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I 

SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Den svenska vindkraftsetableringen har inte kommit att utvecklas i den takt det var tänkt, det 

vill säga 10 TWh till år 2015. Om detta ska införlivas krävs det att kommunerna runt om i 

Sverige sätter igång med vindkraftsplaneringar med detsamma. Studiens syfte var att studera 

fyra kommuner: Karlskrona, Sundsvall, Bjuv och Luleå - där Karlskrona kommun kanske har 

kommit allra längst i sin vindkraftsetablering. Vad som gör en kommun ”positiv” 

respektive ”negativ” till vindkraft i allmänhet, kan bero på ett flertal faktorer där bland annat 

miljölagstiftningens lagar spelar in. Även det rådande politiska klimatet runt om i de svenska 

kommunerna kan ses som en bidragande orsak till den långsamma etableringstakten. Studien 

visar dock att bristfällig dokumentation gällande var kommunen står i vindkraftsfrågor, samt 

ett minimalt intresse för vindkraft i allmänhet är de bidragande orsakerna till det svala intresse 

som faktiskt råder. 

 

 

 

 



II 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The Swedish wind power industry hasn’t developed as fast as the Swedish government had in 

mind, so that the goal of 10 TWh could be reach until year 2015. If this goal is to be realized, 

municipalities around Sweden have to start working with wind power planning at once. The 

purpose of this essay has been to study the four municipalities: Karlskrona, Sundsvall, Bjuv 

and Luleå. Karlskrona municipality is the one that has reach furthest when it comes to wind 

power establishment. What makes a municipality “positive” versus “negative” to wind power 

in general depends on several factors, not the least the environmental legislation. Also the 

prevailing political climate around the Swedish municipalities could be a contributing reason 

for the slow establishment rate. However, the study shows that insufficient documentation of 

different municipalities’ opinions towards wind power, as well as a neglectable public interest 

in wind power in general both strengthen the current lukewarm interest in this energy source. 
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Kapitel 1  

INLEDNING 

 

 

 

 

Elektricitet har funnits i Sverige i mer än hundra år, samtidigt som dess konsumtion ökat 

kraftigt under de senaste decennierna. Dagens elanvändning varierar då den beror på väder 

och vind samt individers elkonsumtion. Extremt kalla vintrar genererar generellt en ökning i 

elproduktionen medan mildrare vintrar samt sommarmånader istället tenderar att minska 

elproduktionen (Energimyndigheten, 2005a). Även om elproduktionen minskar vid varmare 

väder är vår energiförbrukning sett till detta fortfarande mycket hög. För att inte riskera brist 

på energi krävs hushållning av denna resurs.  

Ekonomi handlar om hushållning av knappa resurser, miljön är en resurs som anses ha 

ett värde och en uppoffring av detta värde har i sin tur en kostnad.(Phil, 1994) Det här medför 

att generationen idag bör sträva efter en långsiktig hållbar utveckling gällande miljön, detta 

för att inte äventyra framtida generationers förutsättningar. Hållbar utveckling och dess 

innebörd kan tolkas på flera sätt, en tolkning är att vissa tillgångar förutsätts vara möjliga att 

substituera, vilket förstås inte alltid är fallet. (Phil, 1997) Att åstadkomma hållbar utveckling 

genom substituering är möjligt inom exempelvis elproduktion då en rad förnybara 

energikällor finns att tillämpa, en av dessa är vindkraften.  

Ett sätt att uppmana till utvecklingen av elproduktionen av förnybar energi är genom 

ekonomiska styrmedel. Elproducenter som upprättar vindkraftverk har sedan 1990-talet bland 

annat erhållit investeringsstöd samt driftstöd för upprättningen av vindkraftsanläggningar. 

Dessa stöd har däremot reducerats och ändrat form och rört sig mot ett mer marknadsbaserade 

system där elcertifikat och utsläppsrätter numera ingår. Detta för att den el som konsumeras 

istället skall komma från förnybara energikällor och inte från fossila bränslen 

(Energimyndigheten, 2005b). Fossila bränslen är i själva verket den energikälla som nyttjas 

ihärdigast och bidrar till att koldioxidutsläppen ökar, vilket innebär att vårt klimat och 

växthuseffekt påverkas negativt på ett sätt som inte är hållbart i längden. Sett till vår 

elkonsumtion 2005 kan ”skitig” el komma att importeras då kärnkraften som står för en stor 

del av vår elproduktion är på väg bort, och brist på el kan väntas uppstå. (SKGS, 2005) 
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Byggnationen av vindkraftverk kräver dock en välstrukturerad översiktsplanering 

gällande var vindkraftsparker kan upprättas. Kommun och länsstyrelse har i uppdrag av 

regeringen att fastställa vilka regler som skall gälla för respektive kommun och län. (SOU 

1998:152) Geografiskt sett är vissa kommuner mer lämpade än andra att etablera 

vindkraftsanläggningar till exempel eftersom starka vindar inte förekommer i samma grad 

inom alla områden. Nationalparker i fjällen är ett exempel på icke aktuella naturområden för 

detta ändamål, då dessa är skyddade i lag. Det finns därför ett behov av regler och 

förordningar vid beslut om framtida vindkraftsetableringar. Det finns även nackdelar som är 

förknippade med vindkraftverk där etableringskostnaderna är stora samt att de ger en viss 

påverkan på den i-kringliggande miljön. Frågan blir därför, hur kan kommunerna öka sin 

investering i elproduktion som kommer från exempelvis vindkraft?  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför vissa kommuner är mer positiva till 

vindkraftsetableringar än andra kommuner och vice versa.  

 

En av frågorna som ämnas besvaras är: 

- Vilka externa effekter uppstår vid etableringar av vindkraftsanläggningar? 

 

1.2 Metod 

Studien behandlar den svenska vindkraften där den inledande redogörelsen främst grundar sig 

på en litteraturstudie. Uppsatsens avsikt är att belysa eventuella externa effekter och varför 

vissa kommuner har en negativ syn på vindkraftsetableringar och vice versa. Detta genom att 

studera den empiriska verkligheten i fyra utvalda kommuner. En fallstudie kommer även att 

göras för att på så vis få en närmare kontakt med kommunerna. Med hjälp av 

miljöekonomisk- och mikroekonomisk teori avser jag svara på syftet och dess frågeställningar. 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien kommer att omfatta endast den svenska elproduktionen av vindkraft där fyra 

kommuner Bjuv, Karlskrona, Luleå och Sundsvall ska studeras lite närmare för att se hur 

dessa ställer sig till etableringar av vindkraft. Med andra ord hur lyder deras kommunpolicy 
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gällande vindkraften. Hur kommer det sig att vissa kommuner är positivt inställda medan 

andra är negativa, då det i grunden inte genererar i några direkta intäkter för kommunen som 

det ser ut idag? De fyra kommunerna är handplockade men tanken är att både norr till söder 

skall vara representerade samt att storleken på kommunerna skall variera.  

 

1.4 Disposition 

Kapitel 2 i uppsatsen beskriver vindkraften och den gällande energipolitiken i Sverige, där 

bland annat lagar, förordningar och de styrmedel som finns att tillgå beskrivs närmare. Kapitel 

3 belyser den ekonomiska teori som kommer att ligga till grund för analysen. I kapitel 4 

presenteras de utvalda kommunerna och deras syn på vindkraften redogörs. I analysdelen i 

kapitel 5 kommer de olika faktorerna från teoridelen samt kommunernas policy att analyseras 

mot varandra. Slutligen dras slutsatser av denna analys i uppsatsens sista kapitel.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

Kapitel 2  

VINDKRAFTEN OCH ENERGIPOLITIKEN 

 

 

 

 

2.1 Vindkraftsutvecklingen i Sverige 

Vinden är en energikälla som använts i alla tider, där syftet varit att driva båtar, kvarnar och 

pumpar. Omkring 1970 började vindkraftens utbyggnad. Det var ungefär i samma stund 

som de omtalade oljekriserna som vindkraften blev ett verktyg för att producera el. Vinden 

är i sin form en energi som finns tillgänglig i alla världens delar, den är inte knuten till 

enskilda platser som till exempel oljan.  

