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2. Välja rätt enhet
Du kan välja den 

mikrofon/video som 

ska vara aktiv 

genom att trycka på 

pilarna

3. Aktivera 

mikrofon/video
Tryck på ikonen för 

att sätta på/stänga 

av mikrofon eller 

video. Ett rött streck 

innebär avstängd.

1. Hitta alla kontroller
Rör muspekaren över 

mötesfönstret så dyker det upp 

ikoner med kontroller längst ner

4. Byt namn
Tryck på Participants så 

ser du alla deltagare i 

mötet. Leta upp dig själv, 

håll musen över ditt namn 

och välj ”rename”. Ändra 

namn till ”namn, roll, 

organisation”.

5. Chat
Frågor ställs via chatten. 

Det går att skriva till alla 

eller till den person som 

väljs. Har du tekniska 

problem ställer du frågan 

till ”Johan Lundberg, 

Energikontor Norra 

Småland”

Teknikkontroll
- ta paus till kl 12.00 om allt fungerar för dig
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Varmt välkomna!

Agenda för dagen

• Check in via grupprum

• Tillståndsprocessen för vindkraft – en 
översikt

• Översiktsplanens roll och vad den styr 
avseende vindkraftsetablering

• Diskussion om vad som behövs i ”min” roll 
för att skapa bästa förutsättningarna för 
en god vindkraftsprocess

• Nationell strategi för en hållbar 
vindkraftsutbyggnad – innehåll och 
klassningar

• Frågestund
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Check in - Vad är dina förväntningar 
på dagen?

• Slå på mikrofon och video i 
grupprummen

• Presentera er själva samt era 
förväntningar på dagen och 
reflektioner från kickoffen

• Gå varvet runt och se till att 
alla hinns med

• 5 minuter

Kort guide för att ansluta till breakout rooms i Zoom

- Du blir automatiskt inbjuden till ett grupprum

- Tryck på ”Join Breakout Room” när rutan dyker upp hos dig

- Rummen stängs efter 5 minuter

- Du skickas tillbaka till helgrupp automatiskt när tiden är slut
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Tillståndsprocessen för vindkraft en 
översikt



Prövningsprocessen för vindkraft

2021-03-18



Prövnings- / anmälningsplikt

• Tillstånd (B) enl. 9 kap. MB

• Två eller fler verk > 150 m

• Sju eller fler verk > 120 m

• Anmälningsplikt (C)

• Ett verk > 50 m 

• Fler än ett verk som står tillsammans

Exempel: Sex verk 

som är 149 m höga

Ett verk 

250 m högt

2 verk, 199 meter



Prövningsprocessen
Laga
kraft

Samråd 
inleds



Samråd för vindkraft

• Tillståndspliktig vindkraft alltid BMP

• Undersöknings- och avgränsningssamråd slås 

nästan alltid ihop

• Samrådsmöte Lst, kommun och Sökande

• Syfte 

• Lokaliseing, omfattning, utformning, 

miljöeffekter

• MKB:n avgränsning och inriktning

• Sökanden ansvarig



• Ändringstillstånd (16:2a, 22:1d, 24:8 MB)

• Samma process som vanligt tillstånd

• Nytt beslut om veto krävs

• Villkorsändring (24:5 MB)

• Endast ändring av villkor eller ekon. säkerhet

• Inget krav på samråd, MKB remiss eller Veto

• Kungörelse/remiss dock vanligt

• Förlängd igångsättningstid (24:2 MB)

• Giltiga skäl krävs

• Inget nytt veto-beslut

• Återkallande av tillstånd (24:3 MB)

• Kan göras av VU eller Lst/NV/HAV (24:11 MB)

• Kan även göras av kommunen (om K:n är TM)



Tillstyrkan enligt 16:4 MB
(hämtat från Energimyndighetens rapport 2015:05)

• KF beslutar - Beslutet kan även delegeras till KS 

eller nämnd

• Beslut om tillstyrkan bör ske inom 2-3 mån från 

begäran från MPD (kan även ske tidigare i 

processen)

• Signalera tidigt om kommunen är negativ till 

projektet



Tillstyrkan enligt 16:4 MB (forts.)

