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Sammanfattning  
I Norrbottens län finns för närvarande nio vindkraftverk med en total effekt på 7,3 MW, 
fördelade på tre anläggningar. År 2002 producerade dessa 7,1 GWh el. Vindkrafts-
produktionen i Norrbotten utgör ca 1,2 % av Sveriges totala vindkraftsproduktion. Den 
totala vindkraftsproduktionen i Sverige är ca 600 GWh (2002). Det nationella 
planeringsmålet för vindkraft är uppsatt av riksdag och regering och fastställt till en årlig 
produktionskapacitet på 10 TWh till år 2015. 
 
I Sverige är arbetsgången för uppförande av vindkraftverk indelad i olika processer; 
projektering, tillståndsansökan, uppförande och drift. Det finns flera företag som 
projekterar för vindkraftanläggningar i Norrbotten, bland annat Vindkompaniet AB, 
Nordanvind vindkraft AB samt Nordex AB.  
 
Sverige har högre genomsnittlig vindhastighet än många andra länder och därmed goda 
förutsättningar för vindkraft. Under höst- och vinterhalvåret, när elbehovet är som störst, 
blåser det också mest. Det är viktigt att platsen där en vindkraftanläggning placeras har 
energirika genomsnittsvindar. För Norrbottens län finns de bästa områdena i fjällkedjan, 
men också längs med kusten i smala stråk. 
 
Ett nytt system med elcertifikat infördes den 1 maj 2003. Detta system syftar till att ge 
en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen.  Det ska ersätta de 
tidigare stöden. 
 
Merparten av effekten för de vindkraftanläggningar som fått tillstånd i Norrbotten är 
koncentrerade till kusttrakten. Totalt har tillstånd givits till vindkraftverk med en effekt 
av 74 MW. När dessa är uppförda skulle det kunna innebära en elproduktion på  
ca 185 GWh per år. Detta är ett steg i linje med det nationella målet, liksom med 
länsstyrelsens uppskattning att vindkraften i Norrbottens län skulle kunna producera 300 
GWh el till år 2005.  
 
Situationen inom vindkraftsområdet kan delas in i fyra grupper: 

• Teknik 
• Finansiering 
• Politik 
• Övrigt 

Teknik 
Angående överföringskapaciteten söderut har Svenska Kraftnät uppskattat att en 
effektökning på ca 1.000 MW i Norrlands kraftproduktion skulle innebära att en 
förstärkning och utbyggnad av stamnätet krävs. Meningarna går dock isär i denna fråga. 
Lennart Söder, professor i elektriska energisystem vid KTH har kritiserat utredningen 
från Svenska Kraftnät. Enligt beräkningar av Sveca & Söder kan antagligen mer än 3.000 
MW vindkraft installeras i Norrland innan det är ekonomiskt motiverat att bygga ut 
stamnätet.  
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En slutsats är att detta område skulle behöva utredas mer, för att en tydligare lokalisering 
av lämpliga vindkraftområden ska kunna göras. Bland annat bör detta göras med tanke 
på överföringskapacitet samt närhet till stora elförbrukare. Dessutom är Sverige anslutet 
till den Nordiska elbörsen, vilket innebär att det sker export och import av el via 
Nordnorge och Nordfinland. Överföringen av elkraft sker alltså inte bara via södra 
Sverige. 
 
Vindkarteringen i Norrbotten är för de flesta områden endast generell och är därför inte 
ett bra underlag för vindkraftsprojektering. Ännu en kartering ska genomföras för 
Norrbotten med slutdatum senast 2006. Uppdraget ska utföras av Uppsala universitet.  

Finansiering 
Enligt uppgift utgör den avreglerade svenska elmarknaden en osäkerhet vid etablering 
av nya anläggningar för elproduktion, eftersom det rörliga elpriset gör det svårt att 
beräkna återbetalningstid för nya investeringar. Det finns några få stora elbolag som 
dominerar marknaden. 
 
Genom ekonomiska föreningar eller bolag som erbjuder investerare möjlighet att placera 
pengar i vindkraft, som exempelvis Sveriges vindkraftkooperativ, kan vindkraftsel köpas 
av privatpersoner, bland annat genom att köpa andelar i föreningarna. Andelarna 
berättigar till köp av vindkraftsel till en kostnad av ca 35 öre/kWh exklusive fast 
nätavgift. Intresset i Sverige har ökat under det senaste halvåret till följd av ett ökat elpris. 
För närvarande står många i kö för att få köpa vindkraftsandelar. 