Fördelarna med att upprätta ett vindkraftverk är ett flertal, men en av dessa är att 

påverkan på miljön är nästintill obefintlig, vilket betyder att växthuseffekt och 

klimatpåverkan kan reduceras. Utbyggnaden av den moderna vindkraften som påbörjades 

för 30 år sedan har fortskridit i snabb takt ute i världen, men även i Sverige ser den 

ökningen ut att fortsätta, om än inte i samma takt. (Vattenfall, 2005a) År 1991 hade Sverige 

52 stycken vindkraftverk som var större än 0.05 MW, sex år senare uppgick den siffran 

istället till 342 stycken med en installerad effekt på 122 MW (SOU 1998:152). I oktober 

2005 är den siffran 759 stycken med en effekt på 492 MW (Elforsk, 2005). Det betyder att 

nästan en fördubbling har skett av vindkraftverken från 1997 till 2005, samt att dess totala 

installerade effekt ökat med närmare 391 procent under samma period.  

Vad som även under senare år ser annorlunda ut är storleken på vindkraftverken där 

stor teknikutvecklingen skett. Installerad effekt (MW) är större än tidigare och 

vindkraftverken har blivit högre samt energin mer energirik, beroende på att mer energi 

alstras på hög höjd (SOU 1998:152) Se figur 2.1. 
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Figur 2.1 Ökad effekt och höjd på vindkraftverk under åren 1985-2003 

Källa: Boverket, (2003) 

 

Vindkraften är en energikälla som varje år producerar cirka 0.8 TWh, vilket kan 

jämföras med en normalproduktion från vattenkraften som ligger på cirka 65 TWh per år. 

Produktionen av el varierar beroende på hur mycket det blåser i området där 

vindkraftverken är upprättade, samt hur vinden blåser från år till år. (Energimyndigheten, 

2005a) Den andel som vindkraften står för av den totala elproduktionen är cirka 0.4 procent 

vilket är tämligen lite, men däremot är utbyggnadspotentialen stor (Vattenfall, 2005a). 

Sveriges regering har emellertid presenterat ett planeringsmål för vindkraften till år 2015 

med en årlig produktionskapacitet på 10 TWh (Energimyndigheten, 2005a). Avsikten är att 

skapa förutsättningar för utbyggnad av vindkraftsanläggningar, detta genom att utse 

lämpliga etableringsplatser (Energimyndigheten, 2005b). 

 

2.2 Energipolitiken 

Gällande vindkraften är det framför allt två lagar som belyses då frågor och eventuella 

etableringar ska utredas. Det är plan- och bygglagen, PBL (1987:10) samt miljöbalken, MB 

(1998:808). Sverige ändrade sin energipolitik genom Regeringens proposition 1996/97:84, 

där ett sjuårigtprogram utformades för att främja ett ekologiskt och ekonomiskt 

energisystem, med tydlig inriktning mot förnybar energi. Vindkraften är här en del i den 

nya energipolitik som praktiseras där syftet är att energiforskningsinsatser skall främja den 

tekniska utvecklingen i ett samspel mellan näringsliv och stat (Regeringens proposition, 

2001/02:143).  

           1985        1987        1989        1991      1993           1995              1997              1999          2001           2003      År 
        .05                                 . 3                     . 5                      1.3              1.6                  2                  3.6        4.5         Effekt (MW)  
 
    10 meter                                                                                                                                                     110 m 
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2.2.1 Plan- och bygglagen, PBL (1987:10) 

I mer utvecklade samhällen är det viktigt att se till hur markanvändningen samt 

bebyggelsen är organiserad. Därav uppkom en ny form av plan- och bygglagen 1987 för att 

se till folkets levnadsstandard, en god miljö samt genom att ta hänsyn till viktiga 

riksintressen1. (Didón m.fl. 1997)  

Hushållning av mark- och vattenområden är primära synsätt i lagen: 

  

”Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda 

människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 

sociala levnadsförhållanden och en långsiktig hållbar livsmiljö för 

människor i dagens samhälle och för kommande generationer. […] 

Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för 

vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 

samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som 

medför en från allmän synpunkt god hushållning.” 

(Undeland, 2001) 

 

Plan- och bygglagen anger de krav som tillämpas i översiktsplanen, vilka därefter används 

för att ta ställning om en vindkraftsutbyggnad kan äga rum eller inte inom en kommun. 

Översiktsplanen skall se till att de riksintressen samt hushållningsbestämmelser som finns i 

miljöbalken definieras. Där bland annat mark- och vatten är områden som berörs, vilka 

även är lämpade områden för elproduktion, som exempelvis vindkraft. (Didón m.fl. 1997) 

 

2.2.2 Miljöbalken, MB (1998:808) 

Miljöbalken har till mål att främja en hållbar utveckling, detta genom att försäkra om att 

kommande generationer har tillgång till en bra och hälsosam miljö. Men målet är inte 

enbart till för att gynna kommande generationers livsmiljö, utan även att se till att miljöns 

egenvärde skyddas. Syftet är således att skapa långsiktiga, hållbara och goda förhållanden 

för miljö och människa, detta genom användning av i första hand förnybar energi. 

Miljöbalkens omfattning är stor då den ersatt en mängd tidigare lagar bland annat 

                                                 
1 Geografiskt område som är av mycket stor betydelse för syften som anges i naturresurslagen, exempelvis 

orörda naturtillgångar, kulturtillgångar samt områden för energiförsörjning. (Nationalencyklopedin, 2005) 
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miljöskyddslagen och naturvårdslagen. I 1 kap 1 § står det att läsa att miljöbalken skall 

tillämpas så att: 

 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 

orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 

kulturell, och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror 

och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 

(Krook, 2004) 

 

Tidigare lagstiftning har saknat ovanstående punkt fem som berör hushållningen av energi, 

där vindkraften räknas in som energislag. Den sistnämnda har därmed tillkommit i 

miljöbalken, 1998:808.  

Vid tillämpning av miljöbalken vid utredning av vindkraft är reglerna ur kapitel tre 

och fyra de som nyttjas. Kapitel tre i MB handlar om riksintresset där dess syfte är att 

bevara miljön samtidigt som möjligheterna till att exploatera naturresurser säkerhetsställs. 

Energimyndigheten är den instans som definierar de områden som är av riksintresse, vilken 

även gäller för vindkraftsproduktion. Kapitel fyra är den del i MB som istället belyser 

miljöns helhetsvärde. Större geografiska områden tas i anspråk i kapitel fyra, där värdet och 

betydelse av natur- och kulturmiljöer ses som riksintresse i sin helhet. Redan under 1960 till 

70-talet togs helhetsvärdet med i lagstiftningen då uppkomsten av tunga industrier och en 

ökning i byggandet av fritidshus var mer påtaglig än tidigare. Det är framförallt hotet mot 

känsliga naturområden som är inkluderade i denna lag. (Krook, 2004) 

 

2.2.3 Översiktsplanering av vindkraften i kommunerna 

Vindkraftsintresset har ökat ute i landet på senare år, vilket har medför att en etablering av 

vindkraftanläggningar har kommit tillstånd. En vindkraftsetablering däremot är inte helt 

problemfri och kräver en rad olika hänsynstaganden för att bland annat inte på ett skadligt 

sätt överträda bestämmelserna om mark- och vattenområden. Vid en etablering ska varje 

område uppmärksammas så att exempelvis inte vindkraftverk uppförs där 
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vindförutsättningarna är otillräckliga eller att lokaliseringen av anläggningarna etableras i 

områden där det inte är lämpligt. 

Olämpliga områden kan vara värdefulla natur- och kulturmiljöer som: 

  

� Nationalparker och kulturarv. 

� Miljöer skadliga för djurlivet. 

� Ljud- och skuggeffekter kan störa människor. 

� Friluftslivet kan störas. 

� Försvar, sjöfart, flyg och fiske då dessa kan komma att hindras eller störas. 

