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FÖRORD

När jag hade förmånen att bli en del av Forskarkolan i geografi år 2008 visste jag inte vad jag hade framför mig. Jag visste inte att texten skulle skrivas
flera gånger, inte heller att det det mesta jag producerade skulle hamna i
papperskorgen eller att processen skulle innebära mycket ensamarbete på
kammaren. Jag visste heller inte att jag skulle få förmånen att träffa intressanta, kompetenta och sympatiska människor från Sveriges alla hörn eller att
jag skulle få uppleva den goda stämningen på Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet. Utan detta licentiatarbete hade jag inte fått utveckla de redskap som krävs för att inte bara orka med utan också ta tillvara
på de möjligheter som det innebär att själv styra sitt arbete. Sist men inte
minst, utan Forskarskolan hade jag aldrig fått lära mig att skriva en licentiatuppsats, vilket privilegium det har varit att få ägna mycket tid åt något så
utvecklande.
Utan hjälp från en rad personer hade denna uppsats inte blivit vad den är
idag. Jag vill rikta ett tack till alla er som påmint mig om livet utanför källarfönstret. Särskilt min bror Johan Gradéns och vännerna Ronny Björns och
Röde Erikssons regelbundna telefonsamtal har varit viktigt för det sociala
välbefinnandet. Att luncha med Henrik Sjögren har också varit ett välkommet avbrott i vardagen och att reflektera över uppsatsproblematik med forskarkollegan Gustav Sjöberg har både varit trivsamt och givande.
Tack till alla de 22 personer som låtit sig intervjuas. Jag har fortfarande
glasklara minnen från samtalen med er alla. Tack också till svärmor Gunilla
Skeri och systerdotter Caroline Hjalmarson för att ni varit barnvakter så att
jag kunnat göra de flesta av intervjuerna under pappaledigheten. Tack också
Peter Möller för hjälp med kartbilden, utan din insats hade jag jobbat med
den sidan fortfarande. Med kusin Martin Gradéns hjälp fick illustrationen på
framsidan den snygga och finurliga utformning som den har nu, tack för
hjälpen. Sofia Celes kommentarer i slutskedet innebar ett teoretiskt lyft för
uppsatsen, tack också för ditt gedigna arbete som läsgrupp. I sammanhanget
vill jag också tacka prefekt Jan Öhman och studirektor Peeter Maandi vid
Kulturgeografiska institutionen för att ni så säkert och ödmjukt administrerat
och lotsat Forskarskolan framåt. Ert ledarskap är ett föredöme.
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Utan handledare står en forskarstudent sig slätt. Rätt snart efter igångsättandet av uppsatsarbetet uppstod ett behov att hålla några i handen som vänligt
men bestämt kunde vägleda en nybörjare i processen. Som biträdande handledare har jag haft Susanne Stenbacka. Tack för att du varit en sådan klok
och vänlig handledare med förmåga att förstå och beskriva de stora linjerna.
När jag bara såg träd hjälpte du mig att se skogen. Min huvudhandledare
Lars Larssons ansvarskänsla har varit gränslös. Dina skarpsynta, noggranna
och omdömesgilla kommentarer har verkligen höjt uppsatsens kvalitet. Samtalen med dig har också fått mig att se på både omvärld och geografisk
forskning med nya ögon. Jag är glad och oändligt tacksam över att ha haft en
så uppmuntrande och personlig handledare. Tack för all hjälp.
Vad hade jag gjort utan Maria, Elin och Karin? Min fru Maria har varit ett
synnerligen gott stöd i resan mot lic:en. Du har hela tiden trott på mig och
min förmåga, även när jag själv tvivlat. Vilken lycka att jag träffade dig.
Döttrarna Elin och Karins närvaro har tvingat mig till välbehövlig distans
från arbetet. Ert intresse för acceptans- och planeringsteorier har ju, som väl
är, varit begränsat.
Mattias Gradén
Falun, augusti 2011
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1 INTRODUKTION

Sol, vind och vatten bär på energi. Det har människan vetat länge. I det traditionella jordbrukssamhället kopplade man exempelvis på en kvarn eller en
pump till en väderkvarn och med hjälp av vindens rörelseenergi utförde ett
mekaniskt arbete. Äldre tiders sjöfart nyttjade segel för att med vindens
energi förflytta sig. Idag omvandlas vinden till elektricitet, en praktisk energikälla så till vida att den har ett brett användningsområde och varken ger
ifrån sig hälsovådliga, miljöförstörande eller illaluktande restprodukter när
den konsumeras. Att vindenergi blir till elenergi är också själva förutsättningen för detta licentiatarbete.
Att kommersialisera tillvaratagandet av förnyelsebara naturresurser för elproduktion har emellertid visat sig svårt, förutom från vattenkraft. El från
storskalig vattenkraft svarar idag för cirka hälften av Sveriges elanvändning.
I den jämförelsen är vindkraftens andel mycket blygsam men relativt exempelvis våg- och solenergi är vindkraften betydligt större och växer dessutom
kraftigt i omfattning och andel. Idag står vindkraften för cirka tre procent av
Sveriges energiproduktion (ES 2009:03). För mindre än ett decennium sedan
var siffran cirka en procent. Vindkraften spås vara den energikälla bland de
förnyelsebara energislagen som i nuläget har störst potential att öka i betydelse (Wizelius 2008). Den storskaliga vattenkraften är idag så pass utbyggd
att de älvar som ännu inte tagits i anspråk skyddas av naturvårdsskäl.
Solkraft och vågkraft väntar ännu på sina kommersiella genombrott. Tekniken för solkraftsanläggningar är utprovad och det säljs solkraftspaneler men
anläggningarna är fortfarande dimensionerade efter småskalig produktion.
Vågkraften är på ett försöks- och forskningsstadium. Vindkraften spås därför
på kort sikt en ljusare framtid.
Vindkraften finns idag i hela Sverige. Att genombrottet för vindkraft i Sverige sker nu har flera orsaker men intresset för kommersiell vindkraft är inte
nytt. Redan på 1970-talet diskuterades alternativa förnybara energiformer i
Sverige. Kärnkraften var då som nu omdebatterad och intresset riktades mot
bland annat vindkraft. Diskussionerna ledde fram till att flera försöksanläggningar byggdes men de kommersiella framgångarna uteblev. I Sverige - med
goda vindlägen och med låg befolkningstäthet - borde förutsättningarna varit
goda för vindkraften men energiproduktionen motarbetades av bland annat
politiker och kraftbolag och vindkraften hade få anhängare (Carlman 1990).
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Vindkraftens andel i svensk energiproduktion fortsatte vara marginell under
lång tid.
Under slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet verkade det emellertid
som att Sverige gjorde en kursändring kring frågan om vindkraft. EUanslutning, olika klimatavtal och andra internationella åtaganden om bland
annat sänkta koldioxidutsläpp ställde krav på Sverige. Som ett led i att minska beroendet av fossila bränslen valde Sveriges riksdag och regering att stimulera bland annat vindkraftsutbyggnaden. De ekonomiska stödsystemen
sågs över, särskilda områden för storskalig vindkraft pekades ut, regelverket
ändrades så att tillståndsprocessen förenklades, statliga vindkraftssamordnare utsågs och kommuner och länsstyrelser fick stöd för att planera en kommande vindkraftsetablering. Exploatering av tidigare ”okända” områden för
vindkraft blev samtidigt intressant. I vissa svenska län där det inte fanns ett
enda vindkraftverk så sent som vid 2000-talets början, kan vindkraften idag
stå för en inte oansenlig del av den totala energiproduktionen.
I mitten på 2000-talet gjordes en rikstäckande meteorologisk kartläggning av
de vindförhållanden som råder på olika höjd ovanför markytan. Undersökningen gjordes med ambitionen att på sikt utöka antalet riksintressanta områden för vindbruk, områden som ansågs vara av särskilt stort nationellt intresse för en utbyggnad. Resultaten fick stor betydelse för vindkraftsintresset, särskilt för områden som tidigare bedömdes ha otillräckliga vindstyrkor
för kommersiellt utnyttjade av vindkraft. Undersökningen visade att det blåste betydligt mer på skogsklädda höghöjdsområden i det svenska inlandet än
vad som tidigare varit känt. Det visade sig till exempel att det inte bara var
tillfälligheter eller slump att Dalarnas första vindkraftverk, i Äppelbo i
Vansbro kommun, levererade betydligt mer el än vad som förväntades när
det stod klart år 2001.
Vindkraften tycks engagera och väcker ofta allmänhetens och lokalbefolkningens reaktioner. De senaste tio årens byggnation av vindkraftverk syns i
landskapet, de diskuteras och engagerar. Vindkraften är förvisso en nygammal företeelse och inte ett 2000-tals fenomen men dagens vindkraftverk är
inte i första hand del i matens produktionskedja som tidigare väderkvarnar.
Vindkraftverken producerar uteslutande el som säljs på en elmarknad. Med
en höjd av cirka 100 meter, exklusive vingarna, har verken också blivit tydliga landmärken. Pampigt tycker vissa, förfärligt tycker andra.

Syfte
Sett ur ett meteorologiskt perspektiv har vindkraften i Sverige goda förutsättningar att växa i betydelse. Att ”nya” län identifierats som potentiella
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vindkraftslän bidrar också till att förutsättningarna förbättras. Men, det räcker inte med tillgängliga platser med stark vind för att fatta beslut om vindkraft, andra faktorer är också av betydelse.
Centralt i arbetet är frågor som rör social acceptans och lokal planering, faktorer som har social och rumslig betydelse för vindkraftens fortsatta utbyggnad. Social acceptans kan etableras bland annat hos dem som bor i anslutning till vindkraftverken. Vindkraftverk går inte att gömma i landskapet, de
syns och hörs men klok planering har betydelse för att reducera vindkraftens
negativa effekter på omgivningen liksom att involvera medborgarna i övergripande etableringsdiskussioner. Att vindkraften planeras lokalt tycks också
ur ett nationellt perspektiv bli allt viktigare.
Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka villkor och förutsättningar för etablering av vindkraft med betoning på lokal acceptans och lokal
planering. Arbetet fokuserar på att beskriva och förstå rumsliga och sociala
aspekter som är centrala för att förklara och förstå hur vindkraft etableras i
ett län där man tidigare inte haft någon relation till verksamheten, företeelsen
som följs i uppsatsen pågår således samtidigt som den beskrivs. Licentiatarbetet kretsar kring vindkraft men förhoppningen är att uppsatsen kan läsas
utifrån intressen som också rör etablering av andra verksamheter.

Disposition
Licentiatuppsatsen består av nio kapitel. I det inledande har ämnet introducerats och syfet presenterats. I kapitel två följer en redogörelse över de metoder
som används i studien. Kapitel tre består av en redogörande text för vindkraftens förutsättningar i Sverige i form av lagar samt politiska stimulanser.
Kapitel fyra fokuserar dels på teorin om social acceptans, dels på planeringsteorier. Kapitel fem är en genomgång över byggda och prövade vindkraftparker i tre fallstudiekommuner. Kapitel sex handlar om att de första verken
lokaliserades och hur aktörerna beskriver situationen när vindkraften var helt
ny i länet. I kapitel sju beskrivs den lokala acceptansen utifrån hur själva
etableringsproceduren ser ut samt vilka lokala för- och nackdelar som är
resultat av vindkraften. I kapitel åtta beskrivs och analyseras den lokala planeringens förutsättningar och tillkortakommanden för en vindkraftsutbyggnad. Kapitel nio är en sammanfattande och avslutande diskussion. Därefter
följer en källförteckning samt två bilagor; en med intervjufrågor, en med
uppgifter över de intervjuade.
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2 METOD

Den här uppsatsen har som syfte att studera och undersöka villkor och förutsättningar för vindkraftsetableringar på platser där utbyggnaden nyss startat.
För att operationalisera syftet fokuserar studien på tre kommuner i Dalarnas
län som valdes efter en inledande pilotstudie. I huvudsak används två olika
metoder för att förklara och förstå vindkraftsetableringens villkor och förutsättningar. Under hela arbetet pendlar forskningsprocessen fram och tillbaka
mellan empiri och teori, både i ett kort och långt tidsperspektiv. För att i
största möjliga utsträckning få en bredare uppfattning om etableringsprocessen besöktes under projekttiden också ett flertal allmänna vindkraftsmöten
och samråd arrangerade av både kommuner och exploatörer.