Politik 
I vissa kommuner har vindkraft tagits med i översiktsplanen. Dock finns ingen 
inventering över hur många norrbottniska kommuner detta gäller. Däremot finns det 
oftast inskrivet i Agenda 21-dokument att förnyelsebara energikällor ska främjas. I 
kommuner som bedriver ett aktivt energi- och klimatplaneringsarbete har som regel de 
förnyelsebara energikällorna, som exempelvis vindkraft, en framträdande position. 
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Övrigt 
Lokaliseringen av vindkraftverken prövas bland annat enligt Plan- och bygglagen (PBL), 
Miljöbalken (MB) och Kulturmiljölagen. Det finns dock inget generellt krav på tillstånd 
för alla vindkraftverk. För både PBL och MB krävs samråd innan beslut fattas. Samråd 
enligt MB drivs av projektör och samråd enligt PBL drivs av kommunen. Om samråden 
kunde integreras skulle processen bli enklare och troligtvis skulle även tid kunna sparas.  
 
Det har även funnits olikheter i bedömningen av tillståndsansökningar hos olika 
myndigheter. Därför behövs tydliga riktlinjer och rekommendationer, en handbok i detta 
syfte har dock utarbetats av Boverket.  
 
En uppfattning är att tillståndsprocessen inte är rimlig i förhållande till den 
miljöpåverkan som ett vindkraftverk förorsakar. Vindkraftanläggningar med en uteffekt 
på minst 10 MW klassas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet (SFS 1998:899) 
som miljöfarlig verksamhet och ska tillåtlighetsprövas av regeringen. Detta kan ställas i 
relation till en förbränningsanläggning som ska ha en effekt på mer än 200 MW för att 
klassas på liknande sätt. 
 
Flera av de befintliga vindkraftverken i Norrbotten har danska ägare och några har 
svenska. Endast i en liten andel av de verk i Norrbotten som har svenska ägare utgörs 
ägarna av norrbottningar. 
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Allmänt  
I Norrbottens län finns för närvarande nio vindkraftverk med en total effekt på 7.320 kW, 
fördelade på tre anläggningar. År 2002 producerade dessa 7.146 MWh (Elforsk, 2003). I 
Tabell 1 följer en sammanställning av energi och elanvändning samt vindkraftproduktion 
i Sverige och Norrbottens län.  
 
Tabell 1. Sammanställning av el- och energianvändning samt vindkraftproduktion. Källa: 
Länsstyrelsen (2000), Energimyndigheten (2000), Norrbottens energikontor (2000) och 
Elforsk (2003).  
Total energianvändning i Sverige:   585 TWh (2000) 
Total energianvändning i Norrbotten:  22,5 TWh (1998) 
Total elanvändning i Sverige:   147 TWh (2000) 
Total elanvändning i Norrbotten:   7,6 TWh (1998) 
Total vindkraftproduktion i Sverige:   609 GWh = 0,6 TWh (2002) 
Total vindkraftproduktion i Norrbotten: 7,1 GWh = 0,007 TWh (år 2002) 
 
Det nationella planeringsmålet för vindkraft är fastställt till en årlig produktionskapacitet 
på 10 TWh år 2015 och uppsatt av riksdag och regering (prop 2001/02:143). Vindkrafts-
produktionen i Norrbotten utgör ca 1,2 % av Sveriges totala vindkraftsproduktion. Den 
totala vindkraftsproduktionen i Sverige är 609 GWh, vilket är 6 % av det nationella 
målet.    
 
Planeringsmålet behöver förankras både på regional (länsstyrelse) och lokal nivå 
(kommun). Dessutom ska andelar fördelas mellan länen. I dagsläget för länsstyrelsen 
dialog med Energimyndigheten som har beräknat vårt regionala planeringsmål till 143 
GWh. Riktlinjer finns i Energimyndighetens rapport ER 16:2003. Det regionala 
planeringsmålet för Norrbotten, utgör alltså bara 50 procent av vad länsstyrelsen tidigare 
satt upp som vindkraftsmål för Norrbotten år 2005. Dessa 143 GWh utgör 3,6 procent av 
det nationella planeringsmålet avseende 4 TWh, av de 10 TWh vindkraft som utgör 
nationellt planeringsmål till år 2015. Dessa 4 TWh ska ligga inom territorialgränsen. 
Övriga 6 TWh anser Energimyndigheten kan byggas ut på perifera grundområden långt 
utanför den svenska kusten, utanför territorialgränsen men inom den ekonomiska zonen. I 
vissa kommuner har vindkraft tagits med i översiktsplanen. Dock har ingen inventering 
av dessa utförts.     
 
