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Förord 
 

En viktig egenskap hos en väl fungerande elmarknad är dess förmåga att på 
ett effektivt sätt möta en ökad efterfrågan på el och således möjliggöra inve-
steringar i ny elkraftsproduktion. Här spelar de olika tillståndsprocesserna för 
olika kraftslag en betydande roll. Om inte tillståndsprocesserna fungerar på 
ett tillfredsställande sätt försvåras nyinvesteringar något som kan medföra 
onödigt höga elpriser.  

Idag är elmarknaderna i de nordiska länderna starkt marknadsmässigt inte-
grerade (inte minst via Nordpool) men tillståndsprocesserna skiljer sig åt 
mellan länderna. För att belysa viktiga skillnader i tillståndsprocesser i Norden 
och andra västländer, dess konsekvenser samt peka på möjliga förändringar i 
det svenska systemet har ett Market Designprojekt genomförts av forskare 
vid Avdelningen för samhällsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Denna 
rapport sammanfattar de viktigaste resultaten från detta forskningsprojekt, 
“Tillståndsprocesser för ny elproduktion i Norden” (projekt 4403), som finan-
sierats av Market Design programmet. Programmet initierades år 2000 i syfte 
att fördjupa kunskaperna kring hur avreglerade elmarknader fungerar. 
Programmet finansieras av Nordiska elföretag, Energimyndigheten i Sverige 
och EBL-Kompetanse i Norge. 
 
De övergripande frågeställningar som främst behandlas i denna studie är: (a) 
vilka viktiga skillnader i tillståndsprocesser för ny elproduktion finns mellan 
länder och vilka är de ekonomiska konsekvenserna av dessa skillnader?; samt 
(b) vilka är förutsättningarna för en reformering av den svenska 
tillståndsprövningen i ljuset av de internationella erfarenheterna? 

Författarna vill tacka de personer som varit knutna till projektets referens-
grupp under hela eller delar av projekttiden: Peter Fritz (EME Analys), Mats 
Nilsson (Vattenfall), Lennart Sandebjer (Svensk Energi), Bengt Hanell (El-
forsk), Ulf Wikström (Fortum), Martin Luthander (Vattenfall), Stefan Hellmer 
(f.d. Energimarknadsinspektionen), Hans Ohlsson (E.ON. Vind) samt Carola 
Lindberg (Energimyndigheten). Den analys och de åsikter som framförs (samt 
eventuella felaktigheter) är dock endast författarnas och ska inte tillskrivas 
någon annan person eller organisation.  

 
Mer information om Market Design-programmet, rapporter och aktuella 
evenemang hittar du på programmets hemsida www.marketdesign.se.  
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Sammanfattning 
 

Denna rapport sammanfattar de viktigaste resultaten från forskningsprojektet 
“Tillståndsprocesser för ny elproduktion i Norden” (projekt 4403), som finan-
sierats av Elforsk (Market Design programmet) under perioden 2007-2008. 
Projektet har syftat till att analysera och jämföra de svenska tillståndspro-
cesserna för ny elproduktion med motsvarande processer i andra länder. 
Speciell uppmärksamhet har ägnats den rättsliga prövningen av vindkraftverk 
och kärnkraftsreaktorer i Sverige samt jämförelser med främst de nordiska 
länderna.  

Globaliseringen samt de omfattande avregleringarna av många länders 
elmarknader har fört med sig ett ökat fokus på effektiva marknadsregler och 
design, och inte minst på tillståndsprocessernas möjliggörande – och således 
inte enbart dess skyddande – funktioner. Den dubbla rollen för tillståndspro-
cesserna innebär att det är viktigt att tydliggöra hur samt i vilken mån den 
rådande lagstiftningen i olika länder möjliggör investeringar i ny elkraft sam-
tidigt som den inte ger upphov till betydande skador på hälsa och miljö. Stora 
skillnader länder emellan kan snedvrida konkurrensen på väl integrerade 
elmarknader såsom den nordiska marknaden och eventuellt leda till en kost-
nadsineffektiv introduktion av nya kraftkällor. Detta motiverar sammantaget 
en jämförande studie av tillståndsprocesser för ny elproduktion i olika länder.  

En viktig egenskap hos de nationella regelsystem som styr den fysiska plane-
ringen och tillståndsgivningen för ny elproduktion rör i hög grad frågan om 
hur den formella makten fördelas mellan nationella och lokala myndigheter. I 
rättssystem där lokala myndigheter har en stor möjlighet att påverka den 
fysiska planeringen finns alltid en risk att det uppstår svårigheter att skapa 
legitimitet för – och därför genomdriva – investeringsprojekt som är viktiga ur 
ett nationellt perspektiv. I sådana decentraliserade system skapas ofta ett 
intresse (bland exploatörer, myndigheter etc.) för att utforma strategier som 
kan öka den lokala legitimiteten för energiprojekt (t.ex. former för lokalt 
ägande, kompensationsmekanismer etc.). I rapportens andra kapitel presen-
teras en rad exempel på hur olika länder under senare år effektiviserat sina 
tillståndsprocesser för ny elproduktion. Exemplen belyser inte minst hur vissa 
länder infört en mer centraliserad process samt en rad åtgärder som syftar till 
att öka den lokala acceptansen för nya projekt. I ett avslutande avsnitt disku-
teras också vilka effekter en framtida internationalisering av stödsystemen till 
förnybar el kan få på tillståndsprocesserna i Europa. En viktig slutsats är att 
en fullständig harmonisering av tillståndsprövningen länderna emellan är med 
stor sannolikhet inte önskvärd och inte heller politiskt genomförbar. Det hu-
vudsakliga syftet med tillståndsprocesserna är att hantera intressekonflikter 
och externa kostnader, och dess är ofta av lokal natur (t.ex. partikelutsläpp, 
buller etc.). Olika länder har olika naturliga förutsättningar samt preferenser 
gentemot sådana lokala effekter.  

I rapportens tredje kapitel ges en historisk översikt av utvecklingen av 
elkraftsystemen i Sverige och Norden. Kapitlet diskuterar bl.a. hur skillnader i 
produktionsorganisatoriska traditioner samt offentliga maktstrukturer kan 
bidra till förståelsen av elkraftssystemens utveckling. Sammantaget finns det i 
Sverige en stark politisk kultur av kommunal beslutanderätt över den fysiska 
planeringen, och detta skiljer sig i ganska betydande grad från de andra nor-
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diska länderna och representerar samtidigt ett viktigt hinder mot en effektiv 
etablering av t.ex. vindkraftverk i landet. De olika traditionerna av offentliga 
maktstrukturer i de nordiska länderna har – vid sidan av tekniska traditioner 
och förekomsten av inhemska energiresurser – också spelat en viktig roll för 
hur de respektive elkraftsystemen byggts ut under 1900-talet. Centrala inslag 
i det energisystem som byggts upp i Sverige under de senaste hundra åren i 
samarbete mellan stat och privata intressen lever kvar i det energisystem vi 
har idag och påverkar våra möjligheter att förändra det.   

Rapportens fjärde kapitel analyserar tillståndsgivningens roll i etableringen av 
vindkraftverk i fyra europeiska länder: Sverige, Danmark, Norge och England. 
En viktig slutsats är att de danska, brittiska och norska systemen för fysisk 
planering erbjuder alla större möjligheter för staten att rättsligt genomdriva 
en nationell vindkraftspolitik. Det danska plansystemet är exempelvis starkt 
vertikalt integrerat på ett sätt som inte är fallet i Sverige, och innehåller en 
s.k. ”ramstyrning” vilken innebär ett aktivt utpekande av områden för vind-
kraftsändamål. Det norska systemet är i likhet med det danska vertikalt 
integrerat genom att den nationella planen sätter upp mål som ska imple-
menteras regionalt och lokalt. Den norska regeringen har dessutom utfärdat 
förhållandevis detaljerade riktlinjer för planeringen och lokaliseringen av 
vindkraftverk, inte minst för hur olika typer av intressekonflikter ska hante-
ras. Dessa riktlinjer är inte lagligt bindande men de underlättar för projek-
tören då det gäller att leva upp till de nationella målsättningarna. I Sverige 
finns en form av nationell fysisk planering uttryckt i miljöbalkens hushåll-
ningsbestämmelser. Dessa bestämmelser ger dock svag vägledning i de flesta 
fall, ibland knappt någon. Om ett visst område bedöms vara av riksintresse 
för vindkraft, ger reglerna ett visst skydd för detta område mot markanvänd-
ning som försvårar produktion där, men det ger inte något uttryckligt stöd för 
att få uppföra vindkraftverk där. Om sedan samma område är av riksintresse 
även för annat, konkurrerande ändamål (t.ex. naturskydd), ger reglerna 
beslutsfattaren ett mycket stort skönsutrymme vid avvägningen. Den bety-
dande makt som kommunerna besitter i Sverige förstärks också av den 
kommunala vetorätten.  

Överlag i de nordiska länderna är möjligheterna till medborgarsamverkan 
goda, och på grund av förekomsten av flera tillstånd finns också flera möjlig-
heter till överklaganden. En viktig skillnad mellan Sverige och Danmark är 
dock att det i det senare fallet finns mindre utrymme för framgångsrika över-
klaganden från vindkraftsmotståndare under de senare delarna av projekt-
tiden. Detta har att göra med att den danska tillståndsprocessen i högre grad 
bygger på typgodkännanden och gränsvärden kopplade till vindkraftverk 
(gällande t.ex. buller, skuggbildningar etc.) medan den svenska lagstiftningen 
endast erbjuder mycket vaga riktlinjer för hur olika intresseavvägningar ska 
åstadkommas. De mer allmänt hållna reglerna i Sverige skapar således ett 
större incitament att överklaga eftersom chansen till framgång är större. 
Detta förklarar delvis varför handläggningstiderna för vindkraftsärenden 
normalt sett varit längre i Sverige jämfört med såväl Norge som Danmark.  

Den svenska tillståndsprocessen för vindkraft medför tydliga merkostnader för 
projektören, och försvårar därmed utbyggnaden. Dels uppstår direkta kost-
nader i form av arbetstid, administration etc., men än viktigare är den ökade 
osäkerhet om projektets framtida intäkter och kostnader som uppstår då 
processen drar ut på tiden. Ju större osäkerhet desto högre kan det avkast-
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ningskrav bli som tillämpas vid investeringsbedömningen, och vindkraftens 
relativa kapitalintensitet innebär att dess ekonomi är starkt avhängig detta 
avkastningskrav. Det finns dessutom ett antal skäl till varför utbyggnaden i 
Sverige inte sker på ett kostnadseffektivt sätt. Dessa skäl är främst kopplade 
till: (a) det kommunala planmonopolet som tenderar att ge hög prioritet åt 
anläggningarnas inverkan på lokalsamhället men mindre vikt åt de privata 
produktionskostnaderna (t.ex. gynnsamma vindförhållanden, låga nätanslut-
ningskostnader etc.); (b) miljöbalkens s.k. lokaliseringsregel som riskerar att 
främja en utbyggnad som minimerar vindkraftens miljökostnader snarare än 
dess totala samhällsekonomiska kostnader; samt (c) att småskaliga investe-
rare (t.ex. lantbrukare) kan sakna den uthållighet och de resurser som krävs 
för att ta sig igenom prövningsförfarandet trots att de äger mark där de eko-
nomiska förhållandena för vindkraft är mycket goda. 

I rapportens femte kapitel diskuteras den svenska tillståndsprocessen för 
kärnkraft samt hur denna är utformad i jämförelse med andra länder i väst-
världen. Framförallt behandlas vissa principiella och delvis kontroversiella 
frågor som har samband med prövningen. Dessa frågor är bl.a. kopplade till 
lagsystemets tydlighet och effektivitet, möjligheter till medinflytande och 
tillgång till rättslig prövning, samt förekomsten (eller avsaknaden) av tids-
begränsade tillstånd. I det svenska prövningssystemet finns en viss grad av 
dubbelprövning då det gäller huvudfrågan: risken för joniserande strålning. 
Överlappningen mellan lagstiftningen om strålsäkerhet och miljöbalken är 
särskilt tydlig eftersom joniserande strålning numer omfattas av definitionen 
av ”miljöfarlig verksamhet”. Den viktigaste invändningen mot en ändring av 
detta förfarande är att prövningen inte skulle förbli integrerad såsom idag. 
Genom balkens vida ram ska alla miljöfrågor – skydd mot olika slags förore-
ningar, inklusive termisk förorening, transporters störningar, skydd för biolo-
gisk mångfald, hushållning med naturresurser och energi m.m. – prövas i ett 
sammanhang. Den integrerade prövningen sker av miljödomstol vars erfaren-
het av olika slags miljöfrågor är bredare än Strålsäkerhetsmyndighetens.  

I Sverige ges allmänheten goda möjligheter att delta i – och göra sig hörd 
under – tillståndsprocessen, och generellt ökar detta legitimiteten för de 
investeringar som görs. Ett vanligt problem är dock att det ofta är möjligt – 
och dessutom lönar – sig för privatpersoner och andra att överklaga beslut 
sent under projekttiden. Överlag erbjuder den svenska miljöbalken relativt 
goda möjligheter för en koordinerad prövning av flera olika tillstånd, och den 
svenska tillståndsprocessen för kärnkraft framstår som förhållandevis effektiv 
i en internationell jämförelse. 

I rapportens avslutande kapitel försöker vi att lyfta fram några viktiga impli-
kationer och lärdomar från analysen i de föregående kapitlen. Sverige utmär-
ker sig internationellt då det gäller den starka makt som kommunerna besitter 
över den fysiska planeringen av mark- och vattenområde. På grund av den 
starka politiska traditionen av ett sådant decentraliserat plansystem är det 
viktigt att diskutera möjliga förändringar inom ramen för detta. Vi identifierar 
bl.a. följande möjligheter som delvis åstadkommer sådana förändringar:  

• De allmänna hushållningsbestämmelserna i miljöbalken skulle kunna änd-
ras så att riksintresset för t.ex. vindkraft prioriteras vid konflikt med andra 
riksintressen i samband med planläggning och tillståndsprövning, alterna-
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tivt att regeringen får avgöra dessa konflikter redan vid utpekandet av 
riksintresseområden. 

• Det går att stärka det statliga ansvaret för planeringen enligt PBL. Den 
möjlighet som regeringen har att förelägga om detaljplan eller områdes-
bestämmelser skulle kunna ändras till skyldighet att förelägga, t.ex. för att 
genomdriva riksintressen. Vidare kan det statliga inflytandet över plane-
ringen utvidgas så att länsstyrelsen ska pröva kommunala planbeslut även 
i andra fall än som krävs idag. 

• Kortare handläggningstider kan åstadkommas genom att införa explicita 
tidsgränser för tiden mellan ansökan och beslut hos de relevanta myndig-
heterna. Ett sådant förslag innebär samtidigt att resurser kan behöva 
tillföras vissa myndigheter. 

• En verkningsfull åtgärd skulle kunna vara att i viss mån ersätta individuell 
lokaliseringsprövning med generella gränsvärden för t.ex. buller, skugg-
bildning, utsläpp m.m. En ändring i denna riktning skulle innebära att t.ex. 
vindkraftverk förprövas i betydligt mindre utsträckning jämfört med idag, 
och det ger dessutom mindre utrymme för överklaganden sent i tillstånds-
processen. Nationella riktlinjer för hur olika intressekonflikter i samband 
med elproduktionsanläggningar kan också utformas (såsom är fallet i 
Norge).  

• Energimyndigheten har föreslagit att vindkraftverk bör undantas från den 
s.k. lokaliseringsregeln i miljöbalken. I denna rapport argumenteras dock 
för att denna regel spelar en viktig roll i miljöskyddet och det finns andra 
sätt på vilka dess negativa effekter kan reduceras. Statligt ekonomiskt 
stöd till kommunal översiktsplanering för vindkraftsutbyggnad är ett sätt; 
en bra översiktsplanering minskar i praktiken betydelsen av lokaliserings-
regeln. En annan är att i författning utveckla generella, rättsligt bindande 
gränser för olika störningar i linje med det som tas upp ovan, såsom 
buller. Vidare bör allmänna råd innehålla tydliga riktlinjer för bedömningen 
av alternativ. Det bör där antas att vindkraftverk ska förekomma allmänt i 
landet (såsom jordbruk) och att bedömningen av alternativa platser för en 
anläggning därmed måste vara geografiskt begränsad till ett närområde 
(ofta kan det vara kommunen). 

• Det finns ett värde av att i Sverige dra lärdom av de internationella 
erfarenheterna av olika strategier för lokal acceptans (t.ex. lokalt ägande, 
kompensationssystem etc.). Detta är inte minst viktigt i ett land för den 
kommunala makten över markanvändningen är så pass omfattande. Det 
är också viktigt att se över regelsystemet i syfte att identifiera legala 
hinder för sådana arrangemang (t.ex. skatteregler).  

Överlag finns det ett behov av att fortlöpande följa – och utvärdera – utveck-
lingen av tillståndsprocesserna för elproduktion i andra länder, och samtidigt 
identifiera åtgärder som kan genomföras inom ramen för det svenska rättsliga 
och politiska systemet. Elmarknaderna blir alltmer internationaliserade, och 
detta ökar kraven på att utforma en lagstiftning som på ett ändamålsenligt 
sätt kombinerar tillståndsprocessens skyddande roll med dess möjliggörande 
roll.   
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Summary 
 

This report summarizes the most important results from the research project 
“Permitting Processes for New Power Generation in the Nordic Countries” 
(project 4403), which has been funded by Elforsk (Market Design program) 
over the time period 2007-2008. The purpose of the project has been to 
analyze the Swedish permitting processes for new power generation plants 
and compare these to the corresponding processes in other countries. Particu-
lar attention is paid to the licensing of wind power and nuclear power plants, 
as well as to a comparison with the Nordic countries.  

With the globalization and deregulation of energy markets worldwide increa-
sed attention is being paid to efficient market design and legal rules, and not 
least to the enabling – and thus not only the protective – role of plant permit-
ting processes. The dual role of permitting processes implies that it is impor-
tant to assess whether the existing legislations in different countries enable 
investment in new power generation plants while at the same time avoiding 
significant negative impacts on, for instance, public health and the environ-
ment. While electricity markets are increasingly international in scope, licen-
sing procedures and regulations are still highly influenced by national legisla-
tion and legal cultures, and significant differences in permitting and planning 
regulations among countries may negatively affect competition in well inte-
grated markets (such as the Nordic one) and promote a cost-ineffective diffu-
sion of new power plants. For the above reasons it is useful to learn from po-
wer plant licensing procedures, and compare the respective legal procedures.  

An important feature of the national regulations governing permitting pro-
cesses and territorial planning procedures for new power generation concerns 
the question of how formal political power is allocated between national, 
regional and local decision-makers. In legal systems that grant local authori-
ties substantial discretion in influencing permitting processes, it may be 
difficult to gain public trust for – and in the end implement – projects that are 
deemed to be efficient from a national perspective. Such decentralised sy-
stems often induce both investors and national authorities to design strategies 
that aim at increasing local legitimacy for power projects (e.g., compensation 
mechanisms, facilitating local ownership etc.). In the second chapter of the 
report we present a number of examples of how different countries have 
reformed their licensing procedures for new power plants during recent years. 
These examples highlight, for instance, how some countries have enacted a 
more centralized process as well as a number of measures to increase local 
legitimacy and acceptance towards new projects. This chapter also addresses 
the impacts of a future international coordination of national support systems 
for renewable electricity on licensing procedures in Europe. An important 
conclusion is that a substantial harmonization of power plant licensing and 
planning procedures is neither likely to be desirable nor politically viable. The 
main objective of these regulations is to address the presence of negative 
externalities and conflicts of interests, and these are often of a local nature 
(e.g., emissions of particulates, noise etc). Different countries have different 
geographic features as well as preferences towards such local impacts.  

In the third chapter we provide a historical overview of the development of 
the electric power systems in Sweden and the Nordic countries. The chapter 
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discusses how differences in technical and organisational traditions as well as 
public power structures can increase our understanding of this development. 
In the Swedish case there is a strong political tradition of strong local political 
power over territorial planning issues. This differs significantly from the situa-
tions in the other Nordic countries, and has often represented an obstacle 
towards cost-effective implementation of, for instance, wind power in the 
country. The various political and technical traditions have – in combination 
with natural endowments – influenced the way in which the respective nation-
nal electric power systems have developed over time during the 20th century. 
The Swedish system developed often in close collaboration between the state 
and private actors, and it has remained features (e.g., a focus on large-scale 
projects) which still today may influence our ability to change its direction.  

In chapter four of the report we analyze the role of the licensing process for 
the establishment of wind power in four different countries: Sweden, Den-
mark, Norway, and England. An important conclusion is that in comparison to 
Sweden the physical planning systems in the three latter countries all provide 
more room for implementing a national wind power policy at the local level. 
For instance, the Danish planning system is vertically integrated, and involves 
a so-called “ramstyrning” implying in essence a designation of areas for wind 
power purposes in the local plans. The Norwegian system is also vertically 
integrated in the sense that the national plans identify goals and guidelines, 
which should be implemented at the regional and local levels. The Norwegian 
government has also developed fairly detailed guidelines for the planning and 
localisation of wind power plants, not the least for how conflicts of interest 
should be managed. These guidelines are not legally binding, but from the 
perspective of investors they facilitate the legal compliance process. In Swe-
den the national physical planning is expressed by the so-called resource 
management provisions in the Environmental Code. These do however only 
provide very vague (if any) guidelines in specific cases. If one area is deemed 
to be of national interest for wind power purposes, the provisions provide 
some protection of the area from land uses that hamper wind power produc-
tion there. Still, they do not explicitly promote wind power in that same area. 
Furthermore, if the area in question is of national interest also for other 
purposes (e.g., nature conservation), the legal rules provide very little guid-
ance and leave the decision-makers with substantial discretion. The strong 
local power in Swedish planning is also due to the municipal veto in connec-
tion with a governmental decision on permissibility.  