Urval
Arbetet fokuserar på vindkraftsetableringar i tre kommuner men ambitionen
är att uppsatsen också kan bidra med kunskaper om etableringsprocesser av
andra ytkrävande verksamheter. Valet av vindkraft och valet av fallstudieområde motiveras med att vindkraften fortfarande är en ung företeelse i Dalarnas län. Där är vindkraften ett 2000-tals fenomen och det stora intresset
för att bygga verk startade för bara några år sedan. Goda förutsättningar
finns alltså att studera processen när den pågår.
Licentiatarbetet inleddes med en förstudie/pilotstudie. För att få en generell
uppfattning om vindkraftsfrågans relevans gjordes femton intervjuer med
kommunala tjänstemän. En intervju per kommun i Dalarna genomfördes
tidigt våren år 2009. Tre intervjuer gjordes också med tjänstemän på Länsstyrelsen Dalarna samt ytterligare tre med exploatörer, sådana som har potential att bygga vindkraft för kommersiellt bruk. Pilotundersökningen indikerade spännande och intressanta ingångar i empirin och underlättade också
urvalet av kommuner. Bland annat visade undersökningen att den politiska
färgen på kommunfullmäktigemajoriteten inte verkar spela någon större roll
för etableringsprocessen, åtmnstone inte i Dalarna. Enstaka individer ansågs
istället mer betydelsefulla. Pilotundersökningen gav också en första bild av
vindkraftssituationen i länets kommuner, exempelvis om några vindkraftparker var på väg att beviljas tillstånd och vilken syn kommunledningen hade
på vindkraften i största allmänhet.
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Pilotundersökningen ledde fram till ett urval av tre kommuner som skulle
studeras mer omsorgsfullt - Falun, Mora och Orsa. Där upptäcktes olika
slags förutsättningar och villkor men också en del likheter som verkade ha
betydelse för den pågående och framtida vindkraftsutbyggnaden. Dessutom
fanns i dessa kommuner både byggda verk och beviljade tillstånd. Frågan
om vindkraft bedömdes därför ha en viss aktualitet i dessa kommuner.
Vindkraftsetableringar av intresse för denna studie är anläggningar som officiellt kommit till kommunernas kännedom, det vill säga sådana där det finns
skriftlig dokumentation. Byggda och beviljade verk förstås, men även förhandsbesked, förfrågningar, minnesanteckningar från tidiga samråd med
mera, som styrkt att planering av vindkraftverk tagit form. Kommunarkivarierna gav också information om vilka etableringar som fanns i kommunerna
och informerade om dem. Material från Länsstyrelsen liksom pilotundersökningen gav också en del besked. Vidare är det vindkraftsärenden över en viss
storlek som varit av intresse i arbetet. Det är medelstora eller stora anläggningar som står i fokus. Så kallade gårdsverk eller miniverk har inte aktivt
följts upp. Medelstora anläggningar är parker med två eller flera vindkraftverk eller där ett verk är högre än 50 meter. Stora anläggningar är vindkraftparker med två verk över 150 meter eller fler än sju stycken verk högre än
120 meter.

Fallstudie med hjälp av processpårning och intervjuer
Den metodmässiga ramen i licentiatuppsatsen är en fallstudie av etableringsprocesser och det mesta av empirin hämtas från tre kommuner (Yin 2003).
Det intressanta är just att studera förhållanden på platser som i vindkraftssammanhang är “nya” områden, där etableringar planeras eller pågår. Avsikten är inte att ställa kommunerna mot varandra. Syftet är snarare att ge en
fyllig och nyanserad beskrivning och analys av etableringsprocesserna.

Processpårning
Processpårning är en analysmetod som syftar till att spåra processer bakåt i
tiden för att på så sätt hitta de avgörande händelser som förklarar ett skeendes utveckling. Metoden möjliggör studier av själva processen, inte enbart
av resultatet. Den hjälper till att förstå och begränsa de orsaker som spelat
roll för processen och identifierar de vägar processen kunde ha tagit, men
inte tog (Bennet och George 2005 s. 213).
I detta arbete tillämpas processpårningsmetoden för att beskriva och analysera de vindkraftsärenden som är handlagda på kommun- och länsnivå. Kommunernas och länsstyrelsens roll i etableringsprocessen är betydande, både
13

som tillstånds- och tillsynsmyndighet. Metoden används också för studera
Energimyndighetens identifikation av områden som anses vara av särskilt
stort nationellt intresse för en vindkraftsutbyggnad.
Dokument från de tre kommunernas stadsbyggnads- och miljökontor, liksom
från Länsstyrelsens miljövårdsenhet studerades och dokumenterades.
Nämndmötesprotokoll, tillståndsansökningar, privata skrivelser, utlåtanden
och annat utgör de huvudsakliga källorna till kunskap om processen i samband med avslagna, beviljade och påbörjade tillståndsärenden.
I Falun genomfördes processpårningen i juni 2009, i Mora och Orsa i juni
2010. Allt arkiverat material om vindkraftsetableringar fram till dess studerades, både beviljade och planerade anläggningar. Det rör sig om en handfull
ärenden per kommun. Dokumenten på förvaltningsarkiven var samlade i
mappar och sorterade efter respektive fastighetsbeteckning. Det arkiverade
materialet studerades på plats och det material som var särskilt intressant
eller krävde mer tid för genomgång fotokopierades. Ungefär en arbetsdag
tillbringades vid respektive förvaltningsarkiv. Vid besöken var särskilda
aktförvaltare behjälpliga att ta fram handlingar kring vindkraftsetableringar
som ägt/ägde rum i kommunen. I flera fall hade man redan vid ankomst lagt
fram efterfrågat material vilket avsevärt effektiviserade arbetet. Med materialet som utgångspunkt gjordes en kronologisk genomgång av tillståndsprocessen. Respektive tillståndsansökning sammanfattades, från de första kontakterna mellan exploatör och myndigheter till det färdiga beslutet.
Förutom att studera tillståndsansökningar följdes också den process kring
utpekandet av riksintresseområden för vindbruk som Dalarnas Länsstyrelse
genomförde med länets kommuner i början och mitten av 2000-talet. Ett
riksintresseområde för vindkraft är ett område som Energimyndigheten anser
vara av nationell betydelse för vindelproduktion. Energimyndigheten ansvarade för utpekandet, tillsammans med landets länsstyrelser och år 2008 fattade myndigheten beslut om vilka områden som nu är av riksintresse för vindkraft.
Processpårningen möjliggör identifikation av relevanta aktörers beskrivning
av ett händelseförlopp. Det finns olika typer av processpårning med varierande komplexitet. En variant av processpårningen möjliggör rekonstruktion
av de överväganden som gjorts av de olika aktörerna. Dessa översätts därefter till allmängiltiga faktorer som kan tillämpas på andra fall än de som undersökts (Esaiasson m.fl. 2007 s. 144). Detta licentiatarbete har dock inspirerats av den enklaste formen. En händelse beskrivs detaljerat och möjliggör
kartläggning av omständigheter som verkat i en viss riktning (George &
Bennet 2005 s. 205). Iaktagelser över både allmänna och specifika omstän14

digheter antecknas och utgör några av frågorna i den efterföljande intervjufasen.

Intervjuer
Dokumentstudien kompletterades med intervjustudier av flera skäl. Ett skäl
var att det var offentligt arkiverat material som studerades i processpårningen. En farhåga blev att viss återhållsamhet från i synnerhet tjänstemännen
präglat ordval och texternas innehåll, att studier av dokumenten förvisso
beskrev vad som skett men inte svarade på frågan varför det skett. Med intervjustudier var förhoppningen att innehållet från processpårningen kunde
förklaras och nyanseras. Ett annat skäl var att intervjuer gav chansen att observera det som inte uttrycktes i ord, det som intervjuperson förmedlade via
sitt kroppsspråk eller röstläge. Förhoppningen var också att de intervjuade, i
relation till de teoretiska utgångspunkterna, kunde ge svar och berätta vad i
vindkraftsetableringsprocessen som var relevant, intressant och spännande
(Dunn 2005).
Intervjuerna gjordes med nyckelaktörer; kommunala tjänstemän på stadsbyggnads- och miljökontor, politiker som var kommunalråd eller ordförande
för bygg- eller miljönämnd, tjänstemän på Länsstyrelsens plan- respektive
miljöenhet, exploatörer, markägare samt ledamöter av intresseföreningar/sockenföreningar. Intervjupersonerna identifierades via processpårningen
och bedömdes därför vara väl insatta i vindkraftsfrågor, åtminstone i enskilda etableringar.
Intervjuerna bestod av två olika steg och vid de olika stegen användes olika
intervjumetodiker i syfte att dels förstå den teoretiska ingången, dels förklara
empirin. Vid respondentintervjuer, det första steget, var det den intervjuades
berättelse och beskrivningar som var det centrala. Ett särskilt intresse riktas
mot studiens teoretiska utgångspunkter, i detta fall till teorin om social acceptans. Respondentintervjuer möjliggjorde att ta del av de intervjuades tankemönster och den intervjuades berättelse blev särskilt viktig (Esaiasson
m.fl. 2007 s. 257). Vid respondentintervjuerna ställdes samma frågor till
samtliga intervjupersoner men det fanns gott om utrymme att vara flexibel
med frågornas ordningsföljd och med spontana följdfrågor. Respondentundersökningar har således en lägre grad av standardisering. Respondentintervjuer av det slag som används i detta arbete kallas också för semistrukturerade
samtalsintervjuundersökningar (Dunn 2005). En bilaga där teman för intervjuerna framgår finns som Bilaga 1.
I den andra fasen under intervjuerna handlade det om att den intervjuade
förklarade och redogjorde för aspekter som framkommit via processpårningen – då var en informantintervjumetodik lämplig som redskap. I och med att
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frågorna baserades på innehållet från processpårningen skiftade frågorna
mellan olika intervjupersoner. Berättelsen blev heller inte lika central som
vid respondentintervjuer, det centrala var istället att specifika frågor besvarades (Esaiasson m.fl. 2007 s. 259). Respondent- och informantperspektivet
användes i samma intervju men med informantperspektivet som en avslutande del.
Samtliga 21 intervjuer spelades in på en diktafon. Intervjuerna skedde i de
flesta fall på den intervjuades arbetsplats och vid något tillfälle hemma hos
intervjupersonen. Intervjuerna varade en till två timmar med respektive intervjuperson. I alla intervjuer intervjuades en person förutom vid ett tillfälle
då två personer deltog. Intervjuerna i Falun ägde rum i april-juni 2010 och
för Mora och Orsa i juni-augusti 2010.
De intervjuade namnges inte i denna studie, varken i anslutning till citaten
eller i förteckningen över de intervjuade i slutet av uppsatsen. Vid intervjuerna utlovades att intervjupersonernas namn inte på något uppenbart sätt
skulle förknippas med direkta citat i uppsatsen men att intervjupersonernas
namn ändå skulle finnas med i uppsatsen källförteckning. Detta för att den
intervjuade då kunde känna sig lite friare i sin roll. Det visade sig emellertid
svårt att anonymisera ”lite grand”. I vissa partier i texten blev det ändå uppenbart vem det var som hade sagt vad, eftersom det i vissa kommuner finns
begränsat med nyckelpersoner inom respektive befattningar. Därför togs
beslutet att helt avstå från att sätta ut namn, även i referenslistan. Av sammanhanget framgår om det är en exploatör, ledamot av en intresseförening,
politiker eller tjänsteman som yttrar sig. En förteckning över de intervjuade
finns som Bilaga 2 i slutet av licentiatuppsatsen.

Kodning av transkriberat intervjumaterial
Vissa intervjucitat har genomgått en mild språkredigering för att förtydliga
poängen med citatet. Alla 21 intervjuer transkriberades dock ordagrant och
skrevs därefter ut. Därefter tematiserades innehållet i det transkriberade materialet med en klipp- och klistra metod. Ambitionen var att ha tillräckligt
abstrakta rubriker på dessa teman för att olika fenomen och händelser kunde
grupperas och samtidigt undvika att det blev lika många teman som citat
(Strauss & Corbin 1990 s. 60). Proceduren med tematisering upprepades
flera gånger och nya tematiska grupperingar utvecklades, på olika nivåer.
Det kunde exempelvis röra sig om det var mycket eller lite, starkt eller svagt
av något. Det kunde också vara en särskild händelse som belyste något större, ett påstående som hämtade sina argument från ett visst håll eller en uppfattning om någon annan nyckelaktör. Genom att aktivt ställa frågor till materialet skapades hela tiden nya teman (Strauss & Corbin, 1990 s.77). Bland
16

annat resulterade tematiseringen i att teoribilningen om social acceptans
behövde kompletteras med teorier om lokal planering.

