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Förord 
Denna nulägesbeskrivning är ett första delmoment i Energimyndighetens och 
Naturvårdsverkets initiativ att tillsammans ta fram en strategi för en hållbar 
vindkraftutbyggnad. Här lägger vi grunden för inriktningen på arbetet med 
strategin. Det gör vi genom att klargöra arbetets utgångspunkter, hur nuläget 
för vindkraftsutbyggnaden ser ut idag och genom att identifiera vilka 
utmaningar som strategin behöver hantera.  

Nulägesbeskrivningen ska ses som ett levande dokument som får sin slutliga 
form först i samband med att strategin redovisas. 
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 
Uppdraget handlar om att ta fram en strategi för en hållbar 
vindkraftsutbyggnad. Det är en åtgärd som Naturvårdsverkets och 
Energimyndighetens generaldirektörer har tagit initiativ till inom 
miljömålsrådet. Inspiration till uppdraget är hämtat från den strategi för 
vattenkraft som togs fram gemensamt av Havs- och vattenmyndigheten 
och Energimyndigheten 2014.1  

Uppdraget genomförs gemensamt av Naturvårdsverket och 
Energimyndigheten och i samverkan med länsstyrelserna, Havs- och 
vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet och Folkhälsomyndigheten. 

1.2 Bakgrund till uppdraget 
Bakgrunden till uppdraget är att vi har identifierat följande behov och 
förutsättningar:  

• Behov av en plattform för att diskutera avvägningar på nationell 
nivå mellan många olika intressen och genom ett nationellt 
planeringsperspektiv få en samlad bild av hur en hållbar 
vindkraftsutbyggnad kan se ut. Vindkraften hanteras idag utifrån 
enskilda projektörers ansökningar, och det saknas ett 
helhetsperspektiv på vindkraftutbyggnaden.   

• Samexistens mellan olika intressen är en bärande utgångspunkt i 
strategiarbetet. En viktig utgångspunkt är att främja en hållbar 
vindkraftsutbyggnad samtidigt som vi arbetar för att nå andra 
väsentliga samhällsmål.  

• Våga lyfta målkonflikter – i de fall samexistens inte är möjlig ska 
strategin bidra till att identifiera och försöka lösa ut målkonflikter 
redan på det nationella övergripande planet istället för att 
konflikten ska uppstå i ett sent skede i det enskilda projektet. Detta 
kommer att kräva att flera intressenter bidrar och vågar ifrågasätta 
och testa såväl tidigare ställningstaganden som förhållningssätt. 

• Bred förankring – en stor del av strategiarbetet handlar om 
förankring hos och samverkan med olika aktörer och 
intresseföreträdare på såväl nationell som regional och lokal nivå. 
Detta borgar för att strategin ska få genomslag och leda till 

                                                      
1 Nationell strategi för hållbar vattenkraft, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. 
https://www.havochvatten.se/download/18.42fe4e69146abc8fd4a569b9/1404074025440/nationell-
strategi-for-hallbar-vattenkraft.pdf 
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förbättrade förutsättningar för att åstadkomma en hållbar 
utbyggnad också på lång sikt. 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med åtgärden är att skapa förutsättningar för att vindkraften ska 
kunna byggas ut i stor skala och samtidigt bidra till ett säkert och 
klimatneutralt elsystem på ett sätt som minimerar annan negativ miljö- och 
hälsopåverkan. 

Målet med strategin är: 

 Bidra till energiomställningen. 

Strategin ska göra det möjligt att utifrån aktuell kunskap främja 
energiomställningen på ett sådant sätt att energiproduktion och 
miljöintresset kan samexistera.  

 Nå en bred samsyn på ett nationellt plan om hur staten kan bidra till 
att skapa förutsättningar för en hållbar vindkraftsutbyggnad.  

Insatsen ska utmynna i en strategi som ger kunskap om effekterna av 
en omfattande vindkraftsutbyggnad utifrån ett helhetsperspektiv och 
som Energimyndigheten, Naturvårdsverket och andra samverkande 
myndigheter gemensamt ska stå bakom. 

Målet är att de samverkande myndigheter upplever att strategin är ett 
bra stöd i arbetet och som leder till en mer samstämmig hantering av 
tex plan- och prövningsärenden och andra remisser och ärenden som 
rör vindkraft.  

 Visa vägen för hur olika intressen och målkonflikter kan hanteras. 

I strategin kommer planeringsunderlag, bland annat i form av 
vägledningar tas fram som belyser hur målkonflikter mellan 
vindkraften och andra intressen kan hanteras. Planeringsunderlaget 
ska underlätta den kommunala planeringen och lokala och regionala 
tillståndsprocesser samt bidra till ökad förutsägbarhet för de intressen 
som berörs. 

1.4 Metod 
Fokus i uppdraget är att utifrån ett nationellt perspektiv bidra till att skapa 
förutsättningar för en hållbar utbyggnad av vindkraft.  

Dels handlar det om att utifrån en nationell analys beskriva hur 
förutsättningarna för en utbyggnad ser ut. Hur kan vi få fram tillräckligt 
med mark- och vattenområden för att möjliggöra en vindkraftsutbyggnad 
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som möter den framtida efterfrågan på förnybar el? Vilka avvägningar kan 
behöva göras för att åstadkomma en utbyggnad som är hållbar?  

Dels handlar uppdraget om att göra en översyn av om det finns behov av 
förändringar i lagstiftningen eller andra typer av åtgärder för att 
åstadkomma en hållbar utbyggnad.  

För att kunna besvara dessa frågor kommer vi att involvera olika aktörer i 
dialog och samverkan och på så vis få ett brett perspektiv på 
vindkraftsutbyggnaden. I Tabell 1 redovisas former för delaktighet i 
uppdraget.  

Tabell 1. Former för delaktighet i uppdraget. 

Delaktighetsform Kännetecken Aktör  Exempel 

INFORMATION 
Envägs-
kommunikation 
Frågor och svar 

Alla 

 Information på 
 naturvårdsverket.se,      
 energimyndigheten.se 
 Lägesrapporter, mejl 
 Olika möten 

KONSULTATION 
Inhämta 
synpunkter 
Flera tillfällen 

Vindkraftföretag och 
branschorganisationer 
Svensk vindenergi 
Svenska vindkraftföreningen 
Energiföretagen 
Vindkraftsamordnarna 
Intresseorganisationer 
Urval av kommuner 

 Hearings 
 Workshops 
 Tvåpartsmöten 
 Nätverksträffar 

DIALOG 
Utbyte av tankar 
Flera tillfällen 

Samverkande myndigheter 
Energimarknadsinspektionen 
Svenska kraftnät 
Försvarsmakten 
Sametinget 
Trafikverket 
Luftfartsverket  

 GD-dialoger 
 GD-ledda rundabords-   
 samtal  
  

 
SAMARBETE  

Aktiviteter 
planeras och 
genomförs 

Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket 
länsstyrelserna 

 Arbetsgrupp 
 Styrgrupp 

 
BESLUT  

Gemensamt 
beslutsfattande 

Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket 

 ”I samråd” 

 

1.4.1 Problembeskrivning som identifierar utmaningar 
I ett första steg har en nuläges- och problembeskrivning utarbetats som 
redovisar förutsättningarna för vindkraftsutbyggnad idag och vilka 
utmaningar som strategin behöver hantera för att vi ska nå en hållbar 
vindkraftsutbyggnad.   

1.4.2 Översiktligt nationellt kartunderlag  
Parallellt med problembeskrivningen genomförs ett arbete med att ta fram 
ett nationellt översiktligt planeringsunderlag. En del av det nationella 
planeringsunderlaget utgörs av kartunderlag som visar schematiska ytor 
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som har goda vindlägen i kombination med låg grad av konflikt eller 
konkurrens med andra markanvändningsintressen. Kartunderlaget visar 
även ytor som har något sämre vindlägen och sådana som har högre grad 
av konkurrens med andra markanvändningsintressen. Dessa ytor kan 
behöva tas i anspråk beroende på hur tillgången på ytor med låg 
konfliktgrad ser ut i relation till behovet av ytor för vindkraftsutbyggnad. 
Analysen omfattar de intressen som finns tillgängliga i form av GIS-
underlag, vilket innebär att det i första hand utgår från olika typer av 
områdesskydd och riksintressen. När det gäller försvarets och rennäringens 
intressen har Försvarsmakten respektive Sametinget bidragit med underlag 
till GIS-analyserna, utifrån sina bedömningar av konfliktgraden. 

Lokala och regionala aspekter kommer inte att vägas in i den översiktliga 
nationella analysen. Det innebär i sin tur att det senare kan visa sig att 
vissa eller delar av de ytor som bedömts ha låg grad av konflikt utifrån ett 
nationellt översiktligt perspektiv inte kommer att kunna utnyttjas för 
vindkraft när hänsyn tas till regionala eller lokala faktorer. Kartunderlaget 
ska utgöra ett planeringsunderlag för en kommande regional process där 
även dessa perspektiv kan beaktas i analysen.  

1.4.3 Indikativ regional fördelning av utbyggnadsbehovet 
Utöver kartunderlaget genomförs en indikativ länsvis fördelning av det 
nationella utbyggnadsbehovet. Utgångspunkten är ett nationellt 
utbyggnadsbehov på 100 TWh, som omfattar både land och hav. Det görs 
dock ingen geografisk analys för havsområdet. Fördelningen mellan land 
och hav utgår från de ställningstaganden som görs inom ramen för 
havsplaneringen vad gäller geografisk fördelning och möjliga områden för 
vindkraft. Vår bedömning är att 20-30 TWh är möjligt att inrymma i de 
områden som hittills pekats ut för energiutvinning i granskningsversionen 
av havsplanerna. 

Fördelningen av utbyggnadsbehovet regionalt kommer i ett första steg att 
utgå från elområdesindelningen - utifrån respektive elområdes totala yta, 
elanvändning och elproduktion samt tillgång på ytor med låg känd 
konfliktgrad. Vid fördelningen kommer även hänsyn tas till den 
geografiska spridningen av befintliga vindkraftparker och aspekten att en 
stor geografisk spridning av vindkraften är fördelaktigt ur ett 
elsystemperspektiv för att minska variabiliteten.  

Efter fördelningen på elområdesnivå sker en nedbrytning till länsnivå. Det 
indikativt fördelade regionala utbyggnadsbehovet anger det antal TWh 
som behöver uppföras i respektive län för att tillsammans ge en 
elproduktion på ca 100 TWh till år 2040. Hur stora ytor som behöver tas i 
anspråk för att uppnå denna produktion per län och hur stora ytor som 
länen därmed behöver planera för kommer också att anges. Med 
fördelningen följer också en förklaring till hur fördelningen per län har 
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tagits fram samt ett resonemang kring möjligheterna att uppnå det 
regionalt fördelade utbyggnadsbehovet.  

1.4.4 Vägledningar för hantering av olika intressen 
Som ett komplement till det kartunderlag och det indikativt fördelade 
regionala utbyggnadsbehovet kommer ett antal vägledningar att tas fram. 
Vägledningarna beskriver vindkraftens påverkan på olika natur- och 
friluftslivsintressen, människans livsmiljö och hur konflikter mellan 
vindkraft och dessa intressen kan hanteras. Motsvarande behöver också tas 
fram för andra viktiga intressen som försvaret, rennäringen och 
kulturmiljön. Dessa vägledningar ska tillsammans med det nationella 
kartunderlaget utgöra stöd i den regionala processen, där länsstyrelserna 
ansvarar för att tillsammans med andra berörda aktörer arbeta vidare med 
att planera för att möjliggöra en utbyggnad i enlighet med det fördelade 
utbyggnadsbehovet. 

1.4.5 Juridisk analys och behov av övriga åtgärder 
Parallellt med framtagandet av det nationella planeringsunderlaget 
genomförs en juridisk analys för att identifiera eventuella behov av 
förändringar i regelverket. Den juridiska analysen kommer att omfatta en 
analys av rättspraxis när det gäller artskydd och skyddad natur. Den 
kommer också att innehålla en analys av möjligheterna att väga in 
klimatnytta i miljöbalken, förutsättningarna för flexiblare tillstånd och en 
sammanställning av kunskapsläget och förutsättningarna för ekologisk 
kompensation.  