 

Det är därav viktigt att ta hänsyn till ovanstående punkter så att en vindkraftsetablering inte 

leder till detta. För att förhindra detta är det därför primärt att kommunen upprättar en 

översiktplan som ska vara både obligatorisk och aktuell. Länsstyrelsen ser i sin tur till att de 

riksintressen som finns efterlevs i översiktsplaneringen. Men även att miljöhänsyn, 

hushållning av naturresurser och säkerhet tillgodoses som också är grundbegreppet när det 

talas om hållbar utveckling. Generella avvägningar av vindkraftsintresset görs också där 

dessa intressen vägs mot andra intressen. Det vill säga vad vikten är av att bevara 

exempelvis oexploaterad mark- och havsområden. Men framförallt är kartläggningar viktiga 

där det är utsatt vilka områden som har bra vindförutsättningar, hur mycket elnätet klarar av 

och övriga relevanta analyser (SOU 1999:75 och 1998:152) Så väl miljöbalken som plan- 

och bygglagen tas i begagnande vid översiktsplaneringen. (Boverket, 2003)  

Det är således viktigt att stat och kommun på ett tidigt stadium gör sig medveten om 

de eventuella konsekvenser som kan uppkomma vid en vindkraftsetablering. I och med 

översiktsplaneringen kan kommunen redan i ett tidigt stadium se till var 

vindkraftsanläggningar ska byggas, hur många de ska vara till antalet eller var det är möjligt 

att upprätta dessa. Givetvis finns möjligheten att kommunen inte finner några incitament till 

varför en etablering skulle vara positiv, men då är man också medveten om hur kommunen i 

fråga håller sig till en byggnation. (Boverket, 2003) 

 

2.2.4 Tillståndsprövning (av vindkraft på land) 

Att uppföra en vindkraftsanläggning är inte det allra lättaste. Det krävs nämligen en hel del 

planering i form av tidigare nämnda översiktplaneringen men även en tillståndsprövning 
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ska ske. Bland annat är det viktigt att erhålla ett bygglov enligt PBL eller andra tillstånd 

som kan gälla anläggningens storlek eller var det är tänkt att denne ska upprättas. Även 

särskilda tillstånd kan fodras beroende på om det gäller havsområde eller om exempelvis 

ledningsdragning krävs. Det är också vanligt att uppdelning av projektet sker i mindre olika 

delar för att på så sätt komma undan det som är avsett att granskas. Sett till detta och andra 

olägenheter anses tillståndsprövningen innehålla en hel del brister beroende på om 

prövningen ska gälla för vindkraftsetablering på land eller till havs.  

Bland annat ska tillstånd sökas hos miljödomstolen om en grupp av minst tre 

vindkraftsverk uppförs till en sammanlagd effekt av minst 10 MW, miljödomstolen ska 

därefter lämna yttrandet vidare till regeringen enligt MB (17 kap 1 § punkt 8) som därefter 

prövar om det är tillåtet att etablera vindkraftanläggningen. Vindkraftanläggningar större än 

1 MW men mindre än 10 MW ska tillstånd istället sökas hos länsstyrelsen som även har en 

särskild miljöprövningsdelegation som beslutar. (SOU 1999:75) Då liknande arbeten sker i 

både MB och PBL gällande lämplig lokalisering av en anläggning är det mycket vanligt att 

dubbelarbete sker, det är även en process som är mycket tidskrävande då det inte är 

omöjligt att en tillståndsprövning kan ta år. Tabell 2.1 nedan visar de krav som ställs för att 

upprätta en vindkraftsanläggning, beroende på verkets storlek, samt vilka myndigheter som 

tar besluten. 

 

Tabell 2.1 Krav på vindkraftsanläggningar på land 

 

Källa: Boverket, (2003) 

 

Även andra lagar och förordningar kan tas i anspråk beroende på vad som gäller för den 

rådande etableringen, men det är inget som kommer att behandlas närmare i uppsatsen. 

Storlek (effekt) på 

vindkraftverk 

Miljöbalken (MB) Plan & bygglagen 

(PBL) 

Kulturmiljölagen 

 

≥ 10 MW 

Regeringen tillåtlighetsprövar. 

Miljödomstolen prövar villkor. 

MKB (miljökonsekvens-

beskrivning)krävs. 

Bygglov krävs.  

Detaljplan eller 

områdesbestämmelser 

kan krävas. 

Tillstånd kan krävas. 

 

> 1 MW men < 10 

MW 

Tillstånd hos länsstyrelsen/ 

Miljöprövningsdelegationen. MKB 

kan krävas. 

Bygglov kan krävas. 

Detaljplan eller 

områdes- bestämmelser 

kan krävas 

Tillstånd kan krävas. 
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2.3 Elcertifikatsystemet 

Elcertifikat är ett marknadsbaserat styrmedel, syftet med elcertifikat är att öka ambitionen 

att producera el från förnybara energikällor. Att producera el från dessa källor är förknippat 

med höga kostnader. Det vill säga att det är dyrare att upprätta nya vindkraftsanläggningar 

än att producera el från till exempel redan etablerad vattenkraft. Detta beroende på att 

vattenkraftens investeringskostnader har betalat av sig i och med att energislaget existerat 

under en lång tid.  

Riksdagen tog det energipolitiska beslutet 2002 för att just öka strävan mot mer 

miljövänliga alternativ. Sedan 1 maj 2003 är elcertifikatsystemet i drift, som är tänkt att 

fortgå först och främst till år 2010. Vilket har inneburit en avsevärd förbättring för 

vindkraften och möjligheten till att bedriva lönsamma vindkraftsprojekt. Målet är uppsatt 

till att öka produktionen från förnybar energi från 6 miljarder kWh till 16 miljarder kWh, 

vilket motsvarar eluppvärmningen i 500 000 villor under ett års tid. (Energimyndigheten, 

2005b) 

Fördelen med elcertifikatsystem är dessutom den att alla som är beroende av och 

använder el är med och betalar för den förnybara energin genom köp av elcertifikat. 

Däremot lämnas dock den tunga elintensiva industrin utanför och är inte med och betalar 

priset för dessa. En lägenhetsinnehavare med en normal elkonsumtion betalar igenomsnitt 5 

kronor i månaden, medan en villaägare i genomsnitt betalar 50 kronor i månaden för 

elcertifikat. (Svenskenergi, 2005) 

 

2.3.1 Elcertifikat, kvotplikt och sanktionsavgift 

Regeringen stiftade som tidigare berört lagen om elcertifikat (2003:113) där alla 

konsumenter av el tillsammans ska bidra till att energin som tas från förnybara källor ökar. 

Tidigare betalades en avgift till detta via statsbudgeten, men sedan i maj 2003 har 

elkonsumenten kvotplikt gentemot den el de konsumerar. Denna kvotplikt är utformad till 

att öka från år till år. Det går till så att för varje MWh som elproducenten framställer ger det 

denne ett certifikat. Försäljningen av elcertifikat gör att intäkterna går till producenterna, 

men även intäkter från elförsäljning tillkommer. Figur 2.2 Visar hur mycket elcertifikat 

konsumenten är skyldig att köpa.  
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Figur 2.2 Kvotplikt gällande elcertifikat 

Källa: Sveriges Riksdag, (2003) 

 

Som förefaller ovan i figuren innebär kvotplikten att andelen certifikat ökar med åren fram 

till 2010. Det hela innebär att i takt med att efterfrågan på certifikat ökar kommer intäkterna 

till producenterna att öka. Ökad efterfrågan på elcertifikat innebär förhoppningsvis 

uppmuntran till ökad produktion, där vindkraften är ett av de olika energislag som är 

beviljade elcertifikat enligt lag. (2003:113) Elleverantörerna ser till att elkonsumenterna 

köper sina certifikat vilket betyder att kvotplikten uppfylls. (Svenska Kraftnät, 2004) 

Uppfylls inte kvotplikten finns en sanktionsavgift att tillämpa. Ett fast pris på 

sanktionsavgiften fungerar som ett pristak för elcertifikaten, vilket är ett slags 

konsumentskydd. I lagen om elcertifikat uppgår sanktionsavgiften till 150 procent av det 

volymvägda medelvärdet på elcertifikat, för beräkningsåret 1 april till 31 mars det 

efterföljande året. Vilket för 2005 inte ska överstiga 240 kronor per elcertifikat. Om 

kvotplikten inte uppfylls är det tillsynsmyndighetens uppgift att se till att sanktionsavgiften 

betalas och därefter tillfaller staten. (Sveriges riksdag, 2003) Huvudsaken är dock att en 

övergång från nuvarande stödsystem till lagen om elcertifikat skall ge så hög trovärdighet 

som möjligt. 
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2.3.2 Miljöbonus 

Lagen (1994:1776) om skatt på energi infördes redan 1994, då miljöbonusen tillkom 1 juli 

samma år. Miljöbonusen ska vara ett kompletterande stöd till vindkraften och erhålles av 

staten för att det sätt som den förnybara energin tillverkas på inte genererar i några 

kostnader för samhället. (Sveriges Riksdag, 1995) Till exempel minskad ohälsa genom 

miljöofarliga utsläpp, andelen koldioxid som släpps ut i atmosfären är nämligen obefintlig. 

