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Sammanfattning 

 

Energytower är en ny typ av vindkraftverk som har en för marknaden ny unik konstruktion. 

Syftet med denna rapport är identifiera skillnader mellan Energytowerverk och konventionell 

vindkraft vad gäller miljörättsliga och ekonomiska aspekter. 

 

Vindkraft klassificeras enligt svensk miljörätt som miljöfarlig verksamhet. Det innebär att 

etableringar även kräver framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med 

tillhörande MKB-process. MKB ska vara ett underlag för beslut i tillståndshanteringen.  

 

En av grundförutsättningarna för etablering av vindkraft oavsett typ är att projektet är 

ekonomiskt bärkraftigt. Vindkraft är i detta avseende precis som vilken annan investering som 

helst. Energytower har enligt beräkningar en något högre effektivitet i sin utvinning av energi 

ur vind än konventionell vindkraft. Studien undersöker hur denna effektivitet kan resultera i 

en bättre lönsamhet. 

Metoderna som använts är nuvärdesmetoden och pay-off metoden för att bedöma en 

etablerings lönsamhet. Tidigare undersökningar inom området saknas och mycket lite data 

finns tillgängligt vad gäller Energytowers faktiska produktion och ekonomi därför har vissa 

antaganden gjorts.  

 

Slutsatsen är att Energytower ur miljörättslig synpunkt klassificeras som miljöfarlig 

verksamhet och omfattas än så länge av de nu gällande bestämmelserna på MKB och 

tillhörande MKB-process som konventionell vindkraft. Sannolikt kan kraven på MKB komma 

att vara mindre omfattande då verk av Energytowertyp förutspås ha betydligt mindre ljud- och 

ljusemmissioner. Vidare har verk av Energytowertyp inga utåt rörliga delar, vilket innebär en 

mindre påverkan av landskapsbilden. Ur det ekonomiska perspektivet bör en etablering av ett 

Energytower ge en högre lönsamhet än ett konventionellt vindkraftverk. Slutsatserna är dock 

osäkra då det rör sig om två skilda tekniker att utvinna energi ur vind, de är med andra ord 

svåra att jämföra.
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Abstract 
 

Energytower is a new type of windpower turbine that has a, for the market, new unique type 

of technology. The purpose of this report is to identify differences between Energytower 

turbines and conventional windpower turbines concerning environmental law and economical 

aspects. 

 

Windpower is in swedish environmental law defined as environmentally hazardous activities. 

That requires an environmental impact assessment study (EIA) and accompanying EIA-

process. EIA is set up to be a base for decisions in the permit process. 

 

One of the foundations for the establishment of windpower regardless of technology is that 

the project is economically viable. Windpower is in this regard no different from any other 

investment. Energytower have in calculations a slightly higher efficiency in extracting energy 

from the wind than does conventional windpower. This study investigates how this increased 

efficiency could result in a better profitability. 

 

The methods used are a discounting analysis and pay-off analysis to predict the profitability 

of a windpower project. Previous studies in this particular area have not been performed and 

very little actual production data and economical foundation for Energytower is available, 

hence certain assumptions has been made. 

 

The conclusion is that Energytower out of a legal standpoint is classified as environmentally 

hazardous activities and as such is subject to the current provisions for the EIA-document as 

well as the process as conventional windpower. It is reasonable to assume that the 

requirements for the EIA may be less extensive as turbines with Energytower technology are 

predicted to have significantly less sound and shadow flickering emmisions. Furthermore 

Energytower turbines are missing outwardly mowing parts which means that they would have 

a smaller impact to the landscape. Out of an economic standpoint, the Energytower turbine 

should result in a higher profitability than a conventional turbine. The conclusions are 

however uncertain as it concerns two different types of technology for extracting energy from 

wind. They are by other words difficult to compare. 
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Förord 
 

Denna rapport är en c-uppsats inom ramen för våra studier vid programmet Arena jordens 

resurser vid LTU år 2008. Rapporten färdigställdes år 2014 vid Avdelningen industriell 

ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid LTU. 

 

Vi vill tacka innovatören bakom Energytower, Eric Stiig för hans presentation av tekniken 

bakom turbinen i Umeå. Vidare vill vi tacka Erik Lovén vid intuitionen för ekonomi, teknik 

och samhälle vid LTU för hans guidning av rapporten i det akademiska systemet, samt de som 

svarat på frågor och delat med sig av erfarenheter kring vindkraft som miljöfarlig verksamhet. 

Som namnet på ovan nämnda institution så spänner vindkraft som koncept över ett brett 

spektra av akademiska och samhälleliga fält.  

 

Arena jordens resurser har passat oss bra. Det är sällan på ett eller det andra sättet med saker 

och ting, utan på många olika sätt med saker och ting, och arenan har hjälpt oss att hitta 

kopplingarna mellan dem. En koppling som inpräntades i oss av Peter Erixon vid LTU, var 

hur ekologi och ekonomi hör samman. De kan t.ex. definieras på samma sätt, det handlar om 

hushållningen med de begränsade resurserna. 
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1. Inledning 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till det valda ämnet, problemdiskussion, syfte och 

avgränsningar. 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

Energianvändningen och energibehovet ökar stadigt världen över. Medvetenheten om fossila 

bränslens bidrag till en förhöjd global medeltemperatur har ökat och förnybara energikällor 

anses vara en viktig del av omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle. Brukandet av 

fossila bränslen måste minska för att minimera förorenade utsläpp både lokalt och globalt. 

 

Förnyelsebar energi kallas den energi som utvinns ur en källa som förnyar sig själv som en 

del av naturliga flöden av energi i biosfären. Till dessa räknas vind som skapas av solens 

tillskott av värme som fortplantas i atmosfären, varm luft stiger och kallare luft strömmar då 

till för att "ersätta" den luft som rört sig högre upp i atmosfären. Ur detta naturliga fenomen 

som vi känner som vind kan energi utvinnas. I ett större sammanhang är etableringen av 

vindkraft viktigt i arbetet mot en långsiktigt hållbar energiproduktion. En merpart av 

mänskliga aktiviteter kräver någon typ av energikälla, vare sig det rör uppvärmningen av 

bostadsbeståndet, transporter eller elström för att driva datorn på vilket detta skrivs. Att 

ersätta användandet av fossila, icke förnyelsebara energikällor med användandet av oändliga, 

ständigt förnybara energikällor är en av våra största utmaningar ur ett globalt perspektiv. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en planeringsmetod eller verktyg och kan dels röra 

proceduren att ta fram beslutsunderlag för kommuner eller myndigheter alternativt vara själva 

dokumentationen som visar på beslutets konsekvenser för hälsa, miljö och hushållning med 

resurser. Det finns ett antal olika MKB beroende av vilket område ett beslut rör, vilket ställer 

lite olika krav på MKB dokumentet och processen. Endast MKB för projekt kommer att 

beröras i denna uppsats. 

 

I Sverige skiljs det på små och stora MKB för projekt för vilka det finns skiljda riktlinjer. 

Funktionskravet är dock detsamma för båda formerna, den skall innehålla den information 

som behövs för att fatta ett beslut. 

 

Ett projekts vara eller inte vara är i många fall en ekonomisk fråga. Ett vindkraftverk bör 

generera energi med ett ekonomiskt värde som på sikt betalar igen kostnaderna för 

etableringen. Kostnaderna för ett vindkraftverk kan delas in i tre huvudgrupper; kostnader för 

etableringen (projektering, tillståndsprocess och uppförande), kostnader för verkets drift 

(service, reparationer och övervakning) samt priset på verket inklusive torn. Kostnaderna för 

själva vindkraftverket är den största utgiftsposten men även driften kan i en del fall närma sig 

kostnaden för verket i sig. Jämförelsen med en bil ligger nära till hands där själva driften ofta 

är betydligt dyrare än inköpspriset, den mest fundamentala skillnaden är dock priset på 

bränslet. 

 

Det nyckeltal som ofta används när det gäller vindkraft är kr/kWh. Det vill säga kostnaden för 

varje producerad KWh. Det är ett användbart mått för jämförelser mellan olika tillverkare och 

storlekar på verk. I övrigt gäller också de vanliga ekonomiska kalkylmetoderna för vindkraft 
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som för många andra investeringar. Metoden som valts är nuvärdesberäkning, där ett framtida 

belopp kan relateras till dagens pengavärde. Kalkylräntan spelar där en viktig roll, då en 

investerare alltid kan relatera en vinst mot att få en generell bankränta på sitt investerade 

kapital. Nuvärdesberäkning kan vara ett hjälpmedel vid fastställandet av huruvida 

investeringen motsvarar de kalkylräntekrav investeraren har. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Bakom detta arbete ligger en serie artiklar och nyhetsinslag på tv som berört en ny typ av 

vindkraftverk från företaget Energytower. Författarnas intresse för verket är dels tekniskt, hur 

det fungerar och vilken förväntad produktionskapacitet det kan komma att få och dels 

planeringsmässigt. Hur kan verket komma att klassificeras, hur kan verkets utformning och 

egenskaper komma att påverka arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) vid 

projektering av verken? Utöver det är syftet med detta arbete att producera en ekonomisk 

kalkyl, där Energytowers verk kan jämföras med ett motsvarande konventionellt verk. 

 

Energytower är ett nytt vindkraftverk som fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet. De 

aspekter som kommer att behandlas är miljörättsliga med fokus på 

miljökonsekvensbeskrivningar samt ekonomiska kalkyler. I detta arbete undersöks hur 

tillståndsgivarna kan komma att bedöma de miljörättsliga kraven och om utarbetande av 

MKB kan bli desamma för Energytower som för konventionell vindkraft. Eftersom 

Energytower är konstruerat på ett annorlunda sätt så minskar buller, skuggor, reflexer samt att 

iskast elimineras. 

 

Energytower har enligt initiella tester en högre verkningsgrad än konventionell vindkraft. Kan 

denna effektivitet bidra till bättre ekonomi jämfört med konventionell vindkraft även när 

kostnad för verket samt projektering och service är inräknade?   

 

I denna uppsats beskrivs hur omfattningen av en MKB kan komma att påverkas vid 

etableringen av Energytowers verk i förhållande till konventionell vindkraft. Energytower 

medför mindre störningar i form av reflexer, skuggor samt snö och iskast. Räcker det med en 

liten MKB? Kommer det att vara skillnad på de faktorer som MKB fokuserar på jämfört med 

konventionell vindkraft?  

 

Författarnas intresse och nyfikenhet för vindkraft och ny teknik var en stor bidragande orsak 

till valet att göra denna uppsats.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att jämföra förfarandet vid tillståndsgivning och MKB, övriga 

miljörättsliga frågor samt den ekonomiska skillnaden mellan ett färdigställt konventionellt 

vindkraftverk och Energytower som inberäknar MKB, tillståndsprocess, uppförande och drift. 

Författarna har fokuserat på dessa aspekter då de i högsta grad är relevanta vid ett 

beslutstagande, både för verksamhetsutövare och tillståndsgivande myndighet.  

 

Med hjälp av detta arbete skall en framtida projektör ha ett underlag för att kunna fatta beslut, 

göra jämförande beräkningar och underlag till att föra diskussion kring konventionell 

vindkraft och verk av energytowertyp. 
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1.4 Avgränsningar 

 

Rapporten är avgränsad till att jämföra tre aspekter; miljörättsliga frågor, MKB och 

ekonomiska frågor i jämförelsen av Energytower och konventionell vindkraft.  

 

Avsnittet som handlar om miljörätt innehåller vilka lagar och förordningar som gäller för 

uppförande av en vindkraftanläggning och tillika berör verk av energytowertyp. 

 

I beräkningar relaterade till energiproduktion och effektivitet har ingen hänsyn har tagits till 

vindskjuvning (vindens ökande hastighet med höjden) eller råhetsklassificering (omgivande 

terrängs inbromsning av vindhastigheter). Beräkningarna återspeglar istället förhållanden som 

är mer jämförbara med en vindtunnel. Inga undersökningar kring energytowers verkningsgrad 

eller faktiska produktionsvärden. Produkten var i tiden för studien under utveckling.  

 

Faktorn pris/enhet för energytowerverk skulle kunnat studeras men skulle ha blivit av 

spekulativ natur då den tekniska utformningen skiljer sig mycket åt och har därför inte 

utvecklats.  

 

En annan intressant aspekt i relation till konventionell vindkraft skulle ha varit en studie där 

människors inställning till verk av energytowertyp och konventionella verk jämfördes. Detta 

föll dock utanför ramarna för syftet och har inte undersökts. 
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2 Metod 
___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet för genomförandet av arbetet, 

undersökningsstrategin samt hur insamlingen av data gått till. 

___________________________________________________________________________ 

 

I ett tidigt skede togs kontakt med Jonas Thurdin som är försäljnings- och affärsutvecklare på 

Energytower AB för att informera honom om det intresse Energytower väckte hos författarna.  

Han informerades om planen om uppsatsens innehåll och upplägg som då omfattade det 

miljörättsliga perspektivet och eventuella skillnader för miljökonsekvensbeskrivnings 

omfattning. Han ställde sig positiv till detta men önskade även att den ekonomiska aspekten 

skulle granskas då detta är ett aktuellt problem för Energytower AB.  

 

Uppsatsen blev således delat i tre delar; miljörätt, miljökonsekvensbeskrivning och ekonomi. 

Dessa tre aspekter är relevanta vid uppförande av vindkraftverk då det räknas som miljöfarlig 

verksamhet. Då det är kommunerna som ger bygglov för vindparker upp till 25 MW kan de 

om de anser att det är nödvändigt kräva in en miljökonsekvensbeskrivning av byggherren 

enligt miljöbalken 6:e kapitlet. För att uppförande av vindkraft ska vara aktuellt är ekonomin 

ett viktigt perspektiv. 

 

Undersökningsstrategin i denna rapport är i huvudsak litteraturstudier men även kontakt via e-

post och studiebesök och kan i det ses som en kvalitativ studie. Däremot har inga 

djupintervjuer gjorts och inga frågeformulär har använts. Relativt få personer har kontaktats 

med frågor och ett statistiskt underlag genom intervjuer eller frågeformulär hade varit svårt att 

skapa. Istället har fokuset legat på att genom studier av litteratur försöka hitta områden i 

MKB-processen eller tillståndsprocessen där vindkraftverk av energytowertyp skulle kunna 

bedömas annorlunda än konventionell. Den litteratur som använts till arbetet vad gäller 

vindkraft främst är Wizelius ”Vindkraft i teori och praktik”, samt för MKB delen Lermans 

”Lärobok om MKB – specialutgåva för studenter“. Dessa är ofta kurslitteratur för respektive 

ämne.  