Definition lokalsamhälle
I detta licentiatarbete används begreppet lokalsamhälle, både i relation till de
teorier som förekommer i litteraturen och till intervjumetodiken. Begreppet
är inte entydigt. I denna studie definieras dock lokalsamhälle som en plats
där invånare kommunicerar och interagerar med varandra och där det finns
en social gemenskap hos dess medlemmar. Det är också de mekanismer och
strukturer i samhället som stöder dem att organisera sina liv (Flora & Flora
2008). Lokalsamhället är en social företeelse där medlemmarna aktivt förhåller sig till den plats, det läge, där vindkraftverk kan komma att byggas
eller har byggts. Inom lokalsamhället behöver inte medlemmarna vara ense.
Olika grupperingar kan vara för, emot eller likgiltiga inför en etablering.
Lokalsamhälle och kommun skiljs åt i denna studie. Lokasamhället är byn
eller samhället i anslutning till vindkraftverken. Invånarna känner någon
form av social samhörighet med varandra. Lokalsamhället representeras i
uppsatsen av ledamöter i intresseföreningar eller som styrelseledamöter för
delat markägande, så kallad gemensamhetsägd skog. Tjänstemän och politiker berättat om kommunens syn på och arbete med vindkraftsetableringar.
Kommunen definieras som en territoriellt avgränsat område och en aministrativ enhet för lokalt självstyre (www.nationalencyklopedin.se 2011-0312). Kommuner i uppsatsen avser så kallade primärkommuner som har vissa
befogenheter och restriktioner reglerade av bland annat kommunallagen
(1991:900). En kommun är också en aktör i tillståndsprocessen av vindkraft
som både prövningsmyndighet vid etableringen och i vissa fall som tillsynsmyndighet när verken byggts.

Metodreflektioner
I efterhand visade det sig att kunskaperna från processpåringen främst fyllde
andra funktioner än att hitta den avgörande anledningen som förklarar varför
vindkraftverk byggs eller inte byggs. De dokumenterade tillståndsprocesserna för respektive vindkraftsanläggning var inte så “fylliga” att det gick att
isolera de händelser som verkat i en viss riktning. Processpårningen gav
emellertid mycket goda kunskaper om de olika vindkraftparkerna vilket visade sig komma mycket väl till pass i intervjumomentet. Dels identifierade
materialet lämpliga intervjupersoner som varit inblandade i de olika etableringarna, dels gav kunskaperna om etableringarna en möjlighet att diskutera
det som låg vid sidan av sådan information som var av enklare karaktär. De
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intervjuade behövde inte i någon större utsträckning ta tid att beskriva enklare samband och bakgrundsfakta, som ägarförhållanden med mera. Istället
kunde samtalet kretsa kring andra aspekter, mer relevanta för syftet. Dessutom gav kunskaperna från processpårningen förutsättningar att diskutera även
”obekväma” frågor, sådant som den intervjuade annars kanske hade undvikit
om de inte aktivt förts på tal. Vid flera tillfällen var det också så att den intervjuade verkade reagera mycket positivt på att författaren till denna uppsats var väl påläst på “den intervjuades” vindkraftpark. Inte bara innehållet i
samtalet förändrades, det var också som den intervjuade fick ett sorts mandat
att reflektera och associera mer då kravet att redogöra för enklare detaljer
inte behövdes. Kunskaper kring fallen gav också möjligheter att föra in samtalet på arbetets fokus i de fall där detta behov framträdde. Kunskaper om
vindkraftsetableringen fungerade då som samtalskrokar och blev en lämplig
utgångspunkt för intervjuerna.

Forskningsprocessen
Licentiatarbetet startade med en pilotstudie som analyserades och problematiserades teoretiskt. Därefter följde en dokumentstudie som analyserades och
kompletterades med i huvudsak sociala acceptansteorier. Slutligen gjordes
en intervjuundersökning där materialet transkriberades och kodades. Analys
av detta resulterade i att acceptansteorierna fick sällskap av planeringsteorier.
Arbetet har således startat i empirin och fortsatt i teorin. Därefter har processen vänt sig tillbaka till empirin igen för att slutligen landa i teorin. I praktiken följdes detta arbetssätt även i kortare tidsperspektiv. Skrivandet varvades
med litteraturstudier och uppföljning av diverse påståenden och faktauppgifter som exempelvis intervjupersoner lämnat. Ambitionen var under projektet
att processpårning, intervjuer och analyser växelvis skulle stå i kontakt med
varandra så att empiri och teori fick chans att befrukta varandra. Detta resulterade i uppkomsten av nya frågor och funderingar. Detta licentiatarbete har
således både induktiva och deduktiva drag och är således exempel på ett
abduktivt metodarbete.
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3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
VINDKRAFT I SVERIGE

Förutsättningarna att etablera, äga och driva vindbruk har förändrats på ett
flertal områden under 2000-talet. Europaparlamentets senaste direktiv
(2009/28 EG) om främjande av el från förnybara energikällor samt ratificerandet av Kyotoprotokollet (SÖ 2002:41) har påskyndat etableringen av
bland annat vindkraftverk. Riksdag och regering har det senaste decenniet
också verkat för en ökad etableringsgrad genom att dels peka ut intressanta
områden för vindbruk, dels höjt produktionsmålet. De författningsändringar
som implementerades år 2009 innebar också att kommuner och länsstyrelser
fick nya roller. Regional och lokal planering har på så sätt successivt blivit
en allt viktigare fråga när beslut om vindkraftsetableringar fattas.

Internationella jämförelser
I europeisk jämförelse är Sverige ett av de länder där utbyggnaden av vindkraft gått långsammast (Bergek 2010). I Tyskland byggs det ungefär lika
många vindkraftverk per år som det finns totalt i Sverige. Trots goda naturgeografiska förutsättningar och allmänhetens positiva inställning till vindkraft är inte vindkraftssatsningarna i Sverige att betrakta som framgångsrika
(Söderholm m.fl. 2005). I Danmark med högre befolkningstäthet och med
likartade vindförhållanden har utvecklingen sett annorlunda ut. Där står
vindkraften idag för ca 20 procent av den totala energiproduktionen, i Sverige är den cirka två procent (ES 2010:03), år 2009
Jämförelser mellan Sverige och Danmark visar att länderna haft olika strategier för vindkraftutvecklingen. I slutet av 1970-talet satsade Sverige tillsammans med Storbritannien, Nederländerna och Tyskland stora belopp på
forskning och utveckling och gav i uppdrag åt energibolag, flygindustri och
kraftindustri att utveckla tekniska lösningar (Wizelius 2008 s. 36). I Sverige
byggdes därför under 1980-talet försöksanläggningar på Näsudden (Gotland)
och vid Maglarp (Skåne). Verken var stora, även med dagens mått mätt (två
och tre megawatt per verk). Danskarna valde istället att teknologiskt och
politiskt utgå från behov och kompetens hos brukare och tillverkare. Vindkraftstillverkare var exempelvis företag som producerade utrustning och
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maskiner till lantbrukare. De prioriterade inte avancerad teknik utan värderade istället enkelhet och hållbarhet. Effekten från de tidiga danska verken
var 20-30 kilowatt, det vill säga en hundradel av effekten i Näsudden och
Maglarp. Vindkraftföretagen anlitade i sin tur plastbåtstillverkare för tillverkning av rotorblad. Små och medelstora företag med egna kontaktnät och
med kunskaper om brukarnas behov tog sig an tillverkningen utifrån den
kompetens man förfogade över. Kooperativa föreningar startades av lantbrukarna och skattelättnader och förmånliga investeringsbidrag utgick till de
vindkraftföretag, eller kooperativ, som satsade lokalt. Att med offentliga
medel stödja investerare utan lokalanknytning ansågs inte anständigt (Toke
2002). Samtidigt uppmuntrades dansk allmänhet att med statliga ekonomiska
incitament köpa andelar i vindkraftverken. Även idag är den kooperativa
ägarstrukturen betydande och uppges vara en nyckelfaktor till att vindkraft
står för en femtedel av energiproduktionen (Toke 2002). Skillnaderna mellan
svensk och dansk vindkraftsutveckling kan enklast sammanfattas med att
Sverige stimulerade en vindkraftsutveckling utifrån en ensidig tilltro på
forskningsframgångar och storskaliga produktionsanläggningar - ett top
down-perspektiv. Danmark utgick från marknadens behov, småskalig teknik
och kooperativa lösningar - ett bottom up-perspektiv.

Vindkraft i Sverige
Bland de första i det internationella forskarsamhället att belysa implementeringsproblematiken för förnyelsebara energislag var Inga Carlman (1990). I
sin avhandling Blåsningen - svensk vindkraft från 1973 till 1990 visar Carlman att trots flera fördelar betraktades inte vindkraften som ett reellt alternativ i svensk energiförsörjning, inte heller under 1970-talets energikriser.
Tvärtom behandlades vindkraften, åtminstone under den studerade perioden
1973 till 1990 och i jämförelse med likvärdiga energislag, styvmoderligt av
politiker, tjänstemän samt företrädare för fackföreningar och kraftbolag.
Carlman hävdar att Sverige haft goda förutsättningar att storskaligt bygga ut
vindkraftsektorn. Såväl lagstiftning, ekonomiska förutsättningar som lämpliga platser gjorde satsningar på förnyelsebar och inhemsk energiproduktion
möjliga. Den svenska allmänhetens attityder till att ha vinden som energikälla var dessutom generellt positiv. Den sparsamma utbyggnaden förklarade
Carlman med nyckelaktörernas uppfattningar om vindkraft. Politiker och
företrädare för branschen saknade viljan att satsa och förordade istället en
storskalig och traditionell elproduktion. Kärnkraft ansågs vid sidan av vattenkraft vara den mest lämpade för produktion av billig och leveranspålitlig
energi. Vindkraften betraktades som dyr och rent av miljöförstörande. De
tongivande aktörerna satte upp andra ”lämplighetskriterier” för vindkraft
jämfört med övriga energislag. Exempel på kriterier var att kraftföretagen
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såg utvecklingen av vindkraftverk som i huvudsak ett tekniskt spännande
projekt, inte som ett framtida realistiskt bidrag till energiproduktion. Kraftföretagen ansåg också att vindkraft var i huvudsak ett Centerpartistiskt initierat
projekt. Kriterierna formulerades inte som formella krav men uttryckte aktörernas uppfattningar kring vindkraftens etableringsförutsättningar. Detta
”torde ha förstärkt kraftföretagens avvaktande hållning” (Carlman 1990 s.
188). Dessa och andra i huvudsak negativa och indirekt formulerade skäl till
motståndet benämnde Carlman ”skuggrekvisit” (Carlman 1990).

Nationella förutsättningar för vindkraft
Förutsättningarna att producera förnyelsebar energi i Sverige har successivt
förbättrats. Genom att peka ut lämpliga områden för vindkraft samt successivt göra den nationella målsättningen med en utbyggnad mer ambitiös ska
Sverige nå sina internationella energi- och klimat åtaganden.

Planeringsmål och stöd till kommuner
I Sveriges första vindkraftsproposition, Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt vindbruk (prop. 2005/06:143) föreslås en rad institutionella förändringar för att främja vindkraftsutbyggnaden. Samtidigt föreslås ett namnbyte, från vindkraft till vindbruk. Vindbruk kan bättre jämställas med andra näringar som nyttjar förnyelsebara råvaror, som jord och
skogsbruk varför ändelsen –bruk är ett mer passande namn för den vindkraft
som har en lokal förankring och är långsiktigt hållbar (Prop. 2005/06:143).
I början av 2000-talet beslutade riksdagen om ett planeringsmål för vindkraften. Tio terawattimmar (TWh) ska produceras av vindkraftverk år 2015
(Prop. 2001/02:143). Det motsvarar ungefär produktionen från 2000 vindkraftverk om två megawatt vardera. För att nå dit krävs att myndigheter med
samhällsplanerande uppgifter ger vindkraftsfrågan högre prioritet. Länsstyrelserna bör därför ”aktivt bidra till att förbättra förutsättningarna för en expansion av vindkraft” (Prop. 2001/02:143). Länsstyrelserna har sedan mitten
av 2000-talet ett tydligt mandat att ”aktivt bidra till att förbättra förutsättningar för en expansion av vindkraft” (prop. 2005/06:143 s. 10). Länsstyrelserna och andra myndigheter bör ge vindkraftsfrågan högre prioritet och
länsstyrelsernas roll pekas ut som central vad gäller att samordna kommunala intressen, hantera intressekonflikter och att ta fram planeringsunderlag
(Prop. 2005/06:143 s. 19).
En annat sätt för myndigheter att ge vindkraften högre prioritet är att verka
för att frågan blir belyst i kommunernas översiktsplaner. De anses som betydelsefulla verktyg för vindkraftföretag och nätägare eftersom idém är att
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lämpliga lokaliseringar för vindkraft redan finns utpekade och eventuella
konfliktlinjer har identifierats. Regeringen efterlyser också ett tydligare
kommunalt förhållningssätt kring vindkraftsetableringar och hävdar att i
kommuner som inkluderat vindkraften i sin fysiska planering har tillståndsgivningen förenklats och konflikterna varit färre jämfört med kommuner där
vindkraften inte planerats (Prop. 2005/06:143 s.22). Att ta fram en ny översiktplan är dock kostsamt, särskilt för mindre kommuner med begränsade
resurser. Regeringen beslutade därför att bevilja medel som kommuner kunde söka för att aktualisera, revidera eller komplettera sina översiktsplaner
(Prop. 2005/06:143 s. 21).
Ett tredje sätt att stimulera en utbyggnad görs genom de nyligen instiftade
uppdragen som vindkraftssamordnare. Samordnarna ska underlätta samspelet mellan vindkraftsproducenter, myndigheter och andra aktörer på central,
regional och lokal nivå. Energimyndigheten har också inrättat ett nätverk för
aktörer intresserade av vindbruk. (www.natverketforvindbruk.se).
Sveriges målsättningar för vindkraftsutbyggnad har sedan 2000-talets början
mer än fördubblats. För närvarande är den så kallade planeringsramen fastställd till en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020 varav 20 TWh till
lands och tio TWh till havs (Prop. 2008/09:163 s. 42).