En analys av om det finns behov av andra åtgärder kommer också att 
genomföras. Det handlar dels om en studie av åtgärder för lokal nytta, dels 
om vilka andra åtgärder som kan behövas för att genomföra strategin. Det 
senare kan exempelvis handla om nya uppdrag till länsstyrelser för att 
arbeta vidare med planeringsunderlaget. Det kan även handla om 
förtydligade uppdrag till andra myndigheter som behöver bidra till 
energiomställningen. Bland åtgärderna kan även inrymmas ekonomiska 
styrmedel som till exempel planeringsstöd för kommuner för att planera 
för vindkraft utifrån de nya planeringsförutsättningarna.   

1.4.6 Plan för det fortsatta arbetet 
Slutligen kommer en plan för det fortsatta arbetet att tas fram, se figur 1. 
Den planen omfattar såväl framtagande av en metodvägledning för hur de 
regionala analyserna ska läggas upp och genomföras som uppdrag till 
länsstyrelserna att leda och samordna genomförandet regionalt. Den mest 
omfattande och centrala delen i det fortsatta arbetet är själva 
genomförandet av de regionala analyserna som sker under ledning av 
länsstyrelsen och där en rad berörda regionala och lokala aktörer 
involveras. Avslutningsvis sker en sammanställning och uppsummering på 
nationell nivå av resultaten från de regionala analyserna. 
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Figur 1 Översiktlig preliminär skiss för det fortsatta arbetet efter redovisningen av den 
nationella strategin. 

1.5 Avgränsning 

1.5.1 Styrmedel på elmarknaden ingår inte 
Frågor som rör elmarknadens regelverk, ekonomiska incitament, 
driftsäkerhet och leveranssäkerhet berörs endast i mindre utsträckning i 
detta uppdrag. Detta eftersom ansvaret för denna typ av frågor ligger hos 
Energimarknadsinspektionen och Affärsverket Svenska kraftnät.  

1.5.2 Inga nya geografiska analyser av havet – vi utgår från 
havsplaneringen 

Vidare kommer den geografiska analysen inom detta uppdrag endast 
fokusera på landbaserad vindkraft. Havs- och vattenmyndigheten har sedan 
år 2015 på regeringens uppdrag utarbetat planer för användning av 
Sveriges havsområden2. Havsplanerna, som nyligen varit ute på granskning 
innan de ska lämnas in till regeringen för beslut 2021, inrymmer enligt 
Energimyndighetens och Naturvårdsverkets bedömning områden för 
elproduktion till havs motsvarande runt 20-30 TWh vindkraftsel.  

1.5.3 Avvaktar med revidering av riksintresse vindbruk  
En viktig fråga att klargöra är hur befintliga riksintresse vindbruk förhåller 
sig till det planeringsunderlag som tas fram inom denna strategi. De 
befintliga riksintresse vindbruk beslutades 2013 och skulle enligt 
                                                      
2 Havs- och vattenmyndigheten, Förslag till havsplaner, publicerad 2019-03-14. 
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/havsplaner/forslag-till-
havsplaner.html 
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Energimyndighetens ursprungliga plan utvärderas under 2018 för att se om 
det finns ett behov av revidering. Upplägget på arbetet i strategin, med 
framtagandet av ett nationellt planeringsunderlag, har liknande syfte som 
utpekande av riksintressen, dvs. att identifiera områden som är lämpliga 
för vindkraft sett ur ett nationellt perspektiv. Därför har 
Energimyndigheten beslutat att avvakta med revideringen av riksintresse 
vindbruk tills strategiarbetet är slutredovisat. De befintliga riksintresse 
vindbruk kommer således att fortsätta att gälla tills dessa revideras.  

Vid den kommande revideringen av riksintresse vindbruk planerar 
Energimyndigheten för att använda de planeringsunderlag som kommer att 
tas fram i de efterföljande regionala analyserna, efter det att den nationella 
strategin har avrapporterats. Genom att utgå från de områden som kvarstår 
som lämpliga när hänsyn även tagits till regionala och lokala 
förutsättningar, bör det vara möjligt att peka ut riksintressen som är väl 
förankrade regionalt och lokalt. På så sätt tror vi att riksintresse vindbruk 
kan få en starkare ställning i planerings- och tillståndsprocessen än vad de 
har idag. Det förutsätter dock att de regionala analyserna resulterar i 
planeringsunderlag som pekar ut områden som verkligen är lämpliga för 
vindkraft i praktiken och att dessa områden tillsammans motsvarar det 
nationella utbyggnadsbehovet. Dessutom bör områdena ha en lämplig 
geografisk fördelningen sett ur ett elsystemperspektiv.  
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2 Utgångspunkter för uppdraget 

2.1 Stor efterfrågan på ny förnybar el till 2040-talet 
En viktig utgångspunkt i uppdraget är att elproduktionen ska vara 100 
procent förnybar till år 2040. Vi gör ett antagande, utifrån hur 
kostnadsbilden och potentialen ser ut idag, om att den elproduktion som 
behöver ersättas och tillkomma fram till år 2040 i huvudsak kommer att 
utgöras av vindkraft. Vi bedömer utifrån detta antagande att det då behöver 
byggas ut motsvarande 100 TWh vindkraft de närmaste 20 till 30 åren. 
Dessa antaganden grundar sig på Energimyndighetens analyser av vad som 
krävs för att nå Sveriges mål om 100 procent förnybar elproduktion år 
2040 inom projektet ”100 procent förnybar elproduktion” 3. En slutsats 
från dessa analyser är att Sveriges elproduktion kommer att genomgå stora 
förändringar de kommande 20 till 30 åren. Runt 100 TWh el från 
produktionskällor som når sin ekonomiska livslängd under denna period 
kommer att behöva ersättas. Det motsvarar cirka 60 procent av Sveriges 
elproduktion idag, se Figur 22. Värt att notera är att det finns osäkerhet i 
siffrorna. Tekniken sätter inte alltid gränsen utan snarare hur länge det är 
ekonomiskt lönsamt att fortsätta köra anläggningen och genomföra 
reinvesteringar. Det innebär att både vindkraften och kärnkraften kan ha 
både kortare och längre livslängd än vad som har antagits här.  

För att komma fram till 100 TWh har vi antagit att elanvändningen 
kommer att öka med 20 TWh jämfört med idag och därmed uppgå till 160 
TWh på 2040-talet. Antagandet baseras på en rad andra bedömningar av 
framtida elanvändning, där vi valt att lägga oss i mittenspannet av dessa 
bedömningar. Ökningen beror på antaganden om en ökad elektrifiering i 
transport- och industrisektorn och att ny elanvändning såsom exempelvis 
datacenter kommer att tillkomma. Ökningen på grund av ny elanvändning 
är betydligt större än den minskning som väntas ske i bostads- och 
servicesektorn genom exempelvis utbyte av direktverkande el till annan 
uppvärmningskälla. Vi har också utgått från att Sverige ska fortsätta vara 
nettoexportör av el i samma utsträckning som idag, dvs. att Sverige 
kommer att exportera 20 TWh. Värt att påpeka är att i de senast 
publicerade prognoserna antas elanvändningen öka betydligt mer än 20 
TWh till 2040-talet. I Svenskt Näringslivs prognos ökar elanvändningen 
till 200 TWh4 och i Energiföretagens Färdplan fossilfri el antas 
elanvändningen uppgå till 180 TWh till år 20455. 

                                                      
3 Energimyndigheten, 100 procent förnybar el delrapport 2, publicerad 2019-05-06. 
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5787 
4 Svenskt Näringsliv, PM Framtidens elanvändning191009.pdf,  
5 ”Energiföretagens Färdplan fossilfri el – analysunderlag 
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Figur 2 Befintlig elproduktion som når sin ekonomiska livslängd fram till och med 2045. 
Anm: Källa: ER 2018:16, Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem, 
Energimyndigheten 2018. 

 

Vilken typ av anläggningar som kommer att ersätta de anläggningar som 
nått sin livslängd till 2040 beror på hur förutsättningarna för olika 
kraftslag utvecklas på elmarknaden.  

En viktig förutsättning är potentialen för respektive kraftslag. Begreppet 
potential är dock ett vitt begrepp, som kan omfatta många olika nivåer, 
som tex teknisk potential, praktisk genomförbar potential och ekonomisk 
potential. Den tekniska potentialen för vindkraft är stor, för landbaserad 
vindkraft bedöms den vara hundratals TWh6 och för havsbaserad vindkraft 
tusentals TWh7 per år. Det kan jämföras med att vindkraften idag 
producerar 17 TWh per år.8 Även för solelsproduktion är den tekniska 
potentialen stor. Runt 40 till 50 TWh9 per år bedöms vara möjligt med bara 
anläggningar på tak i goda sollägen. Dessutom bedöms den tekniska 
potentialen för anläggningar på mark på enbart marginaljordbruksmark 
vara drygt 130 TWh per år10. Idag står solel för cirka 0,5 TWh per år. De 
begränsande faktorerna för vind- och solelsproduktion är således inte den 
tekniska potentialen. För vindkraften som är beroende av goda vindlägen 

                                                      
6 Elforsk, Vindkraft i framtiden. Möjlig utveckling i Sverige till år 2020, 2008. 
7 Sweco, Havsbaserad vindkraft – potential och kostnader, 2017. 
8 Energimyndigheten, Vindkraftstatistik 2018, 2019. 
9 Kamp, S. Sveriges potential för elproduktion från takmonterade solceller. Teoretisk, teknisk och 
ekonomisk analys, Uppsala Universitet, 2013. 
10 Norberg, I. et al. (2015) Solel i lantbruket – realiserbar potential och nya affärsmodeller, JTI, 
Lantbruk & Industri nr 433.. 
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och relativt stora samlade arealer så är det framförallt konflikter med andra 
markanspråk och intressen som begränsar utbyggnaden. För 
solelsproduktion är det framför allt lönsamheten. 

Elproduktion från biobränslen sker huvudsakligen i kraftvärmeverk. 
Elproduktionen från kraftvärme uppgick 2017 till 15 TWh.11 När det gäller 
den tekniska potentialen för elproduktion från biobränslen, vilken 
huvudsakligen sker i kraftvärmeverk, uppgår den till ytterligare 25 till 30 
TWh kraftvärmeproduktion12, utöver dagens 15 TWh (2017). En annan 
studie visar på en potential om 60 TWh, förutsatt bland annat en stor 
teknikutveckling och utbyggda kraftvärmesystem.13 Begränsande faktorer 
för kraftvärmen är framförallt värmeunderlaget och tillgången på 
biobränslen (behov inom andra sektorer). Även vattenkraften har en viss 
teknisk potential, men eftersom den finns främst i nationalälvarna som är 
skyddade enligt svensk lag är den potentialen mer teoretisk än reell. 

Den tekniska potentialen ger en indikation om möjligheten för utbyggnad, 
men är i sig inte så intressant då det i de flesta fall är andra faktorer som 
begränsar utbyggnaden. I Energimyndighetens rapport 100 procent 
förnybar el (2019) har myndigheten analyserat ett antal olika 
utbyggnadsscenarier vad gäller möjligheter och utmaningar samt viktiga 
vägval för dessa utbyggnadsalternativ, vilka visas i figur 3. Slutsatsen från 
dessa analyser är att vindkraftsscenariot, utifrån dagens förutsättningar, är 
det mest kostnadseffektiva scenariot. Detta på grund av att vindkraften 
idag är den mest konkurrenskraftiga källan för ny elproduktion och att det 
är ekonomiskt lönsamt att bygga vindkraft idag. En annan slutsats är att 
samtliga utbyggnadsscenarier innehåller en omfattande andel vindkraft. 
Vindkraften väntas vid 2040-talet stå för mellan 70 till 90 TWh oavsett val 
av scenario.  

Denna bedömning stämmer väl överens med Svenska kraftnäts analyser i 
rapporten Långsiktig marknadsanalys 2018 14, där vindkraften år 2040 
antas producera 86 till 106 TWh per år beroende på vilket av deras 
scenarier som väljs.  