 

Som metod hade även intervjuer kunnat användas för de aspekter av studien som är öppet för 

tolkningar. Men ett mindre intervju underlag hade i det fallet blivit mer subjektiv och ett 

större intervju underlag resurskrävande för att kunna skapa en mer rättvisande statistik av 

resultaten. 

 

De faktastudier om Energytower som använts här återfinns på företagets egen hemsida och 

artiklar i olika facktidningar (ERA nummer 10 2007, Uppfinnaren & Konstruktören nr 5 

2007, Exportrådet Svensk Miljöteknikexport 2006-06-26, Teknik & vetenskap 2004-06-22) 

samt ett TV-reportage som gjorts. För att få en djupare förståelse för Energytower gjordes ett 

studiebesök där förutom författarna, projektledaren Stig-Valter Karlsson och uppfinnaren till 

energytowerverket, Erik Stiig deltog.  

 

Elektroniska källor har sökts fram genom sökning på sökmotorn Google, men även på 

artikelsök på biblioteket vid LTU. De sökord som använts är: Vindkraft, ekonomisk kalkyl 

och MKB/Miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Granskningar har gjorts av miljökonsekvensbeskrivningar för redan etablerade 

vindkraftsansläggningar i Storön och Axelsvik i Kalix Kommun. Dessa vindkraftanläggningar 

uppfördes dock innan gränsen för B-verksamhet höjdes från 1 MW till 25 MW. Vid den tiden 
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krävdes tillstånd samt en obligatorisk MKB för de båda anläggningarna. I dag hade 

vinkraftsetableringarna med god marginal klassats som C-verksamhet. Kalix kommuns miljö 

och byggavdelning har bistått med material kring etableringarna. 

 

Peggy Lerman på företaget Lagtolken, som fungerar som juridisk rådgivare, har varit till hjälp 

då hon besitter stor kunskap om miljörätt och miljökonsekvensbeskrivningar. Jens Backman, 

handläggare vid Länsstyrelsen i Västerbotten är insatt i Energytowers unika konstruktion. Han 

har bidragit med infallsvinklar och tankar om hur en MKB kan utformas för Energytower och 

dess nya tekniska lösningar. Kontakt med dem har skett via e-post men ingen intervju har 

genomförts. 

2.1 Metod ekonomiska kalkyler 

 

Kostnadskalkylen är gjord med hjälp av återbetalningsmetoden och en nuvärdesberäkning för 

att påvisa eventuella skillnader i lönsamhet och vad detta kan innebära för nyetablering av 

vindkraft. Dessa metoder användes i exempel under de vindkraftsrelaterade kurser som 

Ingemar Andersson läst på Högskolan Gotland år 2007. Som kostnad/MW i beräkningarna 

har en nivå av 12 miljoner kronor valts, det vill säga priset för ett nyckelfärdigt verk på 1 

MW. Då det inte finns några reella siffror för verk av energytowertyp har uppskattade värden 

använts. Värden för konventionell vindkraft har hämtats från litteratur av Tore Wizelius 

(Wizelius, 2007) för överslagsberäkning av vad ett verk av viss storlek kan förväntas 

producera givet en viss mängd tillgänglig vindenergi. Tre fiktiva platser med olika 

energimässiga förutsättningar har använts. De värden som genererats har sedan jämförts med 

verk av energytowertyp för samma platser. 

 

Det finns många faktorer finns som gör beräkningarna av ett vindkraftverks produktion 

komplext, vindhastigheternas frekvensfördelning, turbinens effektivitet, faktisk driftstid, 

turbulens och backeffekter. I en kontrollerad miljö utan komplex terräng kan dock vissa 

antaganden göras, bland annat om vindens energiinnehåll och verkets effektivitet. För att 

minska komplexiteten i de ekonomiska kalkylerna har tre fiktiva platser med olika 

energiinnehåll valts. Vidare har ett 1 MW verk med 60 m rotordiameter valts. 

 

Plats 1: energiinnehåll 3000 kWh/m
2
 och år. 

Plats 2: energiinnehåll 5000 kWh/m
2
 och år. 

Plats 3: energiinnehåll 7000 kWh/m
2
 och år. 
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Figur 1: Exempel på vindenergikarta, enhet kWh/m

2
 och år, 50m över mark. 

 

Valet av energiinnehåll på de olika platserna har gjorts genom ett överslag från Energi-

myndighetens vindkarteringar för Gotlands län. (Energimyndigheten, 1997). Från vind-

karteringens data på 80 meter har representativa områden valts där plats 1 är en plats i terräng 

på land, plats 2 i kustlinjen och plats 3 i havsbaserad. 

(Energimyndigheten 1997 

Vindenergikartering för södra Sverige. Länsrapport 1: Gotlands län, ID-nr R 1997:57) 

 

Valen av plats 1, 2 och 3 baserade sig på ett flertal faktorer. Platserna är fiktiva och av 

"laborationskaraktär", dvs. att de bara har en vindriktning, en vindhastighet och plan geografi 

utan råhet. I verkligheten är terräng komplex och vindriktning och vindhastigheter är 

varierande, dessa x-faktorer är styrande vid produktionsberäkningar. Till exempel kan 

skogsterräng påverka vinden även ovan trädtopparna och skapa turbulens som i sin tur 

påverkar turbinen om den placeras i skogsterräng. Temperatur påverkar också mängden 

energi i vinden vilket också har generaliserats. Råhetsklassificering görs normalt av erfarna 

projektörer baserat på en plats topografi och terräng. Stora hinder, träd mm ger en hög så 

kallad råhetsklass runt 4 medan till exempel öppet hav är råhetsklass 0. Dylika variabler har 

alltså eliminerats genom att vi skapat platserna för beräkningarna och kringgått komplexiteten 

på en viss plats. Bara själva energin i vinden har varierats mellan platserna.  

 

Merparten av etablerade beräkningsmodeller för vindkraft, både ekonomiska och 

energimässiga, bygger på den information som finns om konventionell vindkraft (Wizelius, 

2007). Då Energytower fortfarande är i utvecklingsstadiet och ännu inte finns ute på 

markanden finns det heller inte några reella produktionsresultat.  

 

Andra metoder som kunnat användas är t.ex. annuitetsmetoden som investeringskalkyl men är 

närbesläktad med nuvärdesmetoden och troligen mer rättvisande om vindkraftverken skulle 

antas ha olika teknisk livslängd. ”Fullasttimmar” används också som nyckeltal i 
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vindkraftsbranschen men där oftast för att jämföra liknande verk på olika platser och troligen 

inte som grund för en investering.  
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3 Vindkraft, funktion och roll i elförsörjningen 

_________________________________________________________________________________________ 
Kapitlet beskriver vindkraftens del i svensk elförsörjning samt utformningsmässiga skillnader 

mellan konventionell vindkraft och verk av energytowertyp 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Vindkraft i elnätet  

Vindkraftverk fångar upp rörelseenergin ur vinden och omvandlar den till elektricitet via en 

generator. Den horisontalaxlade turbinen med tre rotorblad är den vanligast förekommande 

typen i elnätet, storlekarna varierar vanligtvis mellan ca 500 kW till 2,5 MW och tornhöjder 

mellan 50-110 meter. Den konventionella vindkraften i Sverige har sina historiska rötter i 

väderkvarnen och har gått från att vara en kvarn, där grödor maldes till att idag vara en 

etablerad del av ett integrerat elnät. I Sverige är vindkraften alltjämt en marginell elproducent 

där elmixen till största del består av kärnkraft som bas, vattenkraft samt kraftvärmeverk som 

reglerkraft då energibehovet i samhället är stort (Se tabell 1). Det förekommer också en viss 

del import och export av energi då elnätet är integrerat med övriga Europa. Danmark är en av 

de länder som har störst andel vindkraft i sin elmix, drygt 20% men även Storbritannien, 

Spanien och Tyskland har på senare år kraftigt utökat sin produktion av el från vindkraft.  

 
Tabell 1: Elbalans TWh i Sverige 2007 

Tillförsel 2007 Ökning 2006-2007 i % Andel i % 

Vattenkraft 65,0 0,0 44,8 

Vindkraft 1,20 20,0 0,008 

Kärnkraft 64,5 0,0 44,5 

Kraftvärme industri 6,4 11,7 4,4 

Kraftvärme fjärr 7,8 17,3 5,4 

Kondens olja 0,05 0,0 0,0003 

Gasturbiner 0,0 0,0 0,0 

Nettoproduktion TWh 144,95 1,4 100 
Källa: Swedish Energyagency, 2008 

 

I Februari 2008 fanns i Sverige 873 vindkraftverk med  en sammanlagd installerad effekt av 

691MW. Riksdagen har antagit ett planeringsmål på 10 TWh år 2015 vilket innebär att 

kommunerna skall ha utsett områden som är lämpliga för vindkraft och på så sätt bereda 

möjlighet för utbyggnad till 10TWh el från vindkraft. Ett nytt förslag om ett utökat 

planeringsmål om 30 TWh till år 2020 finns för behandling. (Vindenergi, 2008)  

 

3.2 Energytowers utformning och funktion 

Energytowers teknologi baseras på en innovation av en Savoniusrotor, en typ av vertikalaxlad 

rotor. Verket består av ett öppet rundat torn som lutar 15 grader, en vertikal axel med tre 

stående rotorblad. När vinden strömmar in genom öppningen i tornet skapas en artificiell 

tornado. När vinden roterar i tornet skapas en virvel och luften trycks mot tornets innervägg. 

Trycket och friktionen skapar en temperaturökning, samtidigt som ett undertryck bildas i 

virvelns centrum. Varm och lätt luft koncentreras till mitten och skapar en uppåtstigande 

luftström. Genom kanaler i fundamentet sugs därigenom mer luft underifrån. Den trebladiga 

vertikala rotorn drivs av luftströmmen i tornet och ger ström åt generatorer i tornets 

fundament. (Se figur2.) 
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En effekt av tornets utformning är att vindens hastighet accelereras i den avsmalnande 

öppningen, följer tornets innervägg och träffar rotorn. Genom den ökade vindhastigheten ökas 

också energiinnehållet. Konstruktören har angivit ökningar av vindhastigheter med 25% och 

en ökning av tillgänglig energi för turbinen med 100% (Olsson, L, 2007). 

 

  
Figur 2: Energytowers unika konstruktion.  

Källa: Energytower AB, 2008  

 

 

3.3 Energi i vinden 

 

Den energimängd som kan utvinnas ur vinden styrs av ett flertal faktorer. Energiinnehållet, 

rotorns diameter och generatorns effektivitet. 

 

Vindens energiinnehåll styrs av dess hastighet och densitet. Tyngre, kall luft innehåller mer 

energi än lättare varm, så vindar på 6,5 m/s under vintern innehåller generellt mer energi än 

vindar av samma styrka under sommarhalvåret, ett medelvärde görs på årsbasis. 

Energiinnehållet är således en faktor som styr produktionen från ett vindkraftverk, en annan är 

rotorns diameter.  

Diametern har ingen direkt relation med generatorns storlek men generellt följer de varandra 

storleksmässigt. Ett 1 MW verk har vanligen en rotordiameter på mellan 50-60 m. 

Effektiviteten på ett verk styrs dels av Betz fysikaliska lag vilken säger att den teoretiskt 

maximala effektiviteten på en turbin är 16/27 eller 59 %, men kompromisser i konstruktion 

och förluster till friktion mm gör att effektiviteten brukar antas ligga på 25-30 % av vindens 

energiinnehåll. (Wizelius, 2007) För Energytower kan detta samband förväntas vara något 

annorlunda. I preliminära tester av verkets prototyp har en ökning på 25 % -ig ökning av 

vindhastigheterna uppmätts. Detta skulle innebära en fördubbling av den vindenergi som blir 

tillgänglig för turbinen. (L. Olsson, 2008) 

 

Vindens effekt är proportionerlig mot vindhastigheten i kubik. Det vill säga att när vindens 

hastighet fördubblas så ökar dess effekt åtta gånger. Kurvan är exponentiell då vindens 

effekt/m
2
 är 0,625*vindhastigheten

3
 eller Pkin=½ 1,25 v

3
=0,625 v

3
. 
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Till exempel vindens effekt vid 10 och 12,5 m/s: 

 

Effekt vid 10 m/s   0,625*10
3
  625 Watt 

Effekt vid 12,5 m/s   0,625*12,5
3
  1221 Watt 

 

Vid beräkningar av effektivitet har en rotordiameter på 60m valts. Detta ger en svepyta av 

2827m
2
. Samma ”svepyta” för ett energytowerverk motsvaras av höljets rektangulära öppning 

mot vinden. Detta ger en motsvarande lika stor kapacitet för inmatning av energi till verket 

som för ett konventionellt verk med 60m rotordiameter om öppningen är till exempel 71 * 

39,8m på ett energytowerverk.  

 

 

 

 
Figur 3: Svepyta för de olika typerna av vindkraftverk 

 

2827m
2
 

2827m
2
 



 

17 

 

 
Figur 4: Vindens egentliga effekt och effektökning i energytowers tornkonstruktion 

Källa: Vindkraftsmodul Excel 

 

Effekt är energi/tidsenhet och anges normalt i Watt. Energi är effekten gånger tid, till exempel 

om ett vindkraftverk producerar 5000 kW effekt under en timme så har det producerat 5000 

kWh. Ett småhus uppvärmt med elvärme konsumerar i genomsnitt 20 000 kWh/år. Det kan då 

ge sken av att det endast skulle krävas 4 timmars drift/år i detta exempel men i realiteten så 

saknas idag teknik för att lagra energin och sedan disponera den efter behov under året.  