I Sverige är arbetsgången för uppförande av vindkraftverk indelad i olika processer; 
projektering, tillståndsansökan, uppförande och drift. Det finns flera företag som 
projekterar för vindkraftanläggningar i Norrbotten, bland annat Vindkompaniet AB, 
Nordanvind vindkraft AB samt Nordex AB.  
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Teknik – funktion 
Det finns olika typer av vindkraftverk, men det som är gemensamt är omvandlandet av 
vindens rörelseenergi till elektrisk energi. Den sammanfattande beskrivningen av ett 
vindkraftverks funktion kommer i stort sett från OPET Sweden (hemsida).  
 
Turbinen består oftast av två eller tre turbinblad och ett nav. Turbin och maskinhus 
sitter placerade ovanpå tornet som i dag oftast är 50-80 m högt. Med ett styrsystem kan 
övervakning ske och inställningar justeras. Girmotorn riktar turbinen i vindens riktning. 
När vinden driver turbinen överförs rörelseenergin från primäraxeln till en växellåda. 
Då växellåda används är avsikten att kunna öka varvtalet. Via sekundäraxeln överförs 
rörelseenergin från växellådan till generatorn. På sekundäraxeln sitter en skivbroms 
med vilken vindkraftverket kan bromsas och stoppas. Se Figur 1 för illustration av ett 
vindkraftverk. 
 
Med hjälp av en generator omvandlas rörelseenergin sedan till elektrisk energi och 
transformatorn anpassar den elektriska energin för vidare distribution på nätet. 
 

               
Figur 1. Vindkraftverk. Källa: OPET Sweden hemsida. 
 

Tillgång på Vind 
Vindenergikarteringar bygger på beräkningar från ett fåtal fasta mätstationer fördelade 
över ett större område. Vindens energi mäts i hur många kWh som en vertikal 
kvadratmeter av lufthavet årligen innehåller [kWh/(m2*år)]. Teoretiskt kan vindkraftverk 
utnyttja maximalt 58 % av denna energi. Områden som är svåra att kartera är där 
terrängen är komplex samt om det är långt till närmaste referensstation (t ex flygplats) 
(Boverket, 2003). 
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Mätmetoder 
De vanligaste metoderna bygger på en mätmodell (SAR) utvecklad av Risø Forsknings-
station i Roskilde (Danmark). SAR mäter havsytans kortvågiga gravitationsvågor vilka 
sedan kan översättas till vindhastighet. För fjällområden med ojämn och komplex 
topografi kan denna metod kompletteras med CFD-teknik (Computer Fluid Dynamics). 
Vindmätningar vid Suorva har visat att MIUU- modellen (utvecklad vid Uppsala 
Universitet) ger en god bild av rådande vindförhållanden i fjällmiljöer med förekomst av 
höga medelvindhastigheter i fjälldalgångar (Länsstyrelsen, 2000).  

Vindkarterade områden 
SMHI gjorde redan 1994 en klassning av vindenergi i Sverige (se Figur 2) och resultatet 
har sedan utvärderats för områden i södra Sverige, med bra resultat (Krieg, 1999). Under 
år 2000 utfördes en vindkartering av sträckan från Piteå till Haparanda, men denna anses 
ha varit för grovmaskig och har därmed inte kunnat ge tillräckligt underlag för 
vindprojekteringar (Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2000). Vindkarteringen i Norrbotten 
är för de flesta områden endast generell och ger därför inte ett bra underlag för 
vindkraftsprojektering. En ytterligare kartering är planerad och ska vara klar senast 2006. 
Uppdraget ska utföras av Uppsala universitet (Boverket, 2003).  
 

 
   
Figur 2. Vindklasser i Sverige 
Källa: OPET Sweden hemsida. 

 
 
 
Sverige har högre genomsnittlig vindhastighet än många 
andra länder och därmed goda förutsättningar för vindkraft. 
Under höst- och vinterhalvåret, när elbehovet är som störst, 
blåser det också mest. Det är viktigt att platsen där en 
vindkraftanläggning placeras har energirika genom-
snittsvindar (OPET Sweden hemsida). 
 
SMHI har delat in områden i olika vindklasser som sträcker 
sig från A till E, där A är högsta och E den lägsta 
vindklassen. För Norrbottens län finns de bästa områdena i 
fjällkedjan och längs med kusten i smala stråk I Sverige 
finns inga A-klassade områden. De bästa områdena i 
Norrbotten är B-klassade. Dessa är bra områden även i ett 
internationellt perspektiv. (OPET Sweden hemsida). 
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Beslutsprocess  
Enligt Boverket (2003) krävs flera tillstånd för att uppföra en vindkraftsanläggning, 
bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) och ett eller flera tillstånd enligt Miljöbalken 
(MB). En översyn av MB pågår – den s k miljöbalksutredningen - som bland annat 
innehåller en översyn av en klassning av vindkraft utifrån storlek. I dag klassas 200 MW 
fossilkraft lika som 10 MW vindkraft.. Dessutom kan det finnas krav på en utredning och 
tillstånd om anläggningen kan komma att påverka fornlämning enligt Kulturmiljölagen 
(KML). Se tabell 2 för sammanställning av krav som kan komma att påverka 
vindkraftsanläggningar med en total uteffekt på 1 MW eller mer. För havsbaserade 
vindkraftverk krävs det särskilt tillstånd för bottenundersökningar, ledningsdragning samt 
för att ta ett område i anspråk. Det krävs dessutom alltid tillstånd från markägaren, var 
anläggningen än ska placeras. För mindre vindkraftsanläggningar, med en total uteffekt 
mindre än 1 MW, är kraven lägre (Boverket, 2003).  
 