                                                      
11 Energimyndigheten, Energiläget 2019,. 
12 Svebio, Ett 100 procent förnybart elsystem kräver en betydande andel biokraft, 2015. 
13 IVA, Vägval el, 2016. 
14 Svenska kraftnät, Långsiktig marknadsanalys 2018, publicerad 2019-01-31. 
https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2019/langsiktig-marknadsanalys-2018.pdf 
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Figur 3 Elproduktion och elanvändning i de tre huvudscenarierna på 2040-talet samt 
under 2017, TWh. Källa: ER 2019: 6, 100 procent förnybar el, Energimyndigheten 2019. 

 

2.1.1 Vindscenariot är även fördelaktigt ur miljösynpunkt  
Förnybar energi är normalt sett i alla avseenden bättre för miljön än fossila 
kraftslag. Men eftersom även förnybara kraftslag har påverkan på miljön, 
så är det viktigt att jämföra miljöpåverkan mellan olika förnybara kraftslag 
utifrån ett livscykelperspektiv. I figur 4 har de totala miljökostnaderna för 
respektive scenario beräknats, baserat på de uppskattningar som 
konsultfirman Ecofys använt för att analysera miljökostnader för olika 
förnybara elproduktionstekniker per producerad kWh. 

Miljökostnaderna har räknats fram ur ett livscykelperspektiv och utgör ett 
medeltal för den installerade elproduktionen i Europa under 2014. Det 
innebär att vissa miljökostnader kan vara under- eller överskattade då det 
finns skillnader mellan vissa av de produktionstekniker som används i 
Sverige och i övriga delar av Europa. Vi har inte heller tagit hänsyn till 
teknikutvecklingen i framtiden. Därför har vi valt att presentera siffrorna 
som normaliserade då vi bedömer att det är mer representativt än siffrorna 
i absoluta tal.   

Vindkraftsscenarierna har lägst påverkan på miljön. Solscenariot och 
kraftvärmescenariot har en högre miljökostnad sett ur ett 
livscykelperspektiv jämfört med vindscenariot. Det beror på att både 
kraftvärme och solceller har en generellt sett högre miljökostnad från 
utsläpp av växthusgaser, partiklar och toxiska ämnen än vindkraft i 
samband med råvaruutvinning och produktion.   
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Figur 4 Normaliserad miljöpåverkan per scenario och påverkansfaktorer. Källa: ER 2019: 
6, 100 procent förnybar el, Energimyndigheten 2019. 

 

2.2 Vindkraften bidrar till minskade växthusgasutsläpp  
Förutom att bidra till att nå målet om 100 procent förnybar elproduktion så 
bidrar vindkraftsutbyggnaden även till målet om minskad klimatpåverkan. 
Sverige har ett mål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären till år 204515. För att nå detta krävs en elproduktion med 
fortsatt låga växthusgasutsläpp. I IPCCs senaste syntesrapport16 finns en 
sammanställning av livscykelutsläpp från elproduktionsslag. Störst utsläpp 
per kWh har som förväntat fossil elproduktion. Det är stora variationer 
inom varje kraftslag, vilket bland annat beror annat på hur bränslet utvinns 
och hur effektivt kraftverket är. Utsläppen från fossilbaserad elproduktion 
varierar från 290 g CO2e/kWh som lägst (den bästa naturgasen) till 1689 g 
CO2e/kWh (för den sämsta kolen). Förnybar elproduktion och kärnkraftsel 
har flera gånger mindre utsläpp per kWh. Dessa elproduktionssätt leder 
inte till några utsläpp vid själva elproduktionen, som de fossila bränslena 
gör, utan skapar i princip endast utsläpp vid produktionen av själva 
solcellen eller vindkraftverket. Kärnkraftsel har även betydande utsläpp 
vid brytning och förädling av uran (bränslet i kärnkraftverk). Då en stor 
del av den förnybara elens utsläpp sker vid produktion av själva 
solcellen/vindkraftverket så spelar det stor roll vad denna produktion 
använder för energikällor. Kina har t ex mycket el från kol och solceller 
som produceras i Kina produceras således med mycket kolel och får då ett 
högre utsläpp än solceller som t ex produceras i vissa delar av Europa. 
Enligt IPCC-rapporten har elproduktion från solceller utsläpp på 18-180 g 
CO2e/kWh, kärnkraft på 4-110 g CO2e/kWh och för vindkraft på 7-56 g 

                                                      
15 Regeringskansliet, Det klimatpolitiska ramverket, publicerad 2017-06-12. 
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/ 
16  
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CO2e/kWh. För vindkraft gäller den högre delen av spannet för små 
vindkraftverk. 

Vid bedömning av elproduktionens klimatpåverkan är det även viktigt att 
titta på hela elsystemets påverkan. För att kunna garantera driftsäkerheten i 
ett kraftsystem med hög andel variabel elproduktion kommer det att krävas 
en större mängd reservkraft jämfört med idag. Denna reservkraft kommer 
troligen inte att vara fossilfri, vilket innebär att vi kommer att vara 
beroende av fossila energikällor även vid en kraftig utbyggnad av 
vindkraft. Vad detta innebär i utsläpp av växthusgaser från elsystemet har 
vi dock inga uppgifter om idag. 

För att uppnå det svenska målet om inga nettoutsläpp till 2045 krävs också 
kraftigt minskade utsläpp i transport och industrisektorn. Detta förutsätter 
bland annat en ökad elektrifiering i transport- och industrisektorn, för att 
användningen av fossila bränslen ska kunna minska i dessa sektorer.17 Det 
handlar bland annat om att utsläppen från produktionen av betong och stål 
till t.ex. tillverkning av vindkraftverk behöver minska. En ökad 
elektrifieringen kommer i sin tur att leda till ökad efterfrågan på el från 
vindkraft och andra förnybara källor18.  

2.3 En hållbar vindkraftsutbyggnad 
En annan viktig utgångspunkt i uppdraget är att vindkraftsutbyggnaden ska 
vara hållbar. Det handlar således om att ta hänsyn till såväl ekonomiska 
som ekologiska och sociala aspekter vid utbyggnaden. Det är i sin tur helt i 
linje med Sveriges övergripande energipolitiska mål, som handlar om att 
energipolitiken ska förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och 
försörjningstrygghet (prop. 2017/18:228).  

Med en hållbar vindkraftsutbyggnad avses i detta uppdrag en utbyggnad av 
vindkraft som: 

 Sker på ett sätt så att inte möjligheten att nå andra miljömål som 
Hav i balans, Levande kust och skärgård, Storslagen fjällmiljö, 
God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv försämras. Det är 
även viktigt att minimera vindkraftens negativa påverkan på höga 
naturvärden och hotade arter. 

 Sker med hänsyn till människors hälsa och livsmiljö avseende 
buller, upplevelser av landskapet och möjligheter att utöva 
friluftsliv.  

                                                      
17 Underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan, Naturvårdsverket rapport 6879, 2019. 
18 Industri- och transportsektorns elbehov bedöms öka med 37 TWh enligt Swecos sammanställning 
av Fossilfritt Sveriges färdplaner. https://www.sweco.se/nyheter/press/_2019/okat-elbehov-for-att-
na-en-klimatneutral-industri--och-transportsektor/ 
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 Sker resurseffektivt, vilket förutsätter att goda vindlägen nyttjas. 
Då behöver färre verk byggas, vilket innebär att mindre mark 
behöver tas i anspråk, resursanvändning och produktionskostnader 
blir lägre och färre människor och djur påverkas. Ett räkneexempel 
som illustrerar detta visas i Figur 55. 

 

Figur 5 Räkneexempel på skillnaden i antal verk och produktionskostnad för el för att 
producera 90 TWh el, beroende på medelvindhastighet och teknik. Källa: 
Energimyndigheten 2019 

 

 Fördelas geografiskt över hela landet, såväl på land som till havs, 
för att bidra till en trygg och robust elförsörjning. Detta genom att 
en större geografisk spridning av vindkraften minskar 
variabiliteten i elproduktionen från vindkraften.  

 Att vindkraften i större utsträckning bidrar med 
driftsäkerhetsförmågor i alla systemdrifttillstånd så att 
kraftsystemets driftsäkerhet är fortsatt acceptabel och bidrar till ett 
leveranssäkert kraftsystem. 
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3 Vindkraftutbyggnaden idag och 
dess förutsättningar  

3.1 Kort historik  
Det första vindkraftverket som producerade el byggdes i slutet av 1800-
talet. Först i slutet av 1970-talet började den moderna vindkraftstekniken 
utvecklas i snabb takt. Länder som Sverige, Danmark, Tyskland och USA 
finansierade forskning och utveckling inom området. Drivkraften var att 
minska sitt oljeberoende.  

I Sverige installerades en försöksstation på Gotland på 1970-talet. År 1983 
togs det första större svenska vindkraftverket i drift. År 2007 kom 
vindkraftsproduktionen upp i 1 TWh. Utbyggnaden skedde på de platser 
där det blåste bäst och det fanns behov av el, dvs. i södra och sydvästra 
Sveriges slättlandskap, längs kuster och på Gotland. Uppsala universitet 
fick 2008 i uppdrag av Energimyndigheten att genomföra den första 
nationella vindkarteringen. Den visade att vindförhållandena i 
skogslandskapet var tillräckligt goda för att etablera vindkraft även där, 
vilket tidigare inte varit känt. Efter det har många vindkraftparker 
etablerats i skogstrakter, på senare år har mycket byggts i framför allt 
mellersta och norra Sverige.  

Det har tidigare funnits specifika stöd till vindkraft i Sverige såsom 
investeringsstöd, pilotstöd, planeringsstöd och miljöbonus. Det 
teknikneutrala elcertifikatsystemet infördes 2003. Under 
elcertifikatsystemets första år gick stödet främst till bioenergi, men senare 
har stödet framför allt gått till vindkraft. Det har även efter 2003 funnits 
vissa möjligheter till särskilt stöd till vindkraft. Under 2007-2010 kunde 
kommuner även söka bidrag hos Boverket för att planera för vindkraft i 
översiktsplanerna.  

Riksdagen antog 2009 en planeringsram till år 2020 om 30 TWh årlig 
produktion av vindel, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. 
Planeringsramen innebar att berörda myndigheter skulle skapa planmässiga 
förutsättningar för en utbyggnad motsvarande 30 TWh. Planeringsramen 
utgjorde inget utbyggnadsmål och fördelades inte geografiskt. Det gjorde 
att många kommuner och länsstyrelser upplevde att den nationella 
planeringsramen var svår att förhålla sig till i den lokala fysiska 
planeringen i den egna kommunen.  

3.2 Dagens vindkraftsutbyggnad 
Det finns inget specifikt mål för utbyggnaden av vindkraft i Sverige. 
Målen som finns om förnybar energi är generella och inte styrda mot något 
särskilt kraftslag. Elcertifikatsystemet har hjälpt till att driva på 
utbyggnaden av vindkraft i Sverige (och Norge) eftersom vindkraft är 
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konkurrenskraftigt gentemot andra certifikatberättigade kraftslag. Idag är 
det lönsamt att bygga vindkraft även utan stöd, enbart med intäkter från 
elpriser.  

Vid utgången av 2018 fanns det i Sverige totalt 3 569 vindkraftverk med 
en total installerad effekt på 7 300 megawatt (MW) enligt 
Energimyndighetens vindkraftsstatistik.  

Under 2018 tillkom 689 MW installerad effekt, vilket är ungefär i nivå 
med utbyggnadstakten under åren 2011-2016. Under 2017 var 
utbyggnadstakten låg (knappt 180 MW) som en konsekvens av osäkerheter 
i branschen innan beslut om elcertifikatsystemets fortsättning hade tagits. 
Besluten om förlängning av elcertifikatsystemet till 2045, och en utökning 
med 18 TWh för perioden 2020 till 2030 samt målet om 100 procent 
förnybar elproduktion till 2040, innebar en viktig marknadsstabilitet. Detta 
i kombination med sjunkande produktionskostnader och god tillgång på 
kapital hos utländska investerare ledde till en stor investeringsvilja inom 
förnybar el och speciellt vindenergi.  

Den totala elproduktionen från vindkraft i Sverige uppgick till 16,6 TWh 
2018. Det var ca 1 TWh lägre än 2017, trots ökad installerade effekt och 
fler vindkraftverk under 2018. Den lägre produktionen förklaras med att 
det under 2018 blåste mindre än normalt. Elproduktionen från vindkraft 
uppgår idag till cirka 11 procent av svenska elproduktionen.  

