politikerna i Sverige, än själva intresset för att ersätta kärnkraften i 
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landet. Då behovet av att exportera el ökar i världen kommer politikerna i Sverige se vindkraften 

som den ultimata energikällan.  

 

7.2 Bortfallsanalys 

När vi ringde till Magnus Axelsson som är chef på E.ON, så pratade vi  om att vi skulle vilja 

komma i kontakt med någon som är involverad i tyska vindkraftsprojekt. Eftersom E.ON har haft 

en del projekt i Tyskland sa Magnus Axelsson att vi skulle höra av oss vid ett senare tillfälle och 

att det skulle gå att ordna. När vi väl hörde av oss till Magnus så sa han att vi skulle maila 

frågorna till honom och att han skulle vidarebefordra frågorna till den på E.ON som är engagerad 

i tyska vindkraftsprojekt.  

De frågor som vi mailade ut bestod av två olika dokument, ett dokument bestod av frågor som 

handlade om svensk vindkraft och ett annat dokument bestod av frågor om tysk vindkraft.  

När vi fick tillbaka svaren på de frågor som vi skickade till Magnus, så hade han själv svarat på 

frågorna angående svensk vindkraft, men frågorna om tysk vindkraft fick vi inget svar på från 

E.ON. Vi mailade tillbaka till Magnus och förklarade att dokumentet om tysk vindkraft som han 

hade skickat tillbaka var tomt, men Magnus hörde inte av sig mer. 

Då vi tog kontakt med Magnus, var han väldigt försiktig och ville genast veta vad för slags 

frågor vi skulle ställa. Detta gjorde att vi fick en känsla av att han inte riktigt litade på oss och 

han kanske helt enkelt var orolig för att företagshemligheter skulle komma ut. Samma känsla 

fick vi när vi träffade Torbjörn Rudqvist på Vestas. Han var väldigt noggrann och förklarade ett 

antal gånger att vi inte fick ta några bilder då vi var på rundvandring i fabriken.  

Det viktiga för oss i detta skede var att hitta kontakter som kunde mycket om tysk vindkraft, för 

att vi sedan skulle kunna göra den jämförelse med svensk vindkraft som vi ville. Detta ledde till 

att vi kom i kontakt med Gustav Egerup på Vattenfall. Han svarade på våra frågor angående tysk 

vindkraft, samtidigt diskuterade vi om tysk vindkraft på de muntliga intervjuer som vi var på. 

Tillsammans med litteratur om tysk vindkraft, kunde vi bilda oss den uppfattning som vi var ute 

efter.  
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Genom att höra olika åsikter och ta del av kunskap av de personer som vi har intervjuat har vi 

kunnat bilda oss en bredare uppfattning om svensk och tysk vindkraft.  

 

7.3 Slutsats 

Sverige har en ökad vindkraftsetablering och man har goda förutsättningar för vindkraft i landet. 

Detta göra att Sverige i framtiden kan få en stor användning av vindkraft, som är en bra och 

miljövänlig energikälla. I dagsläget har man i Sverige kommit en bra bit på vägen när det gäller 

etableringen av vindkraft, men det är fortfarande saker och ting som kan förbättras. En stor 

nackdel är den långa tillståndsprocessen i landet samt att politikerna inte är helt överrens när det 

kommer till vindkraftsetablering.  

Tyskland som är världsledande inom vindkraft har på senare tid fått en minskad 

vindkraftsetablering. Detta beror mycket på att det i stort sätt är färdigbyggt i landet. Man har 

dåliga förutsättningar i form av att landet är tätbefolkat och detta leder i sin tur till att det blir 

mindre yta att bygga på. Det som har gjort tyskarna världsledande inom vindkraft är behovet av 

förnybara energikällor i landet. Detta har i sin tur lett till att landets politiker strävade mot 

samma mål och man gav bra ekonomiska förutsättningar och jobbade hela tiden med att främja 

vindkraftsetablering i landet.  

När vi började jobba med detta arbete så såg vi inte politiken som en viktig aktör inom 

vindkraftsetableringen. Vi trodde mer att Sverige kanske helt enkelt inte hade de förutsättningar 

som krävdes för vindkraft. Men där hade vi fel, det var helt tvärtemot vad vi hade trott. Det är 

politiken som mer eller mindre styr vindkraftsetableringen i landet, och det finns goda 

förutsättningar för vindkraftsetablering i landet.  