I fjällen krävs beslut om markupplåtelse på statens mark ovan odlingsgränsen. Enligt 
rennäringslagen får nyttjanderätten inom detta område endast upplåtas om det kan ske 
utan avsevärd olägenhet för renskötseln. Beslut fattas av länsstyrelsens rennärings-
delegation. Rådlighetstillstånd för havet och kontinentalsockeln söks hos Kammar-
kollegiet. Dessa samråd syftar bl a till att undersöka vilka farhågor som föreligger kring 
aktuella projekt så att dessa kan bemötas/behandlas i MKB. Man kan i princip inrymma 
dessa begrepp med att det alltid krävs tillstånd från markägaren.  
 
 
Tabell 2. Krav för större vindkraftsanläggningar på land (Boverket, 2003).  
storlek Miljöbalken Plan- och bygglagen  Kulturmiljölagen 
 
≥ 10 MW 

Regeringen 
tillåtlighetsprövar. 
Miljödomstolen prövar 
villkor. MKB krävs. 

Bygglov krävs. Detaljplan 
eller områdesbestämmelser 
kan krävas. 

Tillstånd kan krävas.

>1 MW men  
< 10 MW 

Tillstånd hos Länsstyrelsen/ 
Miljöprövningsdelegationen. 
MKB krävs. 

Bygglov krävs. Detaljplan 
eller områdesbestämmelser 
kan krävas. 

Tillstånd kan krävas.

 
 
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att beskriva direkta och indirekta 
effekter på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö 
(Länsstyrelsen, 2000). 
 
Samråd enligt MB drivs av projektör och samråd enligt PBL drivs av kommunen. Om 
samråden kunde integreras bättre skulle processen bli enklare och troligtvis skulle även 
tid kunna sparas. Det har även funnits olikheter i bedömningen hos olika myndigheter. 
Därför behövs tydliga riktlinjer och rekommendationer. En handbok har utarbetats i detta 
syfte av Boverket (2003). För att underlätta beslutsprocessen behövs också fler 
utredningar över hur olika arter påverkas av vindkraft (Christer Sundquist, 2003-06-18).  
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Överföring av elkraft – Kraftnätet 
Överföringen av elkraft från Norrbottens län berör inte enbart vindkraften, utan all 
elproduktion, p g a att det finns ett begränsat kapacitetsutrymme som flera ska samsas 
om. Det får effekter för all ytterligare el som i framtiden produceras m h a förnybara 
energikällor i Norrbotten, d v s även för el från bioenergieldade kraftvärmeverk. Den 
framtida teoretiska potentialen för förnybar el från kommunal kraftvärme kopplad till det 
befintliga fjärrvärmenätet i Norrbotten ligger på uppemot 1 TWh.  
 
En utbyggnad av överföringskapaciteten söderut kan möjligen ses som en viktig 
regionalpolitisk åtgärd för att ge energiföretagen i Norrland en framtida möjlighet att vara 
med och sälja el från förnybara energikällor på den öppna europeiska elmarknaden.  
 
Det svenska stamnätet, som bland annat byggts upp för att kunna förse Syd- och 
Mellansverige med el från de norrländska älvarna, omfattar kraftledningar och stationer 
för spänningsnivåerna 220 och 400 kV (kilovolt) som Svenska Kraftnät ansvarar för. I 
övrigt finns det ett regionalt nät på 130 kV för distribution av elenergi. I Norrbotten är 
stamnätet (400 kV) uppbyggt med hänsyn till den största producenten (Luleälvens 
kraftstationer) samt överföring till närliggande länder (Nordnorge och Nordfinland) 
(Länsstyrelsen, 2000). Se Bilaga 1 för stamnätets sträckning. 
  
Överföringskapaciteten från Norrbotten och söderut är anpassad till den installerade 
kraftstationseffekten i Luleälven och ligger normalt på 2.700 MW. Toppar i produktionen 
infaller under perioder då tillgången på vatten är stor i Luleälven och i Nordnorge. 
Förbrukningstopparna sker regelbundet morgon och kväll (Länsstyrelsen, 2000).  
 