  

Figur 6 Utvecklingen av antalet vindkraftverk, total installerad effekt (MW) samt total 
elproduktion från vindkraft (GWh). Källa: ER 2019:10, Vindkraftsstatistik 2018, 
Energimyndigheten 2019  

Vindkraftsutbyggnaden väntas fortsätta. 2019 bedöms bli ett nytt rekordår 
och till 2021 väntas både vindkraftens installerade kapacitet och 
elproduktion fördubblas jämfört med 2018. Det skulle innebära att 
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vindkraften kommer att producera omkring 35-40 TWh i början av 2020-
talet.  

3.2.1 Mest vindkraft i mellersta och södra Sverige 
Det finns idag mest vindkraft i mellersta och södra Sverige, se figur 7. 
Västra Götalands län är det län med mest installerad vindkrafteffekt 
(2018). De fem län med mest installerad vindkraft bidrog med mer än 50 
procent av Sveriges elproduktion från vindkraft. Sett till de fyra 
elområdena finns idag mest installerad effekt i elområde 2 och 3, följt av 
elområde 4 (det sydligaste). Elområde 1 (det nordligaste) har idag lägst 
installerad effekt, men hade den största ökningen under 2018. I elområde 4 
skedde ingen nettoökning av installerad effekt under 2018.  

 

Figur 7 Geografisk fördelning av installerad kapacitet i vindkraft i Sverige 2018, fördelat på 
elområde och på län. Källa: ER 2019:10, Vindkraftstatistik 2018, Energimyndigheten 
2019. 

 

3.2.2 Sjunkande kostnader tack vare teknisk utveckling 
En viktig förklaring till den kraftiga utbyggnaden är att det skett en snabb 
teknikutveckling inom vindkraftsområdet. Den tekniska utvecklingen har 
till stor del varit inriktad på att öka produktionen från vindkraftsturbinerna 
genom att öka storleken i alla avseenden, såväl installerad effekt, navhöjd 
som rotordiameter. Utvecklingen illustreras i figuren nedan.
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Figur 8 Genom högre torn nås högre vindhastigheter och mindre turbulenta 
vindar. Det ger dessutom möjligheten att installera större rotorer. Större 
rotorer fångar mer vind och levererar högre effekt.  

Figur 8 Utveckling av rotorstorlekar och navhöjder samt installerad effekt, medelvärde 
2005 och 2017. Anm: Runt 2005 hade medelturbinen en effekt om 0,8 MW och 2017 var 
den runt 3 MW. Källa: Energimyndigheten 2019, bearbetade data från Elcertifikatregistret 
och Vindbrukskollen. 

 

Utvecklingen har lett till att vindkraftsturbinerna har blivit effektivare, 
vilket i sin tur lett till att produktionskostnaden för vindkraft har sjunkit 
kraftigt. Produktionskostnaderna uttrycker kostnaderna per producerad 
kilowattimme. Under perioden 2008−2017 sjönk produktionskostnaderna i 
Sverige med 45 procent och vindkraften är idag det billigaste 
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elproduktionsslaget i Sverige. Några andra förklaringar till de sjunkande 
kostnaderna är att kostnaderna för att finansiera vindkraftsprojekt har 
minskat bland annat tack vare låga räntor, lägre råvarupriser och att 
vindkraftens drifts- och investeringskostnader har sjunkit sedan 2008.  

3.3 Vad styr vindkraftsutbyggnaden idag 
Vindkraftsutbyggnaden i Sverige drivs i första hand av projektörernas 
investeringsplanering, men regleras genom tillståndsprocessen och 
påverkas i viss mån av den fysiska planeringen.  

Elmarknaden är avreglerad sedan 1996. Viktiga principer på elmarknaden 
är att prissignaler ska styra utbyggnaden av ny produktion och att inslag av 
reglering som kan störa marknaden ska minimeras.19 Projektörerna väljer 
platser för sina vindkraftsanläggningar, framförallt utifrån 
vindförhållanden, anslutningsmöjligheter till elnät, tillgång till mark och 
sannolikheten att få tillstånd utifrån vilka andra markanspråk som finns på 
platsen. Projektören ansöker om tillstånd för uppförande och drift av 
vindkraftsanläggningen och för anslutning till elnätet.  

Elnätsutbyggnaden styrs utifrån hur elanvändningen utvecklas och utifrån 
de nya elproduktionsanläggningar som ansluts.  

3.3.1 Fysisk planering 
Sverige har inget nationellt system för fysisk planering på land. Till havs 
sker däremot en nationell fysisk planering inom ramen för den statliga 
havsplaneringen. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till 
havsplaner för Bottenhavet, Östersjön och Västerhavet som på ett 
övergripande plan visar lämplig användning av havsområdet och som 
bland annat pekar ut områden som är lämpliga för energiutvinning. 
Planerna ska fastställas av regeringen under 2021 och därefter kommer de 
vara vägledande för efterföljande beslut, bland annat om tillstånd att 
anlägga vindkraft.  

Staten har också i viss utsträckning möjlighet att påverka var och hur 
vindkraftsutbyggnaden sker genom att ange områden av riksintresse enligt 
miljöbalken. Ett område med särskilda värden för ett viktigt nationellt 
intresse kan klassas som riksintresse. Riksintressen ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
sådana anläggningar och områden eller påtagligt skada dess värden. 

Energimyndigheten är ansvarig myndighet för att ange områden av 
riksintresse för energiproduktion och energidistribution.20 Sedan 2000 har 
Energimyndigheten som en del i detta ansvar haft i uppdrag att peka ut 
områden av riksintresse för vindbruk. Det är områden med särskilt goda 
förutsättningar för vindkraft. Det finns också en rad andra riksintressen till 
                                                      
19 www.energimarknadsinspektionen.se 
20 enligt 3 kap. 8 § miljöbalken 
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exempel för annan typ av infrastruktur och exploatering som 
kommunikationer och mineralutvinning, för näringar som yrkesfiske och 
rennäring, för bevarandeintressen som natur-, kulturmiljövård och 
friluftsliv och för totalförsvaret.21 De områden som pekats ut som 
riksintresse utgör dock endast anspråk på användningen av området. Vad 
som slutligen bedöms som den lämpligaste användningen av ett område, 
och om det därmed utgör riksintresse eller inte, avgörs först i samband 
med att ett rättsverkande beslut om ändrad mark- och vattenanvändning 
fattas. Vid tillståndsprövningar av vindkraftparker ingår riksintresse som 
en parameter i de avvägningar och bedömningar som 
tillståndsmyndigheten gör vad gäller lämplig lokalisering och vad som är 
godtagbar påverkan. En vindkraftpark som lokaliseras till ett område som 
pekats ut som riksintresse för vindbruk ger en signal till 
tillståndsmyndigheten om att platsen är lämplig för ändamålet. Lokaliseras 
parken däremot till ett område som utgörs av en annan typ av riksintresse, 
exempelvis naturvård, handlar det om att bedöma om vindkraftparken 
innebär en påtaglig skada på naturvårdsintresset eller om de olika 
intressena kan samexistera utan att otillåten skada uppstår. Om det finns 
flera överlappande riksintressen inom samma område ska det intresse ges 
företräde som bedöms medföra den mest lämpliga hushållningen med 
mark-och vattenresurserna. Totalförsvarets riksintressen har dock alltid 
högre prioritet än andra riksintressen vid en sådan avvägning. 

På regional nivå förekommer endast fysisk planering i Stockholms och 
Skåne län. Länsstyrelserna har dock alltid en central roll i den fysiska 
planeringen då de ansvarar för att tillvarata och samordna statliga intressen 
i planprocessen och genom att ta fram planeringsunderlag för 
kommunerna. Länsstyrelserna granskar kommunernas översiktsplaner och 
detaljplaner och ansvarar bland annat för att ingripa i frågor som rör 
riksintressen och mellankommunala intressen.  

Kommunerna har möjlighet att planera för var vindkraft ska lokaliseras 
genom att låta översiktsplanerna omfatta vindkraft.  

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som visar hur kommunen 
vill att mark- och vattenanvändningen ska utvecklas. I planen ska 
kommunen bland annat redovisa hur kommunen avser att beakta och 
tillgodose riksintressena och visa hur man tänkt ta hänsyn till nationella 
och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 
utveckling. 

Översiktsplanen ger stöd och vägledning vid detaljplanering och bygglov 
men är inte bindande. Den används även som bedömningsunderlag för 
beslut hos länsstyrelsen och domstolar som prövar bygg- och 
tillståndsärenden. Om kommunen i översiktsplanen redovisar vilka 

                                                      
21 enligt 3 kap. 5-9 §§ miljöbalken 
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områden som är lämpliga respektive olämpliga för vindkraft kan planen 
därigenom styra lokalisering av nya vindkraftsprojekt i kommunen.  

3.3.2 Tillståndsprövningen 
Tillståndsprövningen påverkar i hög grad både omfattning och 
lokaliseringen av vindkraftsutbyggnaden. Detta eftersom man i 
tillståndsprocessen avgör om det är tillåtet att uppföra vindkraftverk på 
den aktuella platsen och i vilken omfattning. Vilka tillstånd som krävs 
beror på faktorer som verkens antal, höjd och turbinstorlek, om de ligger 
på land eller till havs etc. För medelstora till större vindkraftparker på land 
krävs tillstånd enligt miljöbalken, medan det räcker med bygglov och/eller 
en anmälan till kommunen för mindre parker. Tillståndet prövas i regel av 
en miljöprövningsdelegation vid en länsstyrelse.22 Uppförs vindkraftverken 
i vattenområden prövas tillståndet av någon av landets fem mark- och 
miljödomstolar.  

En grundläggande princip i tillståndsprövningen enligt miljöbalken är att 
den som vill uppföra en tillståndspliktig verksamhet ska välja en lämplig 
lokalisering. Med det menas en plats där ändamålet med verksamheten kan 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 
Bedömningen av om platsen är lämplig handlar om att bedöma vilka 
olägenheter och intrång som verksamheten kommer att orsaka och om 
denna påverkan kan godtas. För vindkraftverk handlar det om buller- och 
ljusstörningar som boende i närliggande bebyggelse kan drabbas av och 
hur vindkraftverken påverkar andra intressen såsom natur- och 
kulturvärden, rennäringen, friluftsintressen, skyddade arter enligt 
artskyddsförordningen och landskapsbilden. 

När det gäller bedömningen av hur skyddade arter påverkas bör det noteras 
att artskyddsförordningen är en skyddslagstiftning där avvägningar mellan 
olika intressen inte är möjlig. Om verksamheten bedöms vara oförenlig 
med artskyddsförordningen kan tillstånd inte ges. I vissa fall kan villkor 
om försiktighetsmått och skyddsåtgärder vara tillräckliga för att en 
verksamhet ska anses tillåten. Även skyddade områden som bland annat 
nationalparker och naturreservat har ofta stor betydelse vid bedömningen 
av om en lokalisering av en vindkraftsanläggning är lämplig på platsen 
eller är lämpligt utformad. 

Kommunen har en avgörande roll i tillståndsprövningen genom 
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan. Bestämmelsen innebär att 
tillstånd bara får ges om kommunen har givit sin tillstyrkan till den 
aktuella vindkraftsanläggningen. I vardagligt tal benämns bestämmelsen 
ofta det kommunala vetot, eftersom avsaknaden av kommunens tillstyrkan 
innebär att tillstånd inte kan ges. 

                                                      
22 Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas till en mark- och miljödomstol. Den 
domstolens dom kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. 
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Hur svårt är det att få tillstånd idag?  
Samtidigt som prognoser för energisystemets utveckling visar på en 
fortsatt hög utbyggnadstakt de närmaste åren har vindkraftsbranschen lyft 
fram dagens tillståndsprocess som ett hinder som hämmar den fortsatta 
utbyggnaden. Vindkraftsföretagen upplever att det blir allt svårare att få 
tillstånd för nya vindkraftsprojekt och att det är svårt att hitta nya projekt 
som bedöms tillräckligt intressanta och genomförbara för att man ska 
inleda en prövningsprocess. För att få en bild av hur situationen ser ut har 
Energimyndigheten samlat in data över hur många tillståndsansökningar 
gällande vindkraft som fått avslag under perioden 2014-2018 och 
anledningarna till att de fått avslag.  