Overall the Nordic countries provide ample opportunities for participation by 
the public, and due to the large number of decisions taken there exist also 
several opportunities for appeals. An important difference between Sweden 
and Denmark, however, is that in the latter case there is generally less room 
for successful appeals during the latter stages of project development. The 
reason for this is that the Danish licensing procedure is more reliant on 
standards and emission limits (e.g., for noise, shadows etc.) while the 
Swedish legislation provides only vague guidelines for how different conflicts 
of interest should be resolved. The general rules in Sweden open up for 
“negotiations” and generate a stronger incentive to appeal since the prospects 
for success is greater. This also explains why the duration of licensing proce-
dures in Sweden typically are longer than those in both Denmark and Norway.  
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The Swedish licensing process for wind power implies economic costs for the 
investor. First of all there are direct costs in the form of working hours, admi-
nistration etc., but even more importantly are the costs associated with the 
increased uncertainty about the project’s future revenues and costs that will 
emerge as the process extends over time. This may imply a higher rate-of-
return requirement on the part of the investor, and the competitiveness of 
wind power is strongly dependent on this requirement given the relatively 
high capital intensity of the investment. Moreover, the planning system also 
tends to promote a cost-ineffective diffusion of wind power in Sweden. This is 
due to the facts that: (a) the local planning monopoly tends to give a high 
priority to local impacts (e.g., visual impacts) while giving less weight to, for 
instance, wind conditions, low costs for grid connection etc.; (b) the so-called 
localisation rule in the Environmental Code may promote localisations that 
minimize environmental impacts rather than the overall social net benefits of 
the project; and (c) small-scale investors (e.g., farmers) may lack the 
patience and the resources needed to endure an extended licensing procedure 
even though they, for instance, own land where the economic conditions for 
wind power are favourable.  

In the fifth chapter we discuss the licensing process for nuclear power in Swe-
den, and in part contrast the Swedish case with the corresponding approaches 
in other countries. In particular we highlight a number of important legal and 
political issues in the licensing process. These include, for instance, the effi-
ciency and the transparency of the legislation, public participation and access 
to justice, as well as the issue of license time limits. The Swedish licensing 
process for nuclear addresses ionising radiation both in the Environmental 
Code and in the Nuclear Technology Act. The most important objection to 
avoiding this overlap is that the process would not remain integrated. The 
Code is a statute that includes all environmental considerations in a wide 
sense, including, inter alia, protection against air, water and land from pollu-
tion of all kinds, all aspects of nature conservation (biodiversity and landscape 
protection etc.) and efficient management of natural resources and energy 
(including recycling and a prior use of renewable resources). All these issues 
are considered in one context when licensing is carried out. They are 
considered by an Environmental Court (in the case of a nuclear power plant), 
which has a broader experience of environmental protection and resource 
management issues than the Swedish Radiation Safety Authority.  

In Sweden there is generally substantial room for public participation in the 
nuclear licensing process, and overall this increases the legitimacy of the 
investment projects. A common problem is however that there exist strong 
incentives to appeal legal decisions late in the project development process. 
The Swedish Environmental Code provides good opportunities for coordinated 
decisions on several licenses, and overall nuclear licensing in Sweden appears 
relatively efficient in an international comparison.  

In the final chapter of the report we highlight some important implications of 
the analyses in the foregoing chapters. Sweden stands out in an international 
perspective in terms of the strong political power of the municipality over 
territorial planning issues. Given the strong political tradition of such a decen-
tralized planning system in the country it is important to discuss potential 
legal changes within the realms of this existing legislation. In the report we 
identify the following opportunities for future changes:  
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• The provisions on efficient management of natural resources in the Envi-
ronmental Code could be altered in such a way that the national interest 
for e.g. wind power extraction is given priority when being in conflict with 
other national interests, in connection with physical planning and permit-
ting. Alternatively, the Government could be empowered to solve such 
conflicts in connection with designation of areas for national interest. 

• It is possible to strengthen the State’s responsibility for physical planning 
according to the Plan- and Building Act. The Government could be obliged 
to order a passive municipality to plan for e.g. wind power installations in 
areas that are of national interest for that purpose. Furthermore, the 
County Board’s responsibility to control municipal planning decisions could 
be expanded; this state control is rather limited today. 

• Shorter administration time for permitting could be achieved if the law 
included a maximum time limit between the application and the decision of 
the permitting authority. Such a limit would perhaps necessitate more 
resources to be allocated to the decision-making authorities. 

• The individual assessment by an authority of alternative locations could to 
some extent be substituted by fixed standards in legislation for e.g. noise, 
shadows and emissions of certain polluting substances. Such an approach 
would decrease the need for permitting all kinds of power installations. 
This would also reduce the incentive to appeal. It could also be useful to 
develop more specific national guidelines for how to balance conflicting 
interests (as is the case in Norway). 

• The Swedish Energy Agency has proposed to exempt wind power 
installations from the so called localisation provision in the Environmental 
Code. However, in this report we argue that this rule plays an important 
role for protection of the environment and that other means should be 
used to reduce the negative sides of the provision. State economic support 
to municipal planning for construction of wind power installations could be 
useful; good planning reduces in practice the importance of the locali-
sation rule. This should also be the result if, as suggested above, fixed 
standards for noise etc. are adopted in legislation. Furthermore, national 
guidelines should be developed to facilitate the judgement of alternatives. 
Such guidelines should presume that wind power installations are to be 
commonly used in the country (as e.g., agriculture) and consequently that 
the judgement of alternative locations should be geographically limited to 
the local area (often the municipality). 

• Sweden should learn from international experiences of different strategies 
for local acceptance (local ownership, compensation systems etc.). This is 
not the least important for a country with strong municipal power over the 
use of land and water areas. It is also important to identify possible legal 
obstacles to such economic arrangements (e.g., in tax law). 

Overall there exists a need to continuously map and evaluate the develop-
ment of licensing processes in other countries, and identify potential strate-
gies to make efficient changes in the Swedish system. It is becoming increa-
singly important to identify ways in which the protective and enabling purpo-
ses of the licensing process can be combined.   



ELFORSK 
 

 
 

Innehåll 

1 Introduktion 1 
1.1 Bakgrund..............................................................................................1 
1.2 Rapportens syfte och angreppssätt ..........................................................2 
1.3 Avgränsningar.......................................................................................2 
1.4 Publikationer inom projektet ...................................................................3 
1.5 Rapportens disposition ...........................................................................3 

2 Tillståndsprocesser i förändring: en internationell utblick 4 
2.1 Introduktion..........................................................................................4 
2.2 Reformering av tillståndsprocesser: internationella exempel .......................5 

2.2.1 Strömlinjeformade processer och balansen mellan den centrala 
och lokala makten .................................................................5 

2.2.2 Strategier för lokal acceptans .....................................................6 
2.3 Internationalisering av elmarknader och stödsystem för förnybar el .............7 

3 Energisystemen och samhällsplaneringen i förändring: ett 
historiskt perspektiv 9 
3.1 Introduktion .....................................................................................9 
3.2 Elkraftsystemets utveckling: Sverige och Norden ..................................9 

3.2.1 Det svenska elsystemets utvecklingsfaser.................................9 
3.2.2 En kort jämförelse med de skandinaviska elkraftsystemen........12 

3.3 Kommunerna och planmonopolet i historisk belysning .........................13 
3.4 Avslutande kommentarer .................................................................14 

4 Vindkraft och tillståndsprocesser i Norden 16 
4.1 Introduktion ...................................................................................16 
4.2 Den historiska utbyggnaden av vindkraft i Norden och England.............16 

4.2.1 Kapacitetsutveckling och styrmedel för vindkraft .....................16 
4.2.2 Institutionella och historiska perspektiv på utbyggnaden ..........18 

4.3 Tillståndsprocesser för vindkraft: en internationell jämförelse ...............19 
4.3.1 Tillstånd för vindkraftsanläggningar på land och till havs ..........19 
4.3.2 Krav enligt planlagstiftning: likheter och skillnader i de 

nordiska länderna ................................................................21 
4.3.3 Tillåtlighetsprövning och kommunal vetorätt ...........................24 
4.3.4 Den svenska lokaliseringsregeln ............................................25 
4.3.5 Ytterligare krav på tillstånd och dispens..................................25 
4.3.6 Medborgarsamverkan och handläggningstider .........................26 

4.4 Samhällsekonomiska konsekvenser av den svenska tillståndsprocessen.27 
4.5 Avslutande reflektioner ....................................................................29 

5 Tillståndsprocesser för kärnkraft: Sverige i ett internationellt 
perspektiv 32 
5.1 Introduktion ...................................................................................32 
5.2 Den svenska kärnkraftens politik och ekonomi....................................32 
5.3 Fysisk planering och tillståndsprövning av kärnkraftverk ......................34 

5.3.1 Ny kärnkraftsreaktor ............................................................34 
5.3.2 Ändring i befintlig reaktor .....................................................36 

5.4 Några principiellt viktiga frågor i samband med prövning av 
kärnkraftverk .................................................................................37 
5.4.1 Politiker som beslutsfattare...................................................37 
5.4.2 Medinflytande och tillgång till rättslig prövning ........................37 
5.4.3 Är lagsystemet tydligt och effektivt? ......................................38 
5.4.4 Tidsbegränsade tillstånd?......................................................39 



ELFORSK 
 

 
 

5.5 Avslutande kommentarer .................................................................39 

6 Övergripande slutsatser och implikationer 41 

Referenser 45 

Bilaga A: Tillståndsprocesser för olika typer av kraftanläggningar i 
Sverige 49 



ELFORSK 
 

1 
 

1 Introduktion  

1.1 Bakgrund 
En viktig egenskap hos en väl fungerande elmarknad och därtill hörande 
regelverk är förmågan att på ett effektivt sätt möta en ökad efterfrågan på 
elektricitet och således möjliggöra investeringar i ny elkraft. Här spelar de 
olika tillståndsprocesserna för olika kraftslag en viktig roll eftersom dessa ofta 
kan utgöra betydande hinder för investeringar i ny elkraft; om dessa hinder är 
tillräckligt omfattande kan investeringar i existerande kraft (t.ex. kapaci-
tetsökningar, livstidsförlängningar etc.) premieras framför nyinvesteringar på 
ett sätt som kanske inte alltid kan motiveras samhällsekonomiskt. Investe-
ringar i ny elproduktion är också nödvändiga för att nå uppsatta politiska mål 
kopplat till andelen förnybar el i elsystemet. Medan tillståndsprocesserna 
spelar en viktig roll för att möjliggöra nyinvesteringar har de samtidigt också 
en skyddande roll; de ska så långt möjligt motverka en negativ påverkan på 
hälsa och miljö och på användningen av mark och vatten samt andra 
naturresurser. De ska även tillgodose insyn och beslutspåverkan. En viktig 
omständlighet är att tillståndsprövningen sker innan en anläggning får byggas 
eller förändras.  

Globaliseringen samt de omfattande avregleringarna av många länders 
elmarknader har fört med sig ett ökat fokus på effektiva marknadsregler och 
design, och inte minst på tillståndsprocessernas möjliggörande funktioner (se 
t.ex. IEA, 2007). Medan marknader, politiska styrmedel (t.ex. EUs utsläpps-
handelssystem), och producenterna av komponenter till elkraftsindustrin blir 
alltmer internationaliserade är tillståndsprocesserna (och därtill hörande 
regelverk) fortfarande starkt nationella i sin karaktär. Detta motiverar sam-
mantaget en jämförande studie av tillståndsprocesser för ny elproduktion i 
olika länder.   

Det finns flera skäl till att i mer detalj studera dessa internationella skillnader. 
Den dubbla roll för tillståndsprocesserna innebär att det är viktigt att tydlig-
göra hur samt i vilken mån den rådande lagstiftningen i olika länder möjliggör 
investeringar i ny elkraft samtidigt som den inte ger upphov till betydande 
skador på hälsa och miljö. Stora skillnader länder emellan kan också sned-
vrida konkurrensen på väl integrerade elmarknader såsom den nordiska 
marknaden och eventuellt leda till en kostnadsineffektiv introduktion av nya 
kraftkällor. Ett annat (nära relaterat) skäl är att en ökad integrering av 
elmarknaderna – t.ex. i form av internationaliserade certifikatmarknader (se 
bl.a. STEM, 2005; Söderholm, 2008a) – kan driva fram krav på ökad harmo-
nisering av tillståndsprocesserna för de förnybara elkraftkällorna. Erfarenhe-
terna av tillståndsprocesser i olika länder – och eventuella försök att 
effektivisera dessa processer – kan dessutom ligga till grund för eventuella 
framtida förändringar i regelsystemen.  
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1.2 Rapportens syfte och angreppssätt 
Denna rapport syftar till på ett övergripande sätt sammanfatta de viktigaste 
resultaten från forskningsprojektet “Tillståndsprocesser för ny elproduktion i 
Norden” (projekt 4403), som finansierats av Elforsk (Market Design program-
met) under perioden 2007-2008. Projektet har syftat till att analysera och 
jämföra de svenska tillståndsprocesserna för ny elproduktion med motsva-
rande processer i andra länder.  

Det svenska fallet utgör utgångspunkten för analysen och kontrasteras sedan 
med motsvarande situationer i de nordiska länderna (Danmark, Finland och 
Norge), men även med andra europeiska (t.ex. England) och nordameri-
kanska länder (t.ex. USA och Kanada). Rapporten bygger till stora delar på 
rättsvetenskapliga undersökningar. Projektet behandlar såväl de formella 
kraven på tillstånd och fysisk planering samt former för medborgarsamver-
kan i respektive fall. Vi lyfter fram lagstiftningens möjligheter och brister då 
det gäller introduktion av ny kraft, inte minst de regler som direkt motverkar 
en utbyggnad. Denna undersökning, liksom den sammanhängande diskus-
sionen om förändringar i lagstiftningen, ska kunna tjäna som underlag för 
framtida beslut om villkor för tillståndsgivning av regering och riksdag.  

De rättsliga undersökningarna kompletteras också med: (a) en kort historisk 
exposé över elproduktionssystemets framväxt i Sverige samt tillstånds-
processens framväxt över tiden, och även i detta fall hänvisas till skillnader 
och likheter med utvecklingen i de nordiska länderna; samt (b) en analys av 
de ekonomiska förutsättningarna för investeringar i ny elkraft samt tillstånds-
processens betydelse för investeringarnas förväntade avkastning. Rapporten 
syftar också till att kommentera den samhällsekonomiska effektiviteten hos 
de rättsregler som råder i Sverige idag samt identifiera områden där effektivi-
seringar skulle kunna åstadkommas. 

1.3 Avgränsningar 
En internationell jämförelse av olika länders tillståndsprocesser utgör en minst 
sagt grannlaga uppgift, och det har inte varit möjligt att inom ramen för 
projektet göra ingående analyser av respektive land. Vi har därför valt att i 
mer detalj analysera det svenska fallet och sedan utifrån detta lyfta viktiga 
principiella frågor och belysa dessa med exempel från andra länder.  

På ett övergripande plan är tillståndsprocesserna i Sverige för olika kraftslag 
till stor del gemensamma, men det finns också viktiga frågor som är specifika 
för ett givet kraftslag. Efter diskussioner med projektets referensgrupp har 
speciell uppmärksamhet ägnats åt vindkraft och kärnkraft, men i Bilaga A 
beskrivs också översiktligt de svenska tillståndsprocesserna för vattenkraft, 
biobränsle- och fossilbränslebaserade anläggningar. I såväl vindkrafts- som 
kärnkraftsfallet sätts den svenska tillståndsprocessen i internationell belysning 
genom att lyfta fram – och exemplifiera – viktiga skillnader gentemot andra 
länder.  

Studien fokuserar i första hand på lagstiftningens utformning i utvalda länder, 
medan det inte funnits tid för en undersökning av praxis i dessa länder. När 
det gäller vindkraft har dock – särskilt för Sverige – projektet också genererat 
mer djupgående studier av praxis (se t.ex. Pettersson, 2008).  
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1.4 Publikationer inom projektet 
Denna rapport presenterar i första hand en populärvetenskaplig sammanfatt-
ning av de viktigaste resultaten och undersökningarna. Den läsare som 
eftersöker mer djupgående studier hänvisas därför till projektets vetenskap-
liga publikationer:  

• Ek, K., M. Pettersson, K. Söderholm, och P. Söderholm (2008). ”Promoting 
and Permitting Wind Power: Experiences from the Nordic Countries,” 
manuskript inskickat för internationell publicering.  

• Michanek, G., och P. Söderholm (2008). ”Licensing of Nuclear Power 
Plants: The Case of Sweden in an International Comparison,” manuskript 
inskickat för internationell publicering.  

• Pettersson, M. (2008). Renewable Energy Development and the Function 
of Law. A Comparative Study of Legal Rules Related to the Planning, 
Installation and Operation of Windmills, Doktorsavhandling 2008:65, 
Rättsvetenskapliga enheten, Luleå tekniska universitet.  

• Söderholm, P. (2008). “The Political Economy of International Green 
Certificate Markets,” Energy Policy, Vol. 36, Nr. 6, s. 2051-2062.1  

1.5 Rapportens disposition 
Kapitel 2 diskuterar kort vilken roll utformningen av tillståndsprocesser kan 
spela för nya investeringar i kraftanläggningar. I kapitlet ges ett antal 
exempel på hur olika länder i västvärlden försökt reformera sina tillstånds-
processer och förbättra dessas förmåga att på ett effektivt sätt introducera ny 
elkraft. Kapitlet diskuterar också kort hur en framtida internationalisering av 
stödsystemen till förnybar el kan – och bör – påverka tillståndsprocesserna i 
de europeiska länderna.  

I kapitel 3 ges en historisk beskrivning av utvecklingen av de svenska och 
nordiska elkraftssystemen under 1990-talet. Kapitlet belyser bl.a. förhållandet 
mellan den centrala politiska makten och det inflytande som kommunerna 
spelar – och har spelat – i den fysiska planeringen i Sverige.  

Kapitel 4 och kapitel 5 ger en fördjupad analys av tillståndsprocesserna för 
vindkraft respektive kärnkraft. I båda fallen analyserar vi den svenska 
lagstiftningen men kompletterar med tydliga internationella utblickar och 
jämförelser. Diskussionerna tar också upp samhällsekonomiska aspekter samt 
historiska utvecklingstendenser som kan kasta ljus på dagens utmaningar för 
etablerandet av ny elkraft.  

Rapporten avslutas med kapitel 6 som sammanfattar forskningsprojektets 
viktigaste resultat och slutsatser. I detta avslutande kapitel kommenterar vi 
också i korthet några av de förslag kring tillståndsprocesser för vindkraft som 
presenterats i den s.k. Miljöprocessutredningen (SOU 2008:86) (se även 
kapitel 4) samt i Energimyndigheten (2008).  

                                          
1 De två sistnämnda publikationerna är till betydande delar också finansierade av det 
s.k. Pathways-programmet vid Chalmers tekniska högskola (med Vattenfall som 
huvudsponsor).  
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2 Tillståndsprocesser i förändring: en 
internationell utblick 

2.1 Introduktion 
Investeringar i ny elkraft äger rum på en specifik geografisk plats i en given 
socioekonomisk kontext. Elmarknaderna världen över är samtidigt i regel 
nationella men i hög grad också internationella; detta innebär att investe-
ringar i nya kraftanläggningar påverkar landets (och den större regionens) 
alla elkonsumenter, inte minst via effekterna på elpriset. I de fall där 
introduktionen av ny elkraft är kopplad till uppfyllandet av energipolitiska 
målsättningar – t.ex. EUs direktiv för förnybar el – finns också en tydlig 
koppling mellan den lokala implementeringen och de nationella effekterna. 
Många fördelar och kostnader kopplade till nya kraftanläggningar är dock 
också av lokal natur, t.ex. sysselsättning, effekter på landskapsbild, etc.  

En viktig egenskap hos de nationella regelsystem som styr den fysiska 
planeringen och tillståndsgivningen för ny elkraft rör således bl.a. frågan om 
hur den formella makten fördelas mellan nationella och lokala myndigheter. I 
rättssystem där lokala myndigheter och aktörer har en stor möjlighet att 
påverka den fysiska planeringen finns alltid en risk att det uppstår svårigheter 
att skapa legitimitet för – och därför genomdriva – investeringsprojekt som är 
viktiga ur ett nationellt (eller t.o.m. internationellt) perspektiv (se t.ex. 
Söderholm m.fl., 2007). I sådana decentraliserade system skapas ofta ett 
intresse (bland exploatörer, myndigheter etc.) för att utforma strategier som 
kan öka den lokala legitimiteten för energiprojekt (t.ex. former för lokalt 
ägande, kompensationsmekanismer etc.). På motsvarande sätt kan en mer 
centraliserad tillståndsprocess skapa mer gynnsamma förutsättningar för att 
möjliggöra investeringar, men även här finns en risk att den lokala 
legitimiteten undergrävs. Motståndet mot kärnkraft i Sverige under 1970- och 
1980-talen kan till stor del förstås som en protest mot en centraliserad 
beslutsprocess kring landets energiförsörjning (Löfstedt, 2001) (se också 
avsnitt 5.2). Detta var i hög grad också fallet i andra europeiska länder, t.ex. 
Spanien och Italien (Foley och Lönnroth, 1981).  

Traditionellt har t.ex. miljörätten haft ett starkt fokus på de skyddande 
egenskaperna i lagstiftningen, dvs. utgångspunkten har varit en exploatör 
vars verksamhet medför negativa effekter på den lokala miljön. Under senare 
år har dock ett allt starkare intresse vuxit fram för lagstiftningens möjlig-
görande funktioner, inte minst i ljuset av de nationella målsättningarna för 
introduktionen av förnybara elkraftsteknologier (se t.ex. Pettersson, 2008). I 
detta kapitel presenterar vi en rad exempel på hur olika länder effektiviserat 
sina tillståndsprocesser för ny elkraft (och ofta även andra större 
investeringsprojekt). Exemplen belyser bl.a. hur vissa länder infört en mer 
centraliserad process samt även åtgärder som ska öka den lokala acceptansen 
för nya projekt. I ett avslutande avsnitt diskuteras också vilka effekter en 
framtida internationalisering av stödsystemen till förnybar el kan få på 
tillståndsprocesserna i Europa.  
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2.2 Reformering av tillståndsprocesser: internationella 
exempel 
Den roll som tillståndsprocesserna spelar för att åstadkomma – och hindra – 
nyinvesteringar inom elkraftsektorn har uppmärksammats i flera länder 
världen över. Ofta är problemen inte kopplade till att projekten inte får 
tillstånd utan snarare till att processerna: (a) drar ut över tiden och att de 
villkor som kommer att ställas är oförutsägbara; och/eller (b) de villkor som 
är förknippade med ett beviljat tillstånd är för svåra att leva upp till eller vagt 
formulerade.  