Riksintressen
För att underlätta en utbyggnad identifierade Energimyndigheten 49 riksintressanta mark- och vattenområden (Prop. 2005/06: 143). Endast ett av dessa
områden berörde inlandet eftersom uppfattningen då var att det där inte blåste tillräckligt bra för vindkraft. Ett riksintressant område har ett skyddsvärde
med speciella förutsättningar för att passa en viss typ av markanvändning
och regleras i 3:e och 4:e kapitlet i miljöbalken. Att ett område är riksintressant för vindkraft innebär att det är särskilt lämpat för utvinning av vindkraft
och dessutom särskilt värdefullt ur det nationella perspektivet (Miljöbalken 3
kap. 8 §). Länsstyrelsen har till uppgift att se till att kommunerna i sin fysiska planering tar hänsyn till och inkluderar dessa intressen i beslut och fysiska planer. Om till exempel en områdesbestämmelse eller en detaljplan innebär påtaglig skada på ett riksintresse kan länsstyrelsen upphäva den planen
(Plan- och bygglagen 12 kap. 3§).
År 2006 publicerades preliminära uppgifter från en omfattande vindkartering
utförd av Uppsala universitet på uppdrag av Energimyndigheten. Denna
kartering kom att resultera i etableringar av vindkraft på fler platser än runt
Sveriges kuster. Karteringen, kallad MIUU-studien, är till skillnad från
SMHI:s (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) undersökningar
på 1990-talet rikstäckande. Studien visar att vinden kan variera lokalt och att
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vindförutsättningarna på höglänta områden i inlandet, mellan kust och fjäll,
visat sig vara betydligt bättre än vad som tidigare antagits (P 20484-1).
Utifrån ökade meteorologiska kunskaper skriver regeringen: ”nya och mer
tillförlitliga vindkarteringar är av stor betydelse för planering av vindkraft.
Nya uppgifter bör kunna ge upphov till översyn av områden för riksintresse”
(Prop. 2005/06:143 s. 24). Antalet riksintresseområden utökades också. I
Dalarnas län är idag 14 områden klassade som riksintressanta (Länsstyrelsen
i Dalarnas län 2007). Totalt i Sverige rör det sig om några hundra områden i
20 av Sveriges län. Förutom Dalarnas län har även Jönköpings, Kronobergs,
Örebro, Västernorrlands, Västerbotten och Norrbottens län tillkommit efter
översynen år 2008 (ER 2008:17).
Det påpekades vid utpekandet av riksintresseområden i inlandet att länsstyrelsernas prioriteringar år 2004 hade präglats av stor försiktighet och återhållsamhet (Prop. 2005/06:143 s.19). Trots ett nationellt planeringsmål från
2002 och trots en begynnande regional och lokal planering av vindkraft hade
vindkraftens ofördelaktiga ställning jämfört med andra arealmässigt krävande intressen, bestått (Prop. 2005/06:143). Stora och lämpliga områden undantogs från lokal och regional planering och andra intressen än vindkraft
gavs prioritet framför en utbyggnad av vindkraften. I samband med översynen av riksintresseområden underströk regeringen att ett Natura 2000 eller
naturreservat inte automatiskt leder till förbud för vindkraft (Prop.
2005/06:143 s. 25). Detta resulterade i en rad yttranden från olika djur- och
miljöorganisationer som hävdade att värdefulla naturvärden i så fall skulle
riskera att gå förlorade (Baltcheffsky 2009).
Goda vindförutsättningar var en grundförutsättning för att ett område kunde
klassas som riksintressant för vindkraft. Utifrån kartläggningen av vindförutsättningarna exkluderades följande områden: 1) nationalparker, 2) obrutna
fjäll enligt 4 kap. 5§ miljöbalken, 3) områden som hade närmare bebyggelse
än 400 meter, 4) områden med ett vattendjup större än 30 meter samt 5) områden som var mindre än 1.5 km2. Underlaget sammanställdes och Energimyndigheten skickade förslaget på remiss till landets länsstyrelser. Länsstyrelsernas uppdrag var att tillsammans med berörda kommuner närmare studera de områden som ansågs intressanta att följa upp. Energimyndigheten
poängterade att utpekandet av riksintresseområden skulle ske strikt, utan
avvägning mot andra intressen (ER 16:2003 s. 26). Resultatet av processen
blev alltså en markant ökning av antalet riksintressen för vindbruk.

Ekonomiska stimulanser
Förutom mer ambitiösa planeringsmål för utbyggnad av vindkraft och utpekandet av riksintressanta områden ska ekonomiska stimulanser locka exploa23

törer att bygga vindkraft. Alla producenter av förnybar energi får så kallade
certifikat för den el som producerats. Dessa certifikat säljs sedan till dem
som använder energi. Certifikaten är lättsålda men priset varierar beroende
på efterfrågan. Brukarna - privatpersoner, företag och offentlig sektor - måste nämligen köpa en viss mängd certifikat i relation till deras elförbrukning.
Detta kallas kvotplikt. Systemet med köp och sälj av kvoter tillkom genom
lagen om elcertifikat (SFS 2003:113). Syftet var att främja energiproduktionen från förnybara energikällor. Systemet med elcertifikat, där kvoten varierar från år till år, sträcker sig fram till år 2035 (SFS 2003:113).
Energimyndigheten delar sedan år 2003 också ut stöd till vindpilotprojekt.
Dessa medel syftar till att stimulera ny teknik i samband med nyetableringar
för att på så sätt underlätta och minimera framtida kostnader för en storskalig
vindkraftsutbyggnad i Sverige. Stödet ges till år 2012 (Prop. 2005/06:143 s.
31).
Vindkraftföretag kan sälja ett eller flera verk i en vindkraftpark till ekonomiska föreningar. Dessa föreningar säljer sedan andelar till medlemmar som
betalar en insats för varje andel. Denna andel möjliggör köp av el till självkostnadspris. Privatekonomiskt har affären tidigare ansetts lönsam men sedan Skatteverket våren 2009 beslutade att förmånsbeskatta dessa andelar har
intresset att starta ekonomiska föreningar avstannat. Näringsdepartementet
vill få en ändring av detta för att på så sätt stimulera etablering av vindkraftverk men Finansdepartementet säger nej efter att Skatterättsnämnden prövat
frågan (Skatterättsnämnden 2010-07-05 dnr 35-09/I).

Vindkraften syns och hörs
Trots nationell politik med stimulanser av olika slag är vindkraftsutbyggnaden relativt långsam. En anledning till varför vindkraften haft svårt att hävda
sig gentemot andra energislag beror på att vindkraften ”syns” mer än vad
andra konkurrerande energislag gör. Uranfyndigheter och oljedepåer bryts
och pumpas fram och använder energireserver som under lång tid bildats
under markytan. De geologiska tidsperspektiven för bildandet av kol- och
olja är inget som syns i förädlingskedjan. Oljeraffinaderier och kärnkraftverk
är förvisso fysiskt stora anläggningar men tar begränsat med plats sett till
volymen ”producerad” energi. För allmänheten märks således inte produktionen av konventionell energi nämnvärt. Kanske endast när själva köpet
äger rum, det vill säga vid bensinmacken eller när villatanken fylls på med
olja (Wüstenhagen m.fl. 2007). Även om allmänheten inte ”ser” produktionen av traditionell energi, uppmärksammas den genom bilarnas avgaser och
oron för att kärnkraftverk ska haverera eller att oljefartyg går på grund.
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Vindkraften, till skillnad mot raffinaderier och kärnkraftverk, hörs och syns
på ett mer konkret sätt. Vindkraftverken nyttjar vindens energi och behöver
stora, öppna och blåsiga ytor för att nå hög verkningsgrad. Vingarna är dessutom placerade på höga torn för att få del av en starkare vindenergi än vad
som råder närmare markytan. Föremål som rör sig, som stora rotorblad, drar
också uppmärksamhet till sig och kan dessutom vara förödande för fågelbestånd, särskilt vid häcknings- eller födoplatser (Boverket 2009). Vindkraft
karaktäriseras vidare av flera mindre produktionsenheter som för att nå stora
produktionsvolymer kräver många verk placerade på stora ytor. Karaktäristiskt för vindkraften är också att den företrädesvis placeras som många enskilda enheter och inte i ett fåtal stora anläggningar. År 2007 var exempelvis
genomsnittet sex stycken verk per anläggning i Dalarnas län (Länsstyrelsen i
Dalarnas län 2007).
Buller och den visuella påverkan från ett vindkraftverk upplevs subjektivt
och individuellt. I samband med etableringsdiskussioner av vindkraft får
dock dessa aspekter oproportionerligt stort utrymme samtidigt som miljömässiga fördelar inte i motsvarande utsträckning får något något genomslag i
ekonomiska kalkyler (Carlman 1990 s. 265). Ekonomiska jämförelser mellan
förnyelsebara och traditionella energislag som tar hänsyn till hela produktionskedjan och till miljömässiga för- och nackdelar är svårfunna. Vindkraft
konkurrerar därför inte med annan teknik på lika villkor (Carlman 1990,
Wüstenhagen m.fl 2007).
Medan oljud och ett visuellt förändrat landskap blir till vindkraftens nackdel
är förstås avgaser och oljud från exempelvis bilismen något som är till nackdel och förknippas med förbrukningen av fossila bränslen. Bilen och avgaser
har dock en så etablerad position i föreställningen om stadslandskapet att det
ses som något oundvikligt och självklart med bullriga urbana miljöer med
dålig luft. Denna självklara position har inte vindkraften erövrat i landsbygdsmiljöer.

Lagstiftning
Det finns en ambition att förenkla tillståndsproceduren för vindkraftsetableringar (SOU 2008:86). Regelverket anpassas för att snabba på myndigheternas beslutsprocess samt minska antalet överklaganden. Författningar av
störst betydelse för vindkraftslokalisering är plan- och bygglagen (1987:10)
samt miljöbalken (1998:808), sedan de stiftades har de förändrats ett otal
gånger. Författningar relevanta för vindkraftsetablering är också ellagen
(1997:857) samt kulturminneslagen (1988:950). Tillstånd genom ellagen
krävs för att bygga elektriska starkströmsledningar, den senare ger ett skydd
till fornminnen, byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen.
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Tillståndsproceduren skiljer sig beroende på om vindkraft byggs på land
eller till havs, liksom om det är ”större” vindkraftverk eller något enstaka
och mindre gårdsverk som uppförs. Av intresse för denna studie är etableringar av medelstora eller stora kommersiella vindkraftparker på land. Myndigheterna skiljer mellan stora anläggningar och medelstora anläggningar då
tillståndsproceduren dem emellan är något olika. Stora anläggningar är vindkraftparker där två verk är över 150 meter höga eller där sju verk är över 120
meter höga. Som medelstor anläggning räknas en anläggning med minst två
verk eller där ett verk är minst 50 meter högt. I uppsatsen förekommer ibland
måttenheten megawatt i uteffekt. Tidigare utgick nämligen gränsdragningen
från verkens samlade uteffekt. De verk som studeras i detta arbete och som
hamnar i någon av kategorierna ”medelstora” eller ”stora” anläggningar har
vanligtvis en uteffekt på två megawatt. Tornen på dessa verk är cirka 90-100
meter höga.