Svenska Kraftnät uppskattar att om tillskottet i kraftproduktion från Norrland skulle 
motsvara en effekt på ca 1.000 MW skulle en förstärkning och utbyggnad av stamnätet 
krävas med en eller flera 400 kV-ledningar, samt ombyggnationer i 
anslutningsstationerna (länsstyrelsen, 2000). Meningarna går dock isär i denna fråga. 
Lennart Söder, Professor i Elektriska Energisystem vid KTH har kritiserat utredningen 
från Svenska Kraftnät (2002). Sveca & Söder (2002) har studerat konsekvenserna för 
integration av större mängder vindkraft i norra Sverige. Enligt beräkningar från denna 
rapport kan antagligen mer än 3.000 MW vindkraft installeras i Norrland innan det är 
ekonomiskt motiverat att bygga ut stamnätet.  
 
En slutsats är att detta område skulle behöva utredas mer, bl.a. för att en tydligare 
lokalisering av lämpliga vindkraftområden ska kunna göras med tanke på bland annat 
överföringskapacitet samt närhet till stora elförbrukare. Ur norrbottniskt perspektiv skulle 
det även vara intressant att studera grundförutsättningar och teknikutveckling för 
vindkraft ur ett mer lokalt och regionalt perspektiv än vad som gjorts hittills. Dessutom är 
Sverige anslutet till den Nordiska elbörsen, vilket innebär att det sker export och import 
av el via Nordnorge och Nordfinland. Överföringen av elkraft behöver alltså inte ske via 
södra Sverige. 
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Miljöaspekter 

Fördelar 
Enligt Vindkraftutredningen (SOU 1999:75) är miljöfördelarna att ”Vindkraften är 
förnybar, ger inga försurande och övergödande effekter och bidrar inte till växthus-
effekten”.  
 
Ett vindkraftverk med en effekt på 1 MW kan varje år producera ca 2.500 MWh, vilket 
motsvarar behovet av hushållsel i 500 villor. Efter ca fyra månaders drift i ett bra 
vindläge har ett modernt vindkraftverket producerat så mycket energi som det gått åt för 
att tillverka det (SOU 1999:75). 

Nackdelar 
Den negativa miljöpåverkan från vindkraftanläggningar är främst lokal genom ljud, 
skuggor, reflexer och förändrad landskapsbild. Den visuella effekten av vindkraftverk 
kan dock även uppfattas som positiv. Påverkan på närliggande växt- och djurliv uppstår 
även vid byggnation av vägar och fundament samt kabeldragning (Länsstyrelsen, 2000). 
De negativa effekterna upphör efter nedtagning.  
 
Lokalisering av vindkraftverk bör kunna ske på ett sätt som inte leder till stora intrång i 
värdefulla natur- och kulturmiljöer och med hänsyn till naturens långsiktiga produktions-
förmåga, biologiska mångfald samt friluftslivet (Proposition 1997/98:145).   

Stöd till Vindkraft 
Ett nytt system med elcertifikat infördes den 1 maj 2003. Detta system syftar till att ge en 
ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Producenter av förnybar el 
får certifikat, av Energimyndigheten efter registrering hos Svenska kraftnät, för varje 
levererad MWh el. Det blir obligatoriskt för elanvändare att köpa en viss mängd certifikat 
i förhållande till sin elförbrukning (den så kallade kvotplikten). Kvotplikten kommer 
stegvis att öka enligt tabell 3 (prop 2001/02:143). Försäljningen ger producenterna en 
extra intäkt och tanken är att detta ska ge bättre ekonomiska villkor för miljöanpassad 
elproduktion. (se Energimyndigheten hemsida, www.stem.se) 
 
Certifikaten ska ersätta de tidigare stöden, som fasas ut nu. Stöden har tidigare utgjorts av 
ett investeringsstöd och en miljöbonus till vindkraftproducenten, samt ett särskilt stöd till 
köparen av vindkraft (9 öre per kWh). Investeringsstödet var 10 % av investeringen år 
2002 (Energimyndigheten hemsida). ”Nioöringen” avskaffades 1 jan 2003. Nuvarande 
miljöbonus till vindkraften, för närvarande 18,1 öre/kWh kommer att trappas ned enligt 
Tabell 3 (prop 2001/02:143).  
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Tabell 3. Övergångsregler för miljöbonus för vindkraft. Källa: prop 2001/02:143.  
 