2.2.1 Strömlinjeformade processer och balansen mellan den centrala 
och lokala makten 
Under början av 2000-talet strömlinjeformades tillståndsprocessen i Italien. 
Den italienska regeringen införde en mer centraliserad process, som ersatte 
den tidigare decentraliserade beslutsgången där projektörer i elkraftsprojekt 
var tvungna att få separata tillstånd från en rad lokala myndigheter. Nu ligger 
ansvaret för hela tillståndsprocessen under ett ministerium (Ministry of 
Productive Authorities) (IEA, 2007); detta har medfört reducerade risker samt 
kortare ledtider och det nya systemet har lett till att ett stort antal 
ansökningar kommit in och ett stort antal av dessa har behandlats. Även i 
Irland har en liknande centraliserad tillståndsprocess införts för strategiska 
infrastrukturprojekt (inklusive investeringar i ny kraft) på energiområdet.  

I Tyskland är de lokala myndigheterna enligt nationell lag (sedan 1997) 
ålagda att peka ut landområden för vindkraftsutbyggnad. Dessa direktiv har 
dock inte (än) efterföljts av alla kommuner, bl.a. eftersom många betraktar 
denna lagstiftning som en illegitim top-down politik, som begränsar det lokala 
inflytandet i tillståndsprocessen (Toke m.f.l., 2008). En liknande lagstiftning 
har existerat i Danmark sedan 1994, men här har kommunerna överlag varit 
mer samarbetsvilliga. I Sverige finns en möjlighet att peka ut områden som 
”riksinstresse” för t.ex. vindkraftsändamål, men samtidigt erbjuder det 
svenska rättsliga systemet i praktiken mindre omfattande möjligheter till top-
down styrning än t.ex. det danska (se vidare avsnitt 4.3.2).  

Holland är ett exempel på ett land där den lokala makten över planerings-
processen är mycket stor. Vindkraftsetableringar i Holland kan inte realiseras 
utan ett aktivt beslut från kommunen att planera för en sådan utbyggnad; det 
är därför enkelt för kommunen att hindra sådana etableringar genom passi-
vitet (Ibid.). Denna situation har likheter med det svenska plansystemet och 
kommunernas detaljplaner (se kapitel 3 och 4). Utfallet i Holland har dock 
varit mer negativt än i Sverige; I Holland har upp till 80 procent av alla 
ansökningar nekats tillstånd. Ett skäl till detta kan vara den intensiva konkur-
rensen om landområden i ett så pass tätbefolkat land, en utveckling som kan 
bli aktuell även i Sverige vid en kraftig utbyggnad av vindkraften på land.  

Det ökade intresset för kärnkraften i vissa länder har också inneburit en 
reformering av tillståndsprocesserna för denna teknologi. I USA initierade den 
federala regeringen 2002 det s.k. Nuclear Power 2010 Program, vilket i all 
väsentlighet innebär en mer strömlinjeformad process för kärnkraft (IEA, 
2007). Viktiga förändringar jämfört med den gamla lagstiftningen är bl.a. att 
anläggningarnas tekniska design ges tillstånd innan uppförandet av den inleds 
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samt att det finns mindre utrymme för överklaganden etc. Även i England 
finns förslag om en reformerad tillståndprocess för kärnkraft, och denna 
motiveras delvis av att den tidigare lagstiftningen gett för stort utrymme för 
lokal hänsyn samt för allmänna – snarare än projektspecifika – bedömningar 
av kärnkraftens effekter (se också kapitel 5).  

2.2.2 Strategier för lokal acceptans 
Forskning visar att det överlag är viktigt att involvera den lokala befolkningen 
i de beslutsprocesser som rör förverkligandet av stora investeringar i kraft-
anläggningar, men det finns också ett behov av att systematisera kunskapen 
om olika deltagandeprocessers effekter på tillståndsprövningen (Andersson 
m.f.l., 2006). I Alberta i Kanada har myndigheterna infört en tillståndprocess 
som direkt uppmuntrar till en tidig interaktion med lokala intressegrupper. I 
denna process inbjuds allmänheten, landägare, industri, och centrala och 
lokala myndigheter till en diskussion och en informell ”förhandling” rörande 
det planerade projektet. Syftet är att lägga grunderna för en samförstånds-
process kring projektets fortskridande samt säkerställa en god dialog mellan 
parterna under genomförandet (IEA, 2007). 

En annan strategi för att skapa acceptans hos lokalbefolkningen är att erbjuda 
direkt kompensation till individer eller samhällen som drabbas direkt (nega-
tivt) av investeringen. I England har en statlig utredning över landets fysiska 
planering (Barker, 2006) föreslagit att regeringen bör se över möjligheterna 
att införa reformer som möjliggöra finansiellt stöd till drabbade samhällen.2 
Utgångspunkten är inte i första hand en ’skadeståndsansats’ i tillstånds-
processen utan snarare en ’good-will’ mekanism som gör det möjligt för 
projektörer att erbjuda kompensation. Sådana mekanismer finns redan i ett 
antal länder, bl.a. för havsbaserad vindkraft i Skottland samt generellt för 
stora investeringar i Frankrike samt Nya Zeeland (IEA, 2007).  

I Spanien kan ofta vindkraftsprojektörer vara tvungna att på olika sätt bidra 
till den lokala ekonomiska utvecklingen och sociala välfärden; i det spanska 
fallet kan sådana krav utgöra ett av flera villkor i tillståndet att etablera 
kraftverken (Recihe and Bechberger, 2004). En annan utmärkande egenskap 
för den spanska tillståndsprocessen är att den fysiska planeringen är ett 
regionalt (och således inte lokalt) ansvar. Det ges därmed litet utrymme för 
kommunerna att motsätta sig specifika projekt. I de fall där det uppstår 
konflikter med lokala intressen kan projektörerna gå med på att erbjuda 
finansiell kompensation till de drabbade. Detta system har överlag inneburit 
en hög andel beviljade tillstånd för nya vindkraftverk (Toke m.fl., 2008).  

Det är inte oproblematiskt att införa en rättslig ordning för kompensation 
m.m. Dels bör en specifik reglering för kompensation i samband med 
etablering av visst energislag, t.ex. vindkraft, samordnas med befintliga regler 
om kompensation (t.ex. regler om skadestånd). Dels kan en särskild 

                                          
2 Den brittiska tillståndsprocessen för vindkraft är överlag mer centralistisk än den 
svenska (se kapitel 4), speciellt då det gäller stora investeringar där lokala myndig-
heter endast har en rådgivande funktion (Toke m.fl., 2008). För mindre projekt finns 
dessutom en möjlighet för projektörer att överklaga lokala beslut om att inte utförda 
tillstånd, och detta har förhållandevis ofta lett till ett ur projektören positivt utfall 
(Ibid.).  
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kompensation i samband med t.ex. etablering av vindkraft innebära en 
konkurrensnackdel för den markanvändningen om inte samma sak gäller 
generellt vid störande etableringar (t.ex. vid etablering av kraftproducerande 
anläggningar som använder fossila bränslen). Dels kan vindkraftsprojektet 
försenas och fördyras om den rättsliga prövningen av kompensation i enskilda 
fall är komplicerad. I detta sammanhang kan nämnas en ny dansk lag (Lov 
om fremme af vedvarende energi, 1392/2008) som ger grannar till just 
vindkraftverk, efter särskild prövning (som är obligatorisk vid viss storlek på 
anläggningen), rätt till ersättning för värdeminskning på fastigheten och även 
förköpsrätt till andelar i vindkraftverket. Lagen har kritiserats i Tegner Anker 
(2008), bl.a. på de grunder som anförs ovan. 

Det kan också noteras att i Danmark och Tyskland har antalet beviljade 
ansökningar om tillstånd för vindkraft varit hög; detta reflekterar till delar 
förekomsten av en effektiv (möjliggörande) tillståndsprocess men också en 
högre andel lokalt ägande, vilket underlättat etableringarna (Ibid.).                                

2.3 Internationalisering av elmarknader och stödsystem för 
förnybar el 
Elmarknaderna i Europa tenderar att bli alltmer integrerade och internatio-
nella, och vi ser också en utveckling där de olika stödsystemen för förnybar el 
kan komma att harmoniseras mellan olika länder. EUs direktiv för förnybar el 
(2001/77/EC) anger kvantitativa mål vad gäller andelen förnybar el i de olika 
medlemsländerna, men det är upp till de nationella regerringarna att välja 
lämpliga stödsystem för att uppnå målen. Samtidigt öppnar direktivet upp för 
en framtida harmonisering av stödsystemen i Europa, men planerna för en 
fullständig europeisk harmonisering har i princip skrinlagts. Ett skäl till detta 
är att Kommissionen bedömt att det än är för tidigt att bedöma vilken typ av 
stödsystem som fungerar effektivast, både generellt men även som en grund 
för en framtida internationell samordning. I sitt förslag till ett nytt förnybar-
hetsdirektiv (Europeiska Kommissionen, 2008) framkommer inga planer på en 
fullständig harmonisering men däremot framhålls de ekonomiska fördelarna 
(förbättrad kostnadseffektivitet) med t.ex. bilaterala samarbeten och integre-
ring av nationella system.  

Söderholm (2008a) illustrerar de fördelar som en ökad harmonisering skulle 
medföra men konstaterar också att den politiska verkligheten talar för att 
många stödsystem troligtvis kommer att förbli nationella. En viktig orsak till 
detta är att i många länder motiveras stödet till den förnybara elen utifrån 
starkt nationella och lokala förtecken kopplade till sysselsättning, regional 
utveckling, industripolitik, självförsörjning, diversifierad produktionsmix etc. 
Överlag finns dock få ekonomiska argument för en sådan ”patriotism” i stödet 
till förnybar el. Den förnybara elens fördelar bör främst betraktas utifrån ett 
internationellt perspektiv, detta gäller inte minst i Norden givet att den 
konventionella elmarknaden är just internationellt integrerad. I en sådan 
kontext blir exempelvis försörjningstrygghet – det kanske viktigaste motivet 
bakom EU-direktivet från 2001 – en i all väsentlighet gränsöverskridande 
angelägenhet. Detta talar för att de styrmedel som explicit ska ”internalisera” 
den förnybara elens fördelar bör så långt som möjligt vara harmoniserade 
mellan länder som har en väl integrerad elmarknad för konventionell el.  
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Ibland argumenteras för att en sådan harmonisering också bör gälla övriga 
investeringsvillkor, inklusive tillståndsprocesserna i respektive land. Detta är 
dock långt ifrån självklart. Andra styrmedel som direkt syftar till att fasa in 
förnybar el – t.ex. den svenska miljöbonusen för vindkraft – bör visserligen 
fasas ut och/eller harmoniseras. Det huvudsakliga syftet med tillstånds-
processerna är dock att hantera intressekonflikter och externa kostnader, som 
ofta är av lokal natur (t.ex. partikelutsläpp, skuggbildning, buller, estetiska 
värden, etc.). Olika länder har olika naturliga förutsättningar samt preferenser 
gentemot sådana lokala effekter, och dessa bör respekteras (precis som t.ex. 
olika arbetsregler för stålarbetare existerar även om marknaden för stål är 
global). En fullständig harmonisering av alla investeringsvillkor är därför med 
stor sannolikhet inte önskvärd och ej heller praktiskt genomförbar.  

Detta ska dock inte tas som ett intyg för att de olika ländernas tillstånds-
processer inte utgör ett problem. Ett flertal studier visar att i syfte att 
stimulera introduktionen av förnybar el kan det ofta vara effektivare att 
förenkla dessa processer snarare än att höja ambitionsnivån i existerande 
styrmedel (se t.ex. Michanek och Söderholm, 2006). En viktig fördel med en 
framtida internationell harmonisering kan dock vara att den på ett tydligare 
sätt än vad som varit fallet tidigare synliggör internationella skillnader i 
tillståndsprocesserna, och på så sätt bidrar till en effektivisering av dessa. På 
samma gång kan också möjligheten för länder att importera t.ex. gröna 
certifikat leda till att trycket på vissa regeringar att undanröja viktiga hinder 
för förnybar el också kan lättas (Europeiska Kommissionen, 2008).  
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3 Energisystemen och 
samhällsplaneringen i förändring: 
ett historiskt perspektiv 

3.1 Introduktion 
I detta kapitel ges en historisk översikt av utvecklingen av elkraftsystemen i 
Sverige och Norden. Systemens utveckling under 1900-talet präglas av inter-
nationella utvecklingstendenser, men det finns också viktiga länderspecifika 
faktorer som spelat en viktig roll. Kapitlet diskuterar bl.a. hur skillnader i 
produktionsorganisatoriska traditioner samt offentliga maktstrukturer kan 
bidra till förståelsen av elkraftssystemens utveckling. Avsnitt 3.2 bidrar med 
en översikt över det svenska elkraftssystemets utveckling, och viktiga skill-
nader gentemot de nordiska grannarna – Danmark och Norge – lyfts fram. 
Avsnitt 3.3 behandlar översiktligt den långa svenska traditionen av kommunal 
planering.  

3.2 Elkraftsystemets utveckling: Sverige och Norden 

3.2.1 Det svenska elsystemets utvecklingsfaser 
Med elteknikens utveckling under slutet av 1800-talet öppnades möjligheten 
att storskaligt utnyttja den mer avlägset belägna svenska vattenkraften, som 
länge nyttjats som en mekanisk kraft i vattenkvarnar och i industriella proces-
ser. De tidigaste elverken för allmän distribution (nästan uteslutande för 
belysning) som anlades i svenska städer från mitten av 1880-talet och fram 
till 1905 drevs i regel på kol. Många av de industrier som under samma period 
anlade elektriska anläggningar i egen regi kunde emellertid använda vatten-
kraft. Ungefär hälften av de tidiga elverken byggdes i kommunal regi. Det var 
också vanligt att privata bolag erhöll koncessioner för energiproduktion. En 
liten grupp elingenjörer och agenter för utrustningstillverkare samverkade 
ofta med lokala entreprenörer och kommunala tjänstemän som kunde 
mobilisera lokala resurser för att finansiera en viss anläggning. Beslut om 
koncession togs i stadsfullmäktige (Högselius och Kaijser, 2007). 

Under perioden 1905-1935 blev det allt vanligare med regionala kraftbolag 
som byggde ut vattenkraftverk som försåg lokala elverk och industrier med 
elektricitet. Kraftbolagen kunde producera billigare el än såväl de kommunala 
elverken som industrins egna kraftverk, varför dessa senare upphörde med 
egen elproduktion. Således blev de kommunala elverken distributörer av elek-
tricitet och kraftbolagen fick regionala monopolställningar. Denna utveckling 
möjliggjordes i hög grad av växelströmstekniken samt genom en ny vatten-
lagstiftning som undanröjde hinder för vattenkraftens utbyggnad såväl som 
för byggandet av kraftledningar på privat mark. Bland annat antogs en lag i 
riksdagen år 1902 som innebar expropriationsrätt för byggandet av kraftled-
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ningar förutsatt att staten beviljat koncession för ledningen (Ibid.). Kaijser 
(2001) sammanfattar denna tidiga fas i elsystemets uppbyggnad: 

”The organisational structure and legal framework of the Swedish 
electricity system which were formed in the first two decades of the 
last century remained by and large unchanged until the 1990s. 
This structure has been characterised by a distinct cleavage 
between local distributors on the one hand, and power producers 
with regional monopolies on the other. Another feature has been 
the mixed ownership structure that involved private, municipal and 
State capital,” (s. 65).  

Under 1900-talets första decennier gjorde också den svenska staten, till stor 
del i samar-bete med industrin, stora ansträngningar för att exploatera det 
som många betraktade som en i stort sett outtömlig svensk vattenkrafts-
eserv. Utöver att utveckla nödvändiga banbrytande elkraftsteknologier, vilket 
staten gjorde i nära samarbete med det elektrotekniska företaget ASEA, 
måste lagar och förordningar utvecklas som möjliggjorde storskalig explo-
atering av vattendragen (och dragandet av ledningar) samt måste en nödvän-
dig organisation byggas upp. Kungl. Vattenfallsstyrelsen, Vattenfall, bildades 
1909 som en naturlig följd av att staten var ägare till många stora vattenfall 
och då det ansågs vara av stort nationellt intresse att dessa exploaterades så 
fort som möjligt (inte minst i syfte att kunna erbjuda industrin billig el). Vid 
denna tid var det en handfull konsulterande ingenjörer och jurister som 
utövade ett stort inflytande på elsystemets utbyggnad. Det var de som 
identifierade vilka institutionella hinder som fanns för att bygga regionala 
kraftsystem baserade på vattenkraft, och det var de som fick gehör för sina 
förslag på lösningar i utredningssammanhang samt vid upprättandet av de 
nya företagen (Högselius och Kaijser, 2007). Efter 1935 tog en omfattande 
utbyggnad av kraftverk i Norrlandsälvarna vid. Vattenfall tilldelades nu också 
uppdraget att, utöver att förvalta och bygga i de statligt ägda vattenfallen, ta 
ett övergripande och samordnande ansvar för hela landets elförsörjning. 1946 
beslutade riksdagen att Vattenfall skulle bygga, äga och driva alla nya 
stamlinjer.  

Från omkring 1960 och fram till 1985 kom det svenska elsystemet att på ett 
väsentligt sätt ändra karaktär. Nu lämnade nämligen den tidigare helt 
dominerande vattenkraften plats för utbyggnaden av den svenska kärnkraften 
parallellt med ett par större oljekraftverk och ett antal kommunala oljeeldade 
kraftvärmeverk. Det var de privata kraftbolagen som gick i ledningen för 
utbyggnaden av den svenska kärnkraften genom att ett konsortium av privata 
svenska kraftföretag, Oskarshamnsverkets kraftgrupp (bl.a. Sydkraft och 
Skandinaviska El-verket), 1965 beställde en första lättvattenreaktor av ASEA. 
Denna togs i drift 1972, och benämndes Oskarshamn 1.  

I början av 1970-talet hade också regeringen hunnit överge tanken om ett 
inhemskt, uranbaserat energisystem, som förutsatte utvecklingen av tung-
vattenreaktorer för att kunna nyttja icke-anrikat uran från Västergötland. 
Denna politik hade sin grund i ett ambitiöst forskningsprogram på atom-
energiområdet, som inletts redan under sent 1940-tal. Den svenska linjen 
övergavs bl.a. till följd av de förseningar, fördyringar och tekniska svårigheter 
som uppstått inför drifttagandet av de statliga (Vattenfallsägda) Ågesta- och 
Marvikenreaktorerna. Under perioden 1972 till 1985 togs totalt 12 kärnkraft-
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verk i drift i Sverige varvid kärnkraftens andel av elproduktionen ökade från 0 
till ca 50 procent. Invigningen av Oskarshamn III år 1985 utgjorde den sista 
av en lång rad invigningar av större kraftverk genom svenskt 1900-tal. Att 
utbyggnaden av kärnkraften fortsatte ända fram till 1985, trots stora utma-
ningar från politiker och miljöaktivister under större delen av 1970-talet, visar 
styrkan och makten hos kraftindustrin vid denna tid (Ibid.). Kärnkraften 
gynnades också av ett gynnsamt och kostnadseffektivt teknikval samt av en 
effektiv tillståndsprocess (Hjalmarsson, 1996). Under 1970- och 1980-talen 
var ledtiderna för de stora kärnkraftverken ca 8-10 år, vilket indikerar en 
snabbare process än i många andra europeiska länder (där genomsnittstiden 
var drygt 11 år) (Steeg, 1985).  

Med oljekriserna under 1970-talet blev Sveriges stora oljeberoende smärt-
samt tydligt. I Sverige hade konsumtionen av olja ökat kraftigt under 1950- 
och 60-talen. Oljan användes i första hand till uppvärmning av bostäder samt 
i industriella processer. I och med oljekriserna uppstod konsensus i alla 
svenska politiska partier om betydelsen av att minska konsumtionen av olja, 
och energiförsörjning blev en viktig politisk fråga. Meningarna om hur detta 
mål skulle uppfyllas var dock delade och kärnkraftens roll i den svenska 
energipolitiken blev en fråga med intensiva politiska motsättningar. Kaijser 
(2001) beskriver energifrågornas inträde på den politiska arenan vid mitten 
av 1970-talet och noterar att dessförinnan hade; 

”energy matters […] not really been regarded as political issues. 
Energy policies were mostly formulated by small groups of experts, 
and most politicians felt that these questions were beyond their 
competence and not very controversial,” (s. 82) 

Socialdemokraterna presenterade det första större energipolitiska regerings-
uttalandet i mars 1975. Den nya energipolitiken gick ut på att begränsa 
energikonsumtionens tillväxt, och med den nya energipolitiken följde en lång-
dragen offentlig kärnkraftsdebatt som blottlade ett massivt motstånd. Efter 
kärnkraftsomröstningen 1980 presenterade regeringen en energiproposition 
för riksdagen där de utmärkande dragen i den nya energipolitiken lyftes fram, 
dvs. att skapa nödvändiga förutsättningar för ekonomisk och social utveck-
ling, att fasa ut kärnkraft samt att gradvis skifta energisystemens utveckling 
mot hållbar, företrädesvis förnybar och inhemsk, energi med minsta möjliga 
miljöeffekt.  

Bl.a. indikerades i 1981-års energiproposition att oljeanvändningen i hushålls-
sektorn skulle fasas ut med hjälp av ökad elkonsumtion samt genom ökad 
kommunal kraftvärmeproduktion (Steeg, 1985). Elektriciteten ökade sin andel 
av den svenska energibalansen från 17 procent 1973 till 28 procent 1983. 
Oljans andel av den svenska elproduktionen minskade också betydligt medan 
kärnkraften ökade sin betydelse. Den senare stod 1983 för 37 procent av 
elproduktionen, en andel som ökade till 46 procent 1990 (Hjalmarsson, 
1996). Omkring 50 procent av den i Sverige konsumerade elen producerades 
under 1980-talet och det tidiga 1990-talet av Vattenfall, omkring 20 procent 
av kommuner och resterande 30 procent av privata företag (vissa av dessa 
samägdes dock med stat/kommun) (Steeg, 1985).  

Vi kan sammantaget konstatera att energifrågornas debut på den svenska 
politiska arenan på 1970-talet till följd av oljekriser och kärnkraftsdebatt vid 
mitten av 1970-talet, var sen i förhållande till den då redan långa svenska 
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traditionen av statligt engagemang i energiförsörjningen.3 Den svenska 
utvecklingen kännetecknas också av storskaliga investeringar i vattenkraft 
och kärnkraft, samt av ett nära samarbete mellan offentlig och privat sektor 
(Thue, 1995). Här finns dock viktiga skillnader med de andra nordiska län-
derna, inte minst Danmark.  