Under 2014-2018 avslogs i genomsnitt en tredjedel av alla 
tillståndsansökningar. Räknat i antal verk avslogs i genomsnitt 45 procent 
av verken under samma period. Skillnaden mellan andelen avslag för 
tillstånd och vindkraftverk under perioden kan förklaras med att ett enskilt 
avslag rörde en mycket stor vindkraftpark. Den vanligaste orsaken till 
avslagen för tillstånd var att kommunerna i fråga inte tillstyrkte projektet 
(45 procent av tillstånden och 17 procent av verken).23 Den näst största 
anledningen till avslag för tillstånd var artskyddsfrågor24 (25 procent av 
antalet tillstånd) men för antalet verk utgjorde artskyddet avslagsgrund för 
endast 8 procent. Artskyddet hamnar högt om man ser till antal tillstånd, 
men lägre för verk på grund av att det har varit fråga om flera 
vindkraftsprojekt med ett fåtal verk i varje. Försvarsmaktens intressen var 
den största anledningen till avslag om man ser till antal verk (39 procent) 
men för antalet tillstånd utgjorde försvarsmaktens intressen avslagsgrund 
för bara 8 procent. Skillnaden kan förklaras med att en stor havsbaserad 
park i Hanöbukten som omfattade 500-700 verk fick avslag 2016 på grund 
av konflikter med Försvarsmaktens intressen. Andra vanliga anledningar 
till avslag var naturvärden, brister i projektörernas ansökningar samt 
rennäringens intressen.  

Det går inte att utläsa någon tydlig trend under den korta period som 
undersökts. Såväl andelen avslag som skälen för avslag har varierat från år 
till år. Högst andel avslag inträffade 2015 och 2017 (46 procent) och lägst 
andel 2018 (18 procent). Avsaknad av kommunal tillstyrkan har dock 
genomgående varit det vanligaste skälet för avslag.  

                                                      
23 Skillnaden mellan avslag för tillstånd och vindkraftverk när det gäller avsaknad av kommunal 
tillstyrkan beror på att flera av tillstånden som avslogs innefattade relativt få vindkraftverk. En 
tillståndsansökan innehåller oftast flera vindkraftverk. 
24 I kategorin ”artskyddsfrågor” ingår också ärenden när miljöprövningsdelegationen eller 
domstolen har bedömt att utredning avseende en eller flera arter varit bristfällig.  
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Figur 9 Anledningar till avslag per tillstånd och år i procent. I parentes under varje stapel 
visas totalt antal beslutade ansökningar respektive år. Källa: Energimyndigheten 2019. 

 

Figur 10 Anledningar till avslag av tillstånd som andel av alla avslag räknat i vindkraftverk. 
I parentesen under varje stapel visas totalt antal vindkraftverk i beslut (inkluderar 
vindkraftverk i både avslagna och beviljade ansökningar) för varje år. Källa: 
Energimyndigheten 2019. 

Färre projekt i tillståndsprocessen idag  
Ett annat konstaterande utifrån undersökningen av tillståndsansökningar är 
att antalet avgjorda tillståndsansökningar för vindkraftparker har minskat 
under perioden, från närmare 50 parker 2014 och 2015 till mellan 25–35 
parker 2017–2018. Räknat i antal verk är minskningen något mindre, vilket 
kan förklaras med utvecklingen mot större och effektivare verk som 
innebär färre verk per projekt för samma produktion.  

Energimyndigheten har även kartlagt inflödet av nya vindkraftsprojekt, dvs 
de projekt som startat samråd under perioden 2014–2018. Kartläggningen 
visar att inflödet av nya projekt har halverats under perioden. En förklaring 
till det kan vara att vindkraftsbranschen upplever att det idag är svårt att 
hitta nya vindkraftsprojekt i bra lägen där förutsättningarna för att beviljas 
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tillstånd ser så goda ut att man väljer att påbörja ett ansökningsförfarande. 
Det framfördes i de intervjuer med projektutvecklare som myndigheten 
genomfört under december 2018 och januari 2019. Få av de intervjuade 
företagen har påbörjat helt nya projekt sedan 2014. Den största 
anledningen till osäkerheten är kopplad till kravet på kommunens 
tillstyrkan. Tillstyrkanprocessen upplevs som en rättsosäker process, där 
kommuner kan ändra sig från sitt förhandsbesked till det faktiska beskedet 
under tillståndsprocessen. Utöver detta uppges också avvägningarna 
mellan olika intressen vara svåra att förutse. 

Alla tillstånd nyttjas inte 
Samtidigt som tillståndsprocessen lyfts fram som ett hinder för den 
framtida vindkraftutbyggnaden, finns det idag ett stort antal beviljade 
tillstånd som ännu inte har utnyttjats. Det rör sig idag om 130 tillstånd, 
motsvarande drygt 3 000 vindkraftverk (feb 2019)25 som motsvarar en 
årsproduktion på drygt 30 TWh. Ett mindre antal av dessa är tillstånd som 
nyligen beviljats och som därför inte har börjat byggas ännu. Merparten är 
dock tillstånd som börjar närma sig slutet av sin giltighetstid. För att 
utreda om tillstånden fortfarande är aktuella genomförde 
Energimyndigheten i samarbete med Svensk Vindenergi under december 
2018 en enkätundersökning av de outnyttjade tillstånden.26 Enligt 
undersökningen kommer knappt hälften av dessa tillstånd att utnyttjas och 
uppföras (44 procent, motsvarande drygt 50 tillstånd och drygt 1000 verk) 
medan en lika stor andel inte bedöms vara aktuella att realisera (44 
procent, motsvarande drygt 50 tillstånd och drygt 600 verk).27 För ett 
mindre antal (12 procent, 15 tillstånd) är utgången ännu oklar på grund av 
att de ligger i rättsprocessen, pga. överklagan eller ansökan om 
ändringstillstånd.  

Det finns flera orsaker till att projekt inte realiseras. Den vanligaste 
orsaken enligt enkätundersökningen är att tillståndet har löpt ut eller att 
projektet har fått avslag i en högre instans (vilket Energimyndigheten inte 
hade uppgifter om när undersökningen genomfördes). Den näst vanligaste 
orsaken är att tillståndet innehåller begränsningar avseende vilken teknik 
som får användas, i första hand begränsningar av verkens totala höjd. 
Dessa begränsningar gör att vindkraftsparken inte bedöms lönsam att 
bygga. Även dyrare och/eller försenad elanslutning uppges vara ett stort 
hinder, medan däremot inget av företagen upplever brist på extern 
finansiering eller den interna ekonomin på företaget som ett hinder. 

3.3.3 Anslutning till elnätet 
Möjligheten att ansluta nya vindkraftsparker till elnätet är en avgörande 
förutsättning för den framtida vindkraftsutbyggnaden. Elnätsföretagen är 

                                                      
25 Genomgången slutfördes i februari 2019 och omfattar totalt 3 119 vindkraftverk, en installerad 
effekt på ca 11 000 MW och årsproduktion på drygt 30 TWh (ER 2019:10). 
26 Enkätundersökningen omfattade de tillstånd som fanns med på 2018 års tillståndslista, vilken 
omfattade 160 tillstånd och 2500 verk. Svarsfrekvensen var 75 procent.  
27 Energimyndigheten (2019). Vindkraftsstatistik 2018. ER 2019:10, kap 3.4.  
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under normala förhållanden skyldiga att ansluta elproducerande 
anläggningar till elnätet. Principiellt gäller att anslutningar ska göras till 
lägsta möjliga spänningsnivå och därmed, i sista hand, till stamnätet. Om 
den lokala nätägaren inte har möjlighet att ansluta 
produktionsanläggningen till sitt nät kan produktionsanläggningsägaren 
vända sig till en nätägare som har nätkoncession för linje i området, dvs. 
till regionnätsföretaget. Om regionnätsföretaget inte hittar en lösning för 
anslutningen kan ägaren ansöka hos Svenska kraftnät om en anslutning till 
stamnätet. Trenden idag går mot allt större vindkraftparker, vilka 
huvudsakligen ansluts på regionnätsnivå, men som i vissa fall kräver en ny 
eller förstärkt stamnätsanslutning. Dessutom kan det vara aktuellt att flera 
olika parker ska anslutas till samma stamnätsstation. 

Under lång tid har det svenska elsystemet haft tillräcklig kapacitet för att 
kunna ta emot nya elkunder. Den situationen har förändrats och vi befinner 
oss idag i en situation där stora krav ställs på elnätets överföringskapacitet 
och driftsäkerhet för att hantera nya överföringsmönster och behov av el. 
Samtidigt som stora centraliserade energiproduktionsanläggningar, såsom 
kärnkraftverk, avvecklas, tillkommer nya anläggningar, främst 
vindkraftsanläggningar, som både är av en annan skala och karaktär och 
lokaliserade på helt andra platser. Detta gör att behovet av ytterligare 
verktyg för att köra elsystemet ökar. Därför är det viktigt att de nya 
anläggningarna som ansluts till elsystemet i hög grad kan bidra till 
driftsäkerheten. 

Utöver ytterligare verktyg för att köra ett fortsatt driftsäkert kraftsystem 
bedömer Svenska kraftnät att det även kommer krävas omfattande 
nätförstärkningar för att kunna ansluta 100 TWh vindkraft till dagens 
elnät. Det finns samtidigt ett stort behov av reinvesteringar i det åldrande 
svenska elnätet, som också måste hanteras parallellt, vilket ytterligare 
förstärker utmaningarna för Svenska kraftnät. 

Behovet av nätutbyggnaden ser olika ut beroende på var och när 
utbyggnaden av vindkraft kommer att ske. Byggs vindkraften nära de 
platser där elkonsumtionen är stor, dvs närmare stora städer och i södra 
Sverige, så kan överföringsbehovet och därmed utbyggnadsbehovet minska 
i jämförelse om en stor del av vindkraften lokaliseras till Norrland, där 
elkonsumtionen är mindre. Det samma gäller om vindkraften byggs i 
områden där infrastrukturen redan är utbyggd men där stora 
produktionsanläggningar kommer att läggas ned, dvs. i närheten av 
kärnkraftverken som alla ligger i elområde 3 (se Figur 77 för 
elområdesindelning).  

En stor utmaning idag för nätplaneringen är att Svenska kraftnät får in ett 
stort antal ansökningar från vindkraftparker om anslutning till stamnätet, 
av vilka endast en mindre del kommer att realiseras. I slutet av 2018 var 
exempelvis den aktiva ansökta effekten hos Svenska kraftnät knappt 
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20 000 MW (knappt 40-tal ansökningar), av dessa kommer troligen högst 
40 procent att förverkligas och 60 procent kommer inte komma till stånd 
(baserat på tidigare års statistik). Eftersom det inte är känt vilka parker 
som kommer att byggas blir analyserna av var nätet behöver byggas ut 
komplexa. Det är heller inte möjligt för Svenska kraftnät att anta att 
samtliga vindkraftparker ska realiseras och producera samtidigt, eftersom 
det skulle innebära en kraftig överutbyggnad av stamnätet. Svenska 
kraftnäts uppdrag är att bygga ut nätet utifrån vad som bedöms som 
samhällsekonomiskt lönsamt, det har hittills inneburit att elnätet inte kan 
byggas ut i förebyggande syfte. Denna situation leder i sin tur till att 
Svenska kraftnät inte alltid hinner göra ledningsförstärkningar inom den 
tidsramen som vindkraftsparkerna ansökt om att ansluta till stamnätet. Det 
kan i sin tur leda till att miljötillståndet för att uppföra parken hinner löpa 
ut. Det kan i dag ta lång tid, cirka tio år, från det att behovet av en 
transmissions- eller regionledning konstateras tills den nya ledningen kan 
tas i drift.28 Processen att bygga nya elnätsledningar och stationer består av 
många olika moment. Hur lång tid processen tar beror på en mängd 
faktorer: Storlek och omfattning på projektet, vilken typ av nätkoncession 
som krävs, kontakter och avtal med markägare, alternativa lösningar, 
vilken miljöpåverkan projektet innebär etc.  