Miljöbalk
Sveriges miljölagstiftning är samlad i miljöbalken. Den stiftades år 1999 och
syftar till att ”främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra nu levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö” (1 kap.
1§). Miljöbalken betonar skydd, vård och bevarande av människans hälsa
och miljö, natur och kulturområden samt den biologiska mångfalden. En god
hushållning av mark och vatten ska tryggas och återanvändning och återvinning främjas (Miljöbalken 1 kap. 1 §).
Syftet med miljöbalken är att vara garant för att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en god miljö och betonar samhällets ansvar att
granska och bedöma de aktiviteter som anses störande och förstörande. Lagen behandlar och beskriver allmänna hänsynsregler, grundläggande och
särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten, miljökvalitetsnormer samt miljökonsekvensbeskrivningar.
En vindkraftsetablering måste prövas enligt miljöbalken och kan göras på
två olika sätt beroende på storlek. Antingen görs en anmälan till kommunen.
Den handläggs av tjänstemän på miljöförvaltningen och tas därefter upp av
miljönämnden. Eller så görs en tillståndsansökan hos länsstyrelsen där miljöenheten bereder ärendet innan beslut fattas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. I och med lagförändringen år 2009 har gränsen för att anmäla respektive söka tillstånd förändrats. Fram till augusti 2009 räknades
vindkraftverk med en sammanlagd uteffekt på mer än 25 megawatt som
tillståndspliktiga, nu är det ersatt med antal verk och totalhöjd. Totalhöjden
inkluderar vingarna. Vid fler än sju vindkraftverk över 120 meter eller fler
än två stycken över 150 meter söks tillstånd hos länsstyrelsen (Prop.
2008/09:146).
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Jämfört med uteffekten anses den nya gränsdragningen med höjd och antal
vara ett enklare och mer rättvisande mått för att bedöma konsekvenserna för
hur stor landskapspåverkan blir. Syftet med att överhuvudtaget ha olika ansökningsregler är att tillståndsprocessen ska stå i proportion till den förväntade miljöbelastningen. Etableringsprocessen underlättas för medelstora eller
mindre anläggningar som anmäls till kommunen. Där miljöpåverkan inte
bedöms medföra ”betydande olägenheter för människors hälsa eller miljö”
(Miljöbalken 9 kap. 6§) finns nämligen inget obligatoriskt krav på miljökonsekvensbeskrivningar. Vid en anmälan är det tillräckligt om exploatören gör
en miljökonsekvensbeskrivning i den utsträckning ”som behövs i det enskilda fallet” (FMH 1998:899). Prövningsmyndigheten har dock möjlighet att
själv avgöra vilket underlagsmaterial som krävs för bedömningen och kan
också besluta att exploatören istället måste söka ett tillstånd. Vid tillståndsärenden är det obligatoriskt med miljökonsekvensbeskrivning då stora vindkraftparker räknas som miljöfarlig verksamhet. Exploatören söker också
tillstånd, oavsett höjd och antal på verken, om det i området finns andra
tungt vägande intressen som exempelvis värdefull naturmiljö eller rennäring.
Den gamla 25 megawattsgränsen innebar så stora investeringar att många
exploatörer som kunde göra en anmälan ändå sökte tillstånd frivilligt (Prop.
2008/09:145 s. 58). Detta för att ett beviljat tillstånd vägde tyngre än ett anmälningsärende då det blev svårare för överklagande att få gehör för sin sak.
Det är möjligt att det nya regelverket är bättre anpassat efter vindkraftföretagens uppfattningar om vad som är mindre respektive större anläggningar
men så länge det finns juridiska skäl att söka tillstånd kommer exploatörer
med anläggningar ”på gränsen” troligtvis fortsätta med det, trots att själva
tillståndsprocessen är mer omfattande. Hade de nya reglerna gällt när de nu
byggda vinskraftsverken uppfördes i Dalarna hade betydligt fler etableringar
blivit tillståndsärenden. ”Vanlig” storlek på kommersiella vindkraftverk i
inlandet är nämligen två megawatt per aggregat, de har en totalhöjd strax
under 150 meter. Vid fler än 13 sådana verk behövdes tidigare en tillståndsprövning. Idag går den gränsen istället vid sju vindkraftverk. Således hade
det med dagens regelverk blivit ett administrativt merjobb för exploatörerna.
Förändringar i regelverket från år 2009 är också att det inte längre görs någon separat bygglovprövning för de stora, tillståndspliktiga vindkraftparkerna. Kommunerna måste dock tillstyrka parken genom beslut i kommunfullmäktige (SOU 2008:86). Trots att kommunerna gått miste om prövningen
efter plan- och bygglagen vid tillståndsärenden har de samtidigt fått möjlighet att påverka etableringen av vindkraft genom den så kallade vetorätten.
Accepterar inte kommunen parken avstannar etableringsprocessen. En annan
skillnad är att tidigare beslutades frågor om vindkraft i de kommunala
nämnderna. Nu är frågan om stora vindkraftsetableringar en fråga för hela
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kommunfullmäktige. Fler lokalpolitiker har alltså chansen att påverka etableringen, inte bara ledamöterna i ett fåtal nämnder.
Regelförändringarna innebär alltså att kommunerna fått ett avgörande inflytande i tillståndsprocessen, de friar eller fäller. Kommunernas vetorätt har
kritiserats av både vindkraftsbranschen och miljöministern. Branschen anser
att kommuner som är negativt inställda, tveksamma eller ointresserade kan
låta bli att ta upp ärendet i kommunfullmäktige. De behöver inte ens motivera sitt ställningstagande (Helker Lundström 2011). Miljöminister Andreas
Carlgren anser att det kan vara befogat att nationella intressen i vissa fall
måste gå före ett lokalt självbestämmande. Carlgren menar att vetorätten gör
det lite för enkelt för kommuner att lyssna på opinioner och att man inte
lokalt medverkar till att lösa de grundläggande konflikterna. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) replikerar att medborgarnas möjligheter att
lokalt kunna påverka vindkraftsutbyggnaden måste få ett utrymme och pekar
också på kommunernas nästintill suveräna makt över lokalt markanvändande
(Svenska Dagbladet 2011-02-04).

Plan- och bygglagen
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och
vatten. Detta brukar kallas det kommunala planmonopolet. Plan- och bygglagen (1987:10) innehåller bestämmelser om hur planläggning i kommunen
sker. Plan- och bygglagen syftar till att ”…främja en samhällsutveckling
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktig
hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och för kommande generationer” (1 kap. 1 §). Lagens andra kapitel behandlar de allmänna intressen
som särskilt bör beaktas. Lagen betonar värdet av miljöbalken. Dess tredje
och fjärde kapitel ska tillämpas även i en bygglovprövning. Miljöbalken och
plan- och bygglagen är därför lika i synen på att marken ska användas till det
den är bäst lämpad för.
För vindkraftverk som tillståndsprövas enligt miljöbalken försvann i augusti
2009 den så kallade dubbelprövningen. Kommunen prövar inte längre enligt
plan- och bygglagen då länsstyrelsen prövar enligt miljöbalken. Det innebär
samtidigt att länsstyrelsen med det nya regelverket måste utreda ansökningarna gentemot plan- och bygglagen. Kommuner måste dock tillstyrka en
tillståndspliktig verksamhet, det så kallade kommunala vetot (Miljöbalken
16 kap 4 §, se också i avsnittet ovan). Regeringen kan emellertid tillåta en
etablering om den anses viktig ur nationell synvinkel (Prop. 2008/09:146).
För verk som idag inte behöver tillståndsprövas, det vill säga medelstora
anläggningar gäller fortfarande de ”gamla” reglerna, alltså prövning enligt
plan- och bygglag och anmälan enligt miljöbalk.
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De kommunala fysiska planerna har stor betydelse vid prövning av vindkraft, både för miljöprövningen och för bygglovet. Både tillståndsprövningen och anmälan enligt miljöbalken villkoras nämligen med att etableringen
inte strider mot den kommunala planläggningen som regleras av plan- och
bygglagen Länsstyrelsen kan dock överpröva kommunens beslut eller ändra
de planer vilka ligger till grund för bygglovsbeslutet (Plan- och bygglagen
12 kap. 1§).

Lagarna i etableringsproceduren
De två figurerna nedan visar schematiskt miljöbalkens respektive plan- och
bygglagens roll i relation till stora respektive medelstora
vindkraftsetableringar. Figuren nedan visar ett tillståndsärende.

Figur 3.1 Ett tillståndsärende

Ett tillståndsärende är mer omfattande än vad ett anmälningsärende är. Den
huvudsakliga skillnaden är att ett betydligt större ansvar ligger hos
exploatören att både informera och undersöka möjligheterna för alternativa
etableringplatser än vad som är fallet vid en anmälan. Nästföljande figur
visar ett anmälningsärende (Figur 3.2).
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Figur 3.2 Ett anmälningsärende

Vid anmälningsärenden är det kommunen som ansvarar för att höra angränsande markägare och andra berörda. Exploatören kan arrangera samråd men
gör det på frivillig basis. Vid både anmälningsärenden och tillståndsärenden
jämförs etableringsplanerna med kommunens översiktliga planering.

Aspekter på planprocessen
Plan- och bygglagens första kapitel (3 §) säger att kommunen skall ha en
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen och som aktualiseras
varje mandatperiod. Översiktsplanens syfte är att ge ”vägledning för beslut
om användning av mark och vattenområden samt om hur den byggda miljön
skall utvecklas och bevaras”. Översiktsplanen inte är juridisk bindande, men
finns det rekommenderade platser och stöd för exempelvis en vindkraftsetablering i översiktsplanen underlättar det för exploatörer och myndigheter.
Etableringarna är ju då redan vägda mot miljöbalkens hushållningsbestämmelser (Statens energimyndighet 2007). Den offentliga process som föregår
en översiktsplan innebär också att medborgarna beretts möjlighet att ha synpunkter på planens innehåll vilket ger demokratisk legitimitet för både planens innehåll och dess konsekvenser (Prop. 2005/06:143 s. 21). Att inte ha
en aktuell översiktsplan strider därmed inta bara mot lagen, det är också
olyckligt både för lokalbefolkningen och för exploatörerna.
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Det är inte alls ovanligt att kommunala översiktsplaner är från 1990-talets
början (Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien 2010 s. 9). I Sverige i allmänhet och för inlandskommuner i synnerhet var vindkraften fortfarande ett
sällsynt inslag i landskapet under 1990-talet och i många svenska kommuners översiktsplaner är vindkraften därför inte nämnd. Därmed saknas det i
dessa kommuner ett strategiskt och demokratiskt förankrat dokument som
vägleder kommunerna i etableringsprocesserna. Vid bygglovprövningar
utanför delajplanelagt område ska etableringen vara förenlig med översiktsplanens riktlinjer (Plan- och bygglagen 8 kap. 12§). Extra bekymmersamt
med inaktuella översiktsplaner blir det därmed vid vindkraftsetableringar.
Vindkraftverk både syns och hörs och byggs i de flesta fall utanför tättbebyggt område.
En möjlig förklaring till det faktum att översiktsplanearbete i många kommuner verkar vara ett lågprioriterat område är att processen med en ny översiktplan är omfattande. Insyn, delaktighet och en demokratisk process kräver
både tid och andra resurser. En översiktsplan berör många aspekter av den
fysiska markanvändningen, i hela kommunen. Ofta väljer därför kommuner
enklare och snabbare alternativ om det är en fråga eller en plats som behöver
utredas. Kommunerna kan själva välja mellan olika planeringsformer och
tillvägagångssätt så länge de har lagstöd, planlagstiftningen är dipositiv till
sin karaktär (Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien 2010 s. 21) Följande
tre planeringsverktyg är dock de alternativ som är vanligast förekommande:
geografiskt
Tematiska tillägg till översiktsplanen är en tematisk beskrivning över
en särskild fråga i kommunen, exempelvis vindkraft (Boverket 2009
s.98).
Policys beskriver allmänt kommunens inställning i en fråga. En policy förankras inte demokratiskt genom samråd och utställning, varför
den heller inte anses vara lika betydelsefull som översiktsplaner,
fördjupade översiktsplaner eller tematiska tillägg. Plan och bygglagen behandlar inte heller frågan om policys, men de används för till
exempel etablering av vindkraft eftersom de är relativt lätta för en
kommun att ta fram.
Syftet med detaljplaner är delvis detsamma som för de ovan redovisade varianterna av översiktsplaner. Detaljplan är dock mer av ett ”aktivt instrument”
som möjliggör för kommuner att påverka och påskynda vissa förändringar.
Till skillnad från översiktsplanerna är detaljplaner juridiskt bindande och
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används huvudsakligen för tättbebyggda områden (Boverket 2009). Om en
verksamhet bedömdes ha betydande miljöpåverkan krävdes tidigare att detaljplan upprättades (Plan- och bygglag 5 kap. 1§). Hösten 2009 slopades
emellertid detaljplanekravet för vindkraftsanläggningar såvida inte det aktuella området är eftertraktat för bebyggelse av bostäder (prop. 2008/09:146).
En bygglovsansökan kunde tidigare avslås med hänvisning till att det tänkta
området inte var detaljplanerat och kommunen kunde själv bestämma när
planläggningen kunde ske (Boverket 2009). Detta resulterade i att vissa
kommuner använde detaljplanen som ett verktyg för att förhala etableringen
av vindkraft i kommunen (Prop. 2008/09:146 s. 39).
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4 SOCIAL ACCEPTANS OCH LOKAL
PLANERING

Trots att det på pappret fanns goda förutsättningar för vindkraft uteblev satsningen på energiformen i Sverige under 1970- och 1980-talen. Motgångarna
för 30-40 år förklaras av att betydelsefulla aktörer hade negativa uppfattningar om energiformen. Carlman (1990) belyser detta och hennes förklarande teori om skuggrekvisit får sin uppföljning i Wüstenhagens m.fl. (2007)
studier av ”social acceptance”. Det senare utgör denna studies huvudsakliga
analysram. Teorin förklarar hur sociala, politiska och marknadsmässiga faktorer måste samverka för att förnyelsebara energikällor ska accepteras och
etableras. Med hjälp av teoribildningen kring social acceptans och utifrån
teorier om lokal planering beskrivs och analyseras förutsättningarna och
villkoren för vindkraftsetablering i ett inlandslän, i detta fall Dalarnas län.