Övergångsregler för vindkraftens 
miljöbonus 

Stegvis ökning av kvotplikten 

År Nivå (öre/kWh) År Procent (%) 
2003 18  2003 8,4 
2004 16 2004 7,7 
2005 14 2005 9,7 
2006 12 2006 11,7 
2007 9 2007 13,1 
2008 7 2008 14,2 
2009 5 2009 14,9 
2010 0 2010 15,6 
 

Forskning och utveckling 
Vindforsk heter ett nytt forskningsprogram som startat under 2002 och ska pågå till år 
2004. En avsikt med forskningsprogrammet är att få till stånd ökad samverkan mellan 
forskningsinstitutioner och olika intressenter inom vindkraftsområdet. Detta i syfte att 
formulera och lösa relevanta forsknings- och utredningsuppgifter. Programmet innehåller 
både en del för grundläggande forskning och en tillämpad del, med näringslivs-
finansiering. Inom programmet ska kunskap byggas upp och spridas (Energimyndigheten 
hemsida).  
 
Energimyndigheten finansierar också forskning som bland annat bedrivs vid Flygtekniska 
Försöksanstalten (FFA), Institutionen för Elkraftteknik vid Chalmers tekniska högskola, 
Meteorologiska institutionen vid Uppsala universitet (MIUU) och vid Sveriges Lant-
bruksuniversitet (SLU) i Alnarp (Energimyndigheten hemsida). 
 
Utvecklingen av tekniken går ganska fort och inriktningen går mot större vindkraftverk 
med högre effekt, längre vingar samt högre torn. Det gör att tillståndsansökningarna för 
större vindkraftanläggningar främst baseras på ungefärligt antal verk och totalhöjd under 
150 m (H-E Flodin, 2003-08-06). 
 
Genom exempelvis Sveriges vindkraftkooperativ kan vindkraftel köpas genom andelar i 
föreningen. En andel kostar 4.000 kr och berättigar till köp av 1.000 kWh vindel per år 
till en kostnad av 34,5 öre/kWh exklusive fast nätavgift (Sveriges vindkraftkooperativ 
hemsida). På grund av högt elpris har intresset i Sverige ökat det senaste halvåret. För 
närvarande står många i kö för att få köpa vindkraftsandelar (H-E Flodin, 2003-08-06). 
 
Energimyndigheten har fått i uppdrag enligt förordningen om hushållning med mark- och 
vattenområden (SFS 1998:896) att lämna uppgifter till länsstyrelserna om områden som 
myndigheten bedömer vara av riksintresse för energiproduktion och energidistribution 
enligt Miljöbalken kap 3. Detta arbete ska göras i samråd med Boverket, centrala 
förvaltningsmyndigheter och länsstyrelser. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att lämna 
förslag på riksintresseområden till Energimyndigheten senast den 14 november 2003. 
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Projektutvärdering 

Allmänt 
I dagsläget finns två vindkraftanläggningar i Norrbottens län med total uteffekt över  
1 MW, samt en försöksanläggning på 0,6 MW i drift (Tabell 3). Tillstånd har medgivits 
till ytterligare fem som ännu inte uppförts. Därtill kommer de vindkraftanläggningar som 
är under prövning av länsstyrelsen eller regeringen. Ett urval av dessa kan ses i Tabell 4.  
 
Merparten av effekten för de vindkraftanläggningar i Norrbotten som fått tillstånd är 
koncentrerade till kusttrakten (ca 48 MW). Därefter kommer fjälltrakterna (ca 16 MW) 
och inlandet (ca 10 MW). Totalt blir detta 74 MW. Det skulle kunna innebära en el-
produktion på ca 185 GWh per år (beräkning enligt SOU 1999:75, där årsproduktion för 
ett vindkraftverk på 1 MW sätts till ca 2,5 GWh). Detta är ett steg i linje med att Läns-
styrelsen uppskattar att  vindkraft i Norrbottens län skulle kunna producera 300 GWh el 
till år 2005 (länsstyrelsen, 2000).  
 
Tabell 3: Vindkraftanläggningar i Fjällområdet, inlandet och kusttrakterna, som har fått 
tillstånd. Källa: Länsstyrelsen i Norrbottens län (2003)  samt H-E Flodin, 2003-08-06. 
Kommun Plats Antal 

verk 
Total uteffekt 
(MW) 

Tillstånd 
(j/n) 

Uppfört 
(j/n) 

Projektör 

Fjälltrakten       
Kiruna Peurravaara 6 5,4 j  j VK 
Kiruna Pahtohavare 7 9,9 j  n VK 
Jokkmokk Suorva 1 0,6 j  j SV 
   Summa: 15,9    
Inlandet       
Övertorneå Etua Aapua 11 9,9 j n VK 
   Summa: 9,9    
Kusten       
Piteå Pithomen 2 1,32 j j NVkr 
Haparanda Seskarö 5 6,5 j n Nx 
Kalix Axelsvik 3 4,5 j n Nx 
Piteå Bondön 18 36 j n NVkr 
   Summa: 48,32    
       