Beslutet:

• ska vara tydligt och motiveras (grundat i ÖP)

• Inga villkor i beslutet

• Ta ställning till hela vindparken (inte lämpligt att 

avstyrka delar av ansökan)

• Vid alternativa yrkanden kan ett yrkande tillstyrkas

• Inga krav på ersättning till bygden eller liknande

• Kan inte överklagas



Förslag till ändrat veto (EM, NV, jan 2021)

• Vetot hanteras innan tillståndsprövningen - inte som 

en del av prövningsprocessen hos MPD 

• Beslutet bindande för kommunen

• K:n tar ställning till om vindkraft är en lämplig mark-

/vattenanvändning utifrån ÖP och k:n planerade 

användning av mark- /vattenområden i övrigt

• Bedömning utifrån

• Maximalt område för vindkraft

• Maximalt antal verk

• Maximal höjd



Anmälningspliktig vindkraft 

(C-verksamhet)

• Får påbörjas tidigast 6 veckor efter anmälan om inte TM 

beslutar annat (9:6c MB)

• 21- 28 §§ FMH (1998:899) – specifikt för vindkraft 25a §

(anmälans innehåll)

• Skickas till Lst – ange om ni önskar synpunkter

• Ingen åtgärd /Föreläggande (med försiktighetsmått alt. Att 

söka tillstånd) / förbud (27 §)

• Förlägga om att söka tillstånd om risk för betydande 

förorening/olägenhet (9:6a MB)eller BMP



Kommunens olika roller i vindkraftsprojekt
Kommunfullmäktige, KF

• Tillstyrkan enl, 16:4 MB

• Kan påkalla regeringsprövning enl. 17 kap. MB

• ÖP

• Taxa för prövning och tillsyn enligt PBL och MB

Kommunstyrelsen, KS

• Överklaga tillståndsbeslut (vanligtvis KS)

Miljö/hälsoskydds-nämnd (eller motsvarande)

• Hantera anmälan om vindkraft (C )

• Samrådspart och yttrande i tillståndsärenden (B)

• Tillsynsmyndighet för C (och B som överlåtits)

Byggnadsnämnd (eller motsvarande)

• Bygglov

• Planprocessen, DP
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Frågor?
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Översiktsplanens roll

• Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar 
hela kommunen

• Grunddragen i användningen av mark- och vattenområden för 
hela kommunen

”Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur den 
fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Den är 
därmed ett viktigt politiskt måldokument. Planen ska både vara 
strategisk och vägledande för beslut i plan- och lovärenden.”



KRAFTSAMLING VINDKRAFT

ÖP ett viktigt underlag vid beslut

Underlag:

• vid prövning av plan-, lov- och tillståndsärenden

• för myndigheter som prövar tillstånd enligt miljöbalken

• för företag som letar lämplig plats för sin verksamhet

• information till allmänheten om kommunens utvecklingsplaner och 
vilka områden och miljöer som kommunen särskilt vill värna om

• men inte juridiskt bindande

VETO-

frågan



10 vindkraftsverk

2 vindkraftsverk

Arbetet har resulterat i sammanlagt 
32 potentiella vindbruksområden, 
som har betecknats med siffror 1-22 
samt bokstäver A-J. Att etablera 
vindkraftverk inom resterande 
områden bedömer kommunen i 
dagsläget inte som önskvärt. 







10 vindkraftsverk

2 vindkraftsverk

”Genom att peka ut känsliga områden 
för vindkraft görs indirekt också ett urval 
av områden som anses mindre känsliga. 
När dessa områden sammanfaller med 
enhetliga landskap, såsom större 
produktionskogsområden bedöms 
området vara mindre känslig för 
storskalig exploateringar och där kan 
kommunen tänka sig att gå vidare med 
att undersöka markens lämplighet för 
vindkraftsetableringar.”
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Frågor?
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Gruppdiskussioner

Frågeställningar:

1. Planerare
Vad behövs för information från ÖP för att kunna göra bra 
bedömningar i enskilda vindkraftsärenden? 

2. Inspektör
Vad behövs för information/underlag för att jobba med 
vindkraftsfrågan i ÖP? Vad är en lämplig nivå på hur ÖP 
behandlar vindkraft?

3. Politiker/strateg
Vad behöver politiker/strateger för underlag för att kunna 
fatta beslut och jobba strategiskt med vindkraftsfrågan?