Social acceptans
”Social acceptance” (fortsättningsvis översatt till social acceptans) är ett
begrepp som utifrån ett helhetsperspektiv och oavsett skalnivå beskriver
faktorer som förklarar hur en energiinnovation får fäste och accepteras av
aktörer och strukturer i samhället. Teorin om social acceptans tar sin utgångspunkt i det faktum att innovativ teknik och allmänhetens acceptans inte
på egen hand utgör tillräckligt starka faktorer för att politiska intentioner
kring etablering av förnyelsebara energislag verkställs i praktiken (Wüstenhagen m.fl. 2007).
Teorin om social acceptans begreppsliggör de hinder som uppstår när en mer
eller mindre ytkrävande, ofta kontroversiell, verksamhet placeras i rummet.
Att bygga ett vattenkraftverk, ett kärnkraftverk eller att välja plats för slutförvaring för kärnbränsle är exempel på verksamheter som kräver att beslutsfattare tar hänsyn till en mängd sociala faktorer. Då utgör teorin om social
acceptans ett verktyg för att förhålla sig till den sortens dilemman. Ett avgörande skäl till valet av social acceptans är att teorin fungerar på olika skalnivåer. Den inkluderar både ett nationellt, internationellt och lokalt perspektiv.
På samma gång är teorin så pass ”öppen” att teorier kring till exempel lokal
planering inte försvagar utan snarare kompletterar den. Wüstenhagen m.fl
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(2007) visar med exempel hur teorin kan förstås och ger samtidigt utrymme
för andra att själva tolka och avgränsa den.

Tre dimensioner
Teorin om social acceptans beskriver implementeringsproblematik ur ett
helhetsperspektiv och består av tre dimensioner (Wüstenhagen m.fl. 2007):
Sociopolitisk acceptans (Socio-political acceptance)
Lokalsamhällets acceptans (Community acceptance)
Marknadens acceptans (Market acceptance)
Dimensionerna representerar var för sig och tillsammans betydelsefulla faktorer för att förklara och förstå vad som styr etablering av förnyelsebar energi. Utifrån en geometrisk triangel där de tre hörnen utgörs av respektive dimension illustreras och förklaras dessa var för sig.
Sociopolitisk acceptans

Lokalsamhällets acceptans

Marknadens acceptans

Triangelformen symboliserar dimensionernas beroenden av varandra men
innebär inte att teorin ska tolkas som att dimensionera har ett statiskt styrkeförhållande till varandra. De behöver inte vara lika starka och dimensionernas inbördes betydelse kan också variera över tid. Carlman (1990) visar
bland annat att marknaden inte var tillräckligt utvecklad för att vindkraft
skulle accepteras på 1970- och 1980-talet. Ett annat exempel är att Sverige
ratificerat Kytoprotokollet vilket motiverar, eller tvingar, nationella politiker
att initiera åtgärder som leder till en sänkning av Sveriges koldioxidutsläpp.
Sociopolitisk acceptans är den acceptans som etablering av en verksamhet
har och får på ett generellt plan. Dimensionen visar på strukturer och inte
unika fall. Allmänhetens attityder liksom relevant lagstiftning och ekonomiska förutsättningar kännetecknar den sociopolitiska acceptansen. Tidigare
likställde beslutsfattare god sociopolitisk acceptans med lyckad implementering. Hade etableringen stöd i lagstiftningen och allmänheten visade en positiv inställning blev frågan om implementering något som togs för givet
(Wüstenhagen m.fl. 2007).
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Med marknadens acceptans vill Wüstenhagen m.fl. (2007) lägga fokus på
konsumenters och investerares beteenden. Att en produkt eller tjänst, i det
här fallet el från vindkraftverk, efterfrågas på marknaden är förstås en grundläggande förutsättning för att locka investerare. Marknadsfaktorer påverkar
också spridningen av tekniska innovationer i rummet och en rad forskare har
fördjupat sig i fältet. Bland annat visar Kåberger (2003) på den potential de
svenska hushållen besitter för att påverka omställningen av svensk energiproduktion. Genom att märka el som är tillverkad på ett miljömässigt hållbart sätt har den enskilda konsumenten själv möjlighet att aktivt välja sådana
produkter. Utifrån en sådan utgångspunkt har olika grupper av elkonsumenter studerats och analyserats utefter hur mycket dyrare ett miljövänligt alternativ får vara för att fortfarande vara ett intressant köpval (Kåberger 2003).
Att det finns en ”anda” som påverkar större och äldre kraftbolags beslut vid
satsningar på något ”nytt” hävdas av både Carlman (1990) och Wüstenhagen
m fl (2007). Etablerade kraftbolag har en företagshistoria att ta hänsyn till.
En förlegad och motsträvig syn på vindkraft kan leva kvar och under lång tid
styra bolagens bristande ambition och intresse kring satsningar på förnyelsebar energi.
Till skillnad från de övriga två dimensionerna i teorin om social acceptans
rör lokalsamhällets acceptans den konkreta etableringen. När ord och idéer
går till handling och planer på etablering ska verkställas står platsen och den
konkreta tillståndsprövningen i fokus. Frågan om hur människor påverkas av
etableringen samt hur de lokala myndigheterna ställer sig till vindkraftverken
blir då central. Till skillnad från marknads- eller sociopolitiska förutsättningar har dimensionen om lokalsamhällets acceptans en tydligare rumslig karaktär. De andra dimensionerna utgår inte från platsen utan resonemangen förs
på en mer generell nivå. Exempelvis blir frågor som är relevanta vid en konkret etablering lätt abstrakta i nationella policydiskussioner och vice versa.
Lagstiftningsfrågor, attitydundersökningar och investeringsincitament kräver
inte en utpekad plats för att diskuteras och blir till trubbiga redskap när lokalspecifika förutsättningar och frågor analyseras. Val av plats, vem som ska
bygga, hur och vilka som kompenseras är exempel på frågor av betydelse för
dem som direkt eller indirekt berörs av den tänkta vindkraftsetableringen.
Lokalsamhällets acceptans är den dimension i teorin om social acceptans
som får störst utrymme i detta licentiatarbete. Skälen är att studien tar sin
utgångspunkt utifrån byggda, beviljade eller föreslagna verk. Vindkraftverken finns redan på plats och producerar energi eller så finns identifierade
platser som är av stort intresse för en exploatör. Det rumsliga perspektivet är
således en viktig förklaring till valet. Studier visar också att betydelsen av
lokal support tidigare underskattats och att frånvaro av lokalsamhällets stöd
påfallande ofta inneburit att beslut om vindkraftverk inte implementerats.
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Flera författare menar att det är i lokalsamhället de mest komplexa och betydelsefulla förklaringarna finns för den fortsatta vindkraftutbyggnadens förutsättningar (Bell 2005, Wolsink 2007)
Kapitel tre handlar till stora delar om lagstiftning, ekonomiska förutsättningar och annat som på en generell nivå förklarar etableringen av vindkraft, det
vill säga den socioplitiska acceptansen. I övrigt ges denna och marknadens
acceptans, i jämförelse med lokalsamhällets acceptans, ett mindre utrymme.
Aspekterna kommer i viss utsträckning behandlas i senare kapitel men då
utifrån lokalsamhällenas perspektiv.

Aspekter av lokalsamhällets acceptans
Hur mycket eller lite lokalsamhället gillar idén om vindkraftverksbyggen
handlar bland annat om det som kallas distributionell och proceduriell rättvisa. Begreppen används i linje med hur Wüstenhagen m. fl (2007) beskriver
dem.

Distributionella aspekter
Med lokalsamhällets distributionella aspekter belyser Wüstenhagen m.fl.
(2007) belysa frågor som rör fördelning av vinster eller nyttor och fördelningen av nackdelar eller kostnader. Det vill säga, vem eller vilka är det som
”betalar priset” för etableringen. Not in My Backyard-begreppet (NIMBY)
beskriver ett fenomen där vissa individer är positiva till samhällsnyttig verksamhet i allmänhet men som inte accepterar denna verksamhet i sin egen
närhet, på sin egen ”bakgård”. De vill gärna dra nytta av fördelarna men inte
vara med och betala. Individerna blir därmed så kallade ”free riders”
(O´Hare 1977).
NIMBY-begreppet har kompletterats, kritiserats och problematiserats i stor
omfattning. En aspekt handlar om att begreppet används för att förklara alla
individers negativa synpunkter och uppfattningar kring en verksamhetsetablering som uttryck för ren egoism. Sann NIMBY-ism gäller endast en minoritet i samhället och långt ifrån alla skäl som anförs mot en etablering är
uttryck för NIMBY (Wolsink 2000). Genom att felaktigt klistra NIMBYetiketter på dem som protesterar förloras möjligheten att vidare utreda de
egentliga motiv som är grund för den skeptiska inställningen och kan försvåra möjligheterna till konstruktiva dialoger mellan olika grupperingar (Wolsink 2000).
En annan aspekt handlar om att det är besvärligt att kartlägga och kvantifiera
egentlig motiv bakom ett NIMBY-motstånd. Få individer vill exempelvis
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förknippas med egoism. Motståndet tar därför ofta utgångspunkt utifrån mer
ädla motiv och argument trots att dessa kan ha en underordnad betydelse
(Van der Horst 2007).
Det stora flertalet av dem som är skeptiska till en tänkt etablering av till exempel vindkraft hemfaller inte till själviska motiv och till NIMBY-ism. De
vill inte alls lägga bördan på någon annan och själva ta del av fördelarna som
en ”free rider ”gör. Snarare bygger motståndet på att myndigheter och beslutsfattare lägger bördan på dem, utan att individerna får vara med och
tycka till vilket gör dem skeptiska (Wolsink 2007).
Vid etablering av vindkraft finns en diskrepens mellan allmänhetens generellt höga acceptans och å andra sidan lokalsamhällets ofta låga acceptans.
Olika förklaringar ges till detta. Geografin kan vara en anledning. Allmänheten finns på avstånd och lokalsamhället nära och grupperna kan därför ha
olika motiv för sitt stöd eller för sitt motstånd. Skillnaden i gruppernas acceptansnivåer benämns ”social gap” (Bell m.fl. 2005). Som förklaring till
avståndet hävdas bland annat att vindkraftförespråkarnas argument inte i lika
stor utsträckning som skeptikernas argument lyfts fram i etableringsdiskussionerna. Individer som motsätter sig vindkraft på en utpekad plats har mer
att vinna på att engagera sig i ett enskilt fall jämfört med vad förespråkarna
har. För förespråkare med altruistiska motiv som generellt fokuserar på en
mer hållbar utveckling har ett vindkraftverk marginell betydelse för de större
och genomgripande förändringarna av samhället. Förespråkarna med allmänna argument värderar sålunda engagemanget för det specifika vindkraftverket lägre jämfört med vad dess motståndare gör.
Det behöver ju dock inte vara så att det alltid är allmänna argument för och
specifika skäl emot en etablering. Det finns också specifika fördelar från det
specifika vindkraftverket att ta hänsyn till. Studier visar till exempel att förtjänsterna för den enskilda individen inte bara handlar om ekonomisk vinning utan minst lika mycket om social gemenskap och miljönytta (Maruyama m.fl 2007). Bells med fleras (2007) argument utgår från att allmänna
fördelar för vindkraft jämförs med specifika nackdelar vid en specifik etablering av vindkraftverk. Diskussioner i relation till vindkraftsetableringar behöver ju inte utgå från dessa premisser.
Graden av acceptans kan också ha att göra med regional rättvisa, något som
inte diskuteras särskilt utförligt i litteraturen om social acceptans. Regional
rättvisa i relation till miljö diskuteras däremot i litteratur som rör ekonomi
och miljö (Campbell 2003 s. 435). Utifrån ett nationellt perspektiv kan man
tänka sig att en grupp individer motsätter sig en viss typ av miljöfarlig verksamhet på en viss plats. De närboende som är beroende av verksamheten för
sin försörjning menar att miljö inte alltid är en lyx man kan unna sig och ser
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allvarliga ekonomiska konsekvenser om exempelvis den nationella kritiken
skulle utmynna i en nedläggning av den lokala industrin. Ekonomi står i
sådana lägen mot miljö (Campbell 2003 s. 440). Liknande resonemang skulle kunna föras om vindkraft men i motsatt riktning. Om vindkraft på landsbygden byggs för miljöns skull är det betydelsefullt att storstadsborna också
bidrar till en förbättrad miljö, särskilt om vindkraften inte positivt påverkar
den lokala ekonomin.