 

I figur 4 antas ett konventionellt verk kunna utvinna 27 % av vindens energiinnehåll. Detta 

gäller även för Energytower rent mekaniskt, dvs. att turbinen har samma förluster till värme 

och friktion som en konventionell. Dock så höjer Energytower vindhastigheten så att 27 % 

kan utvinnas ur ett högre energiinnehåll genom accelerationen av vindens hastighet med 25% 

i tornets öppning. Från det kan slutsatsen att Energytowers konstruktion kommer att ha ca 

100% högre produktionsvärden givet att alla andra faktorer är lika. Till exempel om en plats 

innehåller 3000 kWh/m2 och år kan Energytower utvinna energi ur 3000*2= 6000 kWh/m
2
 

och år. Om detta energiinnehåll multipliceras med rotorns svepyta och turbinens effektivitet 

så får vi den totalt producerade mängden energi/år.  

 

Energiinnehåll*svepyta*turbinens effektivitet=Producerad energi/tidsenhet. 

 
 

Tabell 2:  Verkningsgrad konventionell vindkraft  

Konventionell vindkraft  

Rotordiameter 60m 30
2
*3,14= 2827m

2
 

Vindens energiinnehåll 3000kWh/m
2
 

Verkningsgrad 27 % 

 

3000*2827*0,27=2289870 kWh eller 2289 MWh/år 
Källa: Wizelius, 2007 
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Tabell 3: Verkningsgrad Energytower 

Energytower  

Rotordiameter 60m 30
2
*3,14= 2827m

2
 

Vindens energiinnehåll 3000*2 = 6000kWh/m
2
 

Verkningsgrad 27 % 

 

6000*2827*0,27= 4579740KWh eller 4579 MWh/år 
Källa: Energytower efter Wizelius, 2007 

 

Om effektiviteten ersätts med X och för att se vilken effektivitet ett konventionellt verk skulle 

behöva ha för att uppnå Energytowers produktion med det lägre energiinnehållet så fås 

följande samband och effektivitet: 

 

3000*2827*X= 4579740 

X= 0,54 eller 54% 

Detta antyder att Energytowers verkningsgrad skulle vara ca 54 %. 

 

Tillgängligheten, det vill säga den faktiska driftstiden kan antas vara högre hos ett verk av 

Energytowertyp än ett konventionellt. Verk av Energytowertyp startar vid lägre 

vindhastigheter, ända ner mot 1,5 m/sek där ett konventionellt verk av 1 MW klass normalt 

kräver 3m/sek eller högre. Ett konventionellt verk når sin märkeffekt kring 12-

16m/sek.(Wizelius, 2007) När vindarna når stormstyrka stoppas verken av dess bromssystem 

för att skydda mot överbelastning i materialen. Energytowers verk fortsätter att producera 

energi även över stormstyrka men det är tveksamt om det finns kapacitet i nät för att hantera 

ett så stort inflöde av el. Därför finns en vätskebroms vars syfte är att ta den överflödiga 

energin och värma vatten som sedan kan lagras i ackumulatortank eller matas ut på 

fjärrvärmenät. De riktigt stora effekterna finns dock i extremt starka vindar, 20 m/sek och 

över eftersom vindens effekt ökar proportionellt mot vindens hastighet i kubik. När 

vindhastigheten fördubblas ökar effekten åtta ggr (Wizelius, 2007). Sådana vindar skapar 

dock stora laster på material, belastning på generatorer och elsystem som är svåra att hantera. 
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4 Vindkraft i lagstiftningen 
___________________________________________________________________________ 

I nedanstående kapitel behandlas de lagar som främst berör etablering och drift av 

vindkraftverk. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Plan och bygglagen (PBL) 

PBL reglerar planläggning av mark, vattenområden och bygglov för bl.a. vindkraft. 

Kommunal planering innebär att kommunen har stor rådighet över sina mark och vatten-

områden och användningen av dessa. Dock finns inflytande från länsstyrelse, andra 

myndigheter, enskilda och organisationer. Regeringen har i undantagsfall möjlighet att styra 

kommunal planering. Anmälningspliktig verksamhet kräver bygglov men är ej 

tillståndspliktig och hanteras således av kommunen. (Regeringskansliet, 2006) 

 

Bygglov krävs enligt PBL för verk vars rotordiameter överstiger två meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Miljöbalken (MB) 

Miljöbalkens främsta uppgift är att främja en ur miljösynpunkt långsiktigt hållbar utveckling. 

Särskilda intressen skall vid tillämpning av MB tillgodoses och dessa intressen rör bl.a. 

människors skydd från till exempel buller och olika hälsoskadliga föroreningar. Andra 

intressen, däribland skydd för naturen, till exempel landskapsbild samt hushållningsregler vad 

gäller energi där förnybar energi premieras finns också representerade i MB.  

4.2.1 Andra kapitlet MB 

Andra kap. MB innehåller allmänna hänsynsregler. Bland annat kunskapskravet (där 

verksamhetsutövaren skall ha tillräcklig kunskap om verksamhetens effekter på människor 

och miljö) och krav på val av bästa teknik. Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd skall i första hand använda förnybara energikällor. 

 

Av betydelse för lokaliseringen av vindkraftverk är lokaliseringsregeln ”Val av plats” i 2 kap. 

6§ som säger att strävan skall vara att uppnå ändamål (till exempel energiproduktion) med 

minsta möjliga störning av människor och miljö. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 kap. 6§ MB 

”För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde skall det 

väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med 

minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.” (SFS 1998:808) 

 

8 kap. 2§ punkten 6, PBL 

"För att uppföra vindkraftverk, om vindturbinens diameter är större än två meter eller om 

kraftverket placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över 

marken eller om kraftverket skall fast monteras på en byggnad." (SFS 1987:10) 
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Andra kapitlets påverkan på vindkraften berör lokaliseringen. Detta återspeglas också i MKB-

processen där alternativa utformningar och platser måste finnas upptagna. I valet av plats får 

dispenser från detaljplaner och områdesbestämmelser enligt PBL ej göras. Detta gör det 

svårare att motivera tillstånd i områden som kommunen ej utpekat som lämpliga för vindkraft, 

dock omöjliggörs inte etablering. 

4.2.2 Tredje kapitlet MB 

Vid tillståndsprövning har ansvarig myndighet stöd i 3 och 4 kap. MB då lokalisering skall 

utredas. En bedömning av att platsen överensstämmer med de generella krav som finns i 3 

kap. skall göras. 

 

  

 

 

 

 

I tredje kapitlet finns föreskrifter om att orörd natur, jord och skogsbruk, förutsättningar för 

rennäring och fiske, fyndigheter av värdefulla ämnen, ekologiskt känsliga områden, 

totalförsvarets intressen och områden för energi och industriell produktion skall skyddas mot 

åtgärder som försvårar ”bästa användning”. Avvägningen mellan två eller flera motstridiga 

användningsområden skall göras. 

Skydd för mer konkreta eller utpekade områden finns i fjärde kap. MB, bland annat vissa 

kuststräckor och fjällområden. 

 

Lokaliseringsprocessen är till viss del beroende av vilken miljöpåverkan den planerade 

verksamheten har. Detta betyder i praktiken att om en verksamhet har väldigt låg negativ 

miljöpåverkan så är chansen större att den kan ses som förenlig med annan verksamhet. Till 

exempel behöver inte ett riksintresse för kulturvård vara i konflikt med naturvård utan de kan 

kombineras. I fall med två eller fler oförenliga användningar skall det som bäst uppfyller 

kriterierna i 3 kap. 1§ ges företräde. De områden av riksintresse som olika myndigheter har 

utpekat som särskilt intressanta i respektive kategori, till exempel natur eller kulturvård ges 

särskilt skydd i tredje kapitlet. 

 

 

3 kap. 10§ MB 

” Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall 

företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig 

hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del 

av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde. Beslut 

med stöd av första stycket får inte strida mot bestämmelserna i 4 kap.” (SFS 1998:808) 

 

 

3 kap. 1§ MB 

”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.” (SFS 

1998:808) 

 

http://lagen.nu/1998:808#K3P5#K3P5
http://lagen.nu/1998:808#K3P8#K3P8
http://lagen.nu/1998:808#K3P10S1#K3P10S1
http://lagen.nu/1998:808#K4#K4
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4.2.3 Sjätte kapitlet MB 

Innan en miljöfarlig verksamhet kan tillåtas måste alltid en miljökonsekvensbeskrivning 

göras. MKB:n ska identifiera, beskriva och bedöma verksamhetens effekter på människor, 

djur, mark, vatten, luft, landskap och kulturmiljö.(Regeringskansliet, 2008)  

Eftersom vindkraft är upptaget i förteckningen över verksamheter i MB förordning om 

miljöfarlig verksamhet  skall en MKB upprättas (SFS 1998:899).   

 

Från den 1 augusti 2009 har ändringar gjorts i MB gällande förelägganden om tillståndsplikt 

och kraven på MKB. En ny befogenhet för regeringen har införts där de får förelägga 

skyldighet för tillsynsmyndigheten att ålägga om tillståndsplikt. Detta gäller för verksamheter 

som medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors 

hälsa eller miljön. Tillsynsmyndigheten får som tidigare förelägga om tillståndsplikt även om 

regeringen inte har meddelat föreskrifter. (Naturvårdsverket, 2009) 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska uppfylla de mer omfattande kraven enligt en ändring i 6 

kap. 7§ andra stycket, där det specificeras att åtgärder skall beskrivas så att skadliga 

verkningar kan undvikas, minskas eller avhjälpas. 

 

 

6 kap. 4§ MB 

 

”Den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska samråda  

1. med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda, 

om verksamheten eller åtgärden kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt denna balk 

eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, eller 

2. med dem som anges i 1 och med de övriga statliga myndigheter, de kommuner, den 

allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda, om 

 

a) verksamheten eller åtgärden till följd av föreskrifter som har meddelats med stöd av 4a § 

ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, 

b) tillsynsmyndigheten har förelagt den som avser att bedriva verksamheten eller vidta 

åtgärden att ansöka om ett tillstånd som avses i 9 kap. 6§, eller 

c) verksamheten eller åtgärden till följd av länsstyrelsens beslut enligt 5§ andra stycket ska 

antas medföra en betydande miljöpåverkan.” 

 

 

4.2.4 Nionde kapitlet MB 

Vindkraft klassificeras i Sverige som miljöfarlig verksamhet. Bakgrunden till detta faktum 

står att finna i Miljöbalkens (MB) definition i nionde kapitlet. 

 

 

9 kap. 3§ MB 

 

"Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra 

olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-

joniserande strålning eller annat liknande." (SFS 1998:808) 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19980808.htm#K6P4_a#K6P4_a
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19980808.htm#K9P6#K9P6
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19980808.htm#K6P5S2#K6P5S2
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Vindkraft genererar buller, och ljus (skuggbildning av rotorn) och hamnar då i samma fack 

som annan miljöfarlig verksamhet, till exempel kolkraftverk och kärnkraftverk. Rent retoriskt 

är en viktig aspekt av definitionen att det rör sig om verksamhet som KAN medföra 

olägenhet.  

 

"Att en verksamhet betecknas som en miljöfarlig verksamhet behöver inte nödvändigtvis 

betyda att den är särskilt farlig för miljön. Begreppet är därför något missvisande. Eftersom 

vindkraft ger upphov till bl.a. skuggor och buller utgör den per definition miljöfarlig 

verksamhet." (Energimyndigheten, 2004) 

 

Vindkraftverk och vindparker kan beroende av storlek klassificeras som A-, B- eller C-

verksamhet. Detta framgår av bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet (SFS 

1998:899). Till A-verksamhet hör verk eller grupper av verk uppförda i vattenområde med en 

installerad effekt av minst 1 MW. Till B-verksamhet hör verk eller grupper av verk med en 

installerad effekt av minst 25 MW. C-verksamhet definieras som verk och grupper av verk 

med en större installerad effekt än 125 kW, anmälningsplikt till kommunen gäller men ingen 

tillståndsansökan krävs. Verk mindre än 125 kW och med en rotor vars svepyta är mindre än 

två meter i diameter kräver normalt endast bygglov från kommunen och kallas U-verksamhet. 

Klassificeringen är baserat på olika verksamheters typiska miljöpåverkan, A-verksamhet 

kräver tillstånd från miljödomstol, B-verksamhet tillstånd hanteras av länsstyrelsens 

miljöprövningsdelegation och C-verksamhet anmälan till kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

          

C-verksamhet 
125 KW-25MW 

Rotordiameter 2 m 

Landbaserad 

 

Anmälningspliktig 

B-verksamhet 
Över 25 MW 

Landbaserade parker 

 

 

Tillståndspliktig 

A-verksamhet 
 Över 1 MW i vattenområde 

Havsbaserade parker 

 

 

Tillståndspliktigt 
 

Figur 5: Översikt över A-, B- och C-verksamhet    
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A-, B-, C- och U-verksamhet 

A-verksamhet: Vindkraftverk eller gruppstaion för vindkraft med tre eller flera vind-

kraftaggregat som är uppförda i vattenområde, om den sammanlagda 

uteffekten är minst 1 MW.  En A-verksamhet måste alltid ha en 

miljödomstols tillstånd för att kunna bedrivas. 

 

B-verksamhet: Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera 

vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 25 MW.  

Tillstånd för B-verksamhet ska sökas hos Miljöprövningsdelegationen inom 

Länsstyrelsen. 

  

C-verksamhet: Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera 

vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 125 kilowatt 

men mindre än 25 MW. För C-verksamhet ska en anmälan till den 

kommunala nämnden för miljöfrågor göras.  

 

U-verksamhet: Vindkraftverk med en uteffekt av 125 kW eller mindre. Denna verksamhet 

berörs varken av tillstånd eller anmälan. 

 

 

 

Om verket är mindre än 125 kW så krävs endast bygglov från kommunen och i det fall 

kommunen kräver det en MKB. (Hedlund, 2007) 

 

Detta innebär i praktiken att vindkraft upp till 25 MW är en rent kommunal angelägenhet och 

att länsstyrelsens uppdrag rör stora anläggningar över 25 MW (Wizelius, 2007 ). 

Vindkraftens tillåtlighet i Miljöbalken rör till största del tre kapitel. 17 kap. när det gäller 

regeringens tillståndsprövning. Landbaserade etableringar regleras i 9 kap. och i vattenområde 

både 9 och 11 kap. (Hedlund, 2007) 

 

4.2.5 Sjuttonde kapitlet Miljöbalken 

I det 17e kap. framgår att regeringen får pröva tillåtligheten av en vindkraftsetablering. 