VK= Vindkompaniet AB, SV= Suorvavindkraft KB, NVkr= Nordanvind vindkraft AB, Nx= Nordex AB 
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Tabell 4: Ett urval av de vindkraftanläggningar i Norrbotten som är under prövning eller 
projektutveckling. Källa: Peter Kalla, 2003-06-10 samt H-E Flodin, 2003-08-06. 
Kommun Plats Antal 

verk 
Total 
uteffekt 
(MW) 

Tillstånd 
(j/n) 

Projektör 

Kiruna Riphacocchkka 7 9,9 n VK 
Piteå  Klockgrundet 

(2 områden) 
 
- 

 
ca 120 

 
n 

 
NVkr 

Luleå  Marakallan - ca 330 n VV 
VK= Vindkompaniet AB, NVkr= Nordanvind vindkraft AB, VV= Ventovarium AB 
 

Jokkmokk 
I Jokkmokks kommun fick en försöksanläggning i Stora Sjöfallets nationalpark i Lapp-
land (Suorva) tillstånd för drift i 10 år. Verket uppfördes 1998 och heter Biegg-Ål´mai 
på samiska och betyder Vindmannen. Den totala uteffekten är 0,6 MW (OPET Sweden 
hemsida). En efterbehandlingsplan för återställning av området har upprättats (Vattenfall 
hemsida). 
 
1998 gav länsstyrelsen tillstånd till att bygga försöksanläggningen och Energi-
myndigheten gav stöd för uppförandet. Verket är uppfört och drivs av Vattenfall, men en 
liten del av verket ägs av privatpersoner som är lokalt organiserade i ”Vindkraft i Suorva 
ekonomiska förening” (OPET Sweden hemsida). 
 
Förhoppningen med anläggningen är att vinna kunskap om att driva ett vindkraftverk i 
kallt klimat. I ett treårigt utvärderingsprojekt har bland annat acceptansförmåga, 
produktionsförmåga, miljöpåverkan och ljudutbredning studerats. Enligt Elforsks års-
rapport producerade verket mer energi än något annat verk av samma storleksklass i 
Sverige (OPET Sweden hemsida). Förutom den goda vindtillgången är en av orsakerna 
till den höga elproduktionen den kalla vinden. Kall vind är tät och producerar därför 
mycket energi (Vattenfall hemsida). 
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Kiruna 
I Kiruna kommun har vindkraftsanläggningarna Peurravaara (total uteffekt 5,4 MW) 
och Pahtohavare (total uteffekt 9,9 MW) fått tillstånd för byggnation. Riphacohkka 
(total uteffekt 9,9 MW) har däremot inte fått tillstånd ännu. Vindkraftanläggningen 
Peurravara driftsattes år 2001. Tre av verken har svenska ägare och tre danska. 
Pahtohavare har ännu inte uppförts eftersom försäljningen av anläggningen inte är klar. 
Dessa tre anläggningar projekteras av Vindkompaniet AB (Peter Kalla, 2003-06-10). 
 
För vindkraftanläggningen Riphacohkka utreder miljödepartementet om ärendet ska 
tillåtlighetsprövas av regeringen efter påtryckningar från Naturvårdsverket. Detta trots att 
projektet har en sammanlagd uteffekt av 9,9 MW, vilket enligt miljöbalken är ett 
länsstyrelseärende. Länsstyrelsen bereder ärendet fram till beslut oaktat om regeringen 
finner att den ska pröva tillåtligheten eller ej. 
 
Peurravaara och Pahtohavare ligger i områden som tidigare brukats av gruvnäringen eller 
i dess närhet. Riphacohkka däremot, ligger i ett område nära gränsen för obrutet fjäll och 
på tidigare oexploaterad mark. Området har dock enligt översiktsplanen för Kiruna 
kommun bedömts som lämpligt för vindkraftsetablering. Kiruna kommun har klassat åtta 
områden som lämpliga för vindkraftsetableringar (Kiruna kommun hemsida och Maj-Lis 
Mickelsson 2003-07-10).  
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Piteå och Luleå 
Det finns i dagsläget två vindkraftverk uppförda längs med Norrbottens kust. De finns på 
Pitholmen (total uteffekt 1,32 MW) i Piteå kommun. Verken ägs av en dansk 
privatperson. Tillstånd har även givits för att uppföra en vindkraftanläggning på Bondön 
med total uteffekt på 36 MW. Dessa två anläggningar har projektutvecklats av 
Nordanvind vindkraft AB (H-E Flodin, 2003-08-06). Beslutet om tillåtlighet togs av 
regeringen. Bondön blir av landbaserade vindkraftanläggningar den hittills största i 
Sverige (Norrbottenskuriren, 2003-06-18 och 2003-06-19).  
 