Miljöbonusen som erhålles är lika stor som energiskatten och utgår för varje 

producerad kWh i vindkraftverket. Vid användning av miljöbonusen är elkonsumenterna 

skyldiga att köpa el från förnybara energikällor där vindkraften finns representerad. Vilket 

även ligger i enlighet med statens restriktioner. Regeringen har däremot i proposition 

(2001/02:143), bedömt att det finns ett behov av en miljöbonus under sju år, från 2003 till 

2009 därefter kommer bonusen att trappas ner successivt för att sedan helt utgå. Tanken 

med avskaffningen av miljöbonusen är att gröna elcertifikat ska bli det nya stödsystemet 

efter direktiv från EU. Under tidsperioden 2003 till 2009 utgår stöd för vindkraften både 

med den ovanstående miljöbonusen per producerad kWh samt att för varje producerad 

MWh erhåller vindproducenten ett elcertifikat, antalet certifikat ändras med tiden, vilket 

beskrivs närmare i kapitel 2.3.1. (Regeringens proposition, 2001/02:143) 

Den el som produceras när tillämpning av miljöbonus sker kan skådas i figur 2.3. 

Systemet fungerar därefter som en subvention som tilldelas producenten av vindkraft. Hur 

stor subventionen/bonusen är bestäms av staten, vilken varierar från år till år fram till den 

angivna tidsperioden. Se tabell 2.2.    

 

Tabell 2.2 Miljöbonus 2003-2009 

Årtal Statlig ersättning för varje 
producerad kWh 

2003 18 öre/kWh 
2004 16 öre/kWh 
2005 14 öre/kWh 
2006 12 öre/kWh 
2007 9 öre/kWh 
2008 7 öre/kWh 
2009 5 öre/kWh 

 

Källa: Regeringens proposition, (2001/02:143) 

 

Miljöbonusen skall vara en stimulans för exempelvis vindproducenter att upprätta 

vindkraftsanläggningar på tillgängliga platser till det att marginalkostnaden, (MC) är lika 
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stor som den föreslagna bonusen, (Pin) vilket kan tydas vid (*). Den elproduktion som 

vindkraftsproducenterna står för visas vid (Qut). Däremot är det ofta inte av kännedom hur 

stor vindkraftsproducenternas marginalkostnad för elproduktionen är, vilket betyder att (Qut) 

elproduktionen oftast är okänd i förväg. 

 

 
Figur 2.3 Miljöbonus 

Källa: Menanteau m.fl. (2003) 

 

Hur stor marginalkostanden är varierar förstås från projekt till projekt beroende på 

etableringsplats och kvalitet på vinden. De sammanlagda kostnaderna för ett projekt är 

däremot fastställd av området (Pin * Qut ). (Menanteau m.fl. 2003) 

 

 

 

 

 

* Pin 

0 

Pris  

MC 

Kvantitet (Q) Qut 
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Kapitel 3  

TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

 

 

3.1 Marknadshushållning 

Enligt ekonomisk teori är det effektivt att använda resurser för ett särskilt ändamål så länge 

som värdet av resursen inte överstiger värdet på den alternativa resursanvändningen, vilken är 

alternativkostnaden (Phil, 1994). Förändringar av för- och nackdelar vägs mot varandra vilket 

medför att så länge som fördelarna överstiger nackdelarna är det logiskt att fortsätta, men där 

båda är lika stora tenderar användningen att upphöra. (Phil, 1997) 

Figur 3.1 visar att vid Q* är fördelarna respektive nackdelarna lika stora och där torde 

användningen av en viss resurs upphöra. Ett exempel är om aktör A vill upprätta ett 

vindkraftsverk på aktör B’s mark. Vilket innebär att aktör A kan erhålla positiva effekter av 

att få tillgång till den mark som B äger, för B i sin tur innebär det istället uppoffring av mark 

och det är inte osannolikt att B vill ha någon form av kompensation för detta. För att aktör A 

ska känna affären lönsam måste en eventuell betalning vara lägre eller lika med 

resursanvändningen för aktör A. Vilket ger ett mått på den positiva välfärdseffekten och en 

övre gräns för kompensation. (Pihl, 1997) 

 

 
Figur 3.1 Princip vid avvägning för god hushållning 

Källa: Phil, (1997) 

Marginella  
effekter 

Marginella 
fördelar, välfärd 
som erhålles. (A) 

Marginella 
nackdelar, 
välfärd som 
förloras. (B) 

Kvantitet (Q) 
resursanvändning 

Q* 
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I och med att fördelarna jämförs mot nackdelarna är det endast aktiviteter som medför 

välfärdsökande effekter som kommer att genomföras, och därmed uppstår också en effektiv 

hushållning. För ekonomin innebär det en paretoeffektiv2 resursanvändning.  Finns däremot 

många olika resursanvändare inblandade kommer också fler marknader att utvecklas, vilket 

leder till en mer utvecklad hushållning. I grund och botten är däremot metoden den samma, 

vilket betyder att de som gynnas kompenserar de som drabbas så att alla tjänar på det i form 

av att ingen aktör upplever en försämring.  

Ovanstående resonemang kan föras vid vindkraftsetableringar där kommuner är villiga 

att avsätta mark så länge som de upplever att ingen försämring sker efter de avsatt mark, utan 

istället kommer att gynnas och kompenseras för att det upplåtit mark. (Phil, 1997) 

 

3.2 Externa effekter 

När produktion och användning av tillgångar ger upphov till intäkter och kostnader som inte 

är synbara på marknaden benämns de som externa effekter. Allmänna tillgångar som 

exempelvis luft och vatten kommer att användas så länge någon upplever någon form av nytta 

av resursanvändningen, det vill säga ingen hänsyn kommer tas till ökade kostnader eller 

knapphet av resursen.  

Externaliteter uppstår när någons handlingar påverkar någon annan, utan att den sist 

nämnda kan påverka detta. Externa effekter delas in i negativa respektive positiva effekter. 

Exempel på negativa externa effekter är framförallt miljöförstöring men det kan även vara 

ljud eller andra störningsmoment för omgivningen. Den positiva effekten kan vara fördelen av 

exempelvis en utbildning. Externaliteter är endast problematiska om dem inte tas med i 

beräkningen av beslutsfattarna. (Phil, 1994)   

 Ett exempel är överanvändande av allmänna tillgångar vilket kommer att återspegla sig 

i samhällets kostnader, se figur 3.2. Då tillgångarna är publika innebär det att användningen 

inte heller begränsas med hänsyn till de kostnader som uppstår. Därmed uppnås jämviktspris 

respektive jämviktskvantitet vid (P*) samt (Q*). Den samhällsekonomiskt optimala jämvikten 

ligger dock vid (p’) och (q’). Det betyder att samhällets marginalkostnad som överstiger (a), 

närmare bestämt nyttovärderingen kommer att utgöra en samhällsekonomisk 

effektivitetsförlust, vid området (a-b-q’). (Pihl, 1994) 

 
                                                 
2 Nationalekonomiskt begrepp som mäter ekonomisk effektivitet. En situation är paretoeffektiv om det inte 

existerar någon alternativ situation som rankas högre än den först nämnda. (Nationalencyklopedin, 2005) 



 

16 

 
Figur 3.2 Användning av allmän tillgång 

Källa: Pihl, (1994) 

 

3.3 Mer om negativa externa effekter 

En negativ extern effekt kan beskrivas som en kostnad tillföljd av en produktion som inte helt 

betalas av konsumenten, utan det är andra individer som får stå för den kostnaden. Både 

negativa och positiva externa effekter är en form av marknadsmisslyckande som oftast leder 

till ineffektivitet, då ingen hänsyn tas till de externa effekterna av dem som utför produktionen. 

Allra vanligast är det att dessa negativa effekter uppkommer då det saknas äganderätter, det 

vill säga att det inte är definierat vem som äger rättigheten till dessa tillgångar. Ofta har 

marknader nämligen tendensen att överproducera tillgångar som skapar negativa externa 

effekter, miljöförstöring är en av de allra vanligaste. (Case och Fair, 2001) 

Marknaden med en negativ extern effekt beskrivs i figur 3.3 En marknad av 

vindkraftsproducenter, som orsakar negativa externa effekter i form av ljudstörningar antas. 

De externa kostnaderna kommer att summeras ihop med den privata marginalkostnaden (MC) 

för att avspegla den totala samhälleliga kostnaden, såväl privata som externa kostnader kan 

tänkas stiga med en ökad produktion av vindkraftsanläggningar. Marknadens prismekanism 

ser till att väga de privata fördelarna mot nackdelarna, där priset är ett resultat av 

producenternas beslut på utbudssidan, och där konsumenternas beslut reflekteras av 

efterfrågesidan. Produktionen för vindkraftsproducenterna kommer att per enhet motsvara 

skillnaden mellan priset och marginalkostnaden som uppgår för att producera. Konsumtion 

kommer istället att ge ett konsumentöverskott som motsvarar skillnaden av vad de maximalt 

är villiga att betala och de pris som de faktiskt betalar. Ovanstående resonemang kommer 

dock inte att leda till en effektiv resursanvändning, då nackdelar och negativa externa effekter 

q’ 
p’ 

P* 

b 

a 

Samhällets MC 

Efterfråga 
(Privat MC) 

Kvantitet/Utbud 

Pris 

Q* 

Effektivitetsförlust 
(a-b-q’) 



 

17 

i form av ljudstörningar kommer att överstiga fördelarna som är värdet för konsumenterna. 