 

17e kap. 3§ MB 

 

"Regeringen får för ett visst fall förbehålla sig att pröva tillåtligheten av en 

verksamhet som inte omfattas av kravet på prövning enligt 1 §, om 

1. verksamheten i betraktande av de intressen som denna balk enligt 1 

kap. 1 § skall främja kan antas få betydande omfattning eller bli av 

ingripande slag,  

2. verksamheten utanför ett område som förtecknats enligt 7 kap. 27 § 

kan antas mer än obetydligt skada naturvärdet inom området,  

3. verksamheten omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 6 § tredje stycket. 

(SFS 1998:808) 

 

 

http://lagen.nu/1998:808#K17P1#K17P1
http://lagen.nu/1998:808#K1P1#K1P1
http://lagen.nu/1998:808#K1P1#K1P1
http://lagen.nu/1998:808#K7P27#K7P27
http://lagen.nu/1998:808#K4P6S3#K4P6S3
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Om kommunfullmäktige av någon anledning inte vill, kanske för att en stor 

vindkraftsetablering är kontroversiell, kan de begära att regeringen förbehåller sig 

tillåtlighetsprövningen av verksamheten.  

 

Kommunen måste enligt lag informera regeringen om etableringar över 10 MW men är fria 

att fatta beslut om parker upp till 25 MW. 

 

Övrig lagstiftning som kan beröras är förordningen om Sveriges ekonomiska zon  som är 

tillämplig inom ett visst havsområde som ligger bortom territorialgränsen (SFS, 1992:1226). 

Det krävs tillstånd för att driva kommersiella anläggningar som gör anspråk på naturtillgångar 

i zonen. Verksamheten är dock ej tillståndspliktig enligt annan svensk lagstiftning. 

(Regeringskansliet, 2006) 

 

Lagen styr vilka verk som får etableras var och vilka krav som ställs vid etableringarna. 

Kommunernas planering med utpekanden av områden de anser lämpliga för vindkraft i 

respektive kommuner väger relativt tungt men garanterar inte att tillstånd medges.  

 

4.3 Motstående intressen vid etablering 

Vid etablering finns ett antal s.k. riksintressen av olika slag vars syfte är att skydda områden 

och objekt som är av nationellt bevarandeintresse. Till exempel finns riksintresse för 

naturvård där områden med viktiga biotoper, livsmiljöer eller representativa geologiska 

företeelser. Alla med det större perspektivet av att värna om den biologiska mångfalden för att 

ge även framtida generationer möjlighet att uppleva den. Riksintressen utpekas av respektive 

myndighet, naturvård av naturvårdsverket, energi av energimyndigheten osv. Även för 

vindkraft finns områden av riksintresse som energimyndigheten i samarbete med länsstyrelsen 

och kommunerna valt ut. Ett av huvudkriterierna för utnämningen har varit en medelvind på 

6,5m/s på 71 meters höjd över nollplansförskjutningen (nollplansförskjutningen räknas 

relativt vegetationen på platsen, i skogsterräng 3/4 av skogens höjd + 71 meter). 

Vindkraftsetableringar är ofta i konflikt med riksintressen av andra slag, då områden för 

riksintresse för vindkraft överlappar ett område av riksintresse för annat än vindkraft. 

Konflikter med vindkraften rör dels ingreppen i samband med byggande, dragning av väg, 

elnätsutbyggnad och liknande och dels med själva driften med avseende på ljud och 

ljusemmisioner. Ibland finns ingen reell konflikt att tala om, till exempel om någon vill 

uppföra vindkraftverk i ett område av riksintresse för fiskerinäringen. Om ingen negativ 

påverkan kan påvisas så kan etableringen beviljas, verksamheterna kan kombineras och 

fungera parallellt, opåverkade av varandra. Skydd för områden av riksintresse finns 

definierade i 3 kap. MB. 

 

Ett vindkraftverk av konventionell typ har visat sig ge störningar på radar om verken är 

placerade i närheten av inflygningsvägar till flygplatser. Många bra vindlägen sållas på detta 

sätt bort. (Energimyndigheten, 2008) 

 



 

25 

 

4.4 Klassificeringen 

Som tidigare nämnts klassificeras vindkraften som miljöfarlig verksamhet på grund av sina 

ljud och ljusemmisioner. Ljuden utgörs av rotorbladens aerodynamiska svischande ljud samt 

en del mekaniska ljud från växellådan. Mer sällsynta ljud är vinande ljud från generatorer och 

kraftelektronik. (Boverket, 2008)  

 

 
Figur 6: Exempel på ljudutbredning i terräng. 

Källa: Svevind, 2008 

 

Ljud fortplantas i omgivningen och kan beroende på verkets storlek, typ och placering nå 

relativt långt, särskilt över öppet vatten. Ljudet absorberas av eventuell terräng, vegetation 

och byggnader i ljudets väg. I beräkningar bortses dock från sådan absorbering, inte heller till 

"maskerande" effekter såsom ljud från vägar, industriområden mm tas någon hänsyn. 

(se fig.6). 
 

 

Tabell 4: Ljud från vindkraftverk på olika avstånd i meter 

Immisioner: 40dbA 45dbA 35dbA 

 

Emmissioner:    

105 dbA 350m 575m 775m 

100 dbA 200m 350m 575m 

95 dbA 120m 200m 350m 
Källa: Wizelius, 2007 
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Ljudemissionerna från vindkraftverken anges i verkets tekniska specifikation och ligger i 

regel mellan 95 och 105 dbA. Tabell 2 anger väl avrundade värden för att ge en uppfattning 

om ungefärliga avstånd och skillnader mellan olika ljudemsissionsnivåer (Wizelius, 2007). 

 

Ljusemisioner från vindkraftverk består av slagskuggor från verkets rotorblad. Dessa är 

särskilt tydliga vid tillfällen då solen står lågt över horisonten. Byggnader som hamnar i 

skuggutbredningen kan drabbas av en stroboskopliknande effekt under vissa delar av ett dygn 

beroende av årstid, olika atmosfäriska förutsättningar till exempel luftfuktighet och partiklar 

samt vindriktning. Det teoretiskt maximala avstånd som skuggan från ett verk kan nå är 

4,8km (i vacuum), men är över 1,4 km endast uppfattbara som en diffus ljusförändring på 

grund av hur ljuset bryts i atmosfären. Beräkningar använder 2km som ram eller yttre gräns 

för påverkan. Vid tillståndsansökningar brukar 10h/år vara praxis för hur många timmar 

närboende skall få vara utsatta av slagskuggor, moderna verk kan dock programmeras att 

stänga av sig vid vissa tider och vindriktningar för att minimera störningar på omgivningen. 

(Wizelius, 2007) 

 

 

 

 
Figur 7: På plats A i bilden står ett hus 360m från ett vindkraftverk med 60m tornhöjd och rotordiameter. 

Ett södervänt fönster i huset drabbas av skugga från vindkraftverket med ca 5 timmar/år, mitt på dagen. 

På plats B är ett hus placerat 420m sydost från verket. Huset får mellan 10-15 timmar skugga från 

verket/år. 

Källa: CVI, 2004  

 

4.5 Landskapsbild 

Landskapsbilden påverkas av vindkraftverk. Hur dessa uppfattas varierar, en jordbrukare till 

exempel ser vanligtvis på sina arealer som produktionsmark och kan därför vara positivt 

inställd till de ökade inkomster ett verk kan ge. En turist kanske istället ser på området som ett 

vykort där ett vindkraftverk är ett ingrepp av industriell produktionstyp i landskapsbilden och 

är således negativt inställd till verket. Vissa ser istället ren energi och kan acceptera ingreppet 
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relativt de miljöproblem annan energiutvinning skapar. Landskapsbilden är ofta den mest 

kontroversiella faktorn vid en vindkraftsetablering. Mer sällan rör ett samrådsmöte till 

exempel skuggbildning eller ljudutbredning.  

 

Det faktum att relativt många är positivt inställda till vindkraft i sig men negativt inställd till 

etableringar i närområdet är känt som NIMBY-effekten, (Not In My Back Yard). I praktiken 

innebär det att många gärna ser en utbyggnad av vindkraften så länge den inte byggs där just 

de lever eller uppehåller sig. Då de höga vindhastigheterna ofta finns i anslutning till hav, 

större sjöar eller fjäll så påverkas en överrepresentativ andel fritidsboenden och utövare av 

s.k. rörligt friluftsliv av utbyggnaden. Platsen för ett fritidsboende eller utövande av rörligt 

friluftsliv är ofta relaterat till det rent visuella läget och vindkraften blir då en konflikt med 

landskapsbilden. 

 

 
Figur 8: Vindkraft och fritidsbebyggelse 

Källa: Vindkraftföreningen, 2008 

 
4.6 Uppförandet av en vindkraftspark över 25 MW 

 

Vid tidpunkten för denna studie definerades vindkraftsanläggningar som omfattade mer än 25 

MW installerad effekt som B-verksamhet i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

ansökan lämnades då till länsstyrelsen. Både miljöbalken och plan och bygglagen berördes av 

etableringen. Nedanstående beskriver hur och i vilken ordning de olika myndigheterna och 

materialet samverkade.  

 

 Information till länsstyrelsen och särskilt berörda privatpersoner före samråd gällande: 

o antal vindkraftverk 

o placering av vindkraftverken 

o placering av kablar och tillfartsvägar 

o förväntad elproduktion 

o hur står miljöpåverkan förväntas bli och vad den bedöms bestå i. 

 Samråd hålls med berörda parter i ”god tid” och i ”behövlig omfattning” innan 

ansökan lämnas in. 
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 Bygglovsansökan lämnas in till kommunen. 

 Den planerade verksamheten kontrolleras mot PBL med avseende på storlek och 

utformning. MKB ska obligatoriskt bifogas då det rör sig om en etablering över 25 

MW. 

 Kommunen bedömer om verksamheten stämmer överens med detaljplanen. Här kan 

kommunen begära att regeringen skall förbehålla sig tillåtlighetsprövningen om det rör 

sig om en gruppstation om tre eller fler verk med en sammanlagd uteffekt av 10 MW. 

 Miljötillståndsansökan till länsstyrelsen innehållande MKB. 

 Den planerade verksamheten kontrolleras mot de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 

MB, hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. MB samt reglerna för miljöfarlig 

verksamhet i 9 kap. MB. 

 MKB kungörs i ortstidningen. 

 Länsstyrelsen behandlar ansökan. 

 

(Svenska vindkraftföreningen, 2008) 

(Tidningen Svensk Vindkraft, Svensk vindkraftföreningen nr 2, maj 2008 årgång 13) 
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5 Miljökonsekvensbeskrivning 
___________________________________________________________________________ 

Det här kapitlet behandlar miljökonsekvensbeskrivningens bakgrund, syfte och process innan 

ett beslut kan tas för det tänkta projektet. 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Allmänt om MKB 

I slutet av 1960-talet infördes MKB i National Environment Policy Act (NEPA) i USA vilket 

gjorde att en lagstiftning kom till vilket medförde att ett beslut inte var giltigt om inte 

beslutsfattarna hade undersökt och kartlagt ett planerat projekts miljöeffekter och att det även 

skulle finnas med ett alternativ till det tänkta alternativet. 

 

Enligt den svenska miljöbalken så ska ansökan innehålla en beskrivning av projektets effekter 

på miljön. Trots att regeln om MKB tillkom år 1987 men omfattade då inte alla verksamheter 

och initiellt passerade många ansökningar tillståndsmyndigheten utan att ha beskrivit 

miljöeffekterna (Lindberg, 2003). Detta ledde till att tillsynen av olika verksamheter 

försvårades då detaljer kring avrinnning eller deponering av material vid etableringar av t.ex. 

vägar eller anläggningar saknades i ansökan. År 1999 infördes miljöbalken och då var kravet 

på MKB inkluderat för all miljöfarlig verksamhet och syftet med att minska eventuella 

skadliga följder av åtgärderna har varit lättare att efterleva (Lerman, 2006).  

 

MKB ska göras innan det slutgiltiga beslutet om projektet eller åtgärden är fattat och ska vara 

en klar och tydlig del av hela beslutsunderlaget så att det underlättar granskningen från 

allmänheten som ofta har stort intresse för MKB. För att tydliggöra för beslutstagare och 

allmänhet är det av stor vikt att utforma presentationen av MKB på ett tydligt och 

lättförståeligt sätt så att de kan bedöma projektet med dess problemställningar. (Lerman, 

2006) 

 

Det finns vissa regler om vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla, hur processen att 

arbeta fram den går till och om uppföljning av hur det verkliga utfallet blivit. Under hela 

MKB-processen ska allmänheten ha chans att medverka i framtagandet. (Lerman, 2006) 

 

                                                
5.2 Syfte med MKB 
International Association for Impact Assessment (IAIA) är en internationell organisation som 

ordnar internationell utbildning och kongresser om MKB (Miljöministeriet, 2008). IAIA ger 

en sammanfattning av god sed som ger stöd för arbetet med MKB i Sverige, enligt miljöjurist 

och f.d miljödomare, Peggy Lerman på Lagtolken. Lermans sammanfattning är att MKB är en 

process för att förutsäga, utvärdera och förebygga biofysiska, sociala och andra relevanta 

effekter innan projektet eller åtgärden genomförs. (Lerman, 2006) 

 

MKB ska öka kunskapen och förståelsen för miljöfrågor men framför allt vara ett underlag för 

att ta beslut. MKB ska upprättas innan ett beslut tas, det vill säga, redan i projektets början. 

Dokumentet bör redovisas och tillkännages för att kunna göra MKB så opartisk som möjligt 

och utan tidiga låsningar. (Landskrona kommun, 2008) 
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MKB används som ett beslutsintsrument för att ett besluta om tillåtligheten av ett planerat 

projekt grundat på dess miljökonsekvenser. MKB kan även användas som ett planerings-

instrument för att minimera skadliga effekter som ett projekt kan tänkas orsaka.  