3.2.2 En kort jämförelse med de skandinaviska elkraftsystemen 
Förekomsten av såväl privata som offentliga intressen i exploateringen av 
vattenkraften har varit en trend i samtliga skandinaviska länder med vatten-
kraftsreserver, dvs. Finland, Norge och Sverige. Vidare har i dessa länder av 
tradition utvecklats en nära integration mellan tung industri och elproduktion 
till följd av resursbaserade komparativa fördelar i gruv-, stål- och skogs-
industrierna. I Finland, Norge och Sverige har också en stor statsägd produ-
cent av tradition dominerat partihandeln av el till stora industriföretag och 
detaljdistributörer (Hjalmarsson, 1996). I Danmark däremot finns ingen 
tradition av statlig företagsamhet på endera el eller värmesidan (Hård och 
Olsson, 1994). Den danska staten ingrep således länge inte alls i energiför-
sörjningen, och det var först under mitten av 1970-talet som det gick att 
skönja en samlad dansk energipolitik. 

Inom dansk energipolitik låg fokus under 1970-talet på minskat oljeberoende. 
Detta minskade också betydligt inom elproduktionen, från 64 procent av 
elproduktionen 1973 till 4 procent 1983 under det att inslaget av kol i stället 
ökade (också en importprodukt) (Steeg, 1985). Totalt utgjorde emellertid 
elkonsumtionen endast 14 procent av den danska energibalansen i början av 
1980-talet, motsvarande ungefär hälften av elens andel i Sverige. En central 
ambition inom dansk energipolitik under 1980-talet var också att gå från 
oljeuppvärmning till fjärrvärme, och genom den s.k. ’Heat Supply Act’ (1979) 
gavs de danska kommunerna bl.a. möjligheten att tvinga konsumenter att 
ansluta sig till kollektiva värmeförsörjningssystem (Ibid.). Den kraftiga danska 
satsningen på vindkraft tog också fart ordentligt under slutet av 1970-talet, 
men den har historiska rötter sedan (åtminstone) seklets början (Jorgensen 
och Karnoe, 1992). 1985 beslutade det danska folketinget att inte bygga ut 
kärnkraften i landet.  

Överlag har det danska elkraftsystemet haft en mycket starkare ”bottom-up” 
karaktär än motsvarande situation i Sverige. Detta innebar bl.a. att andra 
typer av organisationer, t.ex. bondekooperativ, kom att spela en viktig roll i 
elektrifieringen av landet. Dessa skillnader är av viss vikt för att förstå 
skillnader i vindkraftens utbyggnad i de nordiska länderna under de senaste 
20 åren (se avsnitt 4.2.2). Det statliga inflytandet i elsystemets uppbyggnad 
var mycket mer blygsamt, och den viktiga roll som den elintensiva 
basindustrin spelade för elkraftssystemets uppbyggnad och utformning i t.ex. 
Sverige och Finland kan inte skönjas i det danska fallet (Thue, 1995). 
Avsaknaden av stora elkraftbolag underlättade med stor sannolikhet också 
den danska utbyggnaden av kraftvärmen i Danmark (Högselius och Kaijser, 
2007). Den danska utbyggnaden av fjärr- och kraftvärmesystemen har varit 
mer omfattande och kom igång tidigare än den svenska, även på grund av att 

                                          
3 Den svenska staten tog initiativ till hushållning av ved så tidigt som på 16- och 1700-
talen.  
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Danmark är mer tätbefolkat än Sverige samt att kol varit ett mer framträ-
dande bränsle i energimixen (Hård och Olsson, 1994).  

Norsk energipolitik skilde sig under 1980-talet kraftigt från såväl svensk som 
dansk. Landet är extremt rikt på vattenkraft och producerade år 1985 endast 
vattenkraftsbaserad el. Elkonsumtionen motsvarade i sin tur 44 procent av 
den totala energibalansen (högre än något annat OECD-land), detta beroende 
på såväl industristruktur som en hög andel eluppvärmda bostäder. Energi-
politiken behövde således inte lyftas fram i Norge på samma sätt som i 
Sverige och Danmark i efterdyningarna av 1970-talets första oljekris, utan 
fanns i en kontext av ekonomisk, samt social och miljöpolitik, där framtida 
utveckling inom energisektorn noga avvägdes mot dessa mer generella 
nationella mål.  

Vi kan i övrigt konstatera att den norska staten vid mitten av 1980-talet stod 
för omkring 30 procent av elproduktionen och kommunerna för omkring 50 
procent. Även i Norge var således elkraftsystemet mer decentraliserat än i 
Sverige; detta berodde bl.a. på att den norska vattenkraften var mer diversi-
fierad i storlek (dvs. en blandning av små och stora vattenfall). Detta har 
utgjort en viktig skillnad mot situationen i Sverige (och även Finland) där de 
svenska vattenfallens storlek och geografiska läge ledde till ett mycket större 
behov av storskaliga investeringar i transmissionsnät och kraftstationer. Det 
blev också viktigare att i Sverige och Finland bygga upp starka institut av 
experter givet de storskaliga investeringarna (Thue, 1995). På samma gång 
har ledtiderna för ny elproduktion i Norge ofta varit långa för stora anlägg-
ningar, ca 10-15 år (Steeg, 1985), bl.a. som en följd av stora möjligheter till 
inflytande från allmänheten och olika miljöorganisationer.  

3.3 Kommunerna och planmonopolet i historisk belysning 
Energiproduktionen är en viktig del i den svenska fysiska planeringen. Detta 
är kopplat till såväl den ovanligt omfattande planeringen på kommunal nivå 
jämfört med övriga europiska länder som till kommunernas intima associering 
med energiförsörjningen (se också avsnitt 4.3.2). Strängt juridiskt existerar 
inget ”kommunalt planmonopol” även om detta varit ett vedertaget uttryck i 
den allmänna debatten under hela efterkrigstiden. Kommunernas makt i detta 
sammanhang har kontinuerligt stärkts under hela 1900-talet genom en rad 
riksdagsbeslut och lagbearbetningar. 

I och med 1907-års stadsplanelag fick de svenska kommunerna rätt att själva 
anta stadsplaner (de skulle dock fastställas av Kungl. Maj:t). Kommunernas 
ansvar för planeringen av markanvändningen förstärktes med 1947-års bygg-
nadslagstiftning och i samband med att formerna för en social bostadspolitik 
fastlades i riksdagen. Kommunerna fick då möjlighet att avgöra var, hur och i 
viss mån när bebyggelse i tätare form skulle få tillkomma. Ett viktigt motiv till 
att förskjuta ytterligare planeringsansvar till kommunerna var att förbättra 
möjligheterna till att nya bostäder byggdes på de mest lämpade platserna. 
Kommunernas makt utvidgades ytterligare genom 1959-års byggnadsstadga 
(SFS 612), då den utökades till att även omfatta tätare bebyggelse på lands-
bygden. År 1972 avskaffades, bl.a. till följd av den pågående fysiska rikspla-
neringen, den tidigare fria glesbebyggelserätten. Kommunen fick därmed 
möjlighet att pröva tillkomsten av all ny bebyggelse. Den fysiska riksplane-
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ringen syftade till att öka möjligheterna att styra hushållningen med landets 
tillgångar på mark och vatten och fullföljdes huvudsakligen genom kommunal 
planering (Prop. 1976/77:129).4  

I och med 1987-års Plan- och bygglag stärktes kommunernas ställning ytter-
ligare genom att de då erhöll en avgörande beslutanderätt över markanvänd-
ningen. Detta belyses inte minst genom den centrala formuleringen: ”Det är 
en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten” 
(Plan- och bygglagen 1 kap, 2 §). Endast beträffande riksintressen, miljökvali-
tetsnormer och frågor som berörde flera kommuner, eller hälsa och säkerhet, 
behöll staten ett avgörande inflytande.  

Den långa och ur ett internationellt perspektiv unika svenska kommunala 
ställningen i planeringsfrågor diskuteras och ifrågasätts idag i flera olika 
sammanhang. Lundström (2002) konstaterar exempelvis beträffande försök 
till svensk planering på regional och central nivå att den regionala planering 
som utvecklats i landet under senare år: ”är tandlös och kan skjutas i sank 
om så bara en enda kommun sätter sig emot”. Dessutom handlar den 
regionala och statliga planeringen idag i princip om tillsyn och kontroll snarare 
än om aktiv samhällsplanering. Ett välbekant historiskt exempel på när det 
kommunala ’planmonopolet’ nyttjats mot en kraftanläggning är när Lysekils 
kommun i Bohuslän år 1974 motsatte sig etablerandet av en kärnkrafts-
anläggning i Brodalen. Statliga Vattenfall möttes av ett massivt lokalt mot-
stånd; i Lysekils kommun skrev 12 000 av kommunens 14 000 invånare på 
protestlistor. Inget politiskt parti kände att de kunde stödja etableringen, och 
kommunen motsatte sig därför bygget (Eriksson, 1982).  

3.4 Avslutande kommentarer 
Sammantaget finns det i Sverige en stark politisk kultur av kommunal 
beslutanderätt över den fysiska planeringen; detta skiljer sig i ganska 
betydande grad från de andra nordiska länderna och representerar samtidigt 
ett viktigt hinder mot en effektiv etablering av t.ex. vindkraftverk i landet (se 
vidare avsnitt 4.3.2). De olika traditionerna av offentliga maktstrukturer i de 
nordiska länderna har – vid sidan av tekniska traditioner och förekomsten av 
                                          
4 Den ”fysiska riksplaneringen” användes för att klargöra vilka mark- och 
vattenresurser inom Sverige som kunde sägas vara av riksintresse. Den växte fram på 
1960-talet till följd av högkonjunktur och industriell expansion, inte minst på den 
svenska västkusten där flera resursslukande industrier planerades under 1960-talet 
(t.ex. Värö, Ringhals, Stenungsund). Den offentliga utredningen Hushållning med mark 
och vatten (SOU 1971:75) ledde till regeringsförslag och riksdagsbeslut 1972 som 
omfattade: (a) generella riktlinjer för den fysiska planeringen och tillståndsgivningen 
med hänsyn till naturvård, kulturminnesvård, friluftsliv, jordbruk, skogsbruk, fiske, 
rennäring, fritidsbebyggelse och försvar; samt (b) riktlinjer för planering och 
tillståndsgivning inom vissa landsdelar såsom hur användningen av mark bör inriktas 
inom kustområden, fjällområden, huvudälvarnas dalgångar, vissa insjöområden samt 
vissa områden som har goda förutsättningar för industri med särskilda lokalise-
ringskrav. I beslutet betonades att en ekologisk grundsyn skulle vara utgångspunkten 
för den fysiska planeringen. År 1979 tillkom den offentliga utredningen Hushållning 
med mark och vatten 2 (SOU 1979:54), som behandlade vattenresurser, energiför-
sörjning och mineralråvaror. Den fysiska riksplaneringens riktlinjer blev lagreglerade 
genom naturresurslagen (numera införd i miljöbalken) som trädde i kraft 1987 
(Forsberg, 1993). 
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inhemska energiresurser – också spelat en viktig roll för hur de respektive 
elkraftsystemen byggts ut under 1900-talet. Hur mycket inverkar dessutom 
den långa historiska traditionen av koncentrerad och storskalig elproduktion i 
Sverige på sannolikheten att det etableras nya lokala kraftverksprojekt idag? 
Det är en berättigad fråga att ställa, inte minst i ljuset av den långa danska 
traditionen av en mer småskalig elproduktion tillsammans med förnyelsen av 
den produktionstekniska basen under senare år mot mer vindkraft. 

Vid förra seklets början fanns en naturlig bas i Sverige för ett mixat statligt/-
privat engagemang i vattenkraftsutbyggnaden genom ägandestrukturen på 
vattenkraftslokaliseringarna. Det statliga engagemanget baserades dessutom 
på en önskan av att minska kolberoendet såväl som att stimulera den för 
nationen viktiga basindustrin. Av denna anledning genomfördes nödvändiga 
lagändringar, skapades nödvändiga institutioner samt engagerades ett 
inhemskt elkraftsteknologiskt företag av staten för att utveckla nödvändig 
teknik. Liknande försök till statliga kraftproduktionssatsningar gjordes under 
1950- och 60-talen i samband med kärnkraftsutbyggnaden, ehuru det i 
slutändan skulle visa sig vara privata kraftbolag som gjorde flera av de mest 
framträdande satsningarna. Centrala inslag i det energisystem som byggts 
upp i Sverige under de senaste hundra åren i samarbete mellan stat och 
privata intressen lever kvar i det energisystem vi har idag och påverkar våra 
möjligheter att förändra det.  
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4 Vindkraft och tillståndsprocesser i 
Norden 

4.1 Introduktion 
I detta kapitel analyserar vi tillståndsgivningens roll i etableringen av vind-
kraftverk i fyra europeiska länder: Sverige, Danmark, Norge och England. 
Kapitlet inleds i avsnitt 4.2 med en översiktlig historisk analys av vindkrafts-
utbyggnaden i dessa länder och pekar på hur olika styrmedel använts för att 
stimulera till introduktionen av denna teknologi. I avsnitt 4.3 analyseras 
viktiga skillnader mellan tillståndsprocesserna i de fyra länderna, och avsnitt 
4.4 lyfter fram och illustrerar några viktiga samhällsekonomiska effekter av 
tillståndsprocesserna. Kapitlet avslutas med några sammanfattande slutsatser 
i avsnitt 4.5.5  

4.2 Den historiska utbyggnaden av vindkraft i Norden och 
England 

4.2.1 Kapacitetsutveckling och styrmedel för vindkraft 
Figur 4.1 visar den historiska utbyggnaden av vindkraft i Sverige, Danmark, 
Norge, och England under perioden 1980-2007. Utbyggnaden i Danmark tog 
fart redan under mitten av 1980-talet medan introduktionen av vindkraft i de 
övriga länderna blev betydande först under slutet av 1990-talet. I ett 
internationellt perspektiv har den svenska utbyggnaden varit förhållandevis 
blygsam. Det kan noteras att vindkraftsutbyggnaden i England var länge 
ungefär lika omfattande som den svenska men under de senaste tio åren har 
denna med råge överstigit den svenska; 1996 var den installerade kapaci-
teten lika hög i båda länderna men 2007 var den brittiska vindkraftskapa-
citeten tre gånger så hög som den svenska.  

Skillnaderna i vindkraftsutbyggnad de olika europeiska länderna emellan 
förklaras av en rad olika faktorer (t.ex. elpris, tillgång på inhemska bränslen 
och energikällor etc.), men de flesta analytiker är överens om att Sveriges 
låga utbyggnadstakt till stora delar är ett resultat av den politiska osäkerhet 
som kringgärdat styrmedlen (Åstrand och Neij, 2006) i landet samt de lagar 
och regler som styrt den fysiska planeringen och tillståndsprövningen av 
vindkraften (Pettersson, 2008). Under hela 1980-talet var olika program för 
forskning, utveckling och demonstration de enda ”styrmedel” i Sverige med 
vindkraften som uttalad adressat. Här utmärker sig dock Danmark där 
produktionsstöd infördes redan under mitten av 1980-talet, medan ett 
motsvarande stöd (den s.k. miljöbonusen) infördes i Sverige först 1994. Även 
om denna vissa år låg på en förhållandevis hög nivå (18 öre per kWh under 
2002) gavs investerare inga garantier för långsiktighet i stödpolitiken. I 
                                          
5 Kapitlet utgör i stora delar en sammanfattning av den analys som presenteras i Ek 
m.fl. (2008).  
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Danmark garanterades produktionsstödet garanterats med hjälp av s.k. 
fastprisavtal (”fixed feed-in tariffs”) över en längre tidsperiod (ofta 10 år), 
vilket resulterade i en stabilare investeringssituation för vindkraften. 
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Figur 1: Installerad vindkraftskapacitet (MW) i utvalda europeiska länder, 
1980-2007 

Källor: International Energy Agency (IEA) och European Wind Energy Association (EWEA). 
 

 

I England användes under 1990-talet ett anbudssystem (Non-Fossil Fuel 
Obligation) men det gav överlag måttliga effekter på utbyggnaden (Butler och 
Neuhoff, 2004), bl.a. eftersom många av de projekt som vann budgivningen 
aldrig realiserades. Sedan slutet av 1990-talet har England infört ett 
certifikatsystem; det har erbjudit relativt höga ersättningsnivåer och bidragit 
till en betydande utbyggnad av vindkraft i landet (se Figur 4.1). Även i 
Sverige infördes ett certifikatsystem (2003), men detta fick tydliga effekter på 
utbyggnaden först då dess tidshorisont förlängdes till 2030 och vindkrafts-
projektörer i Sverige garanterades ersättning under en femtonårsperiod. 
Stödnivån har överlag legat på ca 20 öre per kWh (ECON, 2007), och under 
2008 låg den genomsnittliga ersättningen på ca 25 öre per kWh.   

Den relativt blygsamma utvecklingen i Norge samt den danska stagnationen i 
vindkraftsutbyggnad i Danmark under 2000-talet kan delvis förklaras av 
mindre generösa styrmedel i dessa länder. I Norge fanns under perioden 
2003-2004 planer på att integrera ett nytt norsk certifikatsystem med det 
svenska existerande systemet men dessa planer lades i malpåse och i stället 
infördes ett (temporärt) investeringsstöd på 25 procent av investerings-
kostnaderna. Sedan 2008 erhåller norska vindkraftsprojektörer ett produk-
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tionsstöd på ca 9 öre per kWh över en femtonårsperiod. Detta stöd trappas 
dock ned om elpriset är högre än ca 50 öre per kWh och är dessutom 
väsentligt lägre än motsvarande stöd från det svenska certifikatsystemet. Den 
norska ersättningen bedöms vara för låg för att stimulera till en omfattande 
utbyggnad i landet (Selfors, 2007).  

Danmark har sedan 2004 ett produktionsstöd på ca 12-15 öre per kWh för 
landbaserad vindkraft. Detta stöd garanteras över en 20-årsperiod men blir 
noll om det konventionella elpriset är 45 öre per kW eller högre. Danmark har 
sedan minst tio år sedan satsat betydande offentliga resurser på havsbaserad 
vindkraft. Sedan 2004 bygger stödet till havsbaserad vindkraft på ett 
upphandlingssystem (Danish Energy Authority, 2005). De företag som vinner 
den öppna budgivningen garanteras ett fast stödbelopp – i praktiken en feed-
in tariff – för en framtida produktion motsvarande 50 000 fullasttimmar (i 
praktiken ett stöd över ca 12 år) (Nielsen, 2007).6 En viktig egenskap hos det 
danska systemet är också att staten i förväg bestämt lokaliseringen av den 
aktuella vindkraftsparken.  

4.2.2 Institutionella och historiska perspektiv på utbyggnaden 
Tidigare studier (se t.ex. Toke, 2002; Toke m.fl., 2008) visar samtidigt att 
skillnaderna dessa fyra länder emellan endast till viss del kan förstås som ett 
resultat av skillnader i storleken och/eller utformningen på de styrmedel som 
införts. I nästa avsnitt visar vi inte minst att den betydande makt som de 
svenska kommunerna har över den fysiska planeringen utgör ofta ett hinder 
för en effektiv etablering av vindkraft i Sverige.  

I kapitel 3 visade vi att denna situation bygger på en stark politisk tradition i 
landet som stärkts över åren. Det är rimligt att anta att utsikterna för ett 
upphörande av det kommunala planmonopolet är mycket magra. I Sverige 
saknas dessutom i hög grad en omfattande historisk erfarenhet av småsakliga 
investeringar i kraftproduktionen; i stället präglas historien av stora statliga 
investeringar i inte minst storskalig vattenkraft. Som kontrast kan nämnas 
Danmark där bristen på inhemska energikällor skapade naturliga förutsätt-
ningar för en decentraliserad organisering av elkraftsystemet (Thue, 1995). 
Detta har också inneburit att den danska elproduktionen inte på samma sätt 
har knutits till storskaliga investeringar och expertberoende statliga institutio-
ner utan i stället ett starkare inslag av kooperativt och kommunalt ägande.  

I Norge har vattenkraften totalt dominerat elproduktionssystemet men trots 
det har den norska traditionen varit mindre präglad av direkt statligt infly-
tande. Elproduktionen i Norge är mer lokalt styrd till följd av såväl vatten-
kraftens fördelaktiga geografiska placering samt mer varierande storlekar på 
vattenfallen samt en längre tradition av demokratiskt lokalt styre (Ibid.). 
Dessa skillnader bedöms ha en relevans för att förstå dagens situation för 
lokaliseringen av vindkraft. I det svenska systemet finns ingen tradition av att 
främja en utbyggnad av den typ som sker med vindkraften idag, inte minst 
eftersom den kommunala makten stärkts under de senaste trettio åren. I 
Danmark däremot finns en tradition av lokalt ägande och decentraliserad 

                                          
6 2003 utformade dessutom danskarna en strömlinjeformad tillståndsprocess för 
lokaliseringen av havsbaserad vindkraft. Den danska energimyndigheten ansvarar som 
enda instans för upphandling, miljökonsekvensbedömning, och tillståndsgivning. 
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produktion, vilket möjliggjort en hög lokal acceptans för de investeringar som 
gjorts i vindkraft under de senaste 20 åren. De skillnader i ländernas 
regelsystem för den fysiska planeringen som presenteras i avsnitt 4.3.2 ska 
naturligtvis inte förstås som ett resultat av de olika förutsättningarna för 
elkraftsproduktion i de olika länderna. Det är däremot rimligt att anta att den 
danska – och till delar norska – traditionen att i planeringen explicit utgå från 
en lokal kontext har generat erfarenheter som är till nytta i ljuset av dagens 
fokus på vindkraft.  

Den danska vindkraftens koppling till rurala och lokala intressen har existerat 
sedan början på 1900-talet, och redan under andra världskriget genomfördes 
forsknings- och demonstrationsprojekt för vindkraft i landet (Jorgensen och 
Karnoe, 1992). Oljekriserna under 1970-talet – i kombination med en stark 
anti-kärnkraft rörelse – gjorde det möjligt för den danska regeringen att 
koppla samman en kraftfull satsning på vindkraft med tydliga industripolitiska 
ambitioner. En tydlig bottom-up orienterad utvecklingsprocess tog vid och den 
karakteriserades av ett fruktbart samarbete mellan kooperativa, industriella 
och statliga intressen.  