I framtiden skulle man kunna göra en studie där man fördjupade sig mer i politiken kring 

vindkraftsetableringen. Man skulle kunna intervjua politiker från olika länder och försöka se ett 

mönster i hur olika länders politik påverkar ländernas vindkraftsetablering.  

En annan intressant forskning skulle vara Kinas vindkraftsetablering. Eftersom Kina idag har 

störst installerad vindkraftseffekt i världen och att landet befinner sig på en annan kontinent samt 
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att man har världens största folkmängd, så skulle det vara intressant att göra en forskning om 

Kinas tillståndprocess samt lagar och regler som finns i landet för vindkraftsetablering.  
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8 Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1: Grundfrågor om svensk vindkraft 

Bilaga 1 är de frågor som vi har skickat till Kenneth Pettersson på Vattenfall samt till Magnus 

Axelsson på E.ON. Vi har även använt oss av dessa frågor i de muntliga intervjuer som vi har 

haft med Thomas Kullberg, Torbjörn Rudqvist och Peter Eklund.  

  

13) Vilka tillstånd krävs för att etablera vindkraftverk i Sverige? 

 

14) Får en privatperson bygga vindkraftverk i Sverige? 
 
 

15) Förutom att det blåser bra i ett område, vad finns det för andra faktorer som påverkar var 

man väljer att placera ett vindkraftverk? 

 

16) Hur påverkar vindkraftverk djurlivet? 
 
 

17) Hur nära bostäder får man bygga vindkraftverk? Ökar kravet på avstånd om man ska 

bygga en större vindpark? 

 

18) Finns det någon form av ekonomiskt stöd till den/de som vill bygga vindkraftverk? Om 

det finns, vem/vilka står för det ekonomiska stödet och vilka belopp rör det sig om? 
 
 

19) Finns det speciella krav på infrastrukturen kring vindkraftverken? 

 

20) Vilka risker kan uppstå vid transportering och montering av vindkraftverk? 
 
 

21) Vad tror du att man skulle behöva göra i Sverige för att öka etableringen av 

vindkraftverk? 

 

22) Hur går man till väga då man ska informera närboende om att man ska bygga 

vindkraftverk?  
 

23) Kan närboende påverka utgången av vindkraftprojektet, d.v.s. om närboende ställer sig 

emot projektet kan det leda till att projektet läggs ned? 
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24) Vilka faktorer tror du är orsaken till att det har skett en kraftig ökning av vindkraft i 

Sverige på senare år? 

 

25) Om vi utgår från ett land som Tyskland som är i framkant när det gäller vindkraft, vad 

tror du att vi i Sverige skulle kunna göra för att bli minst lika bra som vårt grannland i 

söder? Finns samma förutsättningar i Sverige? 
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8.2 Bilaga 2: Grundfrågor om tysk vindkraft 

Bilaga 2 är de frågor som vi har skickat till Gustav Egerup på Vattenfall samt till Magnus Axelsson 

på E.ON. Vi har även tagit upp en del av dessa frågor på de mutliga intervjuerna som vi har haft. 

 

11) Vilka tillstånd krävs för att etablera vindkraftverk i Tyskland? 

 

12) Får en privatperson bygga vindkraftverk i Tyskland? 
 
 

13) Vad finns det för regler och krav på hur nära bostadsområden man får bygga 

vindkraftverk i Tyskland? 

 

14) Finns det någon form av ekonomiskt stöd till den/de som vill bygga vindkraftverk? Om 

det finns, vem/vilka står för det ekonomiska stödet och hur mycket pengar rör det sig om? 
 
 

15) Vilka mål/framtidplaner finns det i nuläget för vindkraft som energikälla i Tyskland? 

Vem upprättar krav/mål? 

 

16) Vilka får ta del av den el som ett vindkraftverk producerar? 
 
 

17) Vad tror du är orsaken till att Tyskland är i framkant när det gäller vindkraft? 

 

18) Vilka risker kan uppstå vid transport och montering av vindkraftverk? 
 
 

19) Vilka fördelar finns det i Tyskland när det gäller att upprätta vindkraft jämfört med 

Sverige? 

 

20) Hur går man till väga i Tyskland då man ska informera närboende om att man ska bygga 

vindkraftverk? Kan närboende påverka utgången av vindkraftprojektet, d.v.s. om de 

närboende ställer sig emot projektet kan det leda till att projektet läggs ned? 
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8.3 Bilaga 3: Karta över planerade vindkraftverk i Lekebergs kommun 

Bilaga 3 är en karta på den planerade vindkraftsparken i Lekebergs kommun. Det är Stena 

Renewable som ska bygga parken, och det är Thomas Kullberg på Lekebergs kommun som har 

gett oss kartan över hur den planerade vindkraftsparken kommer att se ut. Kartan kan ses på 

nästa sida.   