 Utse en antecknare

 Börja med 1 minut egen reflektion 

kring frågan

 Varvet runt i gruppen + diskussion, 15 

minuter

 Paus 10 min, återsamling 14.15

 Sammanfattning i helgrupp - nedslag 

från några grupper, 15 minuter

Skicka anteckningar till 

johan.lundberg@rjl.se
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PAUS till kl 14.15
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Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad



KRAFTSAMLING VINDKRAFT

Syfte och mål med strategin

• Syftet med strategin var att: bidra till energiomställningen genom att skapa förutsättningar

• för att den framtida utbyggnaden av vindkraft sker på ett hållbart sätt.

• Mål

• Bidra till energiomställningen

• Nå en bred samsyn om hållbar vindkraftsutbyggnad

• Visa vägen för hur olika intressen och målkonflikter kan hanteras

• Staten ska upplevas som en tydlig och entydig aktör
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Utgångspunkten
• Det nationella utbyggnadsbehovet av 

vindkraft uppskattas till minst 100 TWh till 
2040-talet, vilket omfattar både land- och 
havsbaserad vindkraft. 80 TWh antas vara 
landbaserad och 20 TWh havsbaserad 
vindkraft

• De regionala utbyggnadsbehoven och de 
nationella planeringsunderlagen som tagits 
fram i strategin omfattar enbart 
landbaserad vindkraft.

• Vindkraftsutbyggnaden ska vara hållbar.
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Ytor med låg känd 
konfliktgrad på 

översiktlig nationell  
nivå

Vindför-
hållanden

Infra-
struktur

Försvars-
makten

Kultur-

miljö

Natur

Frilufts-

liv
Ren-

näring

Vägledningar om 

vindkraftens 

påverkan på:

• Friluftsliv

• Naturvård

• Försvaret

• Rennäring

• Kulturmiljö

• Etc.

Nationellt planeringsunderlag – på land*

* Till havs utgår de från havsplanerna
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Regionala utbyggnadsbehovet

• I syfte att skapa förutsättningar för att den förväntade vindkraftsutbyggnaden fördelas på ett 
lämpligt sätt över landet har vi tagit fram regionala utbyggnadsbehov utifrån det nationella 
utbyggnadsbehovet.

• Varje län har fått ett utbyggnadsbehov för vindkraft som uttrycks i TWh och uttrycker en miniminivå 
för den vindkraftsutbyggnad som det behöver planeras för i respektive län.

• Fördelningen omfattar bara landbaserad vindkraft.
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35

Indikativ regional fördelning av 100 TWh
Vid fördelning av utbyggnadsbehovet regionalt tas hänsyn till respektive elområdes: 

• totala yta (land och hav),

• elanvändning 2040, 

• elproduktion 2040 och

• ytor med låg känd konfliktgrad gentemot vindkraft

• befintliga vindkraftparker

• geografisk spridning av produktionen
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Regional fördelning av utbyggnadsbehovet
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Vad händer sen?
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Webbinarium om strategin

• Den 25 mars kl 14-15

• vindkraftskurs.se 

vindkraftskurs.se


Nationellt kartunderlag



Nationellt kartunderlag

• Syfte stöd för länsstyrelserna i arbete med 

regionala analyser

• Ytor med goda vindlägen kombinerat med 

möjlighet till samexistens med andra intressen



GIS-analys

• Vinddata

• Höjd 150 m / 200 m (egentligen 165 m / 215 m)

• Vindförhållande (320  / 400 / 500 W/m2 )

(motsvarar   6 7        7,5 m/s)

• Buffring

• Bostäder 800 m

• Vägar/järnväg 250 m

• Markanvändningsintressen: 76 GIS-skikt



Resultatområden

• Minst 5 km2 (elområde 1-2) 2 km2 (elområde 3-4)

• Små närliggande delområden sammanfogade

Klass 1: inga kända konflikter ur nationellt perspektiv

Klass 2: vissa möjligheter till samexistens, behöver 

undersökas i de regionala analyserna. 

Klass 3: inga / små möjligheter till samexistens. (Omr med 

lagstadgat skydd, samlad bebyggelse, infrastruktur etc)

Kombinerad klass 1 & 2. Syfte möjliggöra för fler potentiella 

områden att undersöka närmare.