Till skillnad från Sverige och Norge fanns i Danmark dessutom en tydlig 
målbild för vindkraften i landet, samt en starkare koppling mellan statliga 
forskningsinsatser och reell marknadsintroduktion. I Norge tillkom ett 
investeringsstöd till vindkraft först under andra halvan av 1990-talet, och 
först 2000 lade den norska regeringen fram ett mål om att producera 3 TWh 
vindkraftsel innan år 2010 (Buen, 2006). Det svenska planeringsmålet för 
vindkraft, 10 TWh år 2015, trädde i kraft 2002. Den starka traditionen av 
storskalig och billig vattenkraft i Sverige och Norge, med därtill hörande 
institutioner, yrkeskunskap och expertis, förklarar till del denna skillnad i 
vindkraftsambitioner gentemot det danska fallet.  

4.3 Tillståndsprocesser för vindkraft: en internationell 
jämförelse 

4.3.1 Tillstånd för vindkraftsanläggningar på land och till havs 
Uppförande och drift av en vindkraftsanläggning kan aktualisera olika typer av 
tillstånd, regeringsbeslut om tillåtlighet, bygglov etc. beroende på anlägg-
ningens utformning, storlek och lokalisering.7  I Sverige faller en större 
landbaserad vindkraftsanläggning under miljöbalkens definition av miljöfarlig 
verksamhet (9 kap. 1 §), vilket innebär att regeringen kan föreskriva att 
verksamheten kräver tillstånd eller anmälan (9 kap. 6 §). Utgångspunkten för 
tillståndsplikten för vindkraftverk är anläggningens kapacitet (mätt i uteffekt) 
och lokalisering (på land eller i vatten). Följaktligen kräver större land-

                                          
7 Det bör påpekas att tillstånds- och tillåtlighetsbestämmelser typiskt sett endast utgör 
en del av det rättsliga ramverk som kringgärdar exempelvis etableringen av en 
kraftanläggning. Till de formella kraven på tillstånd tillkommer som regel en rad 
materiella bestämmelser som rör verksamhetens förhållande till miljön, t.ex. 
användningen av mark- och vattenområden, lokalisering etc. De materiella reglernas 
utformning och placering i de undersökta ländernas rättssystem uppvisar dock viss 
variation. 
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baserade vindkraftsanläggningar tillstånd medan det för mindre anläggningar 
är tillräckligt att verksamheten anmäls. För anläggningar i vattenområden 
krävs tillstånd även vid lägre kapacitet. Den obligatoriska tillstånds- och 
anmälningsplikten är formulerad på följande sätt:  

”För enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraftverk 
uppförda i vattenområde med tre eller flera vindkraftaggregat med 
en sammanlagd uteffekt av mer än 1 MW krävs tillstånd av 
miljödomstol och för enstaka vindkraftverk eller gruppstation för 
vindkraftverk med tre eller flera vindkraftaggregat med en 
sammanlagd uteffekt av mer än 25 MW krävs länsstyrelsens 
tillstånd. När det gäller enstaka vindkraftverk eller gruppstation för 
vindkraftverk med tre eller flera vindkraftaggregat med en 
sammanlagd uteffekt av mer än 125 kW men högst 25 MW räcker 
det med en anmälan till den kommunala (miljö)nämnden.”8 

Ett liknande tillståndskrav förekommer i norsk och engelsk rätt. Det följer av 
den norska energiloven (§ 3-1) att alla som avser uppföra en energianlägg-
ning med högre uteffekt än 1 kW måste ha anläggningskoncession för 
ändamålet. Koncession lämnas av Norges vassdrags- og energidirektorat. 
Enligt den engelska Electricity Act (section 36), krävs tillstånd för uppförande, 
ändring och drift av kraftanläggningar med en högre kapacitet än 50 MW. Den 
relativt höga tröskeln för tillståndspliktens inträdande har ofta inneburit att 
brittiska vindkraftsanläggningar endast undantagsvis omfattats av bestäm-
melsen. Detta har emellertid ändrats något i takt med att de kommersiella 
vindkraftverkens storlek och effekt har tilltagit.9 Tillstånd av denna typ 
förekommer inte i dansk rätt. I stället kräver uppförandet av vindkrafts-
anläggningar på landsbygden i Danmark typiskt sett ett så kallat zontillstånd 
som regleras inom ramen för planlagstiftningen (§ 35, planloven). Zontill-
ståndet kan i vissa fall ersättas av lokalplaner (se avsnitt 4.3.2) och hanteras 
av de kommunala myndigheterna. 

För anläggningar som ska uppföras i vattenområden inom det svenska 
territoriet krävs, förutom tillstånd för miljöfarlig verksamhet, som huvudregel 
även tillstånd av miljödomstol enligt miljöbalkens regler om vattenverksamhet 
(11 kap. 9). Prövningen samordnas emellertid om tillståndsansökan avser 
både vattenverksamheten och den miljöfarliga verksamheten. Lokalisering av 
vindkraftverk i havet utanför territorialgränsen men inom den ekonomiska 
zonen kräver vidare tillstånd enligt 5 § Lag (1992:1140) om Sveriges ekono-
miska zon och eventuellt tillstånd enligt Lag (1966:314) om kontinental-
sockeln (om undervattenskabel ska dras över kontinentalsockeln). Dessa 
tillstånd lämnas av regeringen. 

Den danska regleringen av offshore-anläggningar liknar den svenska såtillvida 
att det är staten som utfärdar tillstånd för installationen. En viktig skillnad 
mot svensk rätt är dock att rätten till vindresurserna inom de danska 
territorialvattnen och inom den ekonomiska zonen tillhör den danska staten 
                                          
8 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 5 § samt bilaga, 
avdelning 1. 
9 Ansökningar om tillstånd i England (enligt paragraf 36) antas också ha ökat på grund 
av det stigande antalet avvisande beslut som fattats på lokal nivå i enlighet med 
planlagstiftningen; statliga myndigheter antas generellt vara mer benägna att ställa 
sig positiva till utbyggnad av vindkraft (Trinick, 2006). 
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emedan den svenska regeringen visserligen kontrollerar användningen av 
området, men inte äger detta. Vidare styrs, som antytts ovan, utbyggnaden 
av havsbaserad vindkraft i Danmark av en anbudsprocess (Söderholm, 
2008b) och det är först när denna process är avslutad och anläggningen ska 
uppföras som kravet på tillstånd aktualiseras.  

I Norge såväl som i England krävs tillstånd för uppförande av vindkraft i 
havet. Förutom tillstånd enligt den norska energiloven krävs även godkän-
nande i enlighet med havne- og farvannsloven samt en särskild detaljplan 
som redogör för anläggningens olika delar (turbiner, transformatorstation, 
lokalisering av kablar etc.). Planen utformas och antas av Kystverket. 
Anläggningen får vidare inte stå i motsättning till skyddet av kulturminnen 
och är således föremål för en särskild undersökningsplikt i enlighet med 9 § 
kulturminnesloven. De landbaserade delarna av installationen kan slutligen 
kräva ett särskilt expropriationstillstånd. Den norska lagstiftningen öppnar 
också upp för expropriation av fastigheter för vindkrafts-ändamål; motsva-
rande möjligheter är i praktiken mycket begränsade i Sverige.  

Uppförandet av havsbaserade vindkraftsanläggningar i England aktualiserar 
ett flertal olika lagar och bestämmelser. Först krävs typiskt sett tillstånd från 
the Crown Estate, som i egenskap av ägare till havsbotten arrenderar rätten 
att ta delar av havsbotten i anspråk för utplacering av t.ex. fundament och 
kablar. I likhet med landbaserade anläggningar krävs även anläggnings-
tillstånd enligt the Electricity Act om anläggningens totala effekt överstiger – i 
detta fall – 1 MW.10 Som ett alternativ till anläggningstillstånd enligt section 
36, kan en särskild Order utfärdas i enlighet med the Transport and Works 
Act.11 En sådan Order ger projektören rätt att vidta åtgärder som inskränker 
rätten att navigera i engelska och walesiska territorialvatten. Vilken typ av 
tillstånd som söks (anläggningstillstånd eller Order) bestäms således av 
huruvida anläggningen kommer att påverka navigeringsrätten eller ej. Enligt 
the Coast Protection Act krävs vidare skriftligt tillstånd från the Department of 
Transport för att t.ex. uppföra, ändra eller utföra förbättringsarbeten längs 
med kusten. Utplacering av t.ex. fundament nedanför högsta vattenståndet 
kräver dessutom tillstånd i enlighet med the Food and Environmental 
Protection Act (section 5) för att skydda den marina miljön. 

4.3.2 Krav enligt planlagstiftning: likheter och skillnader i de nordiska 
länderna 

Den kanske viktigaste skillnaden mellan de olika ländernas lagstiftning på 
vindkraftsområdet rör regler för den fysiska planeringen. Det svenska 
systemet utmärker sig här från motsvarande system i de nordiska länder, inte 
minst eftersom kommunerna i Sverige besitter en stor makt att planera för – 
eller inte planera för – vindkraft. Uppförandet av vindkraftverk kan i Sverige 
aktualisera plan- och bygglagens (PBL) krav på upprättandet av en detaljplan 
för ändamålet (om anläggningen medför betydande påverkan, på omgiv-
ningen eller blir en del av en ”samlad bebyggelse”, se vidare 5 kap. 1 §, PBL) 

                                          
10 Anläggningstillstånd (development consent) hanteras av the Secretary of State for 
Business, Enterprise and Regulatory Reform (BERR). 
11 En sådan Order utfärdas av the Department of Trade and Industry (England) eller 
Welsh Assembly (Wales). 
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och anläggningen kräver också bygglov (8 kap. 2 §, p. 6, PBL).12 Även den 
fysiska översiktsplaneringen är av vikt vid etableringen av vindkraft. 
Översiktsplaner är inte rättsligt bindande, men tillmäts ändå betydelse i 
tillståndsprövningen.13 Alla fysiska planer utarbetas av kommunen, som även 
lämnar bygglov. Det kommunala planmonopolet i Sverige har i praktiken ofta 
inneburit att utbyggnaden vindkraft i hög grad styrts av kommunens politiska 
preferenser och t.o.m. av enskilda tjänstemäns attityder gentemot vindkraft 
(Khan, 2003). 

I Danmark har under vindkraftens expansionsfas i landet funnits en 
annorlunda konstruktion för fysisk planering, som reglerades i loven om 
planlæggning från 1991 (Tegner Anker, 2001; Pettersson, 2006).14 Det 
danska systemet är hierarkiskt och innehåller tre nivåer (nationell, regional 
och lokal) samt två viktiga hörnstenar. Den ena kallas ”ramstyrning” och 
innebär att planeringen på lägre nivå ska ske inom den ram som angetts på 
en övre planeringsnivå. En regional plan ska således inte strida mot vad som 
angetts i ett nationellt cirkulär och en kommunalplan ska inte strida mot vad 
som angetts i en regionalplan. Den andra principen innebär att planmyndig-
heter i aktiv mening ska ”sträva efter” att genomföra det som angetts i en 
plan på den högre nivån. Innebörden i denna princip är inte glasklar enligt 
dansk litteratur och praxis, men kan sägas innebära att kommunerna kan 
frångå riktlinjerna i en regionplan endast om det finns särskilda skäl, samt att 
kommunerna har en skyldighet att beakta riktlinjerna i kommunal- och 
lokalplaneringen. Till detta kommer en överordnad kontroll av planläggningen. 
Miljøministeriet har en vetorätt vid regional planering för att tillvarata 
”statslige intresser”. Ministeriet kan även förelägga om plan. Ministeriet 
saknar vetorätt i samband med kommunalplaner eller lokalplaner, men de 
regionala myndigheterna (amtsråden) kan hindra sådana planer om de strider 
mot regionplan. 

                                          
12 Under engelsk rätt krävs plantillstånd (planning permission) för alla typer av etable-
ringar till vilket räknas bland annat vindkraftverk på land och till havs. De generella 
undantagen till denna regel kan i princip aldrig göras gällande för vindkraftverk.   
13 De svenska översiktsplanernas riktlinjer har haft en stor betydelse i prövnings-
myndighetens lokaliseringsbedömning: domstolen har fäst avseende både vid 
förekomsten och avsaknaden av en aktuell översiktsplan för det aktuella området. Se 
t.ex. M 9540-99, M 7416-00, M 1391-01, M 8328-99. 
14 I och med 2007-års kommunalreform har det danska systemet för fysisk planering 
väsentligen ändrats inte minst vad gäller ansvarsfördelningen mellan regionala och 
kommunala planmyndigheter (Tegner Anker, 2006; Pettersson, 2008). Det nya 
systemet innebär i korthet att den planering som tidigare låg på regional nivå nu är 
överförd till kommunal nivå. Den tidigare regionplanen (och därmed även de 
administrativt bindande regionala planeringsriktlinjerna) har ersatts av en ny plantyp, 
en s.k. regional utvecklingsplan, av mer översiktlig karaktär. Ramstyrningsfunktionen 
gäller även för de regionala utvecklingsplanerna, men är avsevärt svagare än för 
andra planformer (nationella planer, kommunplaner och lokala planer); målen med 
planen ska genomföras såvitt det ligger i linje med andra regler (t.ex. planbestäm-
melser). I förhållande till vindkraftsutvecklingen spelar således den nya regionala 
utvecklingsplaneringen en högst underordnad roll. Det huvudsakliga ansvaret för 
genomförandet av 2008-års vindkraftscirkulære ligger nu på de kommunala myndig-
heterna, vilka har till skyldighet att – i enlighet med cirkulæret – utpeka områden 
lämpliga för vindkraftsutbyggnad.  
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När det gäller vindkraftsetableringen i Danmark betyder det ovan beskrivna 
systemet i huvudsak följande. Miljöministeriet har utfärdat ett Cirkulære om 
planlæggning for og landzonetilladelse til opstilling av vindmøller från 1999.15 
Målet är att genomföra det nationella energipolitiska målet att minska 
utsläppen av koldioxid genom en ökad användning av förnybara energi-
resurser. Cirkuläret innehåller förhållandevis precist utformade riktlinjer för 
uppställning av vindkraftverk, bl.a. att sådana företrädesvis ska uppställas i 
grupper och att de ska ha ett visst avstånd till närliggande bostäder. De s.k. 
amtsråden ska i enlighet med cirkuläret i regionplaner utse områden som bör 
byggas ut inom regionerna. Kommunerna får sedan en viss valfrihet i 
kommunalplaneringen och lokalplaneringen, men är bundna av regionplanens 
ram. De är å ena sidan skyldiga att planera för vindkraft, å andra sidan kan 
de inte planera för vindkraft i andra områden än dem som utsetts i region-
planen. 

Slutsatsen är att, även om Sverige och Danmark har olika angreppssätt och 
jämförelsen därför inte blir helt tydlig, innehåller det danska systemet större 
möjligheter för staten att rättsligt genomdriva t.ex. en statlig vindkraftspolitik 
i samband med fysisk planering. Detta är typiskt sett även en fördel för 
investerare i vindkraft när kommuner är motståndare eller tveksamma till 
vindkraftsutbyggnad. Det danska plansystemet är starkt vertikalt integrerat 
på ett sätt som inte är fallet i Sverige, och det danska systemet med 
”ramstyrning” innebär ett aktivt utpekande av områden för vindkrafts-
ändamål. I Sverige finns en form av nationell fysisk planering uttryckt i 
miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Dessa bestämmelser ger dock 
svag vägledning i de flesta fall, ibland knappt någon. Om ett visst område 
bedöms vara av riksintresse för vindkraft, ger reglerna ett visst skydd för 
detta område mot markanvändning som försvårar produktion där, men det 
ger inte något uttryckligt stöd för att få uppföra vindkraftverk där. Om sedan 
samma område är av riksintresse även för annat, konkurrerande ändamål 
(t.ex. naturskydd), ger reglerna beslutsfattaren ett mycket stort skönsut-
rymme vid avvägningen.  

I Norge krävs regelmässigt s.k. reguleringsplaner för uppförande av vind-
kraftsanläggningar, däremot krävs inte bygglov för de fall där vindkrafts-
anläggningen prövas enligt energiloven. Det norska plansystemet bygger 
också på tre administrativa nivåer: nationell, regional och lokal. Det är i likhet 
med det danska vertikalt integrerat i den mening att den nationella plane-
ringen sätter upp mål som ska implementeras regionalt och lokalt.16 Den 
norska regeringen har dessutom utfärdat förhållandevis detaljerade riktlinjer 
för planeringen och lokaliseringen av vindkraftverk, inte minst för hur olika 
typer av intressekonflikter ska hanteras. Dessa riktlinjer är inte lagligt 
bindande men de underlättar för projektören då det gäller att leva upp till de 
nationella målsättningarna. Precis som i Danmark utses områden för 
vindkraftsetablering i de regionala planerna; dessa är sedan vägledande för 
de lokala planerna. Det norska systemet skiljer sig därmed även det från det 
                                          
15 Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller 
(vindmøllecirkulæret). CIR nr 100 af 10/06/1999 (LBK Nr. 763 af 11/09/2002). 
16 Det är noterbart att i Norge lobbar landskapsskyddsorganisationer för att 
kommunernas makt i planeringsprocessen ska öka, men de norska myndigheterna 
(NVE) har motsatt sig denna utveckling eftersom det skulle utgöra ett hinder för 
vindkraftsutbyggnaden (Selfors, 2004).  
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svenska, där det i det senare fallet inte finns så mycket regional planering att 
prata om.  

En annan viktig egenskap hos det norska systemet är att i Norge kan privata 
aktörer ta fram förslag till detaljplan och sedan presentera denna för 
planmyndigheten. Även om det är kommunen som i slutändan beslutar om 
planen ska antas eller inte, är det rimligt att anta att denna möjlighet trots 
allt skapar en annan dynamik i beslutsprocessen jämfört med Sverige där 
kommunerna har exklusiv rätt ta fram förslag till detaljplan.  

Sammantaget visar detta att det finns tydliga likheter mellan plansystemen i 
de tre nordiska länderna. I alla länder finns en relativt hög grad av decen-
tralisering i den mening att makten är fördelad över tre olika geografiska 
nivåer. Samtidigt finns en viktig skillnad mellan Sverige och de övriga två 
länderna. Såväl Danmark som Norge har ett regelsystem för fysisk planering 
som gör det enklare för myndigheterna att driva igenom nationella mål på det 
lokala planet; de nationella riktlinjerna för den fysiska planeringen är i högre 
grad bindande för de regionala och lokala planerna. Den betydande makt som 
kommunerna besitter i Sverige förstärks också av den kommunala vetorätten, 
som vi diskuterar i nästa avsnitt.  

4.3.3 Tillåtlighetsprövning och kommunal vetorätt 
Under vissa förutsättningar kan svenska vindkraftsanläggningar bli föremål för 
regeringens tillåtlighetsprövning. Detta gäller bland annat om verksamheten 
mot bakgrund av de intressen som miljöbalken är satt att främja ”kan antas 
få betydande omfattning eller bli av ingripande slag” (17 kap. 3 §, p. 1). Det 
övergripande målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling och 
lagen skall tillämpas så att exempelvis värdefulla natur- och kulturmiljöer 
skyddas och vårdas (1 kap. 1 §, p. 2). Följaktligen är det möjligt för 
regeringen att förbehålla sig rätten att pröva en vindkraftsanläggning som 
förmodas innebära ett väsentligt ingrepp i en värdefull naturmiljö (s.k. 
tillåtlighetsprövning efter förbehåll). Om verksamheten ska tillåtlighetsprövas 
sker denna prövning först, i och med att den avser att fastställa huruvida 
verksamheten överhuvudtaget får bedrivas på den föreslagna platsen. Om 
förutsättningarna för en tillåtlighetsprövning efter förbehåll är uppfyllda, samt 
om den planerade vindkraftsanläggningen har en sammanlagd uteffekt om 
minst 10 MW, kan regeringen även pröva verksamheten på begäran av 
kommunfullmäktige (17 kap. 4 a § p. 7).  

En följd av att en vindkraftsanläggning tillåtlighetsprövas är att den kommu-
nala vetorätten aktualiseras och därigenom bereds kommunen möjlighet att 
förhindra att anläggningen uppförs (17 kap. 6 § 2 st.). Det finns emellertid ett 
undantag till denna huvudregel som innebär att regeringen trots vetorätten 
får tillåta anläggningen ”om det från nationell synpunkt är synnerligen 
angeläget” och vissa andra förutsättningar är uppfyllda (17 kap. 6 § 3 st. p. 
3). Tungt vägande nationella intressen kan alltså tillåtas i strid med kommu-
nens vilja, men endast i mycket exceptionella fall. I praktiken måste det bl.a. 
vara fråga om en mycket stor vindkraftsanläggning.  

Någon motsvarighet till regeringens tillåtlighetsprövning förekommer inte i 
något av de andra undersökta rättssystemen. Staten har visserligen allmänt 
sett större inflytande och utövar mer kontroll, i synnerhet när det gäller den 
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fysiska planeringen, i Danmark och England och även i Norge, men någon 
självständig prövning på regeringsnivå utförs inte. Även den kommunala 
vetorätten saknar motstycke såvitt gäller de undersökta länderna. Statens 
och de regionala och kommunala myndigheternas inflytande i dessa länder 
gäller snarare inriktningen på och innehållet i de fysiska planerna, och 
möjlighet finns för staten att driva igenom utvecklingsbeslut i strid mot 
kommunens vilja.    

4.3.4 Den svenska lokaliseringsregeln 
Den svenska miljöbalken innehåller en lagregel som på ett avgörande sätt 
sätter villkoren för val av lokalisering för vindkraftverk. Enligt denna ska i 
princip bästa plats från miljösynpunkt väljas (”minsta intrång och olägenhet”), 
där ändamålet kan nås. En viktig omständighet är att bedömningen av 
alternativa platser sker på objektiva grunder. Det förhållandet att sökanden 
har tillgång till en viss plats har därför inte någon betydelse i sig. Om 
vindkraftverket ska tillföra energi till det allmänna elnätet, så kan ”ändamålet 
uppnås” på många olika platser där det är ekonomiskt möjligt att utvinna 
vindenergi.17 Eftersom vindkraftverk kan antas förekomma allmänt i landet i 
framtiden (ungefär som jordbruk och 3-G master), bör regeln tolkas så att det 
normalt endast är alternativ inom närområdet som ska utredas och bedömas. 
En sådan avgränsning är dock inte tydlig i rättskällorna idag.  