Proceduriella aspekter
De proceduriella aspekterna i teorin om social acceptans handlar främst om
hur lokalsamhället involveras och blir delaktigt i själva beslutsprocessen vid
en vindkraftsetablering. Utifrån en fallstudie vid ett mindre australiensiskt
samhälle studeras frågan i vilken utsträckning lokalsamhället upplevt att det
haft ett reellt inflytande vid etablering av vindkraft (Gross 2007). En av slutsatserna är att lokalsamhällena föredrar att vara en del av processen men att
de, som i det australiensiska fallet, snarast betraktas som passiva informationsmottagare. Människorna i lokalsamhället föredrar istället att ha en aktiv
roll vid etableringen och att deras synpunkter och ändringsförslag får gehör
(Gross 2007).
Det har visat sig att där beslutsprocessen karaktäriseras av öppenhet, lyhördhet och tydlighet främjas etableringen av vindkraft (Wüstenhagen m.fl.
2007). En förklaring till att lokalsamhällen motsätter sig uppförande av
vindkraftverk är att närboende får ett för litet inflytande i etableringsprocessen. En top down-implementering försvårar i det perspektivet etablering av
vindkraft (Toke 2002, Wolsink 2000). Forskare som har studerat utbyggnaden av vindkraft i Tyskland och Frankrike och kommit fram till att lokalsamhällets delaktighet i processen utgör en mycket viktig förutsättning för
en lyckad etablering av vindkraft (Jobert m.fl. 2007).
Lokalboendes delaktighet i tillståndsprocessen verkar således vara en betydelsefull faktor för att beslut om vindkraft ska implementeras. Studierna
visar dock inte i vilken utsträckning lokalbefolkningen accepterar vindkraften. Om det är så att de väljer att acceptera vindkraftparken eller om de närboende från första början önskat vindkraftvek i närheten av bostaden. En
vindkraftpark är en stor investering och lokalbefolkningens reaktion efter att
beslut tagits kan vara att faktiskt acceptera en verksamhet de nu inte tror sig
kunna påverka. Blir de negativa reaktionerna outhärdliga kanske somliga
väljer att flytta. Det är förstås tveksamt om detta syns i någon acceptanseller utvärderingsstudie gjord i efterhand. Belagt är emellertid att det finns
en tidsparameter kring lokalsamhällets acceptans. Möjligheter att påverka,
att störningsmoment åtgärdas eller reduceras och att se nyttan av vindkraftverket påverkar graden av acceptans men studier av förändringarna över tid
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visar också att lokalsamhällets acceptans för vindkraften ändå sjunker när
beslutet att bygga fattas. Under etableringsfasen är graden av acceptans låg
för att stiga och till och med passera den ”ursprungliga” acceptansnivån för
vindkraft när verken väl är på plats och producerar energi. Vindkraftverketn
producerar således inte bara energi. De kan även producera acceptans
(Hammarlund 1997).
De proceduriella aspekterna betraktas i detta arbete utifrån aktörernas upplevelser av lokalsamhällets delaktighet i etableringsprocessen. Några jämförelser sker till exempel inte mellan de olika metoder exploatörer använder för
att involvera lokalbefolkningen. Det är snarare uppfattningen i relation till
etableringsproceduren hos människorna i lokalsamhällena som beskrivs och
diskuteras. Frågeställningarna diskuteras dock mer i avsnitten nedan om
lokal planering fast då huvudsakligen från ett politiker- och tjänstemannaperspektiv.

Lokal planering
En “klok” lokal planering ger förutsättningar för myndigheter att åstadkomma en etablering av vindkraft som både blir mer genomtänkt och accepterad.
Att politiker och tjänstemän är vindkraftspositiva och uppmuntrar till etablering resulterar förvisso i fler tillståndsgivna vindkraftverk men verken riskerar också att placeras i landskapet på ett ineffektivt sätt (Khan 2004). Ineffektivt är i vindkraftssammanhang om landskapspåverkan blir onödigt stor
eller att vindkraftverken försämrar varandras vindupptagningsområde.
Det finns också andra sociala risker med en vindkraftsetablering som sker i
avsaknad av övergripande planering och eftertanke. Med exempel från
Frankrike visar Jobert m.fl. (2007) att politiker och tjänstemän varken haft
kunskap om var eller i vilket antal exploatörer hade för avsikt att bygga
vindkraftverk. Som resultat av detta eskalerade ett lokalt motstånd. Nejsägare ansåg att vindkraften etablerades planlöst och ”anarkistiskt”. Situationen ledde så småningom till en reglering av byggandet av vindkraftverk i
Frankrike. Avsaknaden av lokal acceptans påverkade i sin tur den mer storskaliga sociopolitiska acceptansen och det nationella regelverket ändrades
(Jobert m. fl. 2007).
Teorin om social acceptans belyser betydelsen av att människor i lokalsamhällena är delaktiga i beslutsprocessen för att beslut om vindkraft ska implementeras. Det är en teoribilning om acceptans och fokuserar på lokalsamhällets delaktighet i hela processen. I teorin om social acceptans är flera aktörer intressanta, bland annat boende i lokalsamhället, exploatörer och myndigheter. I denna uppsats är teorierna om lokal planering först och främst en
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teoribildning för planering, det vill säga sådana teorier som används för att
visa hur metoder praktiskt tillämpas och fokuserar i denna uppstats på dem
som professionellt arbetar med planeringsfrågor. Planering är ingen enhetlig
verksamhet, den kan bedrivas under många olika former och sker också på
olika plan (Nyström 2003 s. 13). Intressant i detta arbete är emellertid det
som rör översiktlig fysisk planering i relation till vindkraftsetableringar.
Tjänstemäns och politikerns reflektioner kring medborgarnas delaktighet och
inflytande över planers innehåll och tillkomst är det som står i fokus.
Att planera samhället innebär utmaningar, särskilt vid miljöfrågor. Målkonflikter framträder så gott som alltid beroende på vilken fråga som diskuteras
och vilket perspektiv som anläggs. Ekonomisk tilläxt, social rättvisa och
hållbar utveckling är centrala aspekter i all planering. Mellan dessa aspekter
uppstår lätt konflikter. Ansträngningar att skydda miljön kan exempelvis
leda till en ekonomisk nedtrappning med ökade sociala spännigar som följd.
Råvaror behövs för den ekonomiska tillväxten men måste samtidigt finnas
kvar för framtida bruk. Att planera för en hållbar utveckling anses särskilt
problematiskt då det är ett “politiskt korrekt” projekt. Att säga nej eller att
tänka annorlunda och ha invändningar till planering av aktiviteter som förknippas med skyddet av vår miljö kan leda till att planeraren pekas ut som
miljöbov (Campbell 2003 s. 442).
Att våga utmana och ifrågasätta torde kräva en hel del mod och integritet hos
den enskilda tjänstemannen. I avsaknad av reflekterande och kritiska frågor
är det därför inte heller svårt att tänka sig att planering av “politiskt korrekta” projekt på många sätt leder till att den demokratiska processen mest blir
en skenprocess som skyndas på.
Hur kan då den kommunala planeringen gå till när det handlar om att etablera vindkraft och samtidigt integrera medborgarna? För vem och av vem sker
planeringen och vilken betydelse får medborgarnas synpunker, har de någon
insyn i vad som sker? Vilken roll har planeraren vid olika planeringsmodeller och vem gynnas och vem missgynnas av att vindkraften planeras? I nästa
avsnitt följer en genomgång av litteratur där olika planeringsteoretiker kommer till tals.

Rationell planering som referenspunkt
Flera planeringsteoretiker väljer att förklara olika planeringsmodeller efter
kronologisk ordning. Därmed inte sagt att författarna tycker den senaste
modellen nödvändigtvis är den bästa eller att nyare planeringsformer är paradigm på den föregående (Sandercock 1998 s. 108). Olika planeringsmodeller fungerar bra i olika sammanhang och för olika ändamål. I korthet handlar
skillnaderna om två saker. Dels att medborgarnas och planerarens inflytande
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ges olika stort utrymme vid olika planeringsmodeller, dels om det är processen eller målet som är det mest betydelsefulla för planeringen.
Referensspunkten i planeringslitteraturen brukar vara den så kallade traditionella rationella planeringen som beskrivs av flera teoretiker på ungefär
samma sätt. Modellen beskriver hur beslut fattas på rationella grunder, det
vill säga att beslut tas med utgångspunkt i hur materiella intressen bäst kan
tillgodses och efter vilken påvisbar nytta beslutet har för beslutsfattarna (Nyström 2003 s. 80). Ekonomiska och tekniska aspekter får därför ett stort genomslag i besluten och modellen kritiseras för att resurssvaga gruppers möjligheter att påveka besluten nästintill helt åsidosätts. Planeraren har en auktoritär hålllning gentemot medborgarna och skissar sina planer utan insyn från
allmänheten. Modellen är hierarikiskt uppbyggd och planeraren är experten
och behöver inte några synpunkter från allmänheten, kunskapen finns ju hos
planeraren (Sandercock 1998 s. 98). Om hänsyn tas till sociala aspekter är
det på grund av kollektiva intressen där kollektivet är viktigare än den enskilda individen (Friedmann 1987 s. 19). Rationell planering kan ibland uppfattas som rationell men är egentligen inte det. Det är skillnad på beslutsfattande som sker för första gången och på sådant beslutsfattande som fattas
regelbundet. Är situationen unik och det inte finns något etablerat sätt att
lösa situationen på uppstår lätt en osäkerhetskänsla. För att ändå ge sken att
beslut fattas på rationella grunder kvantifieras så mycket som möjligt av den
data som ligger till grund för beslutet. Därmed uppfattas beslutsmodellen
som mer rationell när den i själva verket mest är ett utslag av att involverade
individer vill ha något skäl som uppfattas som rationellt, medans beslutsprocessen varit ostrukturerad och kännetecknats av osäkerhet (Sahlin-Andersson
1986 s. 22).
Efter att kritiken mot den rationella planeringen tilltagit, som i huvudsak
handlade om att planeraren hade rollen som auktoritär expert, utvecklades
andra planeringsformer. Till skillnad från den rationella planeringen syftade
dessa till att i större utsträckning tillvarata medborgarnas åsikter. Advocazy
model (Sandercock 1998 s. 89) är exempelvis en form som uppmanar planeraren att uppmärksamma, tala och agera för de människor i samhällslivet
som normalt har svårt att komma till tals. Planerarens analyser görs emellertid fortfarande huvudsakligen på kvantifierade underlag. En kvarleva från
den rationella planeringen blev dock det hierarkiska, det var planeraren som
valjde frågeställningar, vilket också var den huvudsakliga kritiken av modellen (Sandercock 1998 s. 89).