Bra att veta

• Mer kostnadseffektivt om elproduktionen sker 

närmare elanvändningen

• 60 procent av elanvändningen finns i elområde 3 

+ all kärnkraft 

• Livslängd för vindkraftsverk cirka 20-25 år => 

Generationsväxling för de flesta av dagens verk till 

2040

• 80 TWh (land) + 20 TWh (till havs) = 100 TWh



Beräkning av behovet

• För verk på 4 – 7 MW (70-90 m långa blad) är 

avståndet mellan turbinerna runt 1 km 

• planeringsytan bör vara tre gånger så stor som 

ytan som upptas av vindkraftverk.

• Regionalt utbyggnadsbehov Jönköpings län:

Län Twh Antal verk Ytanspråk

(km2)

Planeringsyt

a (km2)

Tot land-

areal (km2)

Ytanspråk

%

Planerinsyta

%

F 3 143 135 405 9 578 1,4 % 4,2 %



Nationellt planeringsunderlag F-län

• Klass 1 – Inga kända konflikter 112 km2 

• Klass 2 - Viss möjlighet f samexistes 4 720 km2

• Klass 3 – Ej möjlighet f samexistes 1 646 km2

Behov av planeringsyta 405 km2



Teknik När? Totalhöjd Antal verk per TWh Yta per TWh

0,8 MW Runt år 2000 70 m 700 st 60 km
2

2 MW Dominerande år 2005 - 2015 100 - 200 m 150 - 300 st 50 - 70 km2

4 MW Modern landbaserad teknik 200 m 80 st 55 km2

6 MW Modern landbaserad teknik 230 m 50 st 45 km2

12 MW Stötst verket på marknaden 300 m 20 st 39 km
2

20 MW Utvecklas i dagsläget >300 m 12 st 28 km2
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Frågor?
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Tillståndsprocess

Fysisk planering

Aktiviteter

Kunskap Samverkan

Samverkans-

plattform och 

implementering

Samverkan och erfarenhetsutbyte
- Genom möten (digitala och fysiska) skapa 

samverkan och erfarenhetsutbyte inom hela 

målgruppen

Ökad kunskap
- Kunskapshöjande aktiviteter, ex 

föreläsningar, utbildning

Implementering och samverkansplattform
- Utreda behov av samverkansplattorm och ge 

stöd för implementering i organisation

Samverkan inom Länsstyrelsen

- Stärkt dialog mellan olika kompetenser inom 

Länsstyrelsen

Nationell vindkraftsstrategi

Vindval

Erfarenheter och praxis i

tidigare tillståndsprocesser

Teknikutveckling

Generationsväxling

Nu pågående och tidigare liknande 

projekt Samrådsprocessen

Analysmetod uppdatera 

vindbruksplan

Intressekonflikter
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Nästa träff - Föresläsning

Förslag på agenda till nästa möte

Vindkraftens miljöpåverkan och påverkan
på människor

• Buller

• Mer?

Föreläsning 

planeras i maj/juni 

med efterföljande 

diskussion
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Gruppdiskussioner

Frågeställningar:

1. Planerare
Vad behövs för information från ÖP för att kunna göra bra 
bedömningar i enskilda vindkraftsärenden? 

2. Inspektör
Vad behövs för information/underlag för att jobba med 
vindkraftsfrågan i ÖP? Vad är en lämplig nivå på hur ÖP 
behandlar vindkraft?

3. Politiker/strateg
Vad behöver politiker/strateger för underlag för att kunna 
fatta beslut och jobba strategiskt med vindkraftsfrågan?

 Utse en antecknare

 Börja med 1 minut egen reflektion 

kring frågan

 Varvet runt i gruppen + diskussion, 15 

minuter

 Paus 10 min, återsamling 14.15

 Sammanfattning i helgrupp - nedslag 

från några grupper, 15 minuter

Skicka anteckningar till 

johan.lundberg@rjl.se
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Noteringar från grupper med 
inspektörer
• Vindbruksplaner eller tematiskt tillägg i ÖP är 

uppskattat och gör arbetet lättare. 

• Bra att peka ut både möjliga/lämpliga och 
olämpliga områden. 

• Tydliggöra i ÖP att gränserna inte är absoluta. 

• Precisera vad man menar med olika begrepp 
som används i ÖP, t.ex. ”mindre lämpligt”

• Sekundärt vad som står i ÖP (ÖP ej juridiskt 
bindande). Politiker kan ha svårt att skilja på DP 
och ÖP. Politiker kan även blanda ihop 
vetofrågan med prövningsfrågan. Svårt för 
inspektörer att påverka det i diskussionen. Vetot 
bör svara på: Är det ett område där vi kan tänka 
oss vindkraft?