(Kungliga Tekniska Högskolan, 2005)  

 

Miljökonsekvensbeskrivningarna ger ett underlag för beslut med miljöhänsyn, men det finns 

olika slags beslut och olika sorters miljökonsekvensbeskrivningar. De tre som är vanligast är 

miljökonsekvensbeskrivningar för prövning av verksamheter och åtgärder (projekt), MKB för 

beslut om planer och program samt MKB för prövning av skada i Natura 2000 (skyddade 

naturområden). I reglerna finns det olika begrepp för konsekvensanalyserna, men om det 

handlar om projekt, planer, program eller Natura 2000 så kallas de för miljökonsekvens-

beskrivning. Om det gäller planer eller program så är det en miljöbedömning. (Lerman 2006) 

 

Det finns många speciallagar i Sverige, som är skrivna för vissa frågor, till exempel skydd 

mot kulturmiljöer eller en viss sektor. Det är av stor vikt att redan från början veta att varje lag 

har sina särskilda krav på hänsyn och vad det är som får regleras. Detta ger en stark prägling 

på miljökonsekvensbeskrivningarna. (Lerman, 2006) 

 

Beslutet för ett projekt fastställer om verksamheten eller åtgärden får etableras och hur den får 

bedrivas. Det kan exempelvis handla om vindkraft faller under miljöfarlig verksamhet. 

Vindkraftverksamheten styrs främst av miljöbalken. En del beslut tas av jurister eller andra 

experter i domstol eller förvaltningsmyndighet så som länsstyrelsen och andra mindre tas av 

kommunal nämnd. Beslut som gäller för vindkraft över 25 MW tas av regeringen.  

(Lerman 2006) 

5.2.1 Innehåll i MKB 

För att lyckas med en MKB ska samråd hållas med berörda parter, alla alternativ som är 

rimliga ska övervägas samt att alla miljöaspekter som är av betydelse ska beaktas. Det är 

viktigt att systematiskt utvärdera alla effekter samt klarlägga vad som är säkert och vad som 

är osäkert. Utifrån det ovan nämnda ska ett tydligt och komplett dokument kunna redovisas. 

(Landskrona kommun, 2000)  

 

Redan i den preliminära MKB-rapporten ska verksamhetsutövaren framhålla: 

 det ur miljösynpunkt bästa alternativet och det totalt bästa alternativet  

 redovisning av utvärderingskriterier 

 identifieringen av de olika alternativen 

 olika sätt att undvika och reducera effekter 

 redovisning av återstående effekter 

 motiveringen av förslagen  

(Landskrona kommun, 2000)  

 

MKB ska beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd 

har på: 

 människor, djur och växter 

 mark, vatten och luft 

 klimat, landskap och kulturmiljö 

 hushållning med material, råvaror och energi 
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MKB ska vara en samlad bedömning av alla de ovanstående faktorernas samspel och vara 

som underlag för den fortsatta beslutsprocessen och för att höja miljöambitionen i 

beslutsfattandet. (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2008-05-05) MKB löser inte miljöproblemen 

och garanterar eller inte att det mest miljöinriktade beslutet tas, men det utgör ett underlag och 

förutsättningar för ett klokt beslut. (Naturvårdsverket, 2008). 

 

5.2.2 Genomförande av MKB 

Avsikten med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett grundligt underlag för 

ett beslut och MKB ska ingå som en del i beslutsunderlaget. MKB ska möjliggöra en samlad 

bedömning av en planerad verksamhets eller åtgärds inverkan på miljö, hälsa och hushållning 

med naturens resurser. För att syftet med miljökonsekvensbeskrivningen ska uppfyllas bör 

frågor om miljöpåverkan tas upp i ett tidigt skede och utgöra en del i beslutsunderlaget under 

hela processen fram till ett beslut är taget. Redan från början ska konsekvenserna för miljön 

ha inflytande på de bedömningar och förhandlingar som är avgörande ett beslut. Att kunna 

förstå vad en miljökonsekvensbeskrivning innebär och betyder bygger delvis på att förstå hur 

samhället fungerar. Det är individuellt vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla då 

det är olika vad uppdragsgivaren eller författaren ser för möjligheter med MKB. Det är dock 

viktigt att MKB tar hänsyn till miljön, hållbar utveckling, åsikter som kommer fram på 

samråd, insyn, samsyn, demokrati. (Lerman, 2006).   

 

 

 

5.3 Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan 

Den som planerar att utöva en verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt miljö-

balken eller enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av MB, ska samråda med: 

 länsstyrelsen 

 tillsynsmyndigheten 

 de som kan förmodas bli särskilt berörda av den planerade verksamheten eller 

åtgärden 

 

De som räknas in i särskilt berörda är exempelvis personer som bedriver verksamhet inom 

någon annans fastighet, fiskevårdsföreningar eller andra intresseföreningar m.fl. 

Länsstyrelserna anser att kommunen bör vara inräknad i samrådskretsen. (Länsstyrelsen 

Jämtlands län, 2008) 

Samrådet bör bl.a. omfatta: 

 verksamhetens eller åtgärdens placering 

 omfattning och utformning 

 miljöpåverkan 

 miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och formulering 

(Länsstyrelsen Jämtlands län, 2008) 

 

Syftet med samråd är bl.a. att: 

 klargöra problemställningar som kan framkomma 

 överväga behovet av alternativa lösningar 

 ge berörda personer möjlighet att kommentera och påverka projektets utformning 

 göra en relevant avgränsning av sakfrågor 
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(Länsstyrelsen Jämtlands län, 2008) 

 

Länsstyrelsens uppgift under samrådet är att inverka till att miljökonsekvensbeskrivningen får 

den inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen. (Länsstyrelsen Jämtlands 

län, 2008) Länsstyrelsens uppgift är också att bedöma om den planerade verksamheten eller 

åtgärden antas få betydande miljökonsekvenser enligt 6 kap. 4§ MB. 

 

5.4 Stor eller liten MKB 

Det avgörande för vilken form av MKB som ska göras bestäms av bland annat hur 

omfattningen på de betydande miljöeffekterna är, alltså hur projektet påverkar miljö och dess 

påverkan av närmiljön. (Landskrona kommun, 2000) 

 

För de verksamheter, i detta fall vindkraftverk, som klassas under A- och B-verksamhet 

förutsätts att det är betydande miljöpåverkan och att en stor MKB ska göras. Med stor MKB 

menas en MKB i EG-direktivens bemärkelse. För det projekt som klassas som C-verksamhet 

kan tillståndsgivande myndighet begära in en liten MKB, men om tillståndsgivaren bedömer 

att betydande miljöpåverkan kan uppkomma ska en stor MKB lämnas in. Det är möjligt att 

det behövs en MKB för ett projekt som är anmälningspliktigt, men att det räcker med en liten 

MKB om inte miljöpåverkan är betydlig. (Hedlund, 2007) 

 

Av en stor MKB krävs det en utvärdering av olika alternativs olika miljöeffekter, utarbetande 

av dokument samt en granskning av densamma, allt under medverkan av allmänheten. MKB 

ska ses som en skriftlig redovisning som fungerar som del av eller hela beslutsunderlaget. Av 

de lilla MKB krävs att den ska upprättas i god tid före beslutet. (Landskrona kommun, 2000) 

5.4.1 Stor MKB 

En stor MKB ska genomföras för en plan, ett projekt, etc: 

 När projektet kan medföra betydande påverkan på miljön  

 när ärendet är av omtvistat slag 

 när intressenter och sakägare kan förväntas ha stora motsägelser 

 när ärenden är av stor avgörande vikt eller av stor allmän betydelse 

(Landskrona kommun, 2000) 

 

Beslutsfattaren kan kräva en stor MKB om de anser att det är nödvändigt. Den som är 

ansvarig utredare ska se till att de utredningar utförs och att de uppgifter som samlas in som är 

nödvändiga för att uppfylla MKB:s syfte. Kommunen och andra berörda myndigheter ska ge 

den ansvarige all den information som behövs om det är praktiskt möjligt. Beslut om att 

upprätta en MKB ska meddelas dels genom annons i ortstidning, genom rekommenderat brev 

till dem som berörs av ärendet, genom andra massmedia som kommun eller myndighet anser 

lämpliga. Även de intresseorganisationer som är berörda ska informeras genom att skicka 

information till dessa. Ansvaret för att detta görs ligger på den MKB-ansvarige 

verksamhetsutövaren. (Landskrona kommun, 2000) 

 

I tillkännagivandet bör det anges av vilken art och vilket syfte planen/projektet har, vem som 

är ansvarig för MKB samt tid och plats för samrådet. Det ska klart framgå att samtliga har 

tillträde och yttranderätt. Samtidigt som tillkännagivandet görs ska de myndigheter som är 

berörda informeras om MKB och samrådet. (Landskrona kommun, 2000) 
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Den stora MKB:n ska inledas med ett MKB-samråd där alla som vill får vara med och yttra 

sig. Syftet med samrådet är att utbyta information och synpunkter och eventuellt hitta andra 

lösningar. Vid sammanträdet ska den som är MKB-ansvarig presentera ärendet och tydligt 

klargöra syftet och redovisa behovet av projektet. De alternativ som preliminärt föreslås ingå i 

MKB ska presenteras samt ge förslag till vilka av de förväntade konsekvenser som ska ingå i 

MKB. (Lerman, 2006) 

 

Efter presentationen ska det vara möjligt för mötesdeltagarna att kommentera och ge förslag 

på ytterligare alternativ och konsekvenser som de anser bör ingå i MKB:n. Resultatet av detta 

kommer sedan att vara underlaget för den avgränsning som görs. Det är viktigt att protokoll 

förs under mötet och att resultatet av samrådet redovisas i en samrådsredogörelse. Detta ska 

sedan lämnas in till kommunen och finnas tillgänglig för allmänheten. Det är viktigt att 

uppmuntra allmänheten att delta på detta sammanträde. (Landskrona kommun, 2000) 

 

Avgränsningen av MKB ska vara rimlig och därför måste gränser dras för vad som ska ingå i 

MKB och hur noggrann den ska vara. Därför är det viktigt att göra avgränsningarna i ett tidigt 

skede för att det ska vara enkelt och kostnadseffektivt. Det är en grundförutsättning att syftet 

och behovet av planen/projektet presenteras tydligt. (Lerman, 2006) 

 

Efter en första värdering av effekterna klassas de översiktligt i de tre kategorierna; betydande, 

måttliga, små och osäkra. Ett underlag för avgränsningen av de förslag som inkommit vid 

avgränsningsmötet utarbetas då. Avgränsningen av MKB ska göra att miljöeffekterna kan 

bedömas på ett noggrant sätt att det står i förhållande till effekternas förmodliga betydelse ur 

miljösynpunkt. Avgränsningen ska även hålla vid en granskning som görs av allmänheten 

som är berörd och som känner till området och vad tidigare åtgärder har orsakat. 

 

Grundkraven för vad en stor MKB bör innehålla är en redovisning av projektets 

bakomliggande syfte och en tydlig redovisning av behovet och ett underlag för detta. Den ska 

även beskriva miljön i det aktuella området och en noggrann analys och rapport av de 

miljöeffekter det tilltänkta projektet direkt eller indirekt kan orsaka. För att kunna göra en 

uppskattning om det mest lämpliga området är utsett så ska det följa med en analys av 

eventuella alternativa sätt och platser att uppnå syftet som eftersträvas. Även här ska det 

finnas en analys av konsekvenser ur miljösynpunkt. 

 

Analyser av och redovisningar av tänkbara åtgärder för att kunna minimera de negativa 

effekterna i de olika alternativen samt att göra kostnadsuppskattningar. I den stora MKB:n bör 

det även följa med en analys och redovisning av nettoeffekter för det tilltänkta projektet 

jämfört med de övriga alternativen. En analys och redovisning av det handlingssätt som totalt 

är minst skadligt för hälsa och miljö utifrån principen om en hållbar utveckling. Det bör även 

följa med en redovisning om hur de inkomna synpunkterna och hur de har beaktats. 

(Landskrona kommun, 2000) 

 

5.4.2 Liten MKB 

Kriterierna för när en liten MKB ska genomföras är att när konsekvenserna genomsnittligt är 

betydligt måttligare än för planer eller projekt som kräver en stor MKB. Det gäller även om 

miljöeffekterna inte är obetydliga men främst lokala och/eller när hälsoeffekterna är måttliga. 

Om planen/projektet redan ingår i en stor MKB för till exempel en fördjupad översiktsplan, 

kommunalt program m.m. 

 



 

34 

 

I en liten MKB ska samma slags saker tas med som vid en stor MKB. Den kan dock vara mer 

kortfattad och behöver inte bygga på undersökningar som är utförda speciellt för MKB:n. När 

ett beslut om att upprätta en liten MKB ska den som är ansvarig göra en översiktlig 

beskrivning av planen/projektet, ge förslag till alternativa lösningar för att nå syftet med 

projektet samt göra en uppskattning över de tänkbara miljökonsekvenserna. 

(Landskrona kommun, 2000) 

 

Denna översikt ska även remitteras till nämnder och förvaltningar samt till sakägarna. 

Projektet ska redovisas på så sätt att allmänheten kan ta del av informationen. 

 

Grundkraven för vad en liten MKB bör innehålla är att det finns med en beskrivning av det 

tilltänkta projektet samt vad syftet är. Det ska även finnas med en beskrivning av naturen och 

miljön i området samt en beskrivning av konsekvenserna för miljön, både i området och 

utanför, om projektet genomförs. Det ska också finnas med en beskrivning och analys av 

kostnader för utförandet och för eventuella skador samt andra ekonomiska nackdelar. 

Betydelsen av svårigheter för ett genomförande av andra projekt eller uppnå andra syften i 

eller utanför området. Det ska även finnas med ett nollalternativ, dvs. en beskrivning och 

analys av att projektet inte genomförs och konsekvenserna av detta. Det ska även finnas med 

information om det finns anledning att anta att området har naturvärden som inte är helt utan 

betydelse och om området bör undersökas närmare och detta resultat ska redovisas i MKB. 

 (Landskrona kommun, 2000) 

 

En preliminär liten MKB upprättas när handläggaren anser att det är lämpligt eller vid avtalad 

tid. Den ska vara offentlig och den som är intresserad ska få ta del av MKB. 

 

Under hela arbetets gång ska löpande hänsyn för omgivningen tydligt behandlas och MKB 

ska i minimera resursutnyttjandet i största möjliga mån samt att den ska främja en hållbar 

utveckling. Naturresurserna och de ekologiska processerna ska skyddas och MKB:n strävar då 

enligt Lerman efter: 

 
Målmedvetenhet MKB ska skapa kännedom i beslutsfattandet och passande nivå på 

omgivningens beskydd. 

 

Planmässighet: 

 

Beakta all relevant information om alternativens påverkan, 

förebyggande åtgärder och nödvändigheten att undersöka återstående 

effekter. 