Tre planeringsinriktningar och flera planeringsmodeller
Sett i ett historiskt perspektiv utvecklades sedan planeringsmodellerna i tre
olika riktningar. Här fokuseras på en av dessa riktningar, social learning
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medan de övriga två beskrivs mer kortfattat. Anledningen till det är att lagstiftningen kring planering samt tillståndsprocessen av vindkraft betonar
vikten av innehållet i social learning (Friedmann 1987 s.82). Den första
riktningen handlar om en utvecklad advocazy modell kallad equity planning
som skillnad från sin föregångare har en tydligare politisk underton (Sandercock 1998 s. 93). Planerarens arbete syftar till att omfördela makt från välbärgad lokal elit till grupper som har ett socialt utanförskap i samhället. Planeraren har ett stort ansvar att förbättra verkligheten för fattiga och marginaliserade medborgare. Modellen tar också sin utgångspunkt i en förståelse att
samhället i dess nuvarande form är orättvist och modellen påminner om
advocazy modell så tillvida att det är planeraren som står i centrum. Det är
också planeraren som tolkar och löser medborgarnas behov och problem
(Sandercock 1998 s. 93). För rational, advocazy och equity planning är det
övegripande målet för planerarna att tolka medborgarnas behov och på så sät
göra det bra för dem. I de två riktningar som förklaras nedan betonas snarare
medborgarnas möjligheter till deltagande i denna process.
Den andra riktningen kallar Friedmann för social learning vilket redan
nämnts (1997 s. 82). Planerarens roll är att tillvarata medborgarnas egna
kunskaper och det är mycket betydelsefullt att planeringen sker i samförstånd och dialog med dem som berörs av beslutet. Tillvägagångssättet att
involvera olika aktörer är heller inte lika formaliserat, i jämförelse med de
andra inriktningarna. Exempelvis varierar det vilka aktörer som blir involverade i olika frågor. Den här riktningen betonar just processen, att planeraren
får en personlig relation till de berörda så att en dialog tar vid. Planeraren
lyssnar inte bara på vad som sägs utan väger också in i vilket sammanhang
och hur synpunkter och beskrivningar berättas. Planeraren har inte monopol
på tolkningar eller kunskap och fokus är inte planerarens kunskapsnivå utan
snarare hur planeraren använder och distribuerar sin kunskap till dem som
berörs av besluten (Sandercock 1998 s. 95).
Teorin om lokal acceptans (Wüstenhagen 2007 m.fl.) betonar vikten av det
lokala inflytandet. Friedmann (1987) samt Sandercock (1998) belyser vikten
av att medborgarna och planerarna lär sig av varandra. Som komplement till
deras teorier används i denna uppsats Arnsteins (1969) beskrivning av ett
stegvist ökat medborgarinflytande. Arnstein (1969) använder bilden av en
stege som hjälp i sin artikeln för att belysa i vilken utsträckning medborgare
kommer till tals vid olika planeringsmodeller. Stegpinnarna fungerar som en
typlogi och målet är att nå en modell som som helt utgår från medborgarna,
stegpinnen längst upp. Till skillnad från exempelvis Sandercocks synsätt
(1998) är Arnsteins planeringsmodeller normerade efter respektive modells
förmåga att inkludera medborgarna i processen. Stegpinnen längst ned visar
till exempel hur medborgare manipuleras att tro att de varit involverade i
beslutsfattandet men egentligen haft ett obetydligt inflytande. Planerare och
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politiker hänvisar till att alla varit välkomna i processen men att medborgarnas intresse varit mycket lågt. Frågan har heller aldrig haft reell chans att
diskuteras av medborgarna. Därefter, stegpinne nummer två, hävdar planerarna att medborgare inte förstår vad frågan handlar om. De är helt enkelt
inte tillräckligt insatta för att planerarna och politikerna behöver lyssna på
deras åsikter. Stegpinne tre handlar om att allmänheten informeras om vad
frågan handlar om. Planeraren är emellertid inte intresserad av att lyssna på
vad medborgarna har att säga utan kommunicerar helst via envägskommunikation. På det fjärde steget ges medborgarna möjligheter att delta, men det
karaktäristiska är att allmänheten deltar mer i processen än i själva frågan.
Alltså, de deltar i deltagandet. Småbarnsföräldrar i ett villaområde utanför
centralorten påtalar exempelvis behovet av en lekplats men förstår inte att de
också skulle kunna önska en utbyggnad av skolan. Deltagandet mäts i antalet
besökare, i antal medborgarfrågor och via attitydsundersökningar. Karaktärisktiskt för attitydsundersökningar i sammanhanget är också att de svarande
inte får hela bilden klart för sig. De tre efterföljande stegpinnarna visar i
stigande skala hur medborgare tar kontrollen över planeringen från planerarna och att medborgarna slutligen, på medborgarkontrollsteget, har det totala
budgetansvaret och också ansvarar för hela planeringen. Arnsteins (1969)
sista steg är mycket snarlik den sista och nedan förklarade tredje planeringsinriktningen, radikal planering.
Det tredje steget, radikal planering, skiljer sig avsevärt från de två andra
riktningarna men inget i lagar, förhållningssätt eller praxis när vindkraft
etableras stöder riktningen. För att ändå ge en sammanhang kring planeringsteorierna förklaras riktningen med några meningar. Skillnaden mellan radikal planering och de tidigare redovisade två inriktningarna består främst i att
planeraren har en helt annan roll och inställning till sitt arbete. Riktningen
anspelar på revolutionära idéer. I radikal planering är inte planeraren en drivande kraft i planeringen (Sandercock 1998 s. 100). Planeraren arbetar istället tillsammans med och för lokalinvånarna, inte på deras vägnar (Nyström
2003 s. 90). Modellen syftar till att korta ned avståndet mellan planerare och
medborgare så att planerarna lämnar sin systembevarande roll och istället
verkar för en systemförändring (Friedmann 1987 s. 83).

Lokaliseringsbegreppet jämfört med rationell planering
Ett stort lokalt medborgardeltagande samtidigt som vindkraftverken måsta
lokaliseras effektivt i landskapet (sett till vind, landskapspåverkan, infrastruktur med mera) möts och kontrasteras av begreppen ”planning” och ”siting” (Nadaï 2007), här översatta till rationell planering samt till lokalisering.
De är olika varandra, använder olika skalor och visar att planeringen kan ske
utifrån oika perspektiv. De skulle, om de nyttjades tillsammans kunna vara
till hjälp för en diskussion om en klok etablering av vindkraft.
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I det som kallas rationalistisk planering och som också förklarats tidigare i
kapitlet har allmänheten liten insyn i processen. Den sker utifrån ett topdown perspektiv där utvalda, mätbara och avgränsade faktorer representerar
platsen av intresse (Nadaï 2007). Myndigheter beslutar först och informerar
därefter. Analysen sker utifrån kriterier på en makronivå och slutsatserna
presenteras i kartor, tabeller, diagram och liknande. Utpekandet av riksintressanta områden för vindkraft är exempel på en rationell planering som i
första hand utgått från nationella vindkarteringar och fastighetskartor. Riksdagen gav Energimyndigheten uppdraget att ta fram riksintresseområden för
vindbruk. Myndigheten använde sig först av SMHI´s kunskaper och kompetens, sedan av en statistisk beräkningsmodell framtagen vid Uppsala universitet. Förslag på lämpliga områden var blåsiga områden där det inte fanns
någon permanent- eller fritidsbebyggelse. Många andra med vindkraften
kolliderande intressen har dock inte ingått i analysarbetet i någon större utsträckning.
Lokaliseringsbegreppet tar istället sin utgångspunkt i de frågeställningar som
uppstår när vindkraft fysiskt placeras i rummet. I jämförelse med rationell
planering har den en mikroskala, är mer ”lokal” och dessutom avgränsad i
tiden. En lokaliseringsprocess beskrivs som öppen och inkluderar sociala
nätverk i beslutsprocessen. Allmänhetens möjlighet till insyn är god, särskilt
för dem som processen berör. Sociala nätverk eller lokalt motstånd i anslutning till en tänkt etablering som inte syns i en mer distanserad rationell planering blir tydliga vid en lokalisering. I den blir både lokalsamhället och
lokala myndigheter viktiga aktörer (Nadaï 2007).
Rationell planering och lokalisering följer således inte samma logiker. Rationell planering är en storskalig företeelse som inte har förutsättningar att
lösa lokaliseringsproblematik på samma balanserade och hänsynsfulla sätt.
För beslutsfattare kan det dock vara frestande att använda rationella planeringsmetoder där verkligheten förenklas och abstraheras (Nadaï 2007). Men
lika mycket som att oljud förändrar upplevelsen av landskapet och förklarar
varför människor i lokalsamhällen kan ogilla vindkraft har det visat sig att
rationella planeringsmetoder också förmår göra lokalsamhällen negativt
inställda till vindkraftsetableringar (Bergek 2010). Vissa menar att begreppen var för sig är varandras totala motsatser eftersom en rationell planering
oundvikligen hemfaller åt en top-down systematik och riskerar att exkludera
lokalbefolkningen vilket är negativt för den lokala acceptansen (Wolsink
1996). Andra anser snarare att de kompletterar varandra då institutionella
spelregler ger de yttre förutsättningarna för lokaliseringsprocessen (Jobert
2007).
Om syftet är att stegvis öka produktionen av vindel kan det därför långsiktigt
vara en dålig strategi att exkludera lokalsamhället vid en etablering. Ratio44

nell planering tar inte hänsyn till lokalbefolkningen men är användbar utifrån
ett makroperspektiv. Tillsammans skulle idéerna från å ena sidan rationell
planering, å andra sidan lokalisering kunna bidra till en sund etablering av
vindkraft.
Det finns ju också andra varianter av planering än den rationella. Planering
behöver inte följa den ena eller andra modellen. Den kan exempelvis vara en
blandning av rationell planering och en planeringsform som uppmuntrar till
samarbeten med lokalsamhällets individer och tar till vara deras kunskap
(Bell m.fl. 2005). Sådana samarbeten skapar dessutom ett ”institutionellt”
kapital som i sin tur kan vara positivt för att driva på andra förändringsprocesser. På så vis kan myndigheter och lokala aktörer tillsammans verka och
planera för succesiva förbättringar av den enskilda platsen (Healey 1997).
En utmaning för myndigheterna blir därför att hitta metoder där lokalsamhällets invånare deltar i planeringen och att inte hemfalla åt den traditionellt
rationella planerarens syn på deltagande. Samtidigt vill myndigheterna försäkra sig om att etableringen av vindkraft är effektiv, det vill säga att den
minimerar landskapspåverkan och maximerar vindutnyttjandet.
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5 DE FÖRSTA ETABLERINGARNA
I FALUN, MORA OCH ORSA
– EN DOKUMENTSTUDIE

Vindkraftverk finns idag i Falun och Mora men ännu har inget byggts i Orsa.
Förutsättningarna vad gäller vindlägen är dock goda i alla tre kommunerna
och särskilt i Orsa. Syftet med detta kapitel är att utifrån processpårningen
försöka identifiera vilka faktorer som påverkat etableringarna utifrån en
granskning av ansökningshandlingar och handläggning om bygglov och
miljöanmälningar eller tillstånd för respektive vindkraftsanläggning. Kapitlet
fungerar också som en redogörelse över etableringsprocessen. Förutom analys av ansökningshandlingar följs även remissomgången för utpekandet av
riksintressanta områden. Respektive kommun hanteras i kapitlet var för sig
och som inledning till varje kommunavsnitt tecknas den allmänna bilden
utifrån vad de tre kommunerna diskuterat och åstadkommit för att främja och
planera för en vindkraftsetablering.

Vindkraft i Falun
Falu kommun har under 2000-talet haft en positiv syn på vindkraftsetableringar och har bland annat har det kommunalägda vatten-, avfalls- och elnätsbolaget, Falu Energi och Vatten AB (FEV), blivit delägare i Dala Vind
AB, ett bolag som ägs av det regionala näringslivet samt av lokala elnätsoch elhandelsbolag (KF 2006-05-11 §85). Dala Vind AB bygger vindkraftverk åt sig själv samt till Dala vindkraft ekonomiska förening, en förening
som ägs av sina medlemmar (www.dalakraft.se 2009-07-28).
År 2007 köpte kommunen så många andelar i Dala vindkraft ekonomiska
förening som motsvarar elförbrukningen i några av kommunens egna fastigheter (informationsbroschyr ”Högbergets vindpark”). Förvärvet skulle
motsvara eförbrukningen i Faluns rådhus och en av stadens grundskolors
(Bjursåsskolan). Kommunalrådet i Falun samt ordföranden i FEV menar att
kommunens köp av andelar ”ytterligare manifesterar och profilerar Falun
som en vindkraftskommun” (Falu kommfullmäktige 2007-12-12, §206).
Faluns kommunala bostadsbolag (Kopparstaden) gavs senare också möjlig46

het att köpa vindkraftverk (Falu kommunfullmäktige 2008-12-11 §188).
Satsningen skulle innebära byggnation av tre vindkraftverk á två megawatt
vilket motsvarar 75 procent av bolagets årliga energiförbrukning.
Falu kommun har således med olika ekonomiska incitament försökt uppmuntra en vindkraftsetablering.
Falu kommuns satsningar på den lokala planeringen verkar emellertid ha fått
stryka på foten. Nuvarande översiktsplan är exempelvis från tidigt 1990-tal
och ger därför ingen vägledning för bedömning av vindkraftslokaliseringar.
Planeringen görs således enskilt för respektive etablering. Falu kommun tog
i slutet av år 2009 del av de medel som Boverket delar ut till kommunalt
planarbete för vindkraft. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för närvarande
(år 2010-2011) med att färdigställa ett tillägg till översiktsplanen för vindkraftsärenden. Eftersom kommunen anser att tillägg till en gammal översiktsplan inte kan göras kallas dokumentet planeringsunderlag. Miljönämnden välkomnar planeringsunderlaget men skriver att mer noggranna analyser
behöver göras kring några av de intresseområden som pekats ut i underlaget.
Eventuellt behöver de utgå eller minskas i storlek (Miljönämnden 2010-1006). Det var också miljöförvaltningen i Falun som för flera år sedan efterlyste riktlinjer för vindkraftsetablering i kommunen. Förvaltningen menade att
den måste kunna göra riktiga bedömningar under handläggningen av vindkraftsärenden, dessutom skulle processen kunna ske mer rättssäkert och med
större vetskap om att miljömålen kunde tillgodoses (Falu kommun, Miljönämnden 2009-04-07).

Riksintresseområden för vindbruk i Falu kommun
Vid flera tillfällen har Falu kommun varit remissinstans angående utpekande
av områden för riksintresseområden för vindkraft. Kommunen har vid samtliga tillfällen ställt sig positiv till förslagen (Falu kommunfullmäktige 200504-19, 2007-02-27 och kommunstyrelsen 2008 02-04).
Vid arbeten med översiktsplaner är de riksintressanta områdena betydelsefulla. Ett riksintresse ska skyddas mot sådan påverkan som kan försvåra drift
eller utbyggnad av densamma (Miljöbalken 3 kap. 8§). Etableringar av andra
verksamheter är emellertid acceptabelt så länge det inte försämrar möjligheterna för riksintresset i fråga. I många fall kan olika intressen samsas. Miljöbalkens geografiska riksintressen enligt 4 kapitlet (natur- och kulturvärden
samt friluftsliv) har dock företräde framför riksintressen i 3 kapitlet. Allra
tyngst väger emellertid totalförsvarets intressen som i princip alltid