Nätkoncessionsutredningen, som i juni 2019 lämnade sitt betänkande29, har 
haft i uppdrag att lämna författningsförslag som moderniserar, förenklar 
och förbättrar elnätsregelverket. Utredningen har bland annat undersökt 
hur ledtiderna för nätutbyggnaden kan minskas och lämnat förslag till 
åtgärder.  

Värt att nämna här är också att det finns ett förslag på att slopa 
anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft. Förslaget prövas för 
närvarande gentemot EU:s statsstödsregler och det är inte klart när och om 
förslaget kommer att träda i kraft. Hur detta förslag kommer att påverka 
ledtiderna för anslutningsprocesserna för havsbaserad vindkraft är också 
oklart. Klart är dock att förslaget kan ha bidragit till ett ökat intresse för att 
uppföra havsbaserad vindkraft i svenska vatten. 

3.4 Vindkraftsutbyggnaden och en trygg elförsörjning 
För att få till stånd en hållbar vindkraftsutbyggnad krävs även att 
utbyggnaden sker på ett sådant sätt att den bidrar till en driftsäker, trygg 
och robust elförsörjning. 

Vi står inför en stor omställning av elsystemet. Runt 100 TWh el från 
produktionskällor som når sin livslängd kommer att behöva ersättas och 
den nya elproduktionen bedöms till största delen bli variabel elproduktion. 
Samtidigt förändras den befintliga elanvändningen och elsystemet 
expanderar till nya sektorer på grund av elektrifieringen. Denna utveckling 
                                                      
2828 Moderna tillståndsprocesser för elnät, SOU 2019:30 
29 Moderna tillståndsprocesser för elnät, SOU 2019:30 
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medför sammantaget en potentiellt ökad sårbarhet i framtidens elsystem. 
Svenska kraftnät bedömer i sin Långsiktiga marknadsanalys 2018 att 
utvecklingen kommer att medföra utmaningar med att upprätthålla 
leveranssäkerheten på el. Leveranssäkerheten på el omfattar dels 
tillräcklighet vad gäller energi, effekt och nätkapacitet. Då tillgängligheten 
på vind kan vara låg när efterfrågan på el är stor så medför utvecklingen en 
försämrad effekttillräcklighet jämfört med idag. Leveranssäkerheten 
påverkas också av driftsäkerheten i elsystemet, som bland annat handlar 
om elsystemet förmåga att klara störningar, såsom stormar, åska, sabotage 
eller att komponenter går sönder. Den omfattar också motståndskraften 
mot händelser som stör driftsäkerheten i elsystemet, till exempel fel i 
någon kraftstation som måste kopplas ifrån. Vid avvecklingen av 
kärnkraftreaktorer i Sverige minskar bland annat förmågan att 
spänningsreglera och att dämpa effektpendlingar i systemet om inte andra 
åtgärder vidtas. 

Denna utveckling kommer att leda till att Svenska kraftnät som 
systemansvarig, kommer att behöva anskaffa fler och fler verktyg för att 
upprätthålla driftsäkerheten i elsystemet, vilket kommer att omfatta och 
beröra alla anslutningar till stamnätet. I Svenska kraftnäts anslutningskrav 
framgår de förmågor som krävs av alla anläggningar som ansluts till 
stamnätet för att de ska kunna bidra till kraftsystemets driftsäkerhet. När 
vindkraften blir en allt större del av den totala produktionsflottan kommer 
följaktligen kraven öka på de tekniska förmågorna som vindkraften kan 
bidra med. Idag ställs krav på att vindkraftsanläggningar ska bidra till 
driftsäkerheten, men med en större andel vindkraft i kraftsystemet behöver 
vindkraftens förmågor för driftsäkerheten utökas.   

Detta kommer att förändras i och med att dagens anläggningar fasas ut och 
nya tillkommer. 

Mot bakgrund av att kraftsystemet är komplext och under ständig 
förändring, så bedöms det inte vara möjligt att ta hänsyn till de utmaningar 
som rör driftsäkerheten i de planeringsunderlag som tas fram i denna 
vindkraftstrategi. Det är dock viktigt att samtliga aktörer på elmarknaden 
är medvetna om de utmaningar inom elsystemet som vi står inför och att 
kraven på samtliga aktörer att bidra till att klara dessa utmaningar kommer 
att öka. 

3.5 Vindkraftens mark- och vattenanspråk i relation till andra 
anspråk? 

Sverige är till ytan ett förhållandevis stort land som är glesbefolkat och har 
goda vindförhållanden. Framförallt västkusten, Skåne, slättlandskapen 
kring de stora sjöarna, Öland och Gotland samt fjällen har utmärkta 
vindförhållanden, men även många höjder i skogslandskap i inlandet 
uppvisar höga medelvindar. Den totala ytan med bra vindlägen är stor och 
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teknikutvecklingen mot allt högre vindkraftverk gör att denna yta ökar, 
vilket visas i Figur 1111. 

  

Figur 11 Ytor med bra vindlägen i Sverige (rödmarkerade i kartan). I den vänstra kartan 
visas de ytor som uppfyller kriterierna som användes vid utpekande av riksintresse 
vindbruk 2013, dvs. minst 7,2 m/s på 100 meter höjd. Den högra visar alla ytor som har 
minst 7,3 m/s på 140 meters höjd enligt MIUU-modellen. Källa: Energimyndigheten 2019 

3.5.1 Vindkraftens markanspråk 
Vindkraftens markanspråk i Sverige idag är mycket begränsade, sett i ett 
nationellt perspektiv. Vi har inga uppgifter om hur stor yta som de 3 600 
vindkraftverk som är uppförda i Sverige idag upptar, men med en 
översiktlig beräkning uppskattar vi att det rör sig om i storleksordningen 
1 500 km2. Det motsvarar några få promille av landytan.30 Ett annat sätt att 
uttrycka vindkraftens markanspråk är att ange turbintätheten, det vill säga 
hur mycket installerad vindkraftskapacitet som finns per kvadratkilometer. 
I jämförelsen med många andra europeiska länder har Sverige idag än låg 
turbintäthet. Tyskland, som har tio gånger högre befolkningstäthet och 
dessutom sämre vindförhållanden än Sverige, har mest installerad 
vindkapacitet i Europa med drygt 60 GW (2017). Det betyder en 
turbintäthet på 180 kW per km2. I Danmark ligger turbintäthet på 140 kW 
per km2 och i Storbritannien drygt 90 kW per km2. Motsvarande siffra för 
Sverige är idag drygt 20 kW per km2.  

Vid en utbyggnad till 100 TWh skulle turbintätheten öka till cirka 55-65 
kW per km2, den skulle alltså fortfarande ligga långt under Tyskland och 
Danmarks täthet. Teknikutvecklingen mot allt större och effektivare 
vindkraftverk gör vidare att ökningen både i antalet verk och därmed även 
vindkraftens markanspråk inte kommer att öka lika mycket som 
produktionen från verken, vilket visas i Figur 122.  

                                                      
30 beräknat med antagande om att det i genomsnitt ryms 2,3 vindkraftverk per km2 
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Figur 12 Räkneexempel över hur många vindkraftverk som krävs för att producera 
90 TWh med olika turbintekniker. *Baserad på statistik över drifttagna turbiner år 2007–
2017. Källa: Energimyndigheten 2019:6, 100 procent förnybar elproduktion, 
Energimyndigheten 2019 

Markanspråken påverkas även av vindförhållanden. Ju bättre vindlägen det 
byggs i desto mindre yta behöver tas i anspråk. Vindkraftens markanspråk 
på land påverkas också av vilka tillgängliga områden som finns till havs 
för havsbaserad vindkraft. I den här strategin gör vi inga egna geografiska 
analyser till havs utan vi kommer att utgå från Havs- och 
vattenmyndighetens utpekade energiområden i förslag till havsplaner för 
Bottenhavet, Östersjön och Västerhavet. Enligt vår bedömning kommer 
havsbaserad vindkraft i de utpekade energiområdena i havsplanerna kunna 
bidra med 20-30 TWh.  

3.5.2 Andra intressens markanspråk  
Mot bakgrund av att Sverige har gott om bra vindlägen och att 
vindkraftens markanspråk ännu är små är det lätt att få uppfattningen att 
det därmed finns mycket stora ytor tillgängliga för den 
vindkraftsutbyggnad som kommer behövas för att nå 100 procent förnybar 
elproduktion. En mycket stor del av Sveriges yta, minst 98procent31, 
omfattas dock av anspråk från andra intressen, vilket visas i Figur 133. 
Denna analys omfattar dock bara Sveriges landområden. Andra intressens 
anspråk på Sveriges vattenområden har analyserats i Havs- och 
vattenmyndighetens förslag till havsplaner för Sverige och görs därför inte 
här. Att det finns andra markanspråk behöver inte innebära en konflikt 
med vindkraftsetableringar, men det visar att den framtida 
vindkraftsutbyggnaden kommer att behöva förhålla sig till dessa andra 
intressen och behov på ett eller annat sätt.  

                                                      
31 I denna beräkning har vi endast tagit med nationella GIS-data, vi har inte tagit hänsyn till lokala 
markanspråk. Även data som saknar höjddata ingår inte i analysen, såsom civila MSA-ytor som 
täcker en stor del av södra Sverige. 
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Figur 13. Markanspråk för olika riksintressen och andra intressen med höga 
skyddsvärden, t ex natura 2000-områden, våtmarksinventering, nyckelbiotoper. 
Försvarsmaktens hemliga områden, skogsägares frivilliga avsättningar, data från 
artportalen, civila MSA-ytor, och andra lokala intressen ingår ej i denna bild. Källa: 
Energimyndigheten 2019 

  

Sverige har stora ytor som inte är bebodda och vid en första anblick är 
arean som upptas av infrastruktur (med infrastruktur menas här tätorter, 
bostäder, flygplatser, vägar, järnvägar och elnät) liten jämfört med andra 
mer tätbefolkade länder, som exempelvis Danmark och Tyskland. Sverige 
har dock en mer gles och utspridd bebyggelse, vilket gör att den totala ytan 
som tas i anspråk av infrastrukturen blir stor, särskilt när buffertzoner 
inkluderas, dvs. minsta avstånd som krävs mellan vindkraftverk och 
bebyggelse samt övrig infrastruktur. Den spridda bebyggelsen delar 
dessutom upp landskapet i många små områden, som dessutom i många 
fall har bostäder inom sig. Detta gör att stora arealer inte är tillgängliga för 
vindkraft jämfört med landskap som har en mer samlad bebyggelse. 
Bebyggelsen i Sverige sammanfaller också i många fall med områden som 
har de bästa vindlägena. Det gäller framför allt i södra Sverige, längs 
västkusten, Skåne, Öland, Gotland och slättlandskapen kring Vänern och 
Vättern. All infrastruktur (tätorter, bostäder, flygplatser, vägar, järnvägar 



 

38 

och elnät), tar upp cirka hälften av Sveriges yta om man räknar med de 
buffertzoner som normalt krävs.32 

Alla natur- kultur- och friluftsintressen upptar drygt 62 procent av 
Sveriges yta. Här ingår förutom alla riksintressen även 
våtmarksinventeringsområden, nyckelbiotoper m.m. Områden som har 
starkt skydd, som exempelvis naturreservat och obrutet fjäll, upptar 32 
procent. 

Försvarsmaktens intressen utgör totalt cirka 30 procent av Sveriges yta. 
Runt hälften av dessa är så kallade lågflygningsområden, som tillkommit 
sedan 2017. Lågflygningsområdena utgör område av betydelse för 
totalförsvarets militära del enligt 3 kap. 9 § miljöbalken, första stycket.33 
Eftersom flera sådana områden har tillkommit efter att utbyggnad av 
vindkraftverk redan skett, kan möjligheten till generationsskiften av 
befintliga vindkraftverk försvåras, framför allt i södra Sverige.  