Det kommer att byggas högst 20 stycken vindkraftverk om Stena får igenom alla tillstånd som 

krävs. Vindkraftverken kommer att ha en sammanlagd årsproduktion på 100 gigawattimmar 

(GWh), där varje verk kommer ha en effekt på 2,5 megawatt (MW). På kartan som finns på nästa 

sida framgår det var man ska placera vindkraftverken i förhållande till bostäder. Man kan även se 

olika bullernivåer som är utritade runt vindkraftsparken. Den yttersta ringen som är grön står för 

en ljudnivå på 35 decibel (dB), ringen som är innanför den gröna ringen är blå och står för 40 

dB. 40 dB är det bullernivåkrav som inte får överstigas vid bostadsområden.  
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8.4 Bilaga 4: Medelvindhastigheten i Sverige 100 meter ovan mark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren är hämtad från ”www.vindlov.se”.  
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8.5 Bilaga 5: Planerade och pågående vindkraftsprojekt i Sverige år 2008 

Figuren visar planerade och pågående vindkraftsprojekt i Sverige år 2008. Den visar enbart 

vindkraftsprojekt som har en effekt som är större än 25 MW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rött vindkraftverk = Byggnation pågår   Svart vindkraftverk = projekteras 

Figuren är hämtad från: Fredriksson, R. 2008. ”Vindkraft för eget bruk”. 

 

 

 



57 

 

9 Källförteckning 

 

Boverket.(2009). Vindkraftshandboken - Planering och prövning av vindkraftverk på land och i 

kustnära vattenområden. Stockholm: Åtta.45 Tryckeri AB, ISBN 978-91-86045-27-2 

Fredriksson, R. (2008). Vindkraft för eget bruk. Nyköping: AWJ-Tryck AB, ISBN 978-91-7164-

405-3 

Grönlund, E.(2007). Tyskland – Världsmästare i vindkraft, en studie om hur Tyskland på 

nationell och lokal nivå kunde bli världsledande inom vindkraft. Stockholm: Examensarbete vid 

Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, KTH. 

Naturvårdsverket förlag.(2000). Vindkraft i den fysiska planeringen – Förstudier i tre 

kommuner”. Stockholm: Naturvårdsverkets reprocentral, ISBN 91-620-5070-2 

Wizelius, T. (2011). Lokalt ägd Vindkraft – handbok för kommuner. Stockholm: Vindform AB, 

ISBN 978-91-978246-5-1 

Wizelius, T.(2010). Vindkraft tillsammans - handbok för vindkooperativ. Stockholm: Vindform 

AB, ISBN 978-91-978246-3-7 

 

9.1 Elektroniska källor 

 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Statistik/vindkraftsstatistik/ (den 01 05 2012) Hämtat från 

energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se 

http://www.vindlov.se/sv/Kartstod/ (den 03 05 2012) Hämtat från vindlov: 

http://www.vindlov.se 

http://www.thewindpower.net/statistics_countries_en.php (den 03 05 2012) Hämtat från 

thewindpower: http://www.thewindpower.net 

 

http://www.energimyndigheten.se/
http://www.vindlov.se/sv/Kartstod/
http://www.thewindpower.net/statistics_countries_en.php


58 

 

http://www.eoearth.org/article/H%C3%BCtter,_Ulrich (den 03 05 2012) Hämtat från eoearth: 

http://www.eoearth.org 

 

http://hareportage.se/medvind_et_3-08.pdf (den 03 05 2012) Hämtat från hareportage: 

http://www.hareportage.se 

 

 

http://www.eon.se/privatkund/Energiradgivning/Bra-att-veta/Andras-elforbrukning/ (13 05 2012) Hämtat 

från eon: http://www.eon.se 

 

http://www.svensk-vindkraft.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=27  (13 05 

2012) Hämtat från svensk-vindkrfat: http://www.svensk-vindkraft.org 

 

http://www.eoearth.org/article/H%C3%BCtter,_Ulrich
http://hareportage.se/medvind_et_3-08.pdf
http://www.eon.se/privatkund/Energiradgivning/Bra-att-veta/Andras-elforbrukning/%20(13