Regeln innebär att miljömyndigheten kan avslå ansökan när den antar att det 
finns bättre platser, och en motsvarighet till denna regel finns inte i de 
undersökta länderna. Det finns några sådana domar från Miljööverdomstolen 
(Pettersson, 2008). Av dessa fall kan vi dra slutsatsen att utredningsskyldig-
heten blir betungande och risken för avslag stor om det finns ett starkt 
motstånd mot projektet, inte minst i den fysiska planeringen (en lokalisering 
som strider mot detaljplan är som sagt ett absolut hinder). 

I andra fall har ansökningar avslagits redan på grund av att det saknas under-
lag för bedömning av alternativa lokaliseringar. Sökanden måste nämligen 
övertyga prövningsmyndigheten om att den valda platsen uppfyller lokali-
seringskravet, ett utredningsarbete som kan ta mycket tid och resurser i 
anspråk om den fysiska planeringen inte ger bra vägledning. Utredning av 
olika platser är också ett uttryckligt krav vid utarbetandet av MKB enligt 
miljöbalken. I flera ärenden har bristen på utredning av alternativ varit 
avgörande för avslag på ansökan. 

4.3.5 Ytterligare krav på tillstånd och dispens 
Utöver den svenska miljöbalkens generella krav finns det andra potentiella 
tillstånds- och dispensregler som kan aktualiseras vid uppförandet av vind-
kraftverk: t.ex. om anläggningen påverkar ett särskilt skydds- eller beva-
randeområde (tillstånd), eller lokaliseras inom strandskyddszon (dispens), 
biotopskyddsområde (dispens), natur- eller kulturreservat (dispens) osv. 
Prövningarna kan i vissa fall koordineras inom ramen för prövningen för miljö-
farlig verksamhet. 

                                          
17 Däremot blir alternativbedömningen snäv om ändamålet är en lokal energiförsörj-
ning av t.ex. jordbruk. 
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Liknande regler finns framförallt i Norge där prövningen av vindkraftverk 
aktualiserar ett flertal olika lagar, som t.ex. kulturminnesloven och forurens-
ningsloven. Överensstämmelse med dessa bestämmelser kontrolleras 
emellertid inom ramen för miljökonsekvensutredningen och tillståndspröv-
ningen. EG-rätten har betydelse i samtliga undersökta länder såtillvida att 
vissa typer av områden (Natura 2000) åtnjuter ett särskilt skydd och därmed 
ofta är föremål för specifik reglering.  

För att möjliggöra en bedömning av vilken påverkan olika verksamheter har 
på miljön ska i princip alla ansökningar om tillstånd i Sverige innehålla en 
miljökonsekvensbeskrivning.  För att möjliggöra en ”samlad bedömning” av 
miljöpåverkan av en viss verksamhet i en ansökan om tillstånd att ”anlägga, 
driva eller ändra” miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet ska det som 
huvudregel ingå en miljökonsekvensbeskrivning. Detsamma gäller tillåt-
lighetsprövningar och ansökningar om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § (6 kap. 1 
§, miljöbalken). Om det krävs för att bedöma miljöpåverkan av en viss 
verksamhet, kan regeringen föreskriva att en miljökonsekvensbeskrivning 
även ska upprättas vid exempelvis dispensärenden. Kravet på miljökonse-
kvensbeskrivningar följer bland annat av EG-rätten och gäller således även i 
Danmark och England (och även i Norge) med viss variation rörande under 
vilka förutsättningar som kravet aktualiseras för olika anläggningar. Som 
regel krävs dock miljökonsekvensbeskrivningar för större kraftanläggningar i 
samtliga fyra länder. 

4.3.6 Medborgarsamverkan och handläggningstider 
Överlag i de nordiska länderna är möjligheterna till medborgarsamverkan 
goda, och på grund av förekomsten av flera tillstånd finns också flera 
möjligheter till överklaganden.18 Med undantag för tillstånd och tillåtlighet 
som beviljats av regeringen kan i Sverige samtliga beslut om tillstånd och 
dispens överklagas i minst två led. För regeringens beslut gäller att dessa kan 
rättsprövas av regeringsrätten (ett led). En viktig skillnad mellan Sverige och 
Danmark är att det är mer meningsfullt för vindkraftsmotståndare att 
överklaga ett beslut sent i under projekttiden. Detta har att göra med att den 
danska tillståndsprocessen i mycket högre grad bygger på typgodkännanden 
och gränsvärden kopplat till vindkraftverk (vad gäller t.ex. buller, skuggbild-
ningar etc.) medan den svenska lagstiftningen endast erbjuder mycket vaga 
riktlinjer för hur olika intresseavvägningar ska åstadkommas och därmed ökar 
sannolikheten för överklaganden.  

Det finns en uppfattning bland många svenska vindkraftsaktörer att handl-
äggningstiderna är slentrianmässigt långa och också kan uppvisa betydande 
regionala skillnader. Överlag är det ganska vanligt med handläggningstider på 
5-6 år (och ibland längre) i Sverige medan motsvarande processer i t.ex. 
Norge normalt tar 2-4 år (Selfors, 2007).19 Ett viktigt skäl till detta är att 
norska myndigheter ofta har tidsgränser för handläggningen. Detta kan ofta 

                                          
18 Se Michanek och Söderholm (2006, kapitel 5) för en komplett översikt över de 
myndigheter som blir aktuella vid överklaganden.  
19 En uppskattad genomsnittlig handläggningstid för europeiska vindkraftsprojekt 
ligger på ca 1,5-4,5 år, och större delen av tiden är kopplad till den fysiska plane-
ringen (Neuhoff, 2005).  
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vara ett viktigt hinder i det svenska fallet, t.ex. att få besked från Försvars-
makten rörande ett visst områdes lämplighet för vindkraftsetableringar 
(ECON, 2007). De svenska aktörerna efterlyser därför tydligare centrala 
riktlinjer för vindkraftsetableringar (t.ex. en handbok) av den typ som redan 
finns i Norge.  

4.4 Samhällsekonomiska konsekvenser av den svenska 
tillståndsprocessen 

Vi har i detta kapitel visat att den svenska tillståndsprocessen och planeringen 
för ny vindkraft uppvisar tydliga skillnader med motsvarande processer i 
Norge, Danmark och England. Ett kostnadseffektivt genomförande av den 
svenska vindkraftsutbyggnaden motsvaras av en process som säkerställer att 
en given utbyggnad sker till en så låg samhällsekonomisk kostnad som 
möjligt. Dessa kostnader inkluderar såväl privata produktionskostnader som 
externa miljökostnader. Syftet med de prövningar som görs av vindkraftverk 
är att säkerställa att anläggningarna inte kommer i konflikt med andra 
samhällsekonomiska värden. De flesta av vindkraftens externa kostnader är 
lokala och utgörs bl.a. av en negativ inverkan på landskapsbilden, buller samt 
skuggbildningar. Dessa kostnader är lika reella för samhället som kostnaderna 
för vindturbinen. Kostnadseffektivitet kräver således att prövningssystemet 
främjar en utbyggnad där de vindkraftverk som har lägst totala samhällseko-
nomiska kostnader byggs ut först.  

Det finns dock åtminstone tre skäl till att misstänka att så inte är fallet i det 
svenska prövningssystemet. Det första – och troligtvis viktigaste – skälet är 
att prövningssystemets utformning, inte minst den betydande roll som 
kommunerna spelar häri, riskerar att ge en liten vikt åt investerarens privata 
produktionskostnader. Kommunfullmäktige och länsstyrelse (se bl.a. Prop. 
2005/06:143) har i regel incitament att minimera anläggningarnas inverkan 
på lokalsamhället, och kan undanta områden från vindkraftsetablering där 
vindförhållandena är speciellt gynnsamma och/eller kostnaderna för 
nätanslutning är låga.  

Det andra skälet är att småskaliga investerare (t.ex. lantbrukare) kan sakna 
den uthållighet och de resurser som krävs för att ta sig igenom prövnings-
förfarandet trots att de äger mark där de ekonomiska förhållandena för vind-
kraft är mycket goda. Till det ovanstående bör också läggas att varje typ av 
tillstånd kräver en administration som kostar pengar, och det kan finnas skäl 
att effektivisera dessa, t.ex. genom att i högre grad än idag samordna de 
olika prövningarna.  

Den s.k. lokaliseringsregeln utgör ett tredje skäl till varför den nuvarande lag-
stiftningen riskerar att motverka en kostnadseffektiv utbyggnad av vind-
kraften i Sverige. Regelns riskerar att främja en utbyggnad som minimerar 
miljökostnaderna snarare än de totala samhällsekonomiska kostnaderna. En 
plats med mycket goda vindförhållanden och låg, men samtidigt inte lägst, 
negativ inverkan på omgivningen kan i princip underkännas av denna regel i 
miljöbalken. Samtidigt har också regeln en viktig funktion, en form av garanti 
då planeringen inte fungerar på att ändamålsenligt sätt. Vi återkommer till en 
mer utfyllig diskussion om lokaliseringsregeln i rapportens slutkapitel.  

Formaterade: Punkter och
numrering
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Det stora antalet tillstånd som kan bli aktuella i vindkraftsärenden kan också 
medföra legitimitetsproblem för certifikatsystemet. Såsom förklaras ovan 
spelar vindkraften en central roll i certifikatsystemet, och försvårande 
omständligheter för energikällan får direkta effekter på de totala kostnaderna 
för stödpolitiken (och troligtvis på elcertifikatpriset). Prövningsprocesser som 
drar ut på tiden och som tenderar att leda till få investeringar i fördelaktiga 
områden får således direkta ekonomiska konsekvenser. Det finns en rad 
konsekvenser som är värda att lyftas fram. Att gå in i en tillståndsprocess 
innebär att investera i en option (möjlighet) att få investera i en anläggning 
längre fram i tiden (om tillstånd beviljas). Flera faktorer kommer att avgöra 
om denna investering är lönsam eller inte.  

För det första medför tillståndsprövningen direkta kostnader i form av arbets-
tid, administration etc.; dessa är normalt inte omfattande i relation till projek-
tets totala kostnader men trots allt signifikanta (NUTEK, 2006). Hansson m.fl. 
(2007) uppskattar att kostnaderna för tillståndsprocesser uppgår till ca 4 
procent av den totala investeringskostnaden, vilket översatt till en livstids-
kostnad över investeringens livslängd motsvarar ca 15-20 kronor per MWh 
(vid en sexprocentig diskonteringsränta). Denna uppskattning ska dock främst 
betraktas som ett fall där tillståndsprocessen förflyter friktionsfritt och utan 
stora osäkerheter om utfall och tidsåtgång.  

Den andra typen av kostnad är med stor sannolikhet mer omfattande och den 
är kopplad till den osäkerhet som finns gällande hur utdragen tillstånds-
processen blir samt hur detta i sin tur påverkar relation till den förväntade 
ersättningen (elpris plus elcertifikatpris) för vindkraftsproducenten. Ju längre 
processen förväntas bli desto svårare blir det att förutse hur höga de framtida 
intäkterna och kostnaderna blir. Ju större osäkerhet desto högre kan det 
avkastningskrav bli som tillämpas vid investeringsbedömningen. Traditionella 
investeringsmodeller (t.ex. CAPM) inkluderar exempelvis en riskfri avkastning 
(här kallad diskonteringsränta) plus en riskpremie (se t.ex. Dimson, 1989).20 
Summan av dessa utgör vad vi här kallar för investerarens avkastningskrav, 
och anger den lägsta förväntade avkastningen till vilken investeraren är 
beredd att göra investeringen. Effekterna på avkastningskravet av ökad 
osäkerhet beror på vilka typer av risker som investeraren möter. Den mest 
negativa effekten uppstår då det finns en genuin osäkerhet om nettot av de 
intäkter och kostnader som följer efter det att kapital-investeringen är gjord 
(t.ex. osäkerhet om certifikatsystemets framtid).    

På grund av vindkraftens relativa kapitalintensitet är också vindkraftens 
ekonomi starkt avhängig det avkastningskrav som projektören tillämpar. Låt 
oss betrakta ett enkelt exempel. Under de senaste åren har den totala 
ersättningen till landbaserad vindkraft motsvarat 550-650 kronor per MWh 
(varav ca 200 kronor utgör ersättningen från certifikatsystemet), och under 
senare år ännu högre än så. Enligt de beräkningar som Hansson et al. (2007) 
presenterar utgör livstidskostnaden för en vindkraftspark på 40 MW ca 470 
kronor per MWh vid en diskonteringsränta på 6 procent. Om avkastnings-
kravet ökar till 8 procent på grund av ökad osäkerhet (riskpremie) ökar 
vindkraftens kostnader till ca 540 kronor per MWh, och om avkastningskravet 

                                          
20 Analysen här utgår från antagandet om en investerare som är avert gentemot osä-
kerhet/variation i vinsten men inte nödvändigtvis mot variationen i enskilda variabler i 
vinstfunktionen (t.ex. elpris, certifikatpris etc.).  
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är 12 procent blir kostnaden 680 kronor per MWh.21 En utdragen och 
oberäknelig tillståndsprocess riskerar att resultera i sådana försämrade kost-
nadskalkyler, inte för att processen i sig kostar mycket pengar utan därför att 
osäkerheten om eventuella framtida intäkterna och kostnaderna blir svåra att 
bedöma (samt avhängiga politiska beslut som i sig kan ändras med tiden).  

Det bör slutligen framhävas att intresset av att utvinna förnyelsebar energi 
med vindkraftverk ganska ofta kommer i konflikt med andra miljömål, inte 
bara att skydda enskilda grannars boendemiljö, utan även att bevara sådana 
allmänna miljövärden som landskapsbild, kulturmiljö och biologisk mångfald. 
Ofta uppfattas skadorna på sådana värden som påtagliga lokalt, medan 
däremot miljönyttan av enskilda anläggningar för vindkraftutvinning kan 
uppfattas som i huvudsak nationell. Det är inte ovanligt att ”traditionella” 
miljövärden (landskapsbild etc.) prioriteras av remissmyndigheter (t.ex. 
Naturvårdsverket) i ett tillståndsärende, och detta kan leda till in ineffektiv 
utbyggnad.  

Dock förefaller Miljööverdomstolen inse den enskilda vindkraftsanläggningens 
betydelse i det större sammanhanget. Domstolen har i vissa fall principiellt 
betonat vindkraftens roll för en ”hållbar utveckling”, som är miljöbalkens 
övergripande mål (1 kap. 1 §), och mot den bakgrunden gett vindkraften 
företräde framför konkurrerande intressen. Detta var tydligt i ett fall där 
tillstånd gavs till tre vindkraftverk i Sotenäs kommun (Bohuslän), med viss 
skada på ett område med kulturmiljövärden (Miljööverdomstolens dom 2005-
11-01 i mål M2966-04). Vidare kan nämnas ett fall där företaget sökt tillstånd 
till 19 vindkraftverk på fyra bergstoppar i ett område med gammal naturskog 
i Överkalix kommun (Miljööverdomstolen dom 2008-11-19 i mål M2210-08). 
Miljööverdomstolen beviljade tillstånd till de flesta av vindkraftverken trots 
viss skada på den biologiska mångfalden, främst genom fragmentering av 
livsmiljöer (en av bergstopparna fick av detta skäl inte bebyggas). 

4.5 Avslutande reflektioner 
Tillståndsprövning handlar i första hand om ett behov av att kontrollera vissa 
typer av verksamheter, främst med avseende på dess inverkan på människor 
och miljön. I detta hänseende bör tillståndsprövningen vara adekvat, dvs. 
själva syftet med att en verksamhet tillståndsprövas bör vara i fokus för 
tillståndsplikten. Tillståndsprövningen fungerar alltså som ett styrinstrument 
för att kontrollera, förebygga och i någon mån minska miljöpåverkan av en 
viss verksamhet.  

Ur detta perspektiv kan det tyckas anmärkningsvärt att utsätta vindkraften 
för samma typ av prövning som andra typer av kraftanläggningar. Dessutom 
riskerar vindkraften att i större utsträckning än andra kraftanläggningar 
aktualisera prövningar av olika slag. Medan en förbränningsanläggning i 
princip kan placeras var som helst (med reservation för begränsningar med 
hänsyn till etablerade system för kommunikation och distribution), är 
vindkraften inte bara lägesberoende, utan tar även i anspråk ganska omfat-
                                          
21 För att beräkna livstidskostnaden för olika investeringar i ny elkraft beräknas 
nuvärdet av alla kostnader – investeringskostnad plus drifts- och bränslekostnader – 
över kraftkällornas livslängd, och detta värde divideras sedan med nuvärdet av den 
totala elproduktionen över samma tidsperiod.   
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tande mark- och/eller vattenområden, vilket leder till fler potentiella intresse-
konflikter och fler prövningar. Vindkraftens karaktäristika i kombination med 
lagstiftningens generella utformning kan alltså innebära att vindkraften 
missgynnas i förhållande till andra kraftslag. 

Tillståndsbestämmelsernas utformning innebär vidare tydliga konkurrensför-
delar för sådana kraftkällor som kan användas för bränslesubstitution i 
anläggningar där investeringskostnaden redan är tagen (se också Bilaga A). 
En övergång till biobränslen och naturgas i kol- och oljeeldade kraftvärmeverk 
kan således betraktas som ett – ur investeringssynpunkt – mer fördelaktigt 
alternativ än att t.ex. satsa på vindkraft. De ofta långvariga tillståndspro-
cesserna som möter vindkraften förstärker således ytterligare det ekonomiska 
överläge som föreligger för biobränslen och naturgas i och med att över-
gången till dessa energikällor inte på samma sätt innebär investeringar i ny 
kraft på nya platser. 

Även det eventuella kravet på detaljplan och bygglov för vissa energian-
läggningar har flera betydelsefulla implikationer för investeringar i ny 
elproduktion. Dels innebär det kommunala planmonopolet att det är kommu-
nen som ensam beslutar om antagandet av bland annat detaljplaner. Detta 
innebär i sin tur att om detaljplankravet aktualiseras, är det upp till kommu-
nen att avgöra om och när planen ska upprättas. I praktiken är det alltså i 
stor utsträckning kommunens inställning som avgör om det ska ske några 
investeringar eller inte. Återigen är konsekvenserna av detta system mer 
omfattande för vindkraften än för andra kraftkällor. Dels med anledning av att 
relativt stora områden måste tas i anspråk, och dels till följd av att 
allmänheten initialt ofta har visat sig vara negativt inställd till vindkraftens till 
största del subjektiva miljöpåverkan (visuella störningar och buller).  

En möjlig lösning på detta kan vara att särbehandla vindkraften. Det vill säga, 
att i stället för att ha ett generellt regelverk som i praktiken fungerar som ett 
hinder mot den förnybara energikälla som i dagsläget har störst potential att 
bidra till en hållbar energiförsörjning, bör det övervägas hur lagen kan 
utformas för att undvika detta, t.ex. genom att undanta vindkraften från vissa 
typer av förbud och prövningar, samt upprätta tydliga bedömningskriterier för 
användning av mark- och vattenområden. Att skapa en helt egen ”vindkrafts-
lag” strider emellertid mot själva grundtanken i miljöbalksreformen, vilket är 
ett mycket starkt argument mot en sådan lösning. I stället bör man kanske 
fundera (vidare) på möjligheterna att pröva vindkraftsanläggningar helt inom 
ramen för plansystemet, alternativt att samordna den nuvarande miljöpröv-
ningen på ett mer ändamålsenligt sätt. I kapitel 6 återkommer vi till en rad 
skarpa förslag för en förenklad tillståndsprocess.  

Avslutningsvis ska framhållas att Miljöprocessutredningen har förslagit en ny 
prövningsordning för vindkraftverk (SOU 2008:86). I valet mellan att lägga 
tyngdpunkten i kontrollen vid planprövningen enligt plan- och bygglagen eller 
vid tillståndsprövningen enligt miljöbalken, har utredningen fastnat för det 
senare. Tillståndsplikten bör dock inte som tidigare kopplas direkt till 
uteffekten, utan till anläggningens höjd (med rotorblad), något som är mer 
ändamålsenligt med hänsyn till teknikutvecklingen, men också eftersom 
olägenheterna i huvudsak beror på anläggningens storlek och inte på 
effekten. När det gäller landbaserade andläggningar innebär förslaget att till-
ståndsplikten för enstaka vindkraftsaggregat inträder vid höjden 150 meter 
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och för gruppstationer vid 50 meter höga aggregat. Detta motsvarar anlägg-
ningar med förväntad uteffekt i intervallet 10–25 MW, en strängare tillstånds-
plikt än idag (>25 MW uteffekt). Förslaget innebär således att fler vindkrafts-
anläggningar blir tillståndspliktiga enligt miljöbalken jämfört med idag. Vidare 
föreslås att kontrollen enligt PBL normalt ska upphöra i de fall anläggningen 
prövas enligt miljöbalken. Det ska då aldrig krävas bygglov, inte heller 
detaljplan såvida det inte är ett högt bebyggelsetryck i området. Miljöprocess-
utredningens val att prioritera miljöbalksprövning (tillstånd) framför planpröv-
ning ska ses utifrån det lagsystem som gäller i Sverige idag, med ett etablerat 
kommunalt huvudansvar för planeringen. Utgångspunkten för valet hade varit 
en annan om Sverige hade haft ett plansystem liknande det i Danmark, som 
utan att lokala motstående intressena negligeras innebär en starkare statlig 
styrning över planeringen.  
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5 Tillståndsprocesser för kärnkraft: 
Sverige i ett internationellt 
perspektiv 

5.1 Introduktion 
I detta kapitel diskuteras den svenska tillståndsprocessen för kärnkraft samt 
hur denna är utformad i jämförelse med andra länder i västvärlden. Genom 
främst klimatfrågan har en ökad användning av kärnkraft kommit att bli ett 
allt mer realistiskt alternativ i många länder, så även i Sverige. Vid flera 
tillfällen under de senaste åren har effekten i flera svenska reaktorer höjts. 
Man kan förvänta sig att verksamhetsutövarna även i framtiden vill öka 
produktionen eller modernisera i befintliga kärnkraftverk. Attityderna i Sverige 
till kärnraften varierar från tid till annan, men de har i ett långsiktigt 
perspektiv blivit allt mer positiva. Det kan därför inte uteslutas att nya 
energipolitiska beslut i riksdagen kan bana vägen för en ansökan om att 
bygga en helt ny reaktor, så som redan skett i Finland. 