Däremot bör det poängteras att hela vindkraftsproduktionen inte nödvändigtvis är ineffektiv. 

 

 
Figur 3.3 Marknad med negativ extern effekt 

Källa: Phil, (1997) 

 

Vidare visar figur 3.3 att konsumenternas betalningsvilja (Pk) för vindkraftsproduktion är 

högre än producenternas privata marginalkostnader (P’) och de externa effekterna i form av 

ljudstörningar fram till nivån (Q*). Det är efter att nackdelar för de externa effekterna 

överstiger konsumenternas betalningsvilja som följden blir en ineffektiv resursanvändning. 

Vilket kommer för samhället betyda en effektivitetsförlust som motsvarar den skuggade ytan 

(a-b-c). Tas hänsyn till allmänna tillgångar skulle marknaden vara samhällsekonomiskt 

effektiv vid kvantiteten (Q*) som därefter skulle ge priset (Pk) för konsumenter och priset (Pp) 

för producenter. (Pihl, 1997) 

 

3.3.1 Ljudets påverkan 

Ljud och buller kan för människan uppfattas som störande, men vad som upplevs störande för 

en individ behöver inte vara det för en annan. Vad som kan vara avgörande kan vara ljudets 

karaktär, placering etc. Ett vindkraftverk ger ifrån sig två olika typer av ljud, det 

aerodynamiska som består av vindbrus som kommer från dess rotorblad och främst från 

spetsarna. Ett mekaniskt ljud kommer från växellådan med ett mer skorrande ljud med tydliga 

hörbara toner. Vad som upplevs mest störande är det mekaniska ljudet, som dock till viss del 

dämpas av isolering. (SOU 1998:152) Vindkraftverk som däremot är upprättade till havs 

innebär också högre ljudnivåer än för vindkraftverk på land, detta eftersom vatten tillför en 

akustik som gör att ljudvågor reflekteras. Hur ljudet absorberas i luften är olika beroende på 

Samhällets MC  
(privat MC + neg. extern 
effekt) 

Privat MC 
(Utbud) 

c 

b 

a 

P’ 

Pk

Pp* 

Q* 

Pris 

Kvantitet (Q) Q’ 
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luftens karaktär, fuktighet och temperatur spelar in men på ett komplicerat sätt.(Boverket, 

2003) 

Naturvårdsverket har angivna riktlinjer för vindkraftverk där det finns upprättade 

bullernivåer som inte får överskridas. Vindkraftverk går under samma benämning som 

industrifastigheter. Ljudnivån mäts i måttenheten, dBa 3 , vilken väger ihop olika 

ljudfrekvenser så att det blir jämförbart med vad örat uppfattar. Riktvärden för 

industrifastigheter och vindkraftverk nattetid uppgår för bostäder och vårdbyggnader m.m. till 

40 dBA, medan för planlagd fritidsbebyggelse samt rörligt friluftsliv med naturupplevelser 

uppgår till 35 dBA (Naturvårdsverket, 2005b). Exempelvis kan ljudet från en hiss uppskattas 

till 35 dBA. Om människor upplever ljudet från vindkraftverken störande behöver inte det 

betyda att riktvärdena är för lågt uppsatta utan det kan förklaras med att beräkningar av ljudet 

är relativt osäkra och är högre än vad som utges. (SOU 1999:75) Ljudet och dess störningar 

för människor i omgivningen är här en negativ extern effekt som kan innebära att individer är 

negativt inställda till vindkraftsetableringar. 

 

3.3.2 Skuggeffekter 

Vindkraftverken har som tidigare illustrerats (jfr kap 2.1) gått mot allt högre och större verk, 

vilket inneburit att verken blivit än mer märkbara i den miljö de finns upprättade i. Däremot 

har det blivit mer tekniskt utvecklade men fortfarande finns det effekter som kan störa 

omkringliggande bostäder, farleder etc.  När vädret exempelvis är soligt och vackert uppstår 

det periodiska skuggor som kan skymma och störa omgivningen. Vid vindkraftsverk ute till 

havs kan detta bli extra påtagligt då skuggorna kan distrahera fartyg i den form av att 

rotorbladen och solen tillsammans återges som en blinkande pir att navigera efter.  De 

periodiska skuggor som uppkommer från solljus kan uppträda på längre avstånd än de 

ljudeffekter som uppkommer i samband med att rotorbladen roterar. Det är främst väder, 

vindens riktning, solstånd och topografi som påverkar skuggstörningarna. Trots alla dessa 

störningsmoment som kan uppkomma i och med ett vindkraftverk har ingen vetenskaplig 

utredning gjorts i Sverige över dessa. Trots ovanstående problem skall de gå att förebygga de 

skuggeffekter som eventuellt uppstår, allt beroende på hur den närliggande miljön är skapad. 

(Boverket, 2003) 

 

                                                 
3 Vid en vindhastighet på 8m/s mäts ljudet på 10 meters höjd. 
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3.3.3 Höga kostnader 

Den generella attityden till vindkraftverk- och anläggningar är till viss del förknippat med 

relativt höga kostnader, vilket också till en grad stämmer då det innebär att ny och 

förhållandevis oprövad teknologi används, som i sin tur är dyrare i sitt slag än redan etablerad 

teknik som används vid framställning av exempel vattenkraft. Att vattenkraften som 

energikälla är mer kostandseffektiv beror på att den redan betalat av sig, sett till alla de år som 

den förekommit som energikälla. Däremot har kostnaderna för vindkraften kommit att bli allt 

mer konkurrenskraftig ute på marknaden i takt med att tekniken utvecklas. Vindkraften 

tillsammans med vattenkraften är även det enda energislag som man vet den egentliga 

produktionskostanden för, detta eftersom vind och vatten är resurser som är gratis till skillnad 

från exempelvis kärnkraftens uran, där priset kan variera. (Favonius, 2005) Även om höga 

kostnader till en början finns där så kommer detta att förändras med tiden. Men för att 

uppmuntra utvecklingen av vindkraften som förnybar energikälla har olika stödsystem i och 

med det uppkommit (jfr kap 2.3). 

 

3.4 Positiva externa effekter av vindkraft  

När till exempel vindkraftverk och vindkraftsanläggningar upprättas ute till havs eller längs 

med kusten, följer även en rad externaliteter med. Men att det skulle vara något negativt med 

en etablering är förstås inte alltid fallet. Just vindkraften har kommit att få relativt mycket 

kritik från dess omgivning där studier visar att individer ofta till en början är positiva till 

etableringar. Men när det kommer på tal att det är byggnationer på gång omkring där det 

själva bor blir ståndpunkten en annan. (Ek m.fl. 2005) Vad som framförallt bör lyftas fram 

som en positiv extern effekt av vindkraftverk är att utsläppen är obefintliga samt att inga 

transporter krävs när vindkraftsanläggningen väl finns där, beroende på att energin 

distribueras ut till elnätet. Uppstår inga utsläpp går vi därmed mot ett mer hållbart samhälle 

och hjälper på så vis till att begränsa de skador som uppstår vid exempelvis användning av 

olja eller kol.  

Nedan kommer två positiva externa effekter beskrivas som uppstår i och med 

användningen av denna förnybara energikälla. 
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3.4.1 Minskad miljöförstöring 

Vad som framförallt kanske är till vindkraftens fördel som förnyelsebar energikälla är dess så 

gott som obefintliga påverkan på vårt klimat. Vindkraften är förnybar på så vis att den inte ger 

någon försurande eller övergödande effekt som andra energikällor kan ge upphov till. Vid en 

ökad användning av vindkraften i vår elproduktion, kommer också utsläppen av kol, 

koldioxid, svaveloxid och kväveoxider att minska. Vilket blir ett direkt sätt att skona naturen 

och dess växthuseffekt från fortsatta skador som uppstår vid fortsatt användning av icke 

förnybara energikällor, där brytning av exempelvis kol och uran förekommer. Vinden blir 

framförallt ett gångbart alternativ, då de innebär att dess tillsatser (vinden) är gratis och dess 

livslängd är inte begränsad som för en del andra energikällor. (Favonius, 2005) 

                                                                                                                                                                

3.4.2 Ett hållbart samhälle 

Energifrågor och debatter om hur ett hållbart samhälle skall kunna uppnås pågår på de flesta 

politiska arenorna i kommuner runt om i Sverige och i övriga världen. Detta på grund av att 

stora mängder olja, stenkol och gaser används för att åstadkomma energi som därefter 

förbrukas i vår vardag. Vad som bör ske är därmed en ändring, med en begränsad livslängd på 

dessa energikällor samt att resurserna blivit knappare och knappare stiger även priset i höjd.  