 

Användbarhet: 

 

Utveckling av möjliga förslag som kan användas som lösning på det 

aktuella problemet. 

 

Kostnadseffektivitet: 

 

 

MKB ska kunna göras med tillgänglig information, tid och resurser 

och ändå uppfylla syftet. 

Verkningsfullt: 

 

Kraven ska tillfredsställas med skäliga insatser av de berörda 

parterna. 

 

Engagemang: 

 

Ett aktivt deltagande som utförs med en seriös behandlig av 

oförutsedda händelser och farhågor. 

 

Trovärdighet: 

 

 

Ett arbete som är professionellt, ärligt, noggrant, opartiskt, rättvist 

och balanserat och som tillåter granskning och kontroller som 

bekräftar eller avslår. 

 

Transparens: MKB ska säkra tillgången till den information som behöver beaktas i 
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 beslutsfattandet och att den erkänner begränsningar och svårigheter. 

 

Precision: 

 

 

Den bästa tillämpliga vetenskapen ska tillämpas för det aktuella 

problemet. 

Kompetens: 

 

 

Nyttjande av lämpliga metoder, relevanta experter och lokal kunskap. 

 

Relevans: 

 

MKB ska vara relevant för projektet genom att ha tillfredsställande, 

tillförlitlig och användbar information. 

 

Fokusering: 

 

Betydande effekter och frågor ska vara i fokus så att dessa kan lösas 

och arbetet ska kunna gå vidare. 

Anpassning: 

 

MKB ska anpassas efter de aktuella omständigheterna utan att 

kompromissa med integriteten. 

Upprepning: 

 

Gå tillbaka och eventuellt tänka om med de nyvunna erfarenheterna. 

  

Tvärsektoriellt angreppssätt: 

 

Samspelet mellan sociala, ekonomiska och biofysiska aspekter ska 

uppmärksammas så att en samlad bedömning kan göras. 

 

                      (Lerman, 2006) 

 
5.5 Störande resurskrävande verksamheter 

Det är regeringen som prövar tillstånd för verksamheter och åtgärder som har samhällsnytta 

ska tillåtas trots sina konsekvenser. Detta handlar oftast om prövning av viss infrastruktur så 

som motorvägar, motortrafikleder, massa- och kemikaliefabriker, förbränningsanläggningar, 

grundvattentäkter och gruppstationer för vindkraft. Vid alla verksamheter som ska prövas av 

regeringen är det obligatoriskt med en miljökonsekvensbeskrivning. (Lerman, 2006) 

 

Prövningen är politiskt präglad med en bedömning mellan alla politikområden som är 

relevanta och inte endast ur miljöaspekt. Om regeringen godkänner tillståndsansökan binder 

detta alla andra beslutsinstanser som sedan ska ge tillstånd för verksamheten och formulera 

vilka villkor som gäller för projektet. Prövningen görs av exempelvis miljödomstolen för 

vindkraftverksamhet och annan miljöfarlig verksamhet, av centralt verk för infrastruktur och 

av länsstyrelsen för ingrepp i naturmiljön. (Lerman, 2006) 

 

5.6 Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 

Oavsett vilken typ av MKB som ska utarbetas finns det vissa gemensamma drag hos dem. En 

MKB baseras på de frågor som svarar på om den ska uppföras och i sådana fall vad som ska 

tas upp i den, om den har tillräckligt hög kvalitet och hur den ska användas i beslutsfattandet 

och i genomförandet. I de svenska reglerna är det inte helt klart vad det är som gäller, men det 

är viktigt att förstå reglerna för att kunna ta fram en högkvalitativ MKB. Det är alltid den som 

planerar att genomföra projektet som ansvarar för planeringen med MKB och de 

beslutsmyndigheter som är berörda står för prövningsprocessen. (Lerman, 2006) 

 

Samråds- och MKB-processen ska meddelas minst tre veckor innan samrådet ska genomföras 

och ska information från verksamhetsutövaren lämnas in skriftligt till länsstyrelse, 

tillsynsmyndigheten och de särskilt berörda. De uppgifter som ska lämnas förutom uppgifter 

om verksamhetsutövaren är: 



 

36 

 

 koden för verksamheten som finns i bilagan till förordningen (SFS 1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och i förekommande fall även anläggningens 

platsnummer  

 Lokalisering och eventuell alternativ placering, karta, situationsplan, uppgifter om 

avstånd till närboende mm, kända natur- och kulturvärden, resultat från utförda 

undersökningar och analyser, fastighetsbeteckning, fastighetsägare 

 Verksamhetens omfattning och utformning så som produkter, producerade mängder, 

processer och drifttid 

 Förutsedd miljöpåverkan så som buller, vatten, mark och utsläpp 

(Landskrona kommun, 2000)  

 

 

 

5.7 Miljökonsekvensbeskrivningens olika steg 
 

Nedan beskrivs de olika aktiviteterna för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. 

 

5.7.1 Screening/Behovsbedömning 

Arbetet som identifierar ett projekt som kräver en MKB har i Sverige inget officiellt begrepp i 

svenska språket, men brukar kallas för behovsbedömning eller screening. Screeningen eller 

behovsbedömningen är grunden till att bestämma om det tänkta projektet behöver en MKB 

och att hitta de fall som verkligen behöver en MKB. Detta arbete görs för att syftet med en 

miljökonsekvensbeskrivning ska uppfyllas. Behovsbedömningen ger svar om det behövs en 

MKB eller inte samt om det ska vara en stor eller liten MKB. Detta ställningstagande kallas 

för ”Finding of no significant impacts” (FONSI) och har inget svenskt begrepp. Det är 

verksamhetsutövaren som svarar för att ta fram en MKB för det planerade projektet om 

tillståndsgivaren kräver detta. (Lerman, 2006) 

 

Screeningen utgår oftast från bedömningsgrunden betydande miljöpåverkan som är ett 

formellt kriterium och är inte en beskrivning av verkligheten. Men en betydande påverkan har 

en koppling till verkligheten vid en avgränsning av MKB, eftersom en sådan påverkan ska 

utredas och beskrivas i MKB. (Lerman, 2006) 

5.7.2 Scoping/Avgränsning 

För att lyfta fram det som är viktigt och sålla bort det oviktiga görs en scoping som även 

kallas för avgränsning. I avgränsningen behandlas sakfrågor som exempelvis berörda 

miljöaspekter och geografiskt omfattning. Det kan även behandla frågor om förfarande som 

samrådskrets, metodfrågor om analys och dokumentation. Det är viktigt att i avgränsningen 

formulera olika alternativ för att öka möjligheterna att nå det mål som eftersträvas. (Lerman, 

2006) 

 

Avgränsningen ska göras i ett tidigt skede och fortsätter sedan löpande under arbetet 

allteftersom kunskap och fler alternativ dyker upp. Avgränsningen bygger på samma kriterier 

som används vid screeningen samt generella kriterier som ”rimligt”, ”planeringens detaljnivå” 

och ”allmänhetens intresse”. (Lerman, 2006) 

 

5.7.3 Granskning 
För att garantera kvaliteten på beslutsunderlaget görs en stegvis granskning. I det första skedet 

gäller det underlag och argument för behovsbedömningen och förslag till avgränsning. 
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Därefter granskas förslag till MKB och de synpunkter som framkommer ger sedan stöd för 

eventuella kompletteringar samt revidering av dokumentet till en slutlig MKB.  

En projekt-MKB har olika upplägg av processen beroende på vilken typ av projekt det 

handlar om. Samråden för en projekt-MKB är en löpande process med löpande revideringar 

under hela arbetets gång. (Lerman, 2006) 

 

När förslaget på MKB har granskats och godkänts av länsstyrelsen får förslaget ställas ut så 

att allmänheten kan föra fram sina synpunkter. Efter utställningen kan förslaget och dess 

MKB komma att revideras än en gång utifrån de inkomna synpunkterna innan ett beslut fattas. 

(Lerman, 2006) 

5.7.4 Samråd med utbyte 

I alla skeden är samråd en löpande aktivitet där syftet är att en dialog där informationsutbyte 

och diskussioner kan leda till en förändring av förslag och bedömningar. Samråd med 

myndigheter ska vanligen göras inför en behovsbedömning och avgränsning samt för 

granskning. I granskning och vissa sektorer deltar allmänheten i tidigare skeden. I samråden 

kommer alla inblandade parters åsikter fram och alla kan dra nytta av den kunskap och 

erfarenhet som finns hos mötesdeltagarna. (Lerman, 2006) 

 

Alla förslag om vad som bör ingå i MKB som framkommer på samrådsmötet ska tas i 

beaktande och utgöra underlag för avgränsningen av MKB:n. (Landskrona kommun, 2000) 

5.7.5 Beslut som beaktar 

Beslutet om tillstånd för projektet ska ta hänsyn till MKB och beslutet ska motiveras utifrån 

MKB och dess prioriteringar som har gjorts på samråden med alla berörda parter. När 

projektet gått så långt som till beslut har både verksamhetsutövaren och de berörda parterna 

kommit fram till den lösning som de anser vara den bästa.(Lerman, 2006) 

5.7.6 Uppföljning för insikt 

Vid uppföljningen av det färdigställda projektet och den faktiska miljöpåverkan är känd ska 

de konstaterade konsekvenserna följas upp för att om möjligt upptäcka om det finns behov av 

ytterligare åtgärder. Erfarenheterna ska även kunna bidra till kunskapsutveckling så att 

eventuella misstag inte behöver upprepas. Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att 

en uppföljning av projektet genomförs medan det är beslutsfattaren som ska följa upp de 

betydande konsekvenser för genomförandet av planer och program. (Lerman, 2006) 
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5.8 Vindkraft, miljöfarlig verksamhet 

 

Miljöfarlig verksamhet har en omfattande avgränsning och omfattar åtgärder som inte alltid är 

särskilt miljöfarliga. Definitionen har den viktiga tillämpningen att verksamheterna hamnar 

under tillsyn enligt miljöbalkens 26 kap och kraven på tillsyn enligt 2 kap. Kraven på 

miljökonsekvensbeskrivningar är kopplat till prövningsplikten (ansökan eller anmälan) och 

inte till tillsynen eller hänsynskraven. (Lerman, 2006) 

 

Vindkraften är en verksamhet som klassas som miljöfarlig verksamhet och det krävs alltid en 

miljökonsekvensbeskrivning för A- och B-verksamheter, för en C-verksamhet kan kommunen 

begära en MKB om de anser att det behövs.  
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6 Ekonomisk kalkyl för konventionell vindkraft 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel behandlas ekonomiska kalkyler för vindkraften. 

___________________________________________________________________________ 

6.1 Ekonomiska förutsättningar 

Om ett vindkraftverk blir uppfört eller inte bygger bland annat på huruvida det finns en 

ekonomisk vinst i en etablering. Resursen vind är gratis men ett flertal kostnader finns kopplat 

till uppförande och drift av ett verk. Mot det ställs inkomsten, vanligtvis från försäljning av el. 

 

Verket och dess torn är den stora fasta kostnaden vid en etablering. Ett "nyckelfärdigt" verk, 

dvs. den totalsumma som ägarna förväntas betala för ett driftsfärdigt verk är i dagsläget runt 

12 mkr/MW installerad effekt, beroende av tornhöjd. För den som upphandlar ett nytt verk 

brukar resning, installation och driftssättning av verket ingå i priset. Försäkring och service är 

kostnader som följer med verket precis som för till exempel en personbil. Garantitiden är 

normalt två år under vilken tid det behövs en ansvars- och brandförsäkring till ett pris av ca 3 

000 kr/år. Efter garantin löpt ut så stiger försäkrings-kostnaden då den kompletteras med en 

maskinförsäkring till ca 40 000 kr/år. Service-kostnaden täcks de första två åren av garantin 

men uppgår sedan även den till runt 40 000 kr/år. Den tekniska livslängden på ett 

vindkraftverk brukar beräknas till 20-25 år. (Wizelius, 2007)  

 

Vägar och yta för konstruktionen behövs vid en etablering. Beroende av storleken av verk och 

därmed fundament och torn så ställs olika krav på framkomlighet och bärighet på vägen. 

Denna kostnad är beroende av lokala förhållanden, under vinterhalvåret fryser kanske vägen 

och ingen förstärkning är då nödvändig. Kostnaden för väg och övriga utgifter kring ytor 

relaterade till etableringen brukar uppgå till runt 100 000 kr. (CVI, 2005) 

 

Fundamentet för tornet består vanligen av en rund, gjuten betongplatta som på något sätt har 

en djupförankring i mark eller berg. Denna kan utföras efter ritning av vilken entreprenör som 

helst men vissa företag är specialiserade mot vindkraftsfundament och har därför en större 

erfarenhet av just den typen av konstruktioner. Kostnaden för fundamentet är beroende av 

verkets storlek men uppskattas till ca 600 000 kr. 

 
Tabell 5: Utgifter med schablonbelopp för investeringskalkyl, vindkraftverk 1MW.  

Moment: Kostnader Specifik kostnad 

Vindkraftverk 10 000 000 10 000 kr/kW 

Fundament 600 000 600 kr/kW 

Väg och övrigt 100 000 250 kr/m väg 

Elanslutningasvgift 300 000  

Elinstallationer 300 000 350 kr/m kabel 

Mark (arrende) 250 000 250 kr/kW 

Projektering 200 000  

Ökad navhöjd Ca 60 000 kr/m  

Totalt: 11 750 000 kr  
Källa: CVI, 2005 & Wizelius, 2007 
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6.2 Intäkter 

Intäkterna för ett vindkraftverk består av försäljningen av el till elnätet samt inkomster från 

försäljningen av elcertifikat. Inkomsterna är alltså beroende av två varierande faktorer, 

spotpriset på elmarknaden samt priset på elcertifikaten. 

 

Avräkningspriset kallas det pris som producenten får av elhandelsbolaget som köper elen och 

säljer den vidare till konsumenten. Elhandelsbolaget har ett så kallat balansansvar i nätet, det 

vill säga att de alltid levererar den mängd elström som förbrukas. Ett verks produktion 

varierar, därav kan en enskild producent ej ha ett balansansvar utan ett elhandelsbolag krävs 

för att producenten skall få exportera sin el ut på nätet. Olika typer av avtal kan skrivas mellan 

producenten och elhandelsbolaget men priset regleras i grunden av marknadspriset. 