• Vetlanda och Eksjö är exempel på kommuner 

som har jobbat med kulturmiljöfrågor i ÖP-
arbete som kan vara bra inspiration

• Tysta områden diskuterades, sammanfaller ofta 
med i övrigt attraktiva vindkraftsområden

• Inte konstigt om det blir skillnad mellan olika 
kommuner i hur stora de möjliga 
vindkraftsområdena är
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Noteringar från grupp med politiker

• Vinbruksplan viktigt

• Kommunala vetot men behov av för vilka villkor det kan användas

• Det finns behov av forskning (för- och nackdelar med olika energislag och platser samt 
hälsoaspekter) men det rådde samstämmighet kring att för många människor styr känslor i hög 
grad

• Stimulanspeng/Bygdepeng som incitament för vindkraftsutbyggnad. Exempelvis fiberutbyggnad på 
landsbygden som morot och verktyg för att minska antalet klagomål 

• Tekniska utvecklingen av allt högre verk – för- och nackdelar med färre men högre verk

• Hur möter vi folks oro?

• Intressekonflikter: exv. tysta områden vs energiproduktion och vikten av att balansera detta

• Avstånd till boende och kommuners olika bedömningar om lämpligt avstånd. Diskussion om det är 
bättre med enhetliga riktlinjer/regler?
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Noteringar från grupper med planerare 
– sid 1
• Detaljplan- hur mkt ska man utreda? Peka ut en 

yta i en karta för ett visst ändamål. När man 
gräver djupare så finns det delar som gör att det 
inte går. Viktigt att de ytor man pekar ut får med 
så mycket som möjligt. 

• Handläggarstöd GIS-analys samt ÖP. 

• ÖP – Analys som föreligger utpekandet av 
lämpliga ytor. Avstånd till bebyggelse, känslighet 
i landskapet, vindförhållanden

• Blir det ofta en mellankommunal fråga? 
Kommuner har olika intressena att bevaka. Hur 
mycket påverkas landskapsbilden? 

• Känslighetsanalyser som gjorts för 5-10 år 
sedan är inte relevanta idag eftersom verken är 
högre idag. Ofta inte den typ av fråga som 
avgör.

• ÖP- viktigt att ha med det mellankommunala 
perspektivet. 

• Ska man peka ut olämpliga eller lämpliga 
områden? 

• Olämpliga områden för att man inte ska riskera att 
lägga ner för mycket utredning på ett område som 
inte kommer generera en vindkraftpark. 

• I en del kommuner har man pekat ut lämpliga 
områden som föregåtts av en analys som inte kräver 
så mycket jobb.

• Stora opåverkade områden – hur säger man nej 
där? Vilka karaktär ska man skydda?

• Man kan ange dessa områden i ÖP. Där kan man 
motivera vad som bör skyddas eller varför man ska 
värna om stora opåverkade områden. 



KRAFTSAMLING VINDKRAFT

Noteringar från grupper med planerare 
– sid 2
• Mycket underlag är viktigt för att 

översiktsplanen ska bli användbar. Några 
exempel är:

• Vindkarteringar -> Bra för att göra inledande 
bedömning och inte börja gräva i områden 
som inte är attraktiva.

• Landskapsbedömning-> 
Känslighetsbedömning med olika tåligheter. 
Landskapstyper som inte är lämpliga alls, t.ex. 
sjöar eller våtmarksområden.

• Naturtyper-> Ej på våtmarker.
• Buffert från vägar-> Nationella riktlinjer från 

Trv?
• Bostadsbebyggelse-> Buffert på 

800/1000meter beroende på omständighet. 
• Bullergräns på 40db-> Visade sig vara en 

juridisk gräns.

• Riksintresse försvarsmakten-> Viktigt med 
tydliga ställningstaganden i 
riksintressebeskrivningar. Idag känns 
försvarsmakten som ett osäkert kort.

• Vissa kommuner har använt sig av 
generella ställningstaganden utan att 
använda sig av kartmaterial. Vad ska 
kommunen beakta vid en veto-prövning?

• Övriga kommentarer:
• Utpekade områden borde vara flytande – det 

behövs alltid utrymme för bedömningar i det 
enskilda fallet. 

• Olämpliga områden – betyder inte att resten 
av kommunen är direkt lämpligt. Kan innebära 
otydlighet inför kommande beslut. 