Vad som kan sägas är att en hållbar energiförsörjning betyder att elproduktionen måste 

tas från förnybara energikällor där resurserna delas lika mellan varandra även ur ett globalt 

perspektiv. Sett till det ekologiska systemet har detta gett oss ramar för hur vi skall använda 

våra resurser, genom att naturen inte är förhandlingsbar innebär förbrukad resurs en icke 

återkommande resurs. (Luleå kommun, 2005) 

 

3.5 Public Choice teori 

Public Choice teorin kan beskrivas som politikens ekonomiska teori. Den grundades av James 

Buchanan, Mancur Olson, Gordon Tullock och Anthony Downs och har sina anor från 1900- 

talets mitt (Buchanan, 2003). Public Choice teorin verkar i politiska institutioner runt om i 

Europa och USA (Shughart m.fl. 2005) där traditionellt sett olika beslutsfattare har målet att 

maximera nyttan när det gäller befolkningens välfärd. Public Choice teorin säger dock att 

beslutsfattare, politiker, byråkrater et cetera inom den offentliga sektorn ser till att maximera 

sin egen nytta istället för den samhälleliga. 
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Det som kan urskiljas i Public Choice teorin är att denna form av jakt på egen vinning 

inom den offentliga sektorn är ineffektiv och resultatlös. Detta till skillnad från den privata 

sektorn och den osynliga handen vilken istället ser till allmänhetens bästa 

(Nationalencyklopedin, 2005). 

Public choice skolan som den också kallas studerar olika forskningsinriktningar som 

politiska partier, intressegrupper och politiska konjunkturcyklar. När det gäller de politiska 

partierna är det inte ovanligt att de olika politiska partierna tävlar med varandra, och där det 

förekommer att partiprogrammet sympatiserar med medianväljarens preferenser. Med andra 

ord det blir ofta snarlika partiprogram. 

Värt att poängtera är ett exempel där ett ”värde” kan vinnas genom att en politisk aktion 

tillämpas. Låt säga att investeringsresurser används för att fånga detta ”värde”. Skulle det vara 

så att de resurser som används kommer från en grupp som byter till en annan grupp kan inte 

denna fångst av värdet anses som motiverat utan snarare bortkastat. 

Public Choice har fått en del provokativ kritik när det gäller dess påverkan 

beteendemässigt, som också anses vara omoralisk. En slutsats som kan dras är att människor 

är annorlunda motiverade när det gäller val för den publika massan än när det gäller val som 

berör de själva. (Buchanan, 2003) 

Sett till vindkraften skulle denna teoribildning innebära att beslutsfattare inom kommuner 

som har till avsikt att upprätta översiktplaneringar/vindkraftspolicy och beslut om 

vindkraftsetableringar istället ser till de ”förmåner” de själva får ut av ett positivt respektive 

negativt ställningstagande.  

När egenintresset går före i beslutsfattande som exempelvis rör vindkraften och dess 

framtida etableringar kan problem uppstå, inte bara för vindkraftsintressenter utan även för ett 

fortsatt hållbart samhälle.  
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Kapitel 4  

KOMMUNERNA 

 

 

 

 

4.1 Kommuner 

Fyra kommuner är valda att studeras närmare. Detta för att se hur olika kommuner prioriterar 

och planerar ett samhälle som går mot en mer hållbar utveckling. Genom att studera policyn 

för dessa kommuner går det att tyda, att två kommuner i överlag är mer positivt inställda till 

vindkraftsetableringar än de två övriga, dessa är Sundsvalls samt Karlskrona kommun. 

Karlskrona är även den kommun som kommit allra längst med sina planer av de utvalda 

kommunerna. En kommun som är svår att definiera huruvida de är positivt eller negativt 

inställda till etableringar är Luleå som saknar vindkraftspolicy och där endast en policy för 

länet finns framtagen. Därför kategoriseras Luleå kommun både som positiv samt negativ 

inställda då inte heller finns några vindkraftverk inom kommunen. Lättare att klassificera är 

Bjuv kommun som håller en tydlig negativ linje då det gäller etableringar i kommunen och 

runt dess gränser. Det är däremot värt att poängtera att de allra flesta översiktsplaner och 

vindkraftspolicys har många år på nacken, och därför ställs frågan om de har någon relevans 

för nutida tillståndsprövningar. 

Att finna material och fakta för studiens syfte har varit ett komplext arbete då 

beslutsfattare har varit svåra att kontakta samt att vissa kommuner saknar kunskap och kanske 

framförallt intresse i denna fråga. Bjuv och Sundsvalls kommun hänvisade till de 

vindkraftspolicys som fanns att tillgå medan jag för Luleå och Karlskrona kommun fick tag 

på en representant vardera. Givet dessa förutsättningar redovisas här nedan vad som 

framkommit. 

 

4.1.1 Bjuvs kommun (negativt inställd) 

I Malmöhus län i nordvästra Skåne ligger Bjuv kommun. Det är en kommun som ligger 

alldeles mellan Helsingborg i väst och Svalöv i sydost (se bilaga 1). Med ett invånarantal på 

cirka 13 900 och en yta på endast 115 km², har Bjuv kommun i sin vindkraftspolicy från april 
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2002 fastslagit att markområden i kommunen för vindkraftsetableringar är begränsade eller 

inga alls (Bjuv kommun 2002 samt Bjuv kommun 2005). Detta eftersom Bjuv som kommun 

är liten till ytan samt att vindkraftverken skulle förstöra den i-kringliggande boendemiljön 

enligt vindkraftspolicyn. Områden som skulle kunna vara attraktiva är däremot angränsade till 

närliggande kommuner och beslut gällande lokalisering bör därför stiftas med den 

grannkommun som berörs. 

Vindkraftverk är ansenliga till sin natur och kan därmed förknippas med bland annat 

tunga industriverksamheter eller i allmänhet exploaterade områden. Bjuv kommun har en 

vision om att utåt sett vara en naturskön kommun vid Söderåsen. Sett till landskapsbilden är 

däremot Bjuv en kommun som till en del utmärks av stora industrifastigheter och skorstenar 

samt kraftledningar som går genom kommunen. Att tillåta vindkraftsetableringar i den till 

ytan sett lilla kommunen skulle därmed kunna resultera i att Bjuv associeras med en tung 

exploaterad industrikommun (Bjuv kommun, 2002). I bland annat Helsingborgs kommun som 

ligger granne med Bjuv finns områden som kan vara attraktiva sett ur ett perspektiv för 

vindkraftsetableringar, men där har Bjuv kommun satt sig emot etableringar av vindkraftverk 

(Helsingborg kommun, 2002). Men även öppna områden i Bjuv finns som attraktiva platser 

för etableringar, men i översiktsplanen från 2002 går det att läsa att vindkraften inte är 

förenlig med den framtida markanvändningen som är fastslagen.  Vindkraftspolicyn beskriver 

att landskapets struktur som så väl bostad och rekreationsområden skulle kunna komma att 

förändras i och med upprättning av vindkraftverk inom kommunen.  Prövningar om etablering 

av vindkraftverk genomförs förstås, men alla i enlighet med den fastställda policyn (Bjuv 

kommun, 2002).  

 

4.1.2 Sundsvalls kommun (positivt inställd) 

I mitten av Sverige ligger Sundsvall som är en stad med omkring 93 707 invånare till en yta 

på 3 206 km², vilket kan kategoriseras som en storstad (Sundsvall kommun, 2005). Sedan 

slutet av 90- talet och början av 2000-talet har intresset för vindkraft ökat allt mer i Sundsvalls 

kommun. Statsbyggnadskontoret har 1999 fått i uppdrag av kommunen att hantera tillstånd 

för vindkraftsetableringar, samt att ta fram en lokaliseringsstudie som visar var platser för 

vindkraftverk kan vara lämpliga, vilket senare fastslogs i vindkraftspolicyn från 2001. 