I Piteå kommuns nyligen antagna översiktsplan och detaljplan har Bondön reserverats för 
vindkraftsändamål. På Bondön finns bara en bofast som också är den ende markägaren. 
Den planerade produktionen (ca 83 GWh per år) motsvarar en sjättedel av Piteå kom-
muns och dess innevånares elförbrukning. Kappa och SCA:s pappersbruk i Piteå är 
undantaget beräkningen om elförbrukning (Tomas Öman, 2003-07-02).  
 
I Piteå kommuns översiktsplan anges bland annat att den allmänna inriktningen för 
energianvändningen är att den ska utgöras av förnyelsebara energikällor till industri och 
uppvärmning. Dessutom ska Piteå vara självförsörjande på energi till industri och 
uppvärmning (Piteå kommun hemsida). 
 
I Piteå och Luleå har samråd påbörjats för ett havsbaserat vindkraftsområde, 
Klocktärnan (Piteå) som indelas i Klockgrundet och Tärngrundet och Marakallan 
(Luleå) (H-E Flodin, 2003-08-06). Dessa områden har rekommenderats som lämpliga för 
storskalig vindkraft av Boverket. Till största del är detta område grundare än 25 m, men 
delar av området berörs av farleder/säkra sjövägar och riksintresse för friluftsliv 
(Boverket hemsida). Huvuddelen av området ligger mer än 3 mil från fastlandet. 
Nordanvind Vindkraft projektutvecklar Klocktärnan och Ventovarium AB Marakallan. 
Ventovarium har ansökt hos Energimyndigheten om att Marakallan skall bli ett 
pilotprojekt för undersökning och projektstudier (H-E Flodin 2003-08-06).  
 
Det finns i dagsläget ingen separat vindkraftpolicy för Luleå kommun. Det finns dock ett 
pågående planarbete för vindkraftverk i ett annat område i Luleå och ytterligare 
diskussion angående vindkraft vid Marakallan kommer att föras (Gunilla Selin 2003-08-
07).  
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Sammanfattande problem 
• Vindförhållanden i Norrbotten är osäkra. Det är en följd av få vindkarteringar, 

varierande terrängförhållanden samt långa avstånd till referenspunkter.  
• Lokaliseringen prövas bland annat enligt PBL och MB. Fler lagar och lagområden 

också kan beröras. Samråd enligt MB drivs av projektör och samråd enligt PBL 
drivs av kommunen. Denna process kan vara tidskrävande. I Norrbotten 
sammanfaller områden där det blåser mycket, främst i kusten och fjällen, med 
områden där det föreligger stora konfliktrisker med motstående intressen.  

• En uppfattning är att tillståndsprocessen inte är rimlig i förhållande till den 
miljöpåverkan som ett vindkraftverk förorsakar (Michael Henriksson, 2003-08-
11). Vindkraftanläggningar med en uteffekt på minst 10 MW klassas enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet (SFS 1998:899) som miljöfarlig 
verksamhet och ska tillåtlighetsprövas av Regeringen. Detta kan ställas i relation 
till en förbränningsanläggning som ska ha en effekt på mer än 200 MW för 
klassas på liknande sätt. 

• Enligt uppgift utgör den avreglerade Svenska elmarknaden en osäkerhet vid 
etablering av nya anläggningar för elproduktion, eftersom det rörliga elpriset gör 
att det är svårt att beräkna återbetalningstid för nya investeringar. Det finns några 
få stora elbolag som dominerar marknaden (Michael Henriksson, 2003-08-11). 

   
 
Sammanfattande fördelar 

• I områden som tidigare använts för till exempel industriell verksamhet blir det 
ofta en mindre konfliktrisk vid vindkraftetablering.  

• Det finns flera kommuner som har med vindkrafts- och energifrågor i översikts-
planeringen. Detta underlättar vid tillståndsansökning för vindkraftanläggningar.  

• Försöksanläggningen i Suorva har givit mycket kunskap, främst angående drift av 
vindkraftverk i kallt klimat. Vindkraftverket i Suorva är ett av de effektivaste i 
världen i sin storleksklass och genererar mer el än tidigare beräknat. Osäkerheten 
kring byggande av vindkraft i  avlägsna och glest befolkade regioner kan hänga 
samman med att det finns otillräcklig information om rådande vindförhållanden.  
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Bilaga 1 

 
Källa: Svenska Kraftnät från Länsstyrelsen (2000) 
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