Marknadspriset bestäms på den nordiska elbörsen, Nordpool och fluktuerar under dygn och 

skiljer sig normalt under helger jämfört med veckodagar och nätter jämfört med dagar, allt 

beroende av efterfrågan. 

 

Elpriset har efter avregleringen av elmarknaden i början av 90-talet varierat och var 1998 nere 

på 12 öre/kWh men låg under 2007 i genomsnitt på 28 öre/kWh och 2006 hela 44 öre/kWh. 

Många olika faktorer styr elpriset på längre sikt, världsmarknadspriser på råvaror som olja, 

gas och kol. Efterfrågan på utsläppsrätter och energi generellt är också styrande. 

 

Sedan mitten av år 2003 finns i Sverige ett elcertifikatssystem som skall hjälpa utbyggnaden 

av förnybar energi. Varje producerad förnybar MWh ger ett certifikat, och den av staten 

fastställda kvotplikten styr hur stor andel som varje elleverantör måste ha i sin försäljning. 

Kvoten justeras varje år och pressar marknaden att leverera en större andel förnybar energi, 

hur marknaden löser detta ställs inga specifika krav på. Priset på elcertifikaten styrs alltså av 

efterfrågan men också de politiska beslut som fattas angående kvoterna. Genomsnittspriset 

har under perioden år 2004-2007 legat på 21 öre/kWh. 

 

Om el som produceras i ett vindkraftverk används lokalt så minskar överföringsförlusterna. 

För detta faktum var vindkraftsägaren vid tiden för denna studie berättigad en viss ersättning 

från nätägaren, s.k. nätnytta. Denna ersättning varierade normalt mellan 1-5 öre/KWh. I 

överslagsräkningar brukar 2 öre användas. (CVI, 2005) 

 

I Sverige finns ett miljöbonussystem, ett skatteavdrag på elleverans. Det infördes 2004 i syfte 

att gynna utbyggnaden av förnybar energiproduktion, denna bonus har trappats av för att helt 

försvinna år 2009. Vid tiden för denna studie var bonusen på 2 öre/KWh för landbaserad 

vindkraft och 13 öre för havsbaserad. 

 
Tabell 6: Schablonintäkter vid vindkraft: 

El försäljning 28 öre/kW 

Elcertifikat 21 öre/kW 

Nätnytta 2 öre/kW 

Miljöbonus 2 öre/kW 

Totalt: 53 öre/kW 
Källa: Wizelius, 2007 

 

Sverige har ett flertal olika bidragande variabler på intäktssidan. Andra länder, till exempel 

Tyskland har anammat ett fastprissystem där vindkraftsproducenter är garanterade en viss 

tariff för sin produktion. Variationen i elpris, pris på el-certifikat och miljöbonusen är faktorer 

som påverkar riskkalkyler för investerare. (Wizelius, 2007) 



 

41 

 

6.4 Pay off metoden 

Pay off metoden eller återbetalningsmetoden beräknar hur lång tid det tar att betala tillbaks en 

investering. Nettointäkten/år delas med investeringen och genererar ett värde som sedan 

omsätts i år och månader. En beslutsregel är om återbetalningstiden ej överstiger den av 

företaget antagna, så är den lönsam. Det alternativ som har den kortaste återbetalningstiden är 

lönsammast. 

 

T (Tid)= Investering/Nettointäkt (årlig).  

 

(Holmström, 1998) 

 

6.5 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden eller diskonteringsmetoden beräknar kapitalvärdet på de framtida in och 

utbetalningar som blir följden av en investering. Med nuvärde menas vad ett belopp i 

framtiden är värt idag. Valet av kalkylräntekrav är här av stor betydelse, en investering kan 

alltid jämföras med vad investeraren har för inlåningsränta på en bank. Den räntan måste 

överträffas för att det skall vara värt att investera i t.ex. ett vindkraftverk. Dessutom medför 

investeringen en större risk än att ha pengarna på banken, ju större risk desto högre 

kalkylräntekrav.  

 

Nuvärdesmetoden: 

Nuvärdet av de årliga inbetalningsöverskotten 

+ Nuvärdet av restvärdet 

- Grundinvesteringen 
__________________________________________________________

 

= Summa nuvärde/ kapitalvärde av investeringen 

 

(Holmström, 1998)  
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6.5.1 Resultat ekonomisk kalkyl Konventionell vindkraft plats 1, 3000 
kWh 
 
 

 

 

Kkr (nuvärde)                Pay-off graf 
Pay-off tid beroende på låneränta 

 
Figur 9: Pay-off graf konventionell vindkraft  3000 kWh . 

 
Källa: Vindkraftsmodul Excel 

 

Figur 9 visar återbetalningstid för ett konventionellt vindkraftverk på en för vindkraft relativt 

dålig plats i enlighet med metodbeskrivningen i kapitel 2.1 i denna uppsats. Vindenergin på 

platsen är låg och återbetalningstiden är cirka 20 år vid 7 % låneränta.  

 
Tabell 6: Nuvärdesberäkning plats 1 Nuvärdesberäkning 3000 kWh: 

  20 år 10 år 

Summa nuvärde -1 970  -5 145  

  20 år 10 år 

Intern ränta 5,71% -2,82% 
Källa: Vindkraftsmodul Excel 

 

 

Tabell 6 visar nuvärden för en investering i ett konventionellt vindkraftverk på en för 

vindkraft relativt dålig plats i enlighet med metodbeskrivningen i kapitel 2.1 i denna uppsats. 

Vindenergin på platsen är låg och investeringen har ett negativt nuvärde över 10 år där 

internräntan (avkastningen) är – 2,72 %. Kalkylräntan (avkastningskravet) är satt till 8 % vid 

beräkningar.  
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6.5.2 Resultat ekonomisk kalkyl Energytower plats 1, 3000 kWh 
 

 
Figur 10: Pay-off graf Energytower  3000 kWh . 

 

Källa: Vindkraftsmodul Excel 

 

Figur 10 visar återbetalningstid för ett energytowerverk på en för vindkraft relativt dålig plats 

i enlighet med metodbeskrivningen i kapitel 2.1 i denna uppsats. Vindenergin på platsen är 

låg och återbetalningstiden är cirka 8 år vid 7 % låneränta.  

 
Tabell 7: Nuvärdesbesräkning Energytower 3000 kWh. 

  20 år 10 år 

Summa nuvärde 9 047  2 384  

  20 år 10 år 

Intern ränta 17,10% 12,23% 
 

Källa: Vindkraftsmodul Excel 

 

Tabell 7 visar nuvärden för en investering i ett energytowerverk på en för vindkraft relativt 

dålig plats i enlighet med metodbeskrivningen i kapitel 2.1 i denna uppsats. Vindenergin på 

platsen är låg men investeringen har ett positivt nuvärde över 10 år där internräntan 

(avkastningen) är 12,23%. Kalkylräntan (avkastningskravet) är satt till 8 % vid beräkningar.  
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6.5.3 Resultat ekonomisk kalkyl Konventionell vindkraft plats 2, 5000 
kWh 

 

 
 

Kkr (nuvärde) 

 

 
Figur 11: Pay-off graf  konventionell vindkraft 5000 kWh 

 

Källa: Vindkraftsmodul Excel 

 

 

Figur 11 visar återbetalningstid för ett konventionellt vindkraftverk på en för vindkraft relativt 

bra plats i enlighet med metodbeskrivningen i kapitel 2.1 i denna uppsats. Vindenergin på 

platsen är acceptabel och återbetalningstiden är cirka 10 år vid 7 % låneränta.  

 

 
Tabell 8: Nuvärdesbesräkning konventionell vindkraft  5000 kWh. 

 

 

 

 

 

 
Källa: Vindkraftsmodul Excel 

 

Tabell 8 visar nuvärden för en investering i ett konventionellt vindkraftverk på en för 

vindkraft relativt bra plats i enlighet med metodbeskrivningen i kapitel 2.1 i denna uppsats. 

Vindenergin på platsen är acceptabel men investeringen har ett negativt nuvärde över 10 år 

där internräntan (avkastningen) är 7,77 %. Kalkylräntan (avkastningskravet) är satt till 8 % 

vid beräkningar.  

 20 år 10 år 

Summa nuvärde 5 377 -124 

 20 år 10 år 

Intern ränta 13,60% 7,77% 
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6.5.4 Resultat ekonomisk kalkyl Energytower plats 2, 5000 kWh 
 

 

 

 

 
Figur 12: Pay-off graf  Energytower 5000 kWh 

 

Källa: Vindkraftsmodul Excel 

 

Figur 12 visar återbetalningstid för ett energytowerverk på en för vindkraft relativt bra plats i 

enlighet med metodbeskrivningen i kapitel 2.1 i denna uppsats. Vindenergin på platsen är 

acceptabel och återbetalningstiden är cirka 5 år vid 7 % låneränta. 
 

 
Tabell 9: Nuvärdesbesräkning Energytower  5000 kWh. 

  20 år 10 år 

Summa nuvärde 23 735  12 423  

  20 år 10 år 

Intern ränta 30,18% 27,70% 
 

Källa: Vindkraftsmodul Excel  

 

Tabell 9 visar nuvärden för en investering i ett energytowerverk på en för vindkraft relativt 

bra plats i enlighet med metodbeskrivningen i kapitel 2.1 i denna uppsats. Vindenergin på 

platsen är acceptabel och investeringen har ett positivt nuvärde över 10 år där internräntan 

(avkastningen) är 27,70 %. Kalkylräntan (avkastningskravet) är satt till 8 % vid beräkningar.  
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6.5.5 Resultat ekonomisk kalkyl Konventionell vindkraft plats 3, 7000 
kWh 
 
 
 

 

Kkr (Nuvärde) 
 

 
Figur 13: Pay-off graf, konventionell vindkraft 7000 kWh 

 
Källa: Vindkraftsmodul Excel 

 

Figur 13 visar återbetalningstid för ett konventionellt vindkraftverk på en för vindkraft 

mycket bra plats i enlighet med metodbeskrivningen i kapitel 2.1 i denna uppsats. 

Vindenergin på platsen är hög och återbetalningstiden är cirka 6,5 år vid 7 % låneränta. 

 
 

Tabell 10: Nuvärdesberäkning, konventionell vindkraft 7000 kWh 

  20 år 10 år 

Summa nuvärde 12 723  4 896  

  20 år 10 år 

Intern ränta 20,48% 16,38% 

 
Källa: Vindkraftsmodul Excel 

 

Tabell 10 visar nuvärden för en investering i ett konventionellt vindkraftverk på en för 

vindkraft mycket bra plats i enlighet med metodbeskrivningen i kapitel 2.1 i denna uppsats. 

Vindenergin på platsen är hög och investeringen har ett positivt nuvärde över 10 år där 
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internräntan (avkastningen) är 16,38 %. Kalkylräntan (avkastningskravet) är satt till 8 % vid 

beräkningar 

 

 

6.5.6 Resultat ekonomisk kalkyl Energytower plats 3, 7000 kWh  

 

 

 

 

  
Figur 14: Pay-off graf, Energytower 7000 kWh 

 

Källa: Vindkraftsmodul Excel 

 

 

Figur 14 visar återbetalningstid för ett energytowerverk på en för vindkraft mycket bra plats i 

enlighet med metodbeskrivningen i kapitel 2.1 i denna uppsats. Vindenergin på platsen är hög 

och återbetalningstiden är cirka 3,5 år vid 7 % låneränta. 
 

 
Tabell 11: Nuvärdesberäkning, Energytower 7000 kWh 

  20 år 10 år 

Summa nuvärde 38 427  22 464  

  20 år 10 år 

Intern ränta 42,77% 41,47% 
  

Källa: Vindkraftsmodull Excel  

 

Tabell 11 visar nuvärden för en investering i ett verk av energytower typ på en för vindkraft 

mycket bra plats i enlighet med metodbeskrivningen i kapitel 2.1 i denna uppsats. 

Vindenergin på platsen är hög och investeringen har ett positivt nuvärde över 10 år där 

internräntan (avkastningen) är 41,47 %. Kalkylräntan (avkastningskravet) är satt till 8 % vid 

beräkningar.  
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7 Resultat & Analys 

___________________________________________________________________________ 

I nedanstående kapitel presenteras resultat och analys. 

___________________________________________________________________________ 

 

Då Energytower fortfarande är under utveckling kan resultaten bara antas då inga modeller i 1 

MW klass eller över finns tillgängliga. Energytower är ännu okänt av de flesta och av de 

myndigheter som kontaktats under arbetes gång är det endast en handläggare på Länsstyrelsen 

i Västerbotten som känner till det. De personer som kontaktats och fått information om 

energytower ställer sig mycket positiva till den nya tekniken med avseende på att tekniken bör 

medföra en mindre miljöpåverkan, och ser fram emot en etablering.  

 

Då energytower är ett kraftverk som använder vind som energikälla kommer det att 

klassificeras som miljöfarlig verksamhet i enlighet med dels defintionen av miljöfarlig 

verksamhet i MB 9 kap. 1 § där verksamheter som kan medföra olägenheter är 

tillståndspliktiga. I övrigt gäller att det i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet 

finns en förteckning över verksamheter som är tillstånd och anmälningspliktiga där vindkraft 

specifikt omnämns. Trots de minimala emissionerna av ljud och obefintliga emissionerna av 

ljus och skuggor så är det ett kraftverk som utnyttjar vind som energikälla och kommer 

därigenom att behandlas enligt gängse regler också vad gäller A, B och C verksamhet. Det 

kommer alltså att ställas samma krav vid etablering av en energytowerturbin som det gör för 

konventionell vindkraft. Detta innebär att uppförandet av verk av energytowertyp kommer att 

ha en tillståndsprocess som är jämförbar med den som gäller för konventionell vindkraft.  

 

Utifrån studien av Lermans litteratur som rör behovsbedömningen inför MKB-processen så är 

vår analys att det inte gått att fastställa om verk av energytowertyp regelmässigt skulle 

behandlas på ett ”mildare” sätt än konventionell vindkraft trots de mindre mätbara 

miljökonsekvenserna. Det är heller ingen verksamhetsutövare som säkert kan veta hur lång 

processen kommer att bli, hur många utredningar som kan komma att behövas eller hur 

villkoren kommer att ställas, utan detta framkommer under samrådsprocessen. 