Vindkraftspolicyn är därefter indelad i havsbaserad samt landbaserad vindkraft, då dessa två 

skiljer sig åt en aning (Sundsvall kommun, 2001). 
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Sundsvalls geografiska läge är inte det allra bäst lämpade för storskalig 

vindkraftproduktion på så väl land som till havs då vindenergin inte alltid når nivåer över 

2400 kWh/m² 4  som är minimivärdet enligt Energimyndigheten. Vindkarteringar och 

beräkningar visar däremot att kustens vindrika delar ute till havs gör detta. Vindkraftspolicyn 

för Sundsvalls kommun visar karteringar var vindkraftverk vore lämpliga att upprätta, 

däremot påpekas det noga att varje tillstånd granskas enskilt, samt en kategorisering av olika 

områden är gjord för att underlätta beslutsprocessen. På samma sätt kategoriseras icke 

lämpliga platser och områden. Vindkraftpolicyns omsorgsfulla bearbetning och utförande 

visar på att Sundsvall kommun anser att nya energikällor bör tas med i den översiktsplanering 

som finns upprättad för kommunen, men även för att ett hållbart samhälle skall uppnås 

(Sundsvall kommun, 2001). 

 

4.1.3 Karlskrona kommun (positivt inställd) 

Längs med östkusten i södra Sverige ligger Karlskrona kommun vilken med ett invånarantal 

på drygt 61 000 invånare kan räknas som en normalstor stad, med en yta av 1 047 km². 

Landskapet är platåiskt och skärgården är säregen där de stora öarna finns längst ut till havs. 

När det gäller vindkraften (till havs) som energikälla fastslog Karlskrona kommun i sin 

översiktsplanering från augusti 2002 att främst området i Kalmarsund och upp till gränsen vid 

Kalmar län, (se bilaga 1) är de vattenområden som anses ha goda förutsättningar för 

vindkraftsetableringar, cirka 4 kilometer ut i havet. Framförallt för att vattendjup och 

vindförhållanden i området är goda, dock finns andra starka intressen för bland annat fiske, 

sjöfart och totalförsvar, dessa måste därmed tas i beaktning vid etableringar. (Länsstyrelsen 

Kalmar län, 2005) Däremot saknades i översiktsplaneringen från 2002 ett samarbete mellan 

de kommuner som berörs av vattenområdet i fråga, dessa är Torsås, Kalmar, Mörbylånga och 

Karlskrona kommun som ligger längs med kusten. I februari 2003 fastslogs därmed en 

gemensam vindkraftspolicy för de berörda kommunerna gällande etablering av havsbaserade 

vindkraftverk. Antalet vindkraftverk i detta område var 2003, 36 stycken där 12 stycken av 

dessa är uppförda ute till havs. Utredningar som gjorts över vattenområdet i Kalmarsund visar 

på att närmare 80 procent av ytan har goda förutsättningar för etableringar (ibid.). Blekinge 

och Kalmar län är nämligen två av Sveriges åtta bästa län för vindkraftsetableringar som 

Energimyndigheten utnämnt (Vattenfall, 2005c). 

                                                 
4 Beräkningar av vindens energi, årsinnehåll per kvadratmeter (kWh/m²). 
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Målet Karlskrona kommun uppsatt, är att verka för en effektiv energiförsörjning med 

övergång till ett långsiktigt hållbart energisystem. För att uppnå målet om ett hållbart 

energisystem har satsningar genomförts bland annat i ett ”projekt om vindkraftverk” kallad 

Karlskrona vind (ibid.). 

Karlskrona med sitt geografiska läge samt positiva attityd gentemot 

vindkraftsetableringar kan genom fortsatt arbete öka användning av vindkraft som förnybar 

energikälla, och genom detta öka både regionens anseende och betydelse på det nationella 

som globala planet. 

 

Mailkontakt har tagits med Lotta Karlsson miljöinspektör vid Karlskrona kommun, som 

granskar miljöansökningar gällande vindkraftsetableringar. I frågan angående om Karlskrona 

är positiva eller negativa i allmänhet till vindkraftsetableringar menar Lotta att det inte finns 

någon generell bedömning av kommunens ställningstagande, och att varje 

vindkraftsetablering granskas och prövas från fall till fall. Men att de i en översiktsplan angett 

var eventuella platser för vindkraftverk är lämpliga, intresset för havsbaserade vindkraftverk 

är särskilt stort. Hon nämner även att kommunen påverkas i ganska stor utsträckning av var 

etableringar ska ske, bland annat av Försvaret då dessa har viktiga intressen.  

 

4.1.4 Luleå kommun (positivt/negativt inställd) 

I Norrbottens län finns Luleå kommun som till ytan är 2 110 km² med ett invånarantal på 

cirka 72 500 och räknas därmed som länets största stad.  Luleå är en kustnära stad som har en 

stor och gemytlig skärgård, med goda vindförutsättningar vid kusten och ute till havs, detta 

sett till de kategoriseringar som gjorts. (se bilaga 1) Vindkarteringar visar att kustlandet har ett 

energiinnehåll på omkring 2200-3200 kWh/m² ute i Luleå skärgård. Vilket kan jämföras med 

Energimyndighetens uppsatta minimivärde för riksintresse som ligger på 2400 kWh/m², och 

anses där med som god (Luleå kommun, 2005). Luleå kommun har däremot ingen utarbetad 

vindkraftspolicy, utan det som finns att tillgå är en vindkraftspolicy gjord av länsstyrelsen i 

Norrbotten från 1998, där synen på vindkraft i länet är förhållandevis positiv (Luleå kommun, 

2001).  

I förstudien ”Vindkraft i Norr” har ett 50-tal intervjuer gjorts med politiker och tjänstemän 

representerade av länets samtliga kommuner, för att få en bild på hur dessa upplever 

utvecklingen av vindkraften. Många företrädare för kommunerna menar på att den svenska 
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energipolitiken brister i information och gör det svårt att planera för lokaliseringsplatser. Vad 

som efterlyses är framförallt långsiktighet, då projekt som dessa tar lång tid att både pröva 

och upprätta. Luleå kommun har valt att behandla de för frågningar som dyker upp om 

vindkraftsetableringar, successivt från fall till fall. Vilket förstås försvårar arbetet när ingen 

vindkraftspolicy finns framtagen och översiktsplanen har några år på nacken. I oktober 2005 

är tre vindkraftsprojekt under handläggning i Luleå kommun, men däremot ännu ej avslutade. 

Handläggning av ärendena är påbörjade så tidigt som 2001 för två av dessa, men ännu har 

inget beslut alltså tagits, eventuell prövning av miljödomstolen väntas (vindBDlän, 2005). 

Att upprätta vindkraftverk i Luleå eller i de norra delarna av landet är i allmänhet en mer 

besvärlig uppgift än i de södra delarna, för även om den energi som utvinns är hög spelar 

faktorer som kyla och is stor roll när det gäller uppförandet. Därför bör det finnas klara 

direktiv för att underlätta arbete av sådan karaktär menar beslutsfattare (NENET, 2004). 

 

Gunilla Selin, Stadsbyggnadskontoret i Luleå Kommun, anser att det inte går att säga om 

Luleå som kommun generellt är positiv eller negativ inställda till vindkraft. Selin menar också 

att samhället inte förväntar sig att det är uppe i norra Sverige som utbyggnaden ska ske. Hon 

hänvisar till Energimyndighetens planeringsmål för Norrbotten som är 0,143 TWh fram till 

2015. Selin åsyftar att överföringen av el till södra Sverige där den ska förbrukas, skulle ha 

sina begränsningar och överföringsförluster. Däremot är det på gång ett bättre 

planeringsunderlag för kommunerna, som ska tillhanda hållas av Länsstyrelsen efter direktiv 

från regeringen senast 15 juni 2006.  Selin säger vidare att det finns projekt på gång men att 

det är en komplicerad plan- och prövningsprocess (se avsnitt 2.2). Eftersom arbetet med 

planeringsunderlagt är igång anser hon att det torde vara lämpligast att invänta Länsstyrelsens 

arbete, innan kommunen satsar stora resurser på en vindkraftsplanering. 
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Kapitel 5  

ANALYS 

 

 

 

 

5.1 Attityder gentemot vindkraften 

Attityden och inställningen hos individer angående vindkraftsetableringar, och således en 

större användning av förnybar energi, är generellt positiv. Däremot tenderar ofta åsikterna om 

etableringar att gå isär då det gäller att vindkraftverken skall upprättas i närhet till personliga 

intressen och platser. Många individer har i och med detta en helt annan syn på den förnybara 

energin och är inte lika villiga att etableringar skall komma tillstånd. Vad som är viktigt blir 

därför att informera och låta berörda individer ta del av all den information som uppkommer 

längs resans gång och på så sätt kunna skapa sig en annan bild och känna en behörighet av 

exempelvis ett vindkraftsprojekt.  