I avsnitt 5.2 ges en kort beskrivning av kärnkraftens ekonomi samt dess 
politiska dimensioner. Nybyggnationer av och ändringar i kärnkraftverk sker 
efter rättslig prövning, ofta flera sådana, och i avsnitt 5.3 redogörs för dessa. 
Därefter behandlas i avsnitt 5.4 vissa principiella och delvis kontroversiella 
frågor som har samband med prövningen. Detta avsnitt bidrar också med 
tydliga hänvisningar till situationen i ett urval av andra länder. Kapitlet 
avslutas med några sammanfattande slutsatser.22  

5.2 Den svenska kärnkraftens politik och ekonomi 
1956 upptogs konstruktionen av den första kärnkraftsreaktorn i Sverige, och 
under 1980- och 1990-talen – innan den första reaktorn Baresbäck togs ur 
bruk – hade Sverige tolv kärnkraftsreaktorer. Kärnkraften har därför stått för 
en betydande del av den svenska elproduktionen (Tabell 5.1). Kärnkraftens 
kostnader har varit förhållandevis låga i Sverige, inte minst på grund av 
fördelaktiga teknikval samt en effektiv drift (Hjalmarsson, 1996).  

Svensk kärnkraftshistoria är dock också kantad av konflikter och motstånd 
från allmänheten. Detta blev inte minst tydligt efter olyckan i Harrisburg 1979 
och kärnkraftomröstningen 1980. Motståndet mot kärnkraften rörde bl.a. 
säkerhetsfrågorna men det var även ett utryck för negativa attityder gente-
mot en centraliserad styrning av energisektorn (Löfstedt, 2001). Sedan 
olyckan i Tjernobyl 1986 har emellertid stödet för kärnkraften gradvis ökat, 
och 2007 var det ca 30 procent av befolkningen som villa se en avveckling av 
denna energikälla jämfört med 75 procent 1986 (Hedberg och Holmberg, 
2008). Figur 5.1 visar den svenska opinionsutvecklingen under perioden 

                                          
22 Kapitlet utgör i stora delar en sammanfattning av analysen i Michanek och Söder-
holm (2008).  
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1986-2007. Denna figur illustrerar bl.a. att ca 50 procent av befolkningen är 
för fortsatt användning av kärnkraft men det är samtidigt endast 18 procent 
som stödjer en satsning på fler kärnkraftsreaktorer.  

 

Tabell 1: Utbudet av elektricitet i Sverige, 1994-2006 

Elkraftsteknologier ___1994___ ___1998___ ___2002___ ___2006___ 
 TWh % TWh % TWh % TWh % 
Vattenkraft 58.2 40.1 73.8 45.5 65.8 40.3 61.2 38.8 
Kärnkraft 70.1 48.3 70.5 43.9 65.6 40.2 65.0 41.2 
Värmekraft 10.0 6.9 9.9 6.2 11.3 6.9 13.2 8.4 
Vindkraft 0.1 0.01 0.3 0.2 0.6 0.4 1.0 0.6 
Total elproduktion 138.4  154.6  143.2  140.4  
         
Import 6.7 4.6 6.1 3.8 20.1 12.3 17.5 11.0 
Totalt utbud av el 145.1 100.0 160.6 100.0 163.3 100.0 157.9 100.0 

Källor: SCB och Energimyndigheten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Hedberg och Holmberg (2008). 

 
 

Under de senaste åren har intresset för ny kärnkraft ökat, inte minst på grund 
av dess relativt låga produktionskostnader jämfört med andra elproduktions-
teknologier (Hansson m.fl., 2007). Kärnkraften kan också dra fördelar av de 
låga rörliga kostnaderna i existerande anläggningar, och detta har gjort inve-
steringar och kapacitetshöjningar i dessa anläggningar mycket lönsamma 
under de senaste åren. En undersökning visar t.ex. att under perioden 2008-
2014 finns planer i Sverige på en ökning av den totala elproduktionskapa-
citeten på ca 19 TWh, och kapacitetshöjningar i existerande kärnreaktorer 
motsvarar 40 procent av detta (Energimarknadsinspektionen, 2007).   

     Figur 2: Den svenska kärnkraftsopinionen, 1986-2007 
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5.3 Fysisk planering och tillståndsprövning av 
kärnkraftverk 

5.3.1 Ny kärnkraftsreaktor 
Det är idag inte rättsligt möjligt att uppföra en ny kärnkraftsreaktor i Sverige 
på grund av ett uttryckligt förbud i 5 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet. Vi bortser i texten nedan från detta absoluta hinder. När det 
gäller ändringar i befintliga kärnkraftverk är rättsläget annorlunda, och vi 
behandlar detta i avsnitt 5.3.2. Fyra huvudförfattningar (och flera under-
ordnade förordningar och myndighetsföreskrifter) är tillämpliga i samband 
med uppförande av en ny kärnkraftsreaktor i Sverige. Det är fråga om beslut 
om fysisk planering och minst fem beslut om tillstånd och tillåtlighet, för 
själva reaktorn.23 De viktigaste regleringarna sammanfattas i Tabell 5.2.  

 

Tabell 2: Svenska regleringar rörande etablering av en ny kärnkraftsreaktor 

Författning Beslut Beslutsfattande 
myndighet i första 
instans 

4 kap. plan- och 
bygglagen (1987:10, PBL) 
 

Översiktsplan  Kommunfullmäktige 

5 kap. PBL 
 

Detaljplan  Kommunfullmäktige 

17 kap. Miljöbalken 
(1998:808; MB) 
 

Tillåtlighetsprövning (övergripande 
prövning, kommunal vetorätt) 

Regeringen 

9 kap. MB  Tillstånd för ”miljöfarlig 
verksamhet” (olika slags påverkan 
på omgivningen) 
 

Miljödomstol 

11 kap. MB Tillstånd för vattenverksamhet 
(t.ex. vattentäkt) 
 

Miljödomstol 

7 kap. 28 a § MB Tillstånd om anläggningen riskerar 
att skada ett område avsatt som 
Natura 2000 
 

Miljödomstol 

Lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet  
 

Tillstånd (säkerhet mot olyckor) Strålsäkerhetsmyndigheten 

Strålskyddslagen 
(1988:20) 

Tillståndsvillkor om strålskydd 
allmänt (normalt) 
 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

8 kap. PBL Bygglov Kommunal nämnd 

 

 

Det finns två plankrav i PBL som båda aktualiseras vid uppförande av ny 
reaktor, förutsatt att området inte redan är planerat för detta ändamål. Varje 
kommun ska ha en ”aktuell” översiktsplan (1 kap. 3 § PBL). Vidare ska en 
detaljplan antas för det område där reaktorn ska uppföras (5 kap. 1 § PBL). 
Fysisk planering enligt PBL är främst en kommunal angelägenhet. Vid plane-

                                          
23 Vi bortser med andra ord från vägar, ledningar och annat som hör till anläggningen. 
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ringen tillämpas hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. MB. Dessa ger 
varierande vägledning för platsvalet; för många områden i landet finns inga 
tydliga anvisningar. Områden som bedöms vara av ”riksintresse” för annat 
ändamål (t.ex. naturskydd) innebär normalt att lokaliseringen av kärnkraft-
verk styrs bort från det området. Om ett område anses vara av riksintresse 
för kärnkraftverk ökar förutsättningarna för att en lokalisering kan godtas där, 
men det finns inte heller då någon helt avgörande styrning, särskilt inte om 
området är av riksintresse även för annat ändamål. Styrningen av planeringen 
i 2 kap PBL är också mycket svag. Vidare är regleringen av planprocessen, 
som innefattar såväl utarbetande av en programmatisk (strategisk) MKB som 
inflytande och beslutspåverkan, ger kommunerna stor frihet när det gäller att 
bestämma det slutliga innehållet i en plan. Kommunen bestämmer i princip 
även tidpunkten för utarbetande av plan. Det finns statligt inflytande i form av 
länsstyrelsekontroll; granskning av planförslag och, i undantagsfall, prövning 
av (och rätt att underkänna) planers innehåll. Vidare kan regeringen med 
planföreläggande tvinga fram en detaljplan, men den möjligheten används 
inte i praktiken. Sammanfattningsvis har kommunerna rättsligt sett stor makt 
över planeringen av mark- och vattenområden för nya kärnkraftsreaktorer.  

Regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. MB kan ses som en inledande 
del av tillståndsprövningen enligt miljöbalken (ärendet bereds av miljödom-
stolen, som är en av tillståndsmyndigheterna). Regeringen ska alltid pröva 
tillåtligheten av nya kärnkraftsreaktorer (17 kap. 1 § MB). Regeringens beslut 
är avgörande för fortsatta tillståndsprövningar; tillståndsmyndigheten kan inte 
förbjuda anläggningen eller ifrågasätta lokaliseringen om regeringsbeslutet är 
positivt. Vid prövningen av tillåtlighet ska projektet uppfylla balkens miljö-
krav, bl.a. lokaliseringskravet i 2 kap. 6 §, ”stoppreglerna” i 2 kap. 9-10 §§ 
och hushållningsbestämmelserna i 3-4 kap. MB. Ett omfattande remissför-
farande och en projekt-MKB föregår beslutet. Bl.a. ska miljödomstolen yttra 
sig, men varken detta eller andra yttranden är bindande för regeringen.24 
Däremot är inställningen hos kommunfullmäktige (i den kommun där reaktorn 
föreslås placeras) helt avgörande. Fullmäktige måste tillstyrka att anlägg-
ningen är tillåtlig (detta kallas, något oegentligt, för den ”kommunala veto-
rätten”), annars kan regeringen inte besluta att anläggningen är tillåtlig. Det 
finns inga undantag i ärenden om kärnreaktorer (däremot för vissa andra 
verksamheter, där regeringen har en viss, mycket begränsad rätt att besluta i 
strid med det kommunala vetot). 

Tillstånd krävs enligt 9 kap. MB eftersom kärnreaktorn är så kallade ”miljö-
farlig verksamhet”, främst på grund av risken för joniserande strålning men 
även t.ex. temperaturförändring efter utsläpp av kylvatten. Tillstånd enligt 11 
kap. MB krävs för vattentäkt (kylvatten), byggnation i vatten och andra 
vattenverksamheter kopplade till reaktorn. Tillstånd enligt 9 och 11 kap. 
kompletteras med villkor för verksamheten, bl.a. gränsvärden för utsläpp som 
baseras på användningen av ”bästa möjliga teknik” (2 kap. 3 § MB). Vidare 

                                          
24 Se regeringens beslut om Ringhals kärnkraftverk, Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet, 2005-10-20 (M2005/2913/F/M) and Oskarshamns kärnkraftverk, 
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006-06-08 (M2006/1541/F/M). I båda 
fallen hade miljödomstolen rekommenderat avslag på ansökan, men regeringen beslu-
tade ändå att verksamheten var tillåtlig. 
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krävs ett särskilt tillstånd om anläggningen kan skada ett ”Natura 2000” 
område, som inrättats i enlighet med EG-rättsliga direktiv.25 

Ifall förbudet i 5 a § lagen om kärnteknisk verksamhet inte gällde, skulle 
reaktorn tillståndsprövas enligt kärntekniklagen. Regeringen är då prövnings-
myndighet. Huvudfrågan vid prövningen är i detta sammanhang att uppnå 
säkerhet mot olyckor. I prövningen tillämpas vissa bestämmelser i miljöbal-
ken, bl.a. kravet på bästa möjliga teknik. Den MKB som upprättas vid 
prövningen enligt balken ska även ligga till grund för en prövning enligt 
kärntekniklagen. Vidare fastställs villkor för strålskyddet allmänt genom 
tillämpning av strålskyddslagen.26 Slutligen krävs bygglov enligt PBL. Bygglov 
ska i princip ges om anläggningen är i överensstämmelse med detaljplanen. 

Det kan vara av intresse att jämföra det svenska prövningssystemet med det 
finska. Det finns flera likheter, men även några skillnader. Tillståndspröv-
ningen är främst kopplad till kärnenergilagen. Först fattas ”Statsrådets 
principbeslut”, som är den finska motsvarigheten till svenska regeringens 
beslut om tillåtlighet enligt 17 kap. MB. Även i Finland finns en kommunal 
vetorätt, men dessutom kräver kärnenergilagen riksdagens godkännande. 
Efter principbeslutet fortsätter prövningen enligt kärnenergilagen. I Finland 
krävs alltid ett särskilt säkerhetstillstånd enligt strålskyddslagen. Den 
viktigaste skillnaden är dock att den finska miljöskyddslagen inte såsom den 
svenska miljöbalken är tillämplig på joniserande strålning.27 

5.3.2 Ändring i befintlig reaktor 
”Tillstånd att uppföra en kärnkraftsreaktor får som sagt inte meddelas” enligt 
5 a § lagen om kärnteknisk verksamhet. Med ”kärnkraftsreaktor” avses enligt 
samma lag en ”anläggning för utvinning av kärnenergi”. Förbudet avser 
således uppförande av hela anläggningen. Däremot omfattar förbudet inte 
stora eller små ändringar i befintliga kärnkraftsreaktorer, inte ens ett utbyte 
av reaktortanken om ett sådant skulle vara aktuellt. Verksamhetsutövare kan 
i själva verket vara skyldiga att genomföra moderniseringar i anläggningen. 
Det finns nämligen ett generellt krav att ”upprätthålla säkerheten”, som gäller 
oberoende av vad som regleras i anläggningens tillstånd. Effekthöjningar 
hindras inte heller av regeln, oavsett om dessa kräver fysiska åtgärder eller 
inte. I jämförelse med att bygga en helt ny reaktor kan detta alternativ vara 
ekonomiskt betydligt fördelaktigare (inte bara i Sverige), och en mycket stor 
andel av de investeringar som idag sker (samt planeras) i den svenska 
elkraftsektorn är effekthöjningar i existerande kärnkraftverk (se t.ex. Energi-
marknadsinspektionen, 2007).  

Vilka tillstånd som krävs i övrigt vid ändring i en kärnkraftsreaktor beror på 
vad ändringen avser och vad som omfattas av tidigare meddelade tillstånd 
med villkor. Regeringen kan förbehålla sig rätten att pröva ändringens 
tillåtlighet med stöd av 17 kap. MB.  

                                          
25 7 kap. 28 a § MB. Det är fråga om antingen ett ”särskilt skyddsområde” (för fåglar) 
eller ett ”särskilt bevarandeområde”. 
26 Villkoren fogas till tillståndet enligt lagen om kärnteknisk verksamhet. Det är dock 
även möjligt att i detta tillstånd föreskriva att en fullständig tillståndsprövning ska 
göras även enligt strålskyddslagen. 
27 Finland har även en särskild lag om MKB, de svenska reglerna om MKB finns i MB. 
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5.4 Några principiellt viktiga frågor i samband med 
prövning av kärnkraftverk 

I detta avsnitt lyfter vi fram ett antal principiellt viktiga frågor då det gäller 
tillståndsgivning för kärnkraftsanläggningar. Vi utgår från det svenska 
exemplet men hänvisar också till centrala skillnader och likheter mellan 
Sverige och andra länder.  

5.4.1 Politiker som beslutsfattare 
IAEA rekommenderar att kärnkraftverk prövas av en politiskt oberoende 
specialmyndighet, såsom den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten. Kanada 
och USA har denna ordning, men vanligen ligger det rättsliga avgörandet på 
central politisk nivå, bl.a. Finland, Tyskland, Schweiz och Japan. Så är det 
även i Sverige. Konsekvensen blir att den regering som beslutar om ett 
avgörande beslut om kärnkraftverk också får ta det politiska ansvaret vid 
kommande val, samtidigt som ett starkt politiskt inflytande också innebär en 
risk för avsaknad av ett långsiktigt ställningstagande i kärnkraftfrågan. . 

Vissa länder har starkt lokalt inflytande över besluten om kärnkraftverk men 
överlag ser vi också en trend mot mindre lokalt inflytande (t.ex. England, 
Italien etc.) (se också kapitel 2). I Sverige framträder ett mycket starkt lokalt 
inflytande, inte minst genom vetorätten enligt 17 kap. MB, men även det 
kommunala planmonopolet i PBL. Det kan invändas mot den starka 
kommunala beslutsmakten, att frågan om ett kärnkraftverk rör mycket starka 
nationella intressen, att miljöriskerna i hög grad rör många andra kommuner 
som inte har vetorätt eller planmonopol samt att en negativ inställning hos en 
geografiskt sett lämplig kommun indirekt kan leda till en lokalisering som 
objektivt sett är sämre från bl.a. miljösynpunkt. 

5.4.2 Medinflytande och tillgång till rättslig prövning 
Frågor om kärnkraftens risker väcker ofta oro och engagemang. Det är därför 
viktigt med allmänhetens insyn och möjligheter i övrigt att delta i rättsliga 
prövningar. Man kan förmoda att ett mer slutet system starkt kan bidra till en 
negativ inställning till det som ska prövas. Internationellt varierar inflytandet. 
MKB- och tillståndsprocessen i Sverige ger på det hela taget bra möjligheter 
till insyn och deltagande för enskilda berörda, miljöorganisationer och allmän-
heten i övrigt. Det gör även planförfarandet enligt PBL. Många har rätt att 
överklaga ett beslut enligt MB om kärnkraftverk (regeringens beslut enligt 
t.ex. 17 kap. MB överklagas i form av rättsprövning till Regeringsrätten). 
Även nordiska grannar har rätt att delta och överklaga genom Nordiska miljö-
skyddskonventionen. Relativt få miljöorganisationer har rätt att överklaga 
enligt svensk rätt och det är rättsligt oklart (som lagtexten är formulerad) om 
någon av dem har rätt att begära rättsprövning av ett regeringsbeslut enligt 
17 kap. MB. Om inte, strider den svenska lagstiftningen mot kravet på tillgång 
till rättslig prövning enligt den så kallade Aarhuskonventionen.  

I England är inte allmänna hearings obligatoriska men så är fallet i t.ex. Tysk-
land, Frankrike och USA (Bredimas and Nutall, 2008), och inte minst Schweiz 
samt Kanada erbjuder allmänheten förhållandevis stora möjligheter att göra 
sin röst hörd. Erfarenheter från bl.a. Schweiz och Kanada visar att aktivt 
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deltagande av intressegrupper tenderar att underlätta – snarare än försvåra – 
etableringen av ett kärnkraftverk.28 Såsom beskrivs i avsnitt 2.2.2 finns också 
en trend mot ökad användning av ekonomisk kompensation till lokalbefolk-
ningen vid etableringar av kraftverk.  

5.4.3 Är lagsystemet tydligt och effektivt? 
Det har betydelse för alla – verksamhetsutövare, myndigheter, enskilda, 
organisationer, allmänhet – att det rättsliga systemet för planering, prövning 
och kontroll är tydligt. Det bör vara klart i vilken ordning de olika besluten 
tas, men även vad som ska prövas och hur förfarandet ser ut inför varje 
beslut. Det svenska systemet är relativt tydligt. Det är också effektivt i den 
meningen att prövningen samordnas på flera sätt. Tillstånden enligt 9 kap. 
MB (”miljöfarlig verksamhet”), 11 kap. MB (vattenverksamhet) och 7 kap. 28 
a § MB (Natura 2000) kan och brukar prövas inom ramen för samma process. 
Beredningen av regeringens beslut om tillåtlighet sammanfaller i väsentliga 
delar med beredningen av tillståndsbesluten. Det finns enhetliga regler för 
vad en MKB ska innehålla och, om reglerna följs, kan samma MKB ligga till 
grund för de olika tillståndsprövningarna. Slutligen kan ett och samma 
tillstånd inkludera villkor enligt såväl lagen om kärnteknisk verksamhet som 
strålskyddslagen. 

I ett effektivt prövningssystem bör inte samma fråga prövas flera gånger. Det 
finns en överlappning på flera sätt när det gäller huvudfrågan: risken för 
joniserande strålning. Överlappningen mellan lagstiftningen om strålsäkerhet 
och MB är särskilt tydlig eftersom joniserande strålning numera omfattas av 
definitionen av ”miljöfarlig verksamhet”. Före miljöbalken 1999 exkluderades 
sådan strålning från miljöskyddslagen, med följd att två skilda rättssystem 
gällde för å ena sidan kärnteknisk verksamhet och å andra sidan industrier, 
kraftvärmeverk och annat som riskerade förorening m.m. Miljöskyddslagen 
gällde för de senare och hade tydligare regler om försiktighetstänkande, ett 
särskilt lokaliseringskrav, krav på bästa möjliga teknik och allmänhetens 
deltagande. Sådana regler saknades i lagstiftningen om strålskydd (Michanek 
1990). Detta är lagtekniskt inte längre ett problem eftersom lagen om 
kärnteknisk verksamhet numera är sammankopplad med miljöbalken så att 
balkens krav kommer att tillämpas även vid denna prövning. 

Bör därmed joniserande strålning återigen undantas från ”miljöfarlig 
verksamhet”? Överlappningen skulle minska och prövningen sannolikt bli 
snabbare (inte bara vid prövning av en ny anläggning utan även vid 
ändringar). En sådan ändring skulle dock i viss mån gå emot huvudsyftet med 
miljöbalken, nämligen att samordna olika slags miljöpåverkan under samma 
regelverk. Det argumentet är inte i sig tungt med hänsyn till kopplingen 
mellan kärntekniklagen och balken; flera andra sektorslagar är på motsva-
rande sätt knutna till balkens miljökrav, MKB och vissa procedurregler.29 Den 
viktigaste invändningen är i stället att (bortsett från prövningen enligt 17 kap. 
MB), prövningen inte blir integrerad såsom idag. Genom balkens vida ram ska 
alla miljöfrågor – skydd mot olika slags föroreningar, inklusive termisk 
förorening, transporters störningar, skydd för biologisk mångfald, hushållning 

                                          
28 Se t.ex. en kort beskrivning av ett exempel från Kanada i avsnitt 2.2.2.  
29 Detta gäller t.ex. väglagen, ellagen och minerallagen. 
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med naturresurser och energi m.m. – prövas i ett sammanhang. Den 
integrerade prövningen sker av miljödomstol (som har ansvar enligt balken) 
vars erfarenhet av olika slags miljöfrågor är bredare än Strålsäkerhetsmyn-
dighetens. En integrerad prövning harmonierar även med innehållet i en MKB, 
som med sin samlade information om olika samverkande miljörisker ska 
möjliggöra en övergripande bedömning. 