Rennäringens riksintressen, kärnområden, utgör cirka 18 procent av 
Sveriges yta, och är koncentrerade till norra Sverige. Värt att notera är att 
en stor andel av rennäringens kärnområden sammanfaller med 
riksintressen för naturvård och friluftsliv, framför allt i fjällmiljö. 
Rennäringens markanspråk är dock svåra att peka ut och avgränsa 
geografiskt och behöver studeras närmare utifrån lokala förutsättningar. 
Utpekade riksintressen redovisar inte samers eller samebyars syn på vilken 
mark som är viktig eller hur landskapet bäst skyddas för att deras behov av 
mark och vatten ska tillgodoses. De ger därför inte den samiska kulturen 
det skydd som är nödvändigt för att samerna i egenskap av urfolk ska ges 
möjlighet att behålla och utveckla sin kultur. Detta är viktigt att beakta i 
analysen av intressekonflikter. I den här inledande analysen tar vi endast 
med rennäringens riksintressen (kärnområden). I det fortsatta arbetet 
kommer vi att i dialog med Sametinget närmare utreda hur rennäringens 
markanspråk och samernas rättigheter som urfolk kan hanteras i strategin.  

För att få en översiktlig bild av potentiella intressekonflikter mellan 
vindkraftsutbyggnaden och olika intressen genomfördes en första 
övergripande GIS-analys som omfattar de nationella intressen som 
beskrivits ovan. Resultatet av analysen visas i Figur 144. Om 
utgångspunkten för goda vindlägen är de kriterier som Energimyndigheten 
använde vid utpekande av riksintresse vindbruk 2013 (minst 7,2 m/s vid 
100 meters höjd), så finns det totalt drygt 40 000 km2 goda vindlägen. Mer 
än hälften av dessa ytor försvinner på grund av infrastrukturens markbehov 
(inklusive buffertzoner), framför allt i södra Sverige. Om vi sedan 
undantar alla områden som har något annat intresse försvinner 97 procent 

                                                      
32 I beräkningarna har vi antagit 800 meters buffertzon till bostäder och 250 meter till vägar, 
järnvägar och elledningar, dessa avstånd kan dock variera. 
33 https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-
myndigheten/samhallsplanering/riksintressen/ostergotlands-lan.pdf 
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av de goda vindlägena. Då återstår endast drygt 1 000 km2 av de goda 
vindlägena, vilket inte är en tillräckligt stor yta för vindkraftsproduktion 
motsvarande 100 TWh. Som en jämförelse kan nämnas att den samlade 
ytan av riksintresse vindbruk 2013 uppgår till omkring 8 000 km2, och 
inom dessa områden är det möjligt att producera 100-150 TWh (baserat på 
de tekniska förutsättningar som rådde 2013). Som tidigare nämnts så 
behöver inte alla dessa intressen innebära en konflikt med en 
vindkraftsetablering, men för att avgöra hur möjligheten till samexistens 
eller den eventuella konflikten ser ut behöver en noggrannare analys göras. 
Dessutom har teknikutvecklingen inom vindkraften gjort att det är mer 
intressant att titta på vindförhållandena på högre höjder än 100 meter. 
Övergripande slutsatser från denna översiktliga analys är att det är svårt att 
hitta områden som är helt utan konflikter mellan olika intressen och att 
noggrannare analyser behöver göras för att bedöma konfliktgraden och hur 
konflikterna bör hanteras på bästa sätt. Det kommer också att ske i det 
fortsatta arbetet i strategin. 

 

 Figur 14 Översiktlig analys av potentiella konflikter mellan vindkraftsutbyggnaden och 
andra intressen. Källa: Energimyndigheten 2019 

 

3.6 Utmaningar för att nå en hållbar vindkraftsutbyggnad 
som strategin behöver hantera 

Baserat på de förutsättningar som råder för vindkraftutbyggnaden idag och 
som beskrivits ovan summerar vi här vilka utmaningar som vi bedömer 
behöver hanteras i en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.  
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3.6.1 Ökat behov av avvägningar och prioriteringar mellan olika 
intressen när vindkraftens ytanspråk ökar 

Som vi beskrivit i kapitel 2 står vi inför en stor omställning av 
elproduktionssystemet. Mycket talar för att vindkraften kommer att svara 
för en betydligt större andel av den framtida elproduktionen jämfört med 
idag. Vindkraften och tillhörande infrastruktur behöver därför beredas 
plats i landskapet. Samtidigt visar vår övergripande analys att det redan 
idag är många samhällsintressen som behöver samsas om utrymmet. 
Behovet av avvägningar och prioriteringar mellan olika typer av 
markanspråk kan förväntas öka i takt med att vindkraftens ytanspråk ökar.  

Samtidigt vet vi att det finns miljömål om t.ex. biologisk mångfald som är 
långt ifrån att nås. I det långa perspektivet bidrar en omställning till 
förnybar elproduktion även till arters fortlevnad, men i det kortare och mer 
lokala perspektivet kan en utbyggnad påverka möjligheten att nå målet om 
biologisk mångfald negativt. Minskad biodiversitet kan också göra 
ekosystemen mindre robusta mot klimatförändringar. Utmaningen är att ge 
förutsättningar för att vindkraften ska kunna byggas ut i en sådan 
omfattning att den kan bidra till ett säkert och klimatneutralt elsystem 
samtidigt som det sker på ett sätt som minimerar annan negativ miljö- och 
hälsopåverkan.  

Andra intressen som kommer vara minst lika utmanande att hantera när det 
gäller intressekonflikter vid en omfattande vindkraftsutbyggnad är 
Försvarsmaktens intressen samt rennäringens markanspråk och samernas 
rättigheter som urfolk. Ett konkret exempel på detta är svårigheterna i 
havsplaneringen att hitta ytor som är lämpliga för havsbaserad vindkraft 
som inte konkurrerar med Försvarsmaktens intressen 

För att möjliggöra att en utbyggnad i större skala ska kunna ske på ett 
hållbart sätt tror vi att mål- och intressekonflikter i högre grad behöver 
hanteras och ges tydligare riktlinjer på ett nationellt plan. Samtidigt är det 
viktigt att klargöra att idag bedöms varje enskilt utbyggnadsprojekt separat 
grundat på lokala förhållanden och utifrån gällande lagstiftning. En 
nationell bedömning kan till exempel vara viktigt för att undvika 
konsekvenser av kumulativa effekter. 

I strategin hanterar vi denna utmaning genom dialog och samverkan med 
så många berörda aktörer och intressen som möjligt. Vi planerar också för 
att ta fram ett nationellt planeringsunderlag och vägledningar som 
beskriver hur intressekonflikter kan hanteras i syfte att åstadkomma en 
hållbar utbyggnad av vindkraft. 

3.6.2 Hur bryts nationella mål om 100 procent förnybar 
elproduktion ner till lokal nivå? 

Fysisk planering på land sker i första hand genom kommunernas 
översiktsplaner, något nationellt planeringsverktyg finns inte. Regional 
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planering förekommer enligt nuvarande lagstiftning bara i Stockholms och 
Skåne län. Att utveckla kedjan från de nationella energipolitiska målen till 
att dessa tas om hand i den kommunala översiktliga planeringen är en 
utmaning. Många kommuner har hanterat vindkraften i sina 
översiktsplaner. Planerna varierar dock i kvalitet och aktualitet. Många 
planer är baserade på inaktuella förutsättningar, tex. vad gäller 
begränsningar av vindkraftverkens totala höjd och vindförhållanden 
hämtade från den första nationella vindkarteringen. Dessa planer skulle 
behöva uppdateras med aktuella förutsättningar för att fungera som 
planeringsunderlag för den framtida vindkraftsutbyggnaden. Planerna har 
heller inte tagits fram utifrån vare sig ett uttalat utbyggnadsbehov eller 
nationella eller regionala förutsättningar. Hur den enskilda kommunen i sin 
fysiska planering ska förhålla sig till målet om 100 procent förnybar 
elproduktion behöver tydliggöras utifrån ett vidare perspektiv än den 
enskilda kommunens. Dessutom är vindkraftsutbyggnaden till sin karaktär 
en mellankommunal fråga som lämpar sig att hantera utifrån ett regionalt 
perspektiv. 

Här tror vi att en nationell strategi kan spela en roll genom framtagande av 
ett nationellt planeringsunderlag, som är baserat på dagens förutsättningar, 
både vad gäller totalt utbyggnadsbehov, aktuell teknik och aktuella 
elsystemförutsättningar samt andra markanspråk och intressen såsom 
naturvärden, försvarsintressen, lokala förhållanden, mm. Det nationella 
planeringsunderlaget ska utgöra underlag för regionala analyser, 
kommande kommunala översiktsplaner och tillståndsprocesser. 

3.6.3 Hur får vi till stånd en mer träffsäker och förutsägbar 
tillståndsprocess som främjar nyttjande av bästa teknik?  

Det förs fram, inte minst från vindkraftsbranschen, att 
tillståndsprocesserna är långa, oförutsägbara och att tiden från ansökan till 
tillstånd måste kortas ned. Vad som är en rimligt lång tillståndsprocess är 
dock svårt att avgöra. Jämfört med andra investeringar i infrastruktur och 
verksamheter ställs inte hårdare krav på underlag och konsekvens-
beskrivningar för uppförande och drift av vindkraftsanläggningar.  

Frågan om gräddfil för tillståndsprövning av miljöförbättrande 
verksamheter har utretts nyligen men bedömdes inte vara en framkomlig 
väg att korta handläggningstiderna.34 Enligt utredaren skulle ett sådant 
förfarande innebära fler nackdelar än fördelar, t.ex. i form av snedvriden 
konkurrens mellan verksamheter som omfattas av en gräddfil och de som 
inte gör det, suboptimeringar och en ökad otydlighet i miljöprövnings-
processen. Mot bakgrund av utredningens slutsatser bedömer vi inte att 
gräddfil för prövning av vindkraftsanläggningar är en framgångsrik väg för 
att nå en långsiktigt hållbar utbyggnad. Snarare är en grundlig 
genomlysning och prövning att föredra då det rör sig om stora 

                                                      
34 DS 2018:38 Anpassad miljöprövning för en grön omställning. 
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investeringar i både anläggningar, vägar och elnät som behöver lokaliseras 
där de kan nyttjas under lång tid.  

Regelverket kring tillstånd för att få bygga och använda elnät – 
nätkoncessioner – har utretts och redovisats i juni 2019.35 Utredaren har 
gett förslag som syftar till att ge elnätets aktörer förutsättningar för att 
möta de krav som ställs på dagens och framtidens energisystem. Kraven på 
flexibilitet och effektivitet ökar för anslutning av elproduktion från 
förnybara källor, men också för anslutning av nya elintensiva 
verksamheter.  

Tidsåtgången i tillståndsprövningen tas även upp i EU:s omarbetade 
förnybartdirektiv.36 I direktivet har tidsfrister införts för tillståndsprocesser 
för anläggningar som producerar förnybar energi. Den generella tidsfristen 
är två år. För små anläggningar eller uppgradering av befintliga 
anläggningar är tidsfristen ett år. Tidsfristerna gäller dock inte för 
överklaganden eller andra domstolsförfaranden. Naturvårdsverket har fått i 
uppdrag att analysera vilka åtgärder som behövs för att genomföra dessa 
bestämmelser i förnybartdirektivet och ska redovisa uppdraget senast 31 
januari 2020.  

Vi kommer inte att titta vidare på frågan om tidsåtgång för 
tillståndsprocessen, utan inväntar resultatet från pågående utredningar och 
uppdrag som nämns ovan. 

Behov av ökad träffsäkerhet för att hålla jämn takt med 
utbyggnadsbehovet 
Kopplat till de långa ledtiderna bedömer vi att en viktig fråga som behöver 
följas upp är om tillståndsmyndigheterna kommer att kunna hålla jämn takt 
i tillståndsprövningen med det framtida utbyggnadsbehovet. För att få till 
stånd en vindkraftsutbyggnad motsvarande 100 TWh till 2040-talet 
kommer det att krävas en utbyggnad i storleksordningen 4-5 TWh ny 
vindkraft varje år. Det motsvarar i sin tur att omkring 1 500 MW 
vindkraftsprojekt måste beviljas tillstånd per år. Utifrån den 
tillståndsstatistik som vi gått igenom verkar det vara möjligt för 
prövningsmyndigheterna att årligen bevilja tillstånd i den omfattningen. 
Men för att hålla denna årliga takt måste det samtidigt komma in nya 
projekt av samma omfattning i tillståndsprocessen varje år och den trenden 
ser vi inte idag. Snarare har inflödet minskat fram till 2018. Det finns 
säkerligen flera förklaringar till att antalet nya projekt i tillståndsprocessen 
har minskat. En av förklaringarna som vindkraftsbranschen har uppgett är 
svårigheten att hitta lämpliga platser för nya projekt som bedöms kunna 
resultera i ett beviljat tillstånd.  

                                                      
35 SOU 2019:30 Moderna tillståndsprocesser för elnät. Betänkande av nätkoncessionsutredningen. 
36 (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara källor, beslut 11 dec. 
2018. 
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Den mest önskvärda förändringen för att kunna hålla takten med 
utbyggnadsbehovet vore att en större andel av de vindkraftsprojekt som 
påbörjas leder till beviljade tillstånd och realiseras. Det handlar alltså om 
en ökad träffsäkerhet i processen. Det skulle innebära att resurser kan 
sparas både hos projektörer och tillståndsmyndigheter och det skulle vara 
positivt för sakägare och berörd allmänhet.  

För att uppnå ett ökat genomförande i planerings- och tillståndsprocessen 
tror vi att ett nationellt planeringsunderlag med vägledningar som belyser 
hur konflikter mellan vindkraft och andra intressen kan hanteras kan 
underlätta och öka förutsägbarheten. Detta bör leda till en ökad tydlighet 
om vilka områden som ses som lämpliga för vindkraft. Vi kommer också 
att analysera om det finns något behov av lagändringar eller förändringar i 
tillämpningen av gällande regelverk som kan bidra till ökad 
förutsägbarhet.  

Tillstånd bör ge utrymme för nyttjande av bästa teknik 
De långa ledtiderna i tillståndsprocessen i kombination med en snabb 
teknisk utveckling som går mot allt större turbiner har resulterat i att 
tillstånden i många fall inte ger utrymme för att utnyttja bästa turbinteknik 
när tillståndsprövningen är avslutad och det är dags att uppföra 
vindkraftverken. Det handlar i första hand om alltför snäva begränsningar 
av maximal höjd i tillstånden, men kan också gälla låsta positioner av 
vindkraftverken i tillståndsbeslutet. Att de mest effektiva vindkraftverken 
kan utnyttjas är av stor betydelse för att vindkraftsutbyggnaden ska bli 
resurseffektiv, vilket i sin tur är en viktig utgångspunkt för en hållbar 
utbyggnad. För snäva begränsningar av totalhöjden är också en viktig 
anledning till att det finns många outnyttjade tillstånd och till att 
tillståndsmyndigheterna måste lägga ned mycket resurser på prövning av 
ändringstillstånd. Detta är alltså en viktig fråga att hantera för att kunna 
effektivisera tillståndsprocessen. 

Huvudansvaret för denna fråga anser vi ligger på vindkraftsbranschen. 
Branschen är den part som bäst kan göra en bedömning av rimlig 
teknikutveckling och som bör skapa utrymme för teknikutvecklingen i 
tillståndsansökningarna. Branschen upplever dock att det är svårt att få 
kommuner att tillstyrka en etablering om de i sin ansökan tar till med stor 
marginal vad gäller totalhöjden på verken. En förklaring kan vara att 
kommunen är osäker på de högre verkens omgivningspåverkan, t.ex. vad 
gäller landskapsbild och bullerspridning, och då hellre väljer att avstyrka 
en sådan etablering.  

En viktig fråga i strategin blir därför att informera om vikten av att bygga 
resurseffektivt och att belysa hur omgivningspåverkan påverkas av olika 
höjd på verk och nackdelar att bygga i sämre vindlägen. Frågan kommer 
att tas upp i de dialoger som förs inom strategiarbetet och beaktas i det 
nationella planeringsunderlaget som tas fram. 
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Vi kommer också att göra en juridisk bedömning om det är möjligt och i så 
fall på vilket sätt tillstånden kan utformas för att vara mer flexibla än idag.  

3.6.4 Översyn av möjligheterna till generationsväxling av 
vindkraftverk 

En annan viktig fråga för en hållbar vindkraftsutbyggnad är att ta tillvara 
möjligheterna till generationsväxling eller repowering. Vid en 
generationsväxling ersätts gamla vindkraftverk av nya verk på samma 
plats, när verken nått sin bortre livslängd och verksamhetens tillstånd 
vanligen löper ut. Idag är den ekonomiska livslängden för ett 
vindkraftsverk 20-25 år. Eftersom merparten av alla befintliga 
vindkraftverk i Sverige har uppförts under de senaste tio åren, har det 
hittills bara varit aktuellt med generationsväxling för ett fåtal 
vindkraftparker. Inom några år kommer generationsväxling bli aktuellt för 
flera vindkraftparker, i första hand i de delar av landet där vindkraften 
byggdes ut först, det vill säga i Skåne, i sydvästra Sverige och på Gotland. 

En generationsväxling innebär alltså att platsen med tillhörande 
infrastruktur återanvänds och att ny mark inte behöver tas i anspråk för 
vindkraft, vilket är positivt ur ett resurseffektivitetsperspektiv. I delar av 
södra Sverige, där det både finns många befintliga vindkraftverk och 
många konkurrerande markbehov kommer generationsväxling troligen stå 
för en stor del av den framtida utbyggnaden av vindkraft. I andra delar av 
landet kommer betydelsen av och intresset för generationsväxlingar att öka 
på sikt, när vindkraftutbyggnaden har ökat i omfattning och konkurrensen 
mellan vindkraften och andra intressen har blivit större.  

I strategin kommer vi att göra en översiktlig analys av behovet av och 
möjligheterna till generationsväxling i det nationella planeringsunderlaget, 
i samband med att vi fördelar det nationella utbyggnadsbehovet regionalt. 
Noggrannare analyser av förutsättningarna för generationsväxling bedömer 
vi bli aktuella i de efterföljande regionala analyserna.  

3.6.5 Hur kan utbyggnaden av elnät och vindkraftsutbyggnaden 
planeras och samordnas? 

Elnätet är en infrastruktur som kräver långsiktighet och förutsägbarhet för 
att kunna utvecklas så att den kan svara upp mot framtida behov. Elnäten 
har också betydligt längre livslängd än vindkraftsanläggningar. En 
vindkraftpark levererar el i ca 25 år medan det distributions- och 
transmissionsnät som byggs för att ta emot effekten anläggs för att leverera 
i minst 40 år. Även utifrån denna aspekt, utöver det som nämns i avsnitt 
3.6.4 ovan, är det viktigt att möjliggöra generationsväxling, så att 
befintliga platser för vindkraft, med anslutning till elnätet kan fortsätta 
nyttjas.  

Redan idag är det en utmaning för elnätsbolagen och stamnätsoperatören 
att samordna och planera för utbyggnaden av nät. Detta eftersom behovet 
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av nätutbyggnad ser olika ut beroende på var och när vindkraften 
lokaliseras och att det råder så stor osäkerheten kring om eller när de 
vindkraftsparker som ansöker om anslutning till elnätet kommer att 
byggas. För att kunna ansluta 100 TWh vindkraft kommer det att krävas 
omfattande nätförstärkningar, vilket följaktligen innebär en stor utmaning 
att få dessa på plats i tid med rådande förutsättningar i kombination med 
långa ledtider för nätutbyggnaden. Frågan om hur utbyggnaden av elnät 
och vindkraften kan planeras och samordnas är därför en viktig fråga i 
denna strategi.  

För att hitta sätt att planera och samordna vindkraftsutbyggnaden i 
förhållande till möjligheterna till anslutning till elnätet förs inom denna 
strategi en dialog med Svenska kraftnät och regionnätbolagen. Dialogen 
rör såväl nuläges- och problembeskrivningen som framtagande av ett 
nationellt planeringsunderlag för vindkraftutbyggnaden. Tanken är att 
fördelning av det nationella utbyggnadsbehovet regionalt också ska ske 
utifrån ett elsystemperspektiv. Det sker genom att elproduktionen och 
elkonsumtionen i respektive elområde beaktas och genom samråd med 
Svenska kraftnät för att stämma av förutsättningarna i respektive elområde.  

Här bör nämnas att det redan finns styrmedel på elmarknaden för att styra 
lokaliseringen av elproduktion dit där behoven finns, som exempelvis 
indelning i elområden, utformning av stamnätstariffer m.m. För att dessa 
styrmedel ska kunna få effekt krävs dock att det även finns 
planeringsförutsättningar som stämmer överens med behoven på 
elmarknaden. Det handlar alltså rent konkret om att det i den fysiska 
planeringen ges utrymme för elproducerande anläggningar där behoven 
finns ur ett elsystemperspektiv, vilket också är den fråga som hanteras i 
denna strategi.  

3.6.6 Hur få acceptans för en omfattande utbyggnad av vindkraft 
över hela landet? 

I ljuset av att det ofta finns olika anspråk på de platser där vindkraften 
byggs ut är acceptans hos lokalbefolkningen en viktig fråga som behöver 
hanteras i strategiarbetet. Enligt SOM-institutets undersökningar av energi-
opinionen Sverige, finns generellt ett mycket starkt stöd för de förnybara 
energislagen.37 Ändå är det snarare regel än undantag att ny vindkraft 
skapar debatt och motstånd i det område som ansökan gäller. Det finns 
således ingen omedelbar koppling mellan en generellt positiv inställning 
till förnybar energi och det mottagande som ett vindkraftsprojekt får lokalt. 
Det är människors närmiljö som ofta hamnar i fokus för diskussionen 
lokalt. Det blir en fråga om hur marken ska användas. Kanske nyttjas den 
redan till något annat, exempelvis jakt, rekreation eller turism, eller så 
finns en oro för att vindkraften ska störa genom buller och synlig 
påverkan. De allt högre vindkraftverk som byggs ger både förändrad 

                                                      
37 Hedberg och Holmberg, Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2018, 2019 s. 3 
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landskapspåverkan och en förändrad utbredning av buller eftersom 
vindkraftverken alltid snurrar även då det är vindstilla i marknivå. Dessa 
faktorer är viktiga att förhålla sig till och hantera på olika sätt. 

Tillgång till information och möjlighet att påverka är viktigt 
I dag ger forskningen en ganska samstämmig bild av vad som är viktigt för 
acceptansen av ny vindkraft.38 Flera av dessa faktorer är direkt kopplade 
till planerings- och tillståndsprocessen. Det handlar till exempel om vikten 
av att människor upplever att de har information och möjlighet att påverka 
planeringen. En väl fungerande kommunal översiktsplanering av därför av 
stor betydelse för möjligheten att bygga ut vindkraften. Processen för 
framtagande av en översiktsplan, som antas av kommunfullmäktige efter 
dialog med kommuninvånarna, är en viktig del i den lokala demokratiska 
förankringen.  

Kommunerna kommer att få information om det nationella 
planeringsunderlaget och de vägledningar som kommer tas fram i 
strategin. De kommer också att vara involverade i det efterföljande steget, 
då respektive länsstyrelse kommer att ansvara för att genomföra regionala 
analyser, där det nationella planeringsunderlaget ska utvecklas vidare. Vi 
kommer vidare att hämta in erfarenheter när det gäller acceptans och 
delaktighet från Länsstyrelsen i Dalarnas pågående projekt om en hållbar 
vindkraftsutbyggnad i Dalarna. 

Upplevelse av lokal nytta skapar högre acceptans 
Vem som äger vindkraftverken har betydelse, likaså vad lokalsamhället får 
ut av vindkraften. Många studier kommer fram till att människor som lever 
i närheten av vindkraft vill att den också ska medföra lokal ekonomisk 
nytta. På samma sätt minskar acceptansen om människor upplever att de 
får bära nackdelarna lokalt, men att nyttan med vindkraften åtnjuts någon 
annanstans. Förutom dessa faktorer pekar en nyligen genomförd studie39 i 
Tyskland och Polen på ökad acceptans om elen som produceras av 
vindkraft i regionen också används där eller åtminstone inte i huvudsak 
exporteras därifrån.  

I strategin kommer vi att genomföra en studie av några olika sätt att skapa 
lokal nytta. Studien ska sedan ligga till grund för ett förslag till lämpliga 
åtgärder som vi bedömer behövs för att genomföra denna strategi.  

                                                      
38 Se bl.a. Naturvårdsverkets rapport 6497 från Vindval om vindkraftens påverkan på människors 
intressen. 
39 U. Liebe et al. Energy Policy 107 (2017) 300–308. 