I de kommuner som undersökts finns det säkerligen många gånger inslag av Public 

Choice, där beslutsfattarens personliga åsikter och värderingar väger över i beslut som bland 

annat rör vindkraftsetableringar. När exempelvis vindkraftsprojekt finns under granskning i 

Luleå kommun, men inget verk har upprättats, är det lätt att fråga sig hur detta kommer sig. 

Det kan vara så att politiker och andra beslutsfattare inte anser att det är av tillräckligt värde 

att varken skynda på beslutsprocessen eller att överhuvudtaget engagera allmänheten i frågor 

som rör vindkraften. Det finns förstås vetskap om att denna process inte går i ett nafs, men å 

andra sidan borde nog en beslutsprocess ta mindre tid än tre år som vissa beslut tagit. Även 

politisk tillhörighet kan vara en aspekt som spelar in huruvida en kommun är mer positivt 

eller negativt inriktad. 

När det gäller exempelvis Bjuv skulle denna teori kunna sägas ha empirisk förankring. 

Vem är det exempelvis som beslutat att vindkraftverk skulle ge en industriprägel över 

kommunen, politiker eller allmänheten i övrigt? Är det kanske så att deras sommarstugor till 

viss del skulle störas av vindkraftverk eller finns det helt enkelt inte tillräckligt kunnande i 

frågan. 
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5.2 Överstiger fördelarna nackdelarna? 

När det gäller de negativa respektive positiva konsekvenserna av vindkraftsetableringar torde 

inte hindret av de negativa externa effekterna i form av skuggeffekter eller ljudstörningar et 

cetera vara de allra väsentligaste, utan här borde fördelar med att hjälpa till i processen mot ett 

mer hållbart klimat väga över de nackdelar som kan tänkas uppkomma, men som även genom 

noggrann analys och prövningar kan undvikas.  

Höga kostnader har länge varit förknippat med vindkraft, dock har tekniken fortlöpt och 

blivit allt mer kostandseffektiv. Däremot innebär det inte att det är gratis att upprätta 

vindkraftverk. En fortsatt satsning och större krafttag kommer dock sannolikt att sänka 

kostnaderna än mer. Att jämföra vindkraften med vattenkraften eller kärnkraften är inte heller 

rättvist. Vattenkraften har betalat av sig, men inte heller denna energikälla var gratis till en 

början. På längre sikt tenderar därmed fördelarna att överstiga de eventuella nackdelar som 

kan tänkas uppkomma vid etableringar, men med tiden går även utvecklingen framåt och vad 

som kan ses som nackdelar idag (2005) behöver inte vara det om låt säga 20 år. 

Att vindkraften innebär positiva externa effekter i form av minskad miljöförstöring, ett 

mer hållbart samhälle i form av minskad användning av de begränsade resurserna går inte att 

motsäga. Så länge som fördelarna med att upprätta vindkraftverk kommer att överstiga 

nackdelarna, så borde också värdet av denna resursanvändning vara att föredra. Det vill säga 

vinsten av att bygga vindkraftverk är större än vad enskilda beslutsfattare eller invånares 

åsikter et cetera., vilket är precis vad marknadshushållning går ut på i teorin. 

 

5.3 Reliabiliteten  

Vad som däremot kan ifrågasättas är hur det kommer sig att översiktsplaner och 

vindkraftspolicys för kommuner i Sverige (2005) är föråldrade och att vissa kommuner till 

och med saknar dessa. När kunskaperna i kommuner är generellt sett låga kan man fråga sig 

om det inte vore extra viktigt att tillgå relevanta och specifika planeringsunderlag. (NENET, 

2004) Det är även enligt regeringen sagt att för varje ny mandatperiod skall en ny 

översiktsplan överses. Vilket dessvärre inte verkar vara fallet i många av Sveriges kommuner. 

Skall konsekventa och rättfärdiga beslut fattas när vindkraftsproducenter ansöker om tillstånd 

för etablering, bör även de metoder som används för detta vara korrekta och inte instabila.  
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Kapitel 6  

SLUTSATSER 

 
 

 

 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka varför vissa kommuner i Sverige är mer positiva 

än andra kommuner gällande vindkraftsetableringar. Dessutom avsåg studien titta på vilka 

externa effekter (positiva som negativa) som kan tänkas uppkomma i och med en 

vindkraftsetablering. 

Analysen av så väl litteratur som fallstudier tyder på att så väl de positivt inställda 

kommunerna som de negativt inställda, alla har en egen tolkning om vad som bör komma 

tillstånd för att den framtida användningen av vindkraft ska öka. 

Genom att studera Luleå kommun samt övriga kommuner i norr, framgår det att mer 

kunskap om vindkraften efterlyses, men även att studier som rör vindkraftverk i kallare klimat 

bör vara tillgänglig. Detta då det kalla klimatet har andra förutsättningar än ett varmare klimat. 

Studien gjord över Bjuv kommun visar istället att på den lilla yta som kommunen utgör 

vore det inte lönsamt att upprätta vindkraftverk. Detta då tung industri i form av höga 

skorstenar och fabriker, skulle förknippas som ännu tyngre och skada livskvaliteten för 

människor i kommunen. Enligt min mening skulle dock vindkraftsanläggningar istället kunna 

försköna den industriprägel som finns och som anses vara störande, speciellt när det finns 

platser i kommunen eller dess närgräns som skulle kunna vara lämpliga för 

vindkraftsetableringar. Däremot ska väl lyftas fram att många gånger är det politiker som i 

form av Public Choice teorin ser till sina egna intressen när det gäller var en kommuns 

ståndpunkt ligger i en fråga. Så behöver inte vara fallet i kommunen Bjuv, men skulle kunna 

vara en möjlig orsak till en negativ ståndpunkt. 

Däremot har Sundsvall en helt annan inställning, liknande den för Karlskrona kommun. 

Båda kommunerna är positiva till vindkraftsetableringar men Sundsvall har lite andra 

förutsättningar. Båda två är dock kustkommuner vilket innebär att det i allmänhet blåser 

friskare vindar gentemot de som blåser över inlandet. Dock är vinden mer energirik runt 

omkring Karlskrona. Båda dessa positivt inställda kommuner har däremot upprättat en relativt 
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ny vindkraftspolicy som beskriver möjliga etableringsplatser, men prövning sker och tillstånd 

ges förstås därefter.  

Skillnaden sett till dessa två positiva kommuner kan vara att de först och främst har en 

tämligen uppdaterad policy men också att intresset för vindkraften är större inom kommunen. 

Vad som bestämmer etableringar är förstås miljölagar och andra faktorer, men även här är det 

viktigt är att poängtera att politikers egna engagemang för vindkraft inom kommunen kan ha 

en positiv eller negativt inslag beroende på beslutsfattares privata inställning till vindkraften. 

Kommunens möjligheter att överhuvudtaget etablera vindkraftverk sett till bland annat dess 

geografiska läge torde vara viktigare, än vad enskilda personer kan tänkas ha för engagemang 

i frågan.  

Vad som emellertid kan ifrågasättas när det gäller regeringens planeringsmål om att öka 

vindkraftens produktionskapacitet fram till 2015, är om kanske inte tydligare regler och en 

större kraftansträngning borde göras på detta plan. Studien visar i själva verket på att det först 

och främst är dessa faktorer som saknas när det gäller etableringar och inte hur pass mycket 

negativa respektive positiva externa effekter spelar in. Att få tillstånd vindkraftsetableringar 

innebär förstås att dessa faktorer som riksintressen, skuggor, buller et cetera. Måste tas hänsyn 

till. Men arbetet med att få kommuner att intressera sig för vindkraften och etableringar i 

kommuner med goda möjligheter måste prioriteras som nummer ett, för att det uppsatta 

planeringsmålet på 10 TWh skall kunna nås innan 2015 års slut. 

Genom ett ökat intresse för vindkraften ute i kommunerna i Sverige, skulle vi i större grad 

få ta del av de medföljande positiva effekter som vindkraften faktiskt för med sig, alltså 

genom ökat kunnande inte bara se vindkraften som något som stör vår miljö. 

Att tillsammans arbeta för en utveckling av vindkraften, kan komma att innebära att vi i 

framtiden brukar förnybar energi på ett sätt som är hållbart för vårt samhälle. 
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BILAGA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Principskiss över valda kommuner, vindkartering samt område för vindkraftsetablering. 

Källa: Boverket, 2003, samt egen bearbetning. 
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