 

Trots energytowerverkens mindre miljöpåverkan, t.ex. inga yttre rörliga delar eller ljud och 

ljusemmisioner så kommer tillståndsgivare sannolikt att ställa samma krav på beräkningar och 

undersökningar, så vår analys är att omfattningen i dessa avseenden blir desamma som för 

konventionell vindkraft. Att egenskaperna hos ett vindkraftverk påverkar själva utformningen 

av MKB är dock fastställt. Hur tillståndsmyndigheter bedömer en etablering av ett stort icke-

konventionellt vindkraftverk återstår att se. 

 

Återbetalningstiden för ett verk av Energytowertyp vid 7 % låneränta på en plats med 5 000 

kWh/år är ca 5 år. Motsvarande återbetalningstid för ett verk av konventionell typ är ca 9,5 år. 

Detta förhållande betyder att verk av Energytowertyp betalar på närmare halva tiden jämfört 

med verk av konventionell typ. Verk av Energytowertyp kommer baserat på beräkningar i 

denna rapport att generera mer energi/investerad krona. 

 

Det är vår analys att det är svårt att dra slutsatser utan faktiska data och erfarenheter av 

färdiga etableringar av energytowerverk. Baserat på resultaten i denna studie och utan hänsyn 

till fler faktorer än de som studerats här kan dock slutsatsen dras att verk av energytowertyp 

leder till en bättre lönsamhet. 
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8 Diskussion 
 

Begreppet "kan medföra olägenhet för omgivningen" som återfinns i definitionen av 

miljöfarlig verksamhet i miljöbalkens 9e kapitel är det som är styrande för att energytowers 

verks skall omfattas av denna lagtext. I det fall lagtexten lytt något i stil  med "medför 

olägenhet eller störning i inte försumbar omfattning" så hade sannolikt inte verken kunnat 

regleras i denna del av miljöbalken. Det faktum att verken kommer att ses som vindkraftverk i 

första hand innebär att de också faller under samma principiella behandling som annan 

vindkraft med avseende på gränsvärden för A, B och C verksamhet, tillståndshantering och 

krav på MKB.  

 

Om vindkraft istället skulle regleras i 12 kap MB som föreslås av Linklaters advokatbyrå i 

utredningen till Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2002) och då bli föremål för samråd 

enligt riktlinjerna för anmälningspliktiga verksamheter så skulle fokuset hamna på den 

faktiska miljöpåverkan snarare än som nu på den teoretiska. Det som talar för en sådan 

förändring är primärt att vindkraft ofta handlar om påverkan på naturmiljön och 

landskapsbilden snarare än föroreningsrisker eller bullerstörningar. Verksamheter som idag 

prövas genom anmälan för samråd innefattar tele- och radiomaster, skidliftar och linbanor. 

Det känns som att dessa verksamheter är mer samstämmiga med vindkraft till sin natur än 

reningsverk och pappersindustrier. I ett sådant anmälningsärende skall sökanden ändå 

redogöra för att de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. och den viktiga lokaliseringsregeln i 2 

kap 4§ följs. Om regleringen av vindkraft skulle flyttas till 12 kap. MB skulle det knappast 

innebära ett försämrat skydd för människor och miljö men förenkla den byråkratiska 

processen för vindkraften. Vidare skulle stora ekonomiska fördelar uppstå som effekt av en 

sådan förändring, inte minst i ett tidigt skede av en projektering. Vindkraften kan komma att 

flyttas till 12 kap. MB då nuvarande regering i uttalanden i media visat intentioner på att vilja 

förenkla tillståndshanteringen för vindkraften. 

 

Om man kan påvisa att projekteringsprocessen fram till ett givet tillstånd för ett projekt av 

motsvarande omfattning som använder verk av energytowertyp blir enklare än ett med 

konventionell teknik så minskar risken för potentiella investerare. Detta är viktigt då löptiden 

för ett vindkraftsprojekt ofta hamnar i spannet av 2-5 år och den som arbetar med projektet 

sällan kan självfinanciera ett projekt i MW-klassen. 

 

Avgörande för huruvida en etablering blir av bygger i grunden på dess ekonomi. Ekonomin i 

ett projekt är beroende av fler faktorer såsom elpris, verkens pris och vindläget. På 

utgiftssidan kan verken av mindre storlek knappast konkurrera med konventionella verk men 

däremot de större verken där torn är en betydande kostnad. Energytowerverk av storlekar upp 

mot och över 1 MW kommer sannolikt att vara konkurrenskraftiga prismässigt, om inte annat 

på lång sikt då kvantiteten producerade verk förväntas pressa ner priset per enhet. 

 

Kalkylräntan har i beräkningarna legat på 8% vilket då gett ett negativt nuvärde för 

konventionell vindkraft på plats 1 och 2 på tio år. För Energytower är nuvärdet negativt för 

plats 1 på tio år. Detta betyder att Energytower i dessa exempel klarar investerarens 

kalkyleräntekrav ca 8-10 % bättre. 

 

I denna studie har ingen hänsyn tagits till vindens frekvensfördelning på den aktuella platsen 

utan endast den totala mängden energi. En väldigt skev vindfrekvensfördelning skulle till 

exempel kunna ge att den totala vindenergin finns tillgänglig genom kraftiga stormar under 
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två månader/år, övriga månader är vindenergin svag till ingen. Detta skulle inverka negativt 

på årsproduktionen och sänka vår effektivitet långt under antagna 27 % eller 40 %.  

 

Stora delar av beräkningarna i denna rapport utgår från beräkningar efter antaganden. Detta 

skapar givetvis osäkerhet kring resultat och slutsatser. Beräkningar som genomförs vid en 

projektering är i sig teoretiska och det är inte förrän ett verk står på en plats och har snurrat ett 

antal år någon faktisk statistik finns tillgänglig. Med det sagt innebär det dock inte att 

teorierna och antaganden är felaktiga utan bara befästa med viss osäkerhet. 

 

En reflektion som gjorts kring vindkraft är att det sällan är den faktiska miljöpåverkan med 

ljud och ljusimmisioner som diskuteras i samrådsprocesser och tillståndshantering. Istället 

ligger fokus ofta på landskapsbilden och den störningen. Problematiken gäller platsens 

karaktär och historik, till vilken en eller flera personers minnen och liv är knutna. Som 

parallell kan vi tänka oss en vacker skog där en person växer upp, leker och känner 

samhörighet med. Om den senare kalhuggs så upplevs det säkerligen som störande då 

"vykortet" förstörs. På samma sätt reagerar människor på etablering av vindkraft på vissa 

platser som betyder något för dem, ju större etablering desto större ingrepp och protester. 

Vissa gillar vindkraft instinktivt då den ses som "ren" energi och en del av en långsiktigt 

hållbar utveckling medan andra ser en industribyggnad och bara skulle reagera marginellt mer 

negativt om det rörde sig om en skorsten istället för en rotor. En sådan konflikt inom en 

person rör lika mycket psykologi som politik och hantering av tillståndsprocessen.  

 

Västvärlden i allmänhet och kanske Sverige i synnerhet har en tradition av att sätta saker i 

system och vara "paragrafryttare" när det gäller tillståndsärenden och byråkratiska processer. 

Detta är pragmatiskt och effektivt, Lars Norén gör sig till exempel säkert bra som dramatiker 

men kanske sämre som sakägare i en tillståndsprocess? Människors känslor kommer till tals i 

samrådsprocessen men är de inte underbyggda på vetenskapliga grunder så brukar de inte ges 

något större utrymme eller vikt. Här finns alltså en konflikt mellan hjärta och hjärna, hjärnan 

kan förstå en analys som säger att förnybar energi behöver premieras men hjärtat vill inte se 

en vindkraftspark i anslutning till stugan i skärgården. Verk av Energytowertyp kan här vara 

ett sätt att överbrygga detta gap, med en mindre inverkan på landskapsbilden vad avser rörliga 

delar och svischande ljud så kanske närboende kan finna i sitt hjärta att se det större 

perspektivet med förnybar energi! 

 

När diskussioner förs kring vindkraft och de 16 svenska miljömålen hålls brukar det framföras 

att vindkraft direkt eller indirekt bidrar till att uppfylla merparten av målen. Detta rör bl.a. 

frisk luft, giftfri miljö, begränsad miljöpåverkan och bara naturlig försurning. I motsats till det 

kan det argumenteras att målet som gäller god bebyggd miljö blir direkt negativt påverkat av 

konventionell vindkraft. Detta rör det faktum att vissa människor uppfattar vindkraft som 

störande i sin närmiljö (NIMBY-effekt) och i samrådsprocessen kan trycka på buller och 

skuggningsproblematiken. Å andra sidan så är en del i "god bebyggd miljö" målet att 

begränsa bebyggelsens påverkan på klimatet genom att minska energiförbrukningen så det är 

lite av en paradox. Kopplingen till Energytowerverk finns här i att buller och 

skuggningsfrågan berörs och möjligheten att etablera verk nära eller i bebyggelse. I det större 

perspektivet finns tanken att genom energieffektiviseringar, solenergi, vindkraft, lokal 

produktion för lokal konsumtion kunna se på bebyggelse som energiproducenter snarare än 

som idag konsumenter. Utmaningen ligger där i att ta en byggnad som härstammar från en tid 

där energifrågan ej var en aspekt som berördes nämnvärt, (pga billig energi, avsaknad av 

fokus på miljöfrågor, kostnadsstruktur mm) och titta på om byggnaden kan producera energi 

och bära sitt eget energibehov. Här finns planer på applikationer med Energytowers teknik. 
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Riksintresset för vindkraft har funnits ett tag nu och kommuner använder sig av dess kriterier 

för utpekande av områden som de anser vara lämpliga för vindkraft. För stora delar av 

norrland har utnämningarna gjorts nyligen alternativt så pågår arbete med detta i 

kommunerna. Avståndet för bebyggelse brukar som tumregel vara 400 meter till bebyggelse 

och 1000 meter till samlad bebyggelse vilket i många fall utesluter etableringar även i mindre 

befolkade områden. Dessa avstånd borde kunna minskas vid etablering av Energytowerverk.  

 

Elprisets variation är en källa till oro för investerare och ägare av vindkraft. Dels långsiktigt 

där relativt höga elpriser gynnar och låga försämrar soliditeten i ett projekt men också de 

kortsiktiga fluktuationernas påverkan på likviditeten, dvs. den kortsiktiga betalningsförmågan 

för till exempel service, skatt och försäkringar. Produktionen varierar över året, oftast bättre 

på vintern på grund av högre vindhastigheter och densitet i vinden och sämre på sommaren. 

Till den problematiken hör att elpriset normalt är högre på vintern. Det kombinerat med en 

högre produktion ger en hög avkastning på vintern och ett potentiellt negativt kassaflöde 

under sommarhalvåret. För att hantera den problematiken behöver budgetar utarbetas för att 

ge överblick över vilka finanser som krävs för fakturor och kostnader som skall betalas 

fortlöpande under året. 

 

Ibland tillförs det argument om vindkraftens nytta i elsystemet som kan diskuteras. Saker som 

ofta kommer upp till diskussion är att med en stor andel decentraliserade verk som 

vindkraften medför så ökar förlusterna i nätet där effekt försvinner under transport i elnätet. 

Detta bygger på att energin verkligen behöver transporteras likt energin från något av 

Sveriges kärnkraftverk. Lokal konsumtion av lokal produktion är dock eftersträvansvärt då 

det minskar förlusterna generellt. Detta talar för en utbyggnad av vindkraften som fungerar 

bra tillsammans med reglerkraft i form av vattenkraft, så länge det blåser så kan energi 

sparas/lagras i form av vatten i ett magasin. 

 

Jämförelsen mellan konventionell vindkraft och Energytowers verk är i grunden svår att göra. 

Ett konventionellt verk med ca 90 meters navhöjd och en rotordiameter som når mellan 60-

120 meter över mark har en relativt homogen vindgradient att hantera, dvs. att det skiljer 

mindre mellan vindhastigheten på 60m och 120m än mellan 0m och 90m. Terrängen ”äter” 

energi på marknivå vilket för ett Energytowerverk på 90m innebär olika vindenergi uppe och 

nere. Därför är det egentligen felaktigt att tala om en plats med ett visst energiinnehåll i 

Energytowers fall. I verkligheten behövs vindenergin på ett flertal höjder för att kunna göra 

ett medelvärde på en viss plats. Detta kan illustreras bäst med ett exempel i skogsterräng där 

ett konventionellt verks hela svepyta är ovan skogens toppar och ett Energytowerverk skulle 

ha turbulens på 1/3 av sin svepyta, detta skulle givetvis påverka produktionen. Detta har inte 

kompenserats för i varken uppskattningar av produktion eller ekonomiska kalkyler i denna 

studie, detta ökar osäkerheten i resultaten. 

 

Verk av Energytowertyp kan kringå Betz lag genom att accelerera vinden i tornets öppning. 

Det innebär att det inte begränsas till den teoretiskt maximala energin som kan utvinnas ur 

vinden, kvoten 16/27 eller ca  59% av vindens energiinnehåll. Friktion och andra förluster 

bidrar ytterligare till att sänka effektiviteten. Vår bedömning i beräkningarna för 

konventionell vindkraft (27%) baserat på Wizelius litteratur där 25-30% effektivitet används 

kan givetvis diskuteras då vårt val baseras på ett exempel. För verk av Energytowertyp bör 

effektiviteten ligga på ca 40% förutsatt samma vindenergi på en given plats. Detta förutsätter 

dock att verken kan placeras på en plats och höjd där samma energi finns tillgänglig. Till 

exempel kan två verk jämföras vid en kuststräcka där råhetsklassen (terrängklassificering, 
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öppet vatten=0, skogsterräng=4) är låg. Där skulle sannolikt produktionen bli likvärdig då 

vindhastigheten är hög även på marknivå relativt på högre höjd.  

 

Det faktum att Energytowerverken kan fortsätta producera energi även över vindar i 

stormstyrka har både positiva och negativa aspekter. Positivt då de riktigt stora 

energimängderna finns att hämta ur dessa vindar och att verket kan omvandla den energin till 

varmvatten för lagring eller uppvärmning, något som vanligen behövs för bostäder och 

byggnader då vindar är starka. De problem som kan uppstå är för verket i sig, stora krafter och 

kastvindar kan skapa stora laster på verken, vätskebroms till trots och behovet av reparation 

kan öka.  
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