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sverige ska bli fossilfritt. Det är, enkelt 
uttryckt, den tydliga målbild som såväl 
politiker och aktörer i energibranschen 
är överens om. Men hur det ska gå till 
är inte lika tydligt.

En politisk bromskloss för vindkrafts-
utvecklingen är det så kallade kom-
munala vetot, menar Svensk Vindkraft-
förening, och konstaterar att ett flertal 
mycket bra vindkraftsprojekt som i 
övrigt hade goda förutsättningar och 
vindlägen tyvärr har stoppats genom 
denna vetorätt. Det var tio år sedan 
som vetorätten – eller den kommunala 
tillstyrkan – infördes i miljöbalken. 
Syftet var gott, att underlätta tillstånds-
prövningen, men resultatet har blivit en 
ökad osäkerhet bland annat på grund av 
att kommunerna inte behöver motivera 
sina beslut. Besluten kan inte överkla-
gas, och även om en kommun har gett 
tillstånd i ett tidigt skede av projektet 
kan detta godkännande dras tillbaka när 
som helst under processens gång.

denna oinskränkta rätt att stoppa vind-
kraftsprojekt har varit omdebatterad 
många gånger sedan den infördes i au-
gusti 2009.

– Men nu har vi en situation där vi 
måste utgå från denna regel, och då 
gäller det att hitta sätt att minska risken 
att projekt blir stoppade i onödan. Med 
ökad information och samarbete går det 
att underlätta processen, eftersom det 
är många kommuner som inte har insett 
vilka möjligheter det innebär för dem, 

säger Christer Andersson, analytiker på 
Vindkraftcentrum.

Vindkraftcentrum arbetar aktivt med 
att skapa en förståelse hos lokala politi-
ker och aktörer, och nu finns flera goda 
exempel att visa upp. 

– Vi har gjort studier som gör att vi  
med relativt god säkerhet kan säga vilka 
företag och kompetenser som behövs. 
Om projektören är med på det kan man 
då direkt, under planeringsperioden, 
styra mot lokala investeringar.

I en genomsnittlig vindkraftsetable-
ring är det så mycket som omkring 80 
branscher och minst 100 företag som 
kan vara inblandade i projektet, konsta-
terar han.

– Vi lägger upp en leverantörsdata-
bas, dit företagen kan anmäla sig. När 
det sedan finns ett investeringsbeslut 
vill projektören komma igång snabbt  
– helst ska spaden i marken dagen efter – 
och då har vi ”krattat manegen” genom 
att skapa en databas med företag som är 
tillgängliga med kort varsel.

även efter den omfattande byggperioden 
finns det många möjligheter för det 
lokala näringslivet.

– När vindkraftsparken står klar följer 
en period om låt säga 20-25 år med 
drift och underhåll. En del av detta ska 
skötas av utbildade vindkraftstekniker 
– vilket är på väg att bli en stor bristvara 
i Sverige – men det finns många andra 
företag som kan vara inblandade även i 
denna fas, inte minst inom komponent-

tillverkning. Det är trots allt omkring 
8 000 komponenter i ett modernt vind-
kraftverk.

Christer Andersson möter ofta en 
utbredd skepsis hos politiker, kommun-
invånare och lokala företag.

– Inställningen ”det blir inget för oss 
här, det är bara utländska företag som 
gör allt” är alltför vanlig. Så vi har sett 
till att genomföra studier på hur det 
verkligen ser ut, och kan peka på att det 
har gått från 25 till 50 procent lokala 
företag i en vindkraftsetablering i Sve-
rige – det är alltså en fördubbling.

Ett av de framgångsrika exemplen är 
Åsele, en kommun med 2 800 invånare, 
där leverantörsdatabasen för den stora 
vindkraftsetableringen i området rym-
mer drygt 180 företag.

– Och då har vi ändå bara precis bör-
jat arbeta aktivt med att få med oss det 
lokala näringslivet. Just i Åsele har vi 
haft stor hjälp av att kommunen har en 
engagerad näringslivschef, säger Chris-
ter Andersson. 

Ett annat exempel är Munkflohögen 
(läs mer om projektet i Svensk Vindkraft 
2/19), vilket är den vindkraftspark i regi-
onen som använt sig av mest jämtländsk 
arbetskraft av alla projekt hittills. Munk-
flohögen invigdes i mars 2019.

under hösten kommer Vindkraftcen-
trum också att satsa på att bygga upp ett 
kommunnätverk.