5.4.4 Tidsbegränsade tillstånd? 
Det är en kontroversiell fråga om tillstånd till kärnreaktorer (liksom till annan 
”miljöfarlig verksamhet”) ska begränsas i tiden eller vara "eviga". Här finns 
olika lösningar i olika länder. Ett argument för tidsbegränsade tillstånd är att 
det kan vara lättare att få acceptans bland allmänheten för en utbyggnad av 
kärnkraft. Bredimas och Nutall (2008) konstaterar bl.a.:  

“The public may feel nuclear power to be more accountable if 
public input is sought frequently during the lifetime of the nuclear 
power plant. Experts have found that a main reason for public 
anxiety about nuclear power is its perceived lack of controllability 
and reversibility (Grimston and Beck, 2002). This anxiety can 
importantly threaten a project’s public acceptance, which is sought 
during siting and so incur cost delays. […] If the public appreciate 
that each decision is reversible and the project is firmly controlled 
over time at each license renewal, then it may greatly ease its 
acceptance,” (p. 9).  

”Eviga” tillstånd kan dock underlätta ekonomiska investeringar i nya anlägg-
ningar eftersom verksamhetsutövaren då får viss trygghet att driva verksam-
heten. Man ska dock inte överdriva betydelsen av att tillstånd ges utan 
begränsning i tiden. Lagstiftningen tillhandahåller rättsliga möjligheter att, 
trots tillstånd, på verksamhetsutövarens bekostnad genomdriva tekniska 
förbättringar i anläggningen med hänsyn till förändringar i omgivningen, ny 
kunskap, teknikutveckling m.m. Ett sådant system finns redan i 24 kap. MB, 
som undantagsvis även medger att förbud meddelas och att tillståndet åter-
kallas. Vidare innehåller Kärntekniklagen regler om allmänna skyldigheter för 
den som driver ett kärnkraftverk och nya krav kan därför följa kontinuerligt i 
samband med tillsynen. 

5.5 Avslutande kommentarer 
I detta kapitel har vi försökt beskriva hur den svenska tillståndsprocessen för 
kärnkraft är utformad och hur den skiljer sig från motsvarande processer i 
andra länder. Analysen visar bl.a. att i Sverige är investeringar i nya 
kärnkraftsreaktorer en starkt politisk fråga där betydlig makt ligger hos såväl 
nationella som lokala politiker. Precis som illustrerats i fallet med vindkraft 
skiljer sig Sverige från många andra länder då det gäller den makt som 
kommunerna har över den fysiska planeringen. Detta innebär generellt att det 
ofta ärt svårt att implementera nationella mål på det lokala planet, och inte 
minst kan det kommunala planmonopolet och vetot utgöra ett betydande 
hinder för investeringar i ny elkraft.  
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I Sverige ges allmänheten goda möjligheter att delta i – och göra sig hörd – 
under tillståndsprocessen, och generellt ökar detta legitimiteten för de 
investeringar som görs. Ett vanligt problem är dock att det ofta är möjligt – 
och dessutom lönar – sig för privatpersoner och andra att överklaga beslut 
sent i processen.  

Den svenska miljöbalken erbjuder relativt goda möjligheter för en koordinerad 
prövning av flera olika tillstånd, och det finns relativt litet utrymme för 
ytterligare revisioner som förenklar processen (utan att samtidigt göra avkall 
på balkens grundläggande principer om en övergripande miljöbedömning). 
Allmänt sett är den svenska tillståndsprocessen för kärnkraft förhållandevis 
effektiv i en internationell jämförelse men detta kan samtidigt förändras i 
framtiden eftersom flera länder har reviderat (eller planerar att revidera) sin 
lagstiftning på detta område (se t.ex. 2.2.1).  
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6 Övergripande slutsatser och 
implikationer 

Denna rapport har diskuterat tillståndsprocesser för elproduktionsanlägg-
ningar i Sverige, och inte minst försökt belysa dessa genom att kontrastera 
den svenska lagstiftningen med motsvarande lagstiftning i andra – inte minst 
nordiska – länder. Analysen visar bl.a. att många länder genomfört förhållan-
devis radikala förändringar i sin lagstiftning för att underlätta investeringar i 
ny elproduktion, men i Sverige lyser sådana mer genomgripande revideringar 
med sin frånvaro trots landets historia av betydande storskaliga kraftprojekt 
under 1900-talet.  

Sverige utmärker sig internationellt då det gäller den starka makt som kom-
munerna besitter över den fysiska planeringen av mark- och vattenområden. 
Kommunerna kan i vissa situationer blockera beslutsprocessen genom att inte 
anta en detaljplan för ett område lämpat för t.ex. vindkraft, samtidigt som 
bygglov för en anläggning paradoxalt inte får meddelas därför att lagen 
kräver att detaljplan först antagits av kommunen.  

Då det gäller frågan om att implementera en nationell politik på det lokala 
planet förefaller t.ex. det danska rättsliga plansystemet mer ändamålsenligt 
än det svenska. Att övergå till ett sådant regelsystem i Sverige skulle dock 
kräva ett politiskt nytänkande som för närvarande inte kan skönjas ens i den 
mest avlägsna horisonten. Miljöprocessutredningen (SOU 2008:86) valde att 
koncentrera prövningen av vindkraftanläggningar till miljöbalken och att 
väsentligt reducera den rättsliga kontrollen enligt PBL (detaljplan och 
bygglov). Vi menar att ett annat plansystem i grunden (såsom det danska) 
hade talat för att i stället göra vindkraftsetableringen till i huvudsak en 
planfråga. Det återstår också att se om utredningens förslag kommer att 
accepteras efter remissomgången, med hänsyn till den starka traditionen av 
kommunal planering i Sverige samt att kommunernas makt över vindkrafts-
utbyggnaden minskar genom förslaget. Vindkraftspropositionens förslag 
(Prop. 2005/06: 143) om att aktivt stödja kommunerna i deras arbeten med 
översiktsplaneringen riskerar på samma gång att bli ”ett slag i luften” 
eftersom det inte tar tag i det grundläggande problemet om kommunernas 
mycket starka inflytande på vindkraftsetableringen. Motsvarande gäller 
givetvis för andra typer av kraftanläggningar.  

Det är därför viktigt att också utgå från att det svenska systemet för fysisk 
planering i huvudsak kan komma att bibehållas; det går dock trots det att 
överväga mer eller mindre långtgående förändringar inom ramen för detta:  

• Statens möjlighet att påverka planeringen ligger främst i miljöbalkens 
allmänna och särskilda hushållningsbestämmelser. De allmänna hushåll-
ningsbestämmelserna skulle kunna ändras så att riksintresset för t.ex. 
vindkraft prioriteras vid konflikt med andra riksintressen i samband med 
planläggning och tillståndsprövning, alternativt att regeringen får avgöra 
dessa konflikter redan vid utpekandet av riksintresseområden.  
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• Det bör även övervägas att stärka det statliga ansvaret för planeringen 
enligt PBL. Den möjlighet som regeringen har att förelägga om detaljplan 
eller områdesbestämmelser skulle kunna ändras till skyldighet att 
förelägga, t.ex. för att genomdriva riksintressen. Vidare kan det statliga 
inflytandet över planeringen utvidgas så att länsstyrelsen ska pröva 
kommunala planbeslut även i andra fall än som krävs idag, t.ex. för att 
genomdriva nationella energipolitiska mål. 

• Det är centralt att handläggningstiderna för tillståndsprocessen kortas och 
detta kan åstadkommas med att införa explicita tidsgränser för tiden 
mellan ansökan och beslut hos de relevanta myndigheterna (såsom bl.a. 
finns i Italien). Ett sådant förslag innebär samtidigt att resurser kan 
behöva tillföras vissa myndigheter.  

• En troligtvis verkningsfull åtgärd skulle vara att i viss mån ersätta indivi-
duell lokaliseringsprövning med generella gränsvärden för t.ex. buller, 
skuggbildning, utsläpp m.m. Så är rättsläget i hög grad i Danmark, och 
det nya amerikanska systemet för rättslig prövning av nya kärnkrafts-
reaktorer har sådana drag. En ändring i denna riktning skulle innebära att 
t.ex. vindkraftverk behöver förprövas i betydligt mindre utsträckning jäm-
fört med idag. Därmed skulle även möjligheterna att överklaga reduceras. 
Den svenska lagstiftningstekniken öppnar upp för subjektiva och 
varierande bedömningar, och innebär att den eller de personer som 
ansvarar för ett ärende i en remissinstans vid tillståndsprövning och de 
intressen som denna tenderar att prioritera (t.ex. fågelliv, landskapsbild 
etc.) kan spela en avgörande roll. Dessa personliga preferenser kan 
således avspegla vilken tyngd ett visst intresse ges i remissyttrandet och 
ibland även i domen eftersom expertmyndigheters remissyttranden har 
stor betydelse för domstolars bedömning, t.ex. Naturvårdsverkets. Med ett 
större inslag av gränsvärden och standards kan förekomsten av sådana 
subjektiva bedömningar reduceras, samtidigt som dock risken för stela 
regler som slår fel i enskilda fall ökar.  

• Lokaliseringsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken har i flera fall utgjort hinder 
för nya vindkraftsetableringar, och tenderar ett främja en kostnads-
ineffektiv utbyggnad av t.ex. vindkraft. Regeln innebär att man för en 
verksamhet eller åtgärd ska välja "en plats som är lämplig med hänsyn till 
att ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 
människors hälsa och miljön”. Energimyndigheten (2008) har föreslagit att 
regeln bör kopplas ur för just vindkraftverk. Man kan i så fall anse att 
även andra angelägna typer av kraftanläggning borde undantas från 
kravet, om anläggningens ekonomi är mycket beroende av geografisk 
placering. 

Vi förordar inte en sådan urkoppling av följande skäl. Lokaliseringskravet 
med i huvudsak samma innehåll har funnits sedan 1969 när miljöskydds-
lagen trädde i kraft. Lokaliseringen ansågs då som ett så särskilt viktigt 
försiktighetsmått att frågan borde regleras för sig. Kravet har historiskt 
haft stor betydelse för att undvika olämpliga lokaliseringar av ”miljöfarlig 
verksamhet”. Den funktionen har regeln också idag. Om t.ex. vindkrafts-
anläggningar undantas från lokaliseringskravet riskeras inte bara olämp-
liga etableringar från miljösynpunkt i enskilda fall, dessutom bryts den 
enhetliga miljöreglering som är syftet bakom miljöbalken.  
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Det ska också framhållas att 2 kap. 6 § miljöbalken inte innebär att bästa 
plats från miljösynpunkt alltid ska väljas. Ändamålet måste kunna uppnås 
på en plats. Överfört på vindkraftverk innebär det bl.a. att det måste blåsa 
så att det är ekonomiskt möjligt att utvinna vindkraft på platsen. 
Dessutom får kravet på att välja annan plats inte vara ”orimligt” enligt 2 
kap. 7 § miljöbalken, en avvägning där man framför allt ska beakta 
merkostnaden av en alternativ lokalisering i förhållande till miljönyttan vid 
detta val. I avvägningen enligt 2 kap 7 § får även vindkraftens nytta från 
miljösynpunkt betydelse, på det sättet är det en fördel om det blåser mer 
vid en av platserna.30 

Vi kan utgå från att lokaliseringskravet kan utgöra hinder i enskilda fall 
även i framtiden och att detta också kan vara ändamålsenligt från miljö-
synpunkt. I stället för att koppla ur lokaliseringskravet för vindkraftverk, 
bör det kompletteras så att man så långt som möjligt förebygger ett 
hinder i en rättslig tillståndsprövning. Statligt ekonomiskt stöd till kommu-
nal översiktsplanering för vindkraftsutbyggnad är en väg att gå; en bra 
översiktsplanering minskar i praktiken betydelsen av lokaliseringsregeln. 
En annan är att i författning utveckla generella, rättsligt bindande gränser 
för olika störningar i linje med det som tas upp ovan, såsom buller, 
skuggbildning, avstånd till örnbon m.m. (se ovan). Vidare bör allmänna 
råd innehålla tydliga riktlinjer för bedömningen av alternativ. Det bör där 
antas att vindkraftverk ska förekomma allmänt i landet (såsom jordbruk) 
och att bedömningen av alternativa platser för en anläggning därmed 
måste vara geografiskt begränsad till ett närområde (ofta kan det vara 
kommunen). 

• Det finns ett behov i Sverige att dra lärdom av de internationella 
erfarenheterna av olika strategier för lokal acceptans (t.ex. lokalt ägande, 
kompensationssystem etc.).31 Detta är inte minst viktigt i ett land för den 
kommunala makten över markanvändningen är så omfattande. Det är 
också viktigt att se över regelsystemet i syfte att identifiera legala hinder 
för sådana arrangemang.32 Energimyndigheten (2008) noterar exempelvis 
att Skatteverkets regler och tillämpningar gällande andelsägande har 
skapat en ogynnsam situation för gemensamt ägande av kraftanlägg-
ningar. Dessa regler bör därför ses över.  

Överlag finns det ett behov av att fortlöpande följa – och utvärdera – utveck-
lingen av tillståndsprocesserna för elproduktion i andra länder, och samtidigt 
identifiera åtgärder som kan genomföras inom ramen för det svenska rättsliga 
                                          
30 Ser man till hur lokaliseringskravet har fungerat i praktiken kan först konstateras 
allmänt att det är mycket få projekt som stoppas av regeln. Av alla vindkraftsprojekt 
är det en klar minoritet som har hindrats. Ofta beror hindret på att miljökonsekvens-
beskrivningen och sökandens utredning i övrigt inte tillräckligt (eller inte alls) har 
belyst frågan om alternativa platser.  
31 Det är viktigt att lyfta fram att även lösningar som bygger på ekonomisk kompen-
sation till ett lokalsamhälle kan skapa problem i form av protester (se t.ex. Klefbom, 
2008). Det danska exemplet med kompensation för värdeminskning på fastigheter (se 
avsnitt 2.2.2) visar också att sådana system kan också riskera betydande kostnads-
ökningar för vindkraftsprojektören.  
32 Det är också viktigt att öka kunskapen om olika deltagandeprocessers betydelse för 
en effektiv tillståndsprövning. Se t.ex. Andersson m.fl. (2006) för en sådan kunskaps-
översikt.  
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och politiska systemet. Elmarknaderna blir alltmer interna-tionaliserade, och 
detta ökar kraven på att utforma en lagstiftning som på ett ändamålsenligt 
sätt kombinerar tillståndsprocessens skyddande roll med dess möjliggörande 
roll.  
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Bilaga A: Tillståndsprocesser för olika 
typer av kraftanläggningar i Sverige 

Biobränsleanläggningar 

Biobränslen har två sidor i förhållande till lagstiftningen: själva produktionen 
av bränslet samt användningen av bränslet för kraftproduktion. Odling av 
biobränsle (t.ex. energiskog) kräver emellertid tillstånd endast undantagsvis 
varför den fortsatta framställningen uteslutande behandlar olika typer av 
tillstånd till att använda biobränsle för att producera elektricitet.  

Förbränning av biobränslen är miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken 
och kan därmed kräva tillstånd eller anmälan. Biobränslen kan emellertid dels 
användas som ersättning för kol och olja i befintliga förbränningsanläggningar 
och dels kan nya förbränningsanläggningar för biobränslen byggas. I det 
förstnämnda fallet gäller följande: om anläggningen har tillstånd och villkoren 
medger att biomassa används som bränsle krävs ingen ny prövning (inget 
ytterligare tillstånd). I annat fall kan det krävas ett nytt tillstånd för att få 
ändra den ursprungliga verksamheten (ändringstillstånd). Mindre ändringar är 
dock undantagna från tillståndsplikten, vilket betyder att det kan vara möjligt 
att byta bränsle från exempelvis kol till biomassa utan att tillstånd krävs, om 
t.ex. bränslesubstitutionen endast innebär smärre ombyggnationer i en 
befintlig anläggning. Det bör tilläggas att om förändringen innebär att man 
kommer i konflikt med villkoren, måste tillstånd (eller ändring) sökas. 

Frågan om tillstånd till kraftvärmeverk med avseende på bränsleanvänd-
ningen har varit uppe till prövning i ett mål i miljööverdomstolen från 2006.33 
Målet gällde bland annat hur användningen av olika bränslen skulle regleras i 
tillståndsvillkoren, dvs., om det i tillståndet skulle fastställas vad som får 
användas eller vad som inte får användas. Miljööverdomstolen ändrade 
miljödomstolens dom och fastslog att valet av bränsle inte skulle specificeras i 
villkoren i tillståndet, utan istället följa av det så kallade allmänvillkoret, som 
innebär att det som sökanden angett i ansökan (och därmed åtagit sig att 
göra) blir ett krav som det i princip är straffbart att bryta mot. Detta innebär 
att bolaget i fråga fritt kan välja vilket bränsle som ska användas för 
exempelvis elproduktion (med undantag för bränslen som är avfallsklas-
sade). Miljööverdomstolen menade att det finns flera fördelar med att inte 
specificera vilka bränslen som får användas, bl.a. för att verksamheten då 
inte behöver tillståndsprövas på nytt om nya bränslen införs, vilket 
underlättar för introducerandet av miljövänliga bränslen. Anläggningen om-
fattas vidare av lagen om handel med utsläppsrätter (se vidare nedan) vilket 
innebär att förbudet mot att (ytterligare) reglera utsläppen av koldioxid från 
anläggningen är tillämpligt (16 kap. 2 § miljöbalken). 

Omvänt gäller alltså att detaljföreskrifter beträffande vilka bränslen som är 
och inte är tillåtna kan fungera som ett hinder mot en ökad användning av 
miljövänliga bränslen eftersom detta kan innebära att ett nytt tillstånd måste 

                                          
33 MÖD 2006-02-21 i mål nr M4342-05.   
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sökas. Om det däremot ska byggas en ny förbränningsanläggning krävs det 
tillstånd alternativt anmälan enligt 9 kap miljöbalken. Enligt förordningen 
kräver förbränningsanläggningar med en total installerad tillförd effekt av mer 
än 200 MW tillstånd av miljödomstol, och om effekten är minst 10 MW men 
högst 200 MW krävs tillstånd av länsstyrelsen. Uppförandet av mindre 
anläggningar (mer än 500 kW men mindre än 10 MW) ska anmälas till den 
kommunala nämnden. 

Anläggningen kräver också detaljplan och bygglov enligt PBL och på samma 
sätt som för vindkraftsanläggningar kan regeringen förbehålla sig rätten att 
pröva anläggningens tillåtlighet.  

 

Vattenkraftverk 

Möjligheterna att bygga ut vattenkraften i Sverige är tämligen begränsade. 
Nationalälvarna, Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven, samt en 
lång rad andra vattenområden och älvsträckor är i princip skyddade mot 
utbyggnad för kraftändamål (4 kap. 6 §). Undantaget från denna huvudregel 
är vattenkraftverk som endast orsakar ”obetydlig miljöpåverkan” (3 st.).  

Det finns emellertid ytterligare ett undantag som är tillämpligt i detta fall, 
nämligen 4 kap. 1 §, 2 st. Enligt denna bestämmelse utgör det ovan nämnda 
förbudet inte något hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller lokalt 
näringsliv. Om man anser att vattenkraftverket innebär utveckling av lokalt 
näringsliv eller befintliga tätorter gäller således inte förbudet i 4 kap 6 §. Det 
bör dock nämnas att verksamheten ändå kan komma att hindras av andra 
krav i miljöbalken.  

Beträffande tillståndsplikten gäller följande: vattenkraftverk faller under 
definitionen av vattenverksamhet och kräver därmed som huvudregel tillstånd 
enligt 11 kap. 9 § miljöbalken (undantagen är inte tillämpliga). Ansökan om 
tillstånd till vattenverksamhet prövas av miljödomstol.34 Vattenkraftverk kan 
även bli föremål för regeringens tillåtlighetsprövning under samma 
förutsättningar som angetts rörande vindkraften, med den skillnaden att den 
kommunala vetorätten inte gäller för vattenverksamhet (17 kap. 6 § 2 st.). 
Vattenkraftverk kräver även detaljplan och bygglov i enlighet med plan- och 
bygglagens bestämmelser.  

 

Kraftanläggningar för olja, kol och naturgas  

Kondenskraftverk eller kraftvärmeverk som eldas med fossila bränslen är på 
samma sätt som biobränsleeldade kraftverk tillstånds- alternativt anmälnings-
pliktiga enligt 9 kap miljöbalken.  Förbränningsanläggningar av en viss storlek 
ingår dessutom i det europeiska systemet för utsläppshandel, vilket innebär 
att utsläpp av koldioxid från dessa anläggningar inte får ske utan tillstånd 
enligt Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Att en anläggning 
ingår i handelssystemet innebär vidare att koldioxidutsläppen inte får begrän-

                                          
34 Särskilda bestämmelser rörande rådighet över vatten och vattenregleringssamfällig-
heter etc., finns i Lag (1988:812) om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 
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sas t.ex. genom villkor i ett annat tillstånd.35 Istället tilldelas anläggningen en 
viss mängd utsläppsrätter som antingen kan behållas och användas som 
betalning för de utsläpp som görs under avtalsperioden, eller säljas, i vilket 
fall utsläppen måste minskas i motsvarande mån. Handelssystemet syftar till 
att på ett kostnadseffektivt sätt minska de totala utsläppen av växthusgaser 
(ur ett globalt perspektiv), vilket skulle motverkas av ytterligare regleringar 
beträffande val av energikällor, utsläppsgränser etc. 

Följaktligen kräver en större förbränningsanläggning normalt ett tillstånd för 
bedrivande av den miljöfarliga verksamheten, samt ett tillstånd för utsläpp av 
koldioxid. Utsläppstillståndet beviljas emellertid utan vidare prövning om 
verksamheten har erforderligt tillstånd enligt miljöbalken, samt om ”verksam-
hetsutövaren bedöms kunna övervaka och rapportera verksamhetens utsläpp 
av koldioxid på ett tillförlitligt sätt.” (2 kap. 5 §, Lag om handel med 
utsläppsrätter).  

 

                                          
35 Det är emellertid inte helt utrett huruvida det trots förbudet i 16 kap. 2 § miljö-
balken ändå kan vara möjligt att (med stöd av 2 kap. 5 § miljöbalken) kräva bränsle-
substitution om syftet med kravet t.ex. är att främja en ökad användning av förny-
elsebara energiresurser (se vidare skrivningen i 16 kap. 2 § sista meningen). 