– Tanken är att det ska bli lättare för 
kommunerna att komma vidare med 

Tidigt samarbete  
skapar  möjligheter
Den kommunala vetorätten i samband med vindkraftsetableringar kan 
innebära att stora projekt försenas och fördyras. Men med strategiskt 
samarbete går det att minska risken för onödiga hinder i projekten, menar 
Vindkraftcentrum.
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att skapa möjligheter för det lokala 
näringslivet när det kommer förfråg-
ningar om vindkraftsetableringar. 
Det finns mycket att vinna på att olika 
lokala näringslivskontor och politiker 
kan lära av varandra och utbyta erfaren-
heter kring de här frågorna.

Christer Andersson pekar på att rätt 
genomförda vindkraftsprojekt kan bi-
dra till en utveckling – istället för av-
veckling – av glesbygdskommuner.

– Det kommer också att skapa möjlig-
heter för kommunerna att låta företag 
göra elintensiva etableringar – till exem-
pel datacenter – utan att frångå målet 

om en fossilfri 
elproduktion, 
säger han.

i falkenberg 
har regeln om 
kommunal 
tillstyrkan inte 
varit ett hinder 
för vindkrafts-
etableringarna, 
berättar Jo-
han Risholm, 
stadsarkitekt 
i  Falkenbergs 
kommun. Han 
har arbetat inom 
kommunen i 30 
år och handlagt 
alla vindkrafts-
ärenden i Falken-
berg sedan 1990.

– Jag tycker att det är helt rätt att den 
regeln finns. Den lokala demokratin är 
viktig att värna, så att medborgarna har 
en möjlighet att påverka sin närmiljö. 
Viktiga beslut om markanvändning 
med mera i den egna kommunen måste 
fattas av egna politiker, annars förloras 
tilltron till möjligheten att påverka och 
avstånden i samhället ökar. Men jag har 
förstått att vissa andra kommuner han-
terar regeln dåligt och dröjer med att 
svara, villkorar svar eller inte motiverar 
sina svar ordentligt, säger han.

I Falkenbergs kommun finns det just 
nu 81 aktiva vindkraftverk, som tillsam-
mans producerar el som motsvarar 85 
procent av kommunens användning. 
De har även balanskraft i form av vat-
tenkraft, och totalt sett motsvarar den 
förnybara elproduktionen 130 procent 
av användningen i kommunen.

– Utvecklingen har gynnats av att det 
länge har funnits en samsyn i de större 
partierna i kommunen; i första hand då 
Centerpartiet och Socialdemokraterna. 
Men det gäller förstås att få kommunin-
vånarna med sig, och förutom ordent-
liga informationsinsatser måste man 

också visa att politiken har visioner och 
mål. Vi har lyckats väl med det, och haft 
ytterst lite ärenden med överklaganden, 
trots den stora tillväxten inom området.

johan risholm konstaterar samtidigt 
att det inte är frågan om att rakt av 
 bejaka alla satsningar.

– Vi måste förstås se till att etable-
ringarna blir där och på det sätt som 
passar oss, men vi har sällan behövt säga 
nej till förslag. Det beror nog främst på 
att vi ser till att ha tidiga samråd med 
 exploatörerna och föra en bra dialog 
redan från början av planeringen.

Nu hoppas han på att hela regionen kan 
få ytterligare vindkraftssatsningar, men 
att de då i första hand etableras till havs.

– Jag är tämligen övertygad om att vi 
snart får se en ordentlig utveckling off-
shore, och det är verkligen något som 
behövs här i elområde 4. Men regelver-
ket kring hinderbelysning sätter än så 
länge stopp för större satsningar. Jag 
kan inte förstå varför vi ska ha en na-
tionell regel kring detta som skiljer sig 
från flera av våra grannländers,  säger 
Johan Risholm. Johan Risholm

Christer Andersson

”Det har gått från 25 till  
50 procent lokala företag i en 
vindkraftsetablering i Sverige.” 

Christer Andersson

I arbetet med vindkraftsparken Munkflohögen har många jämtländska företag varit inblandade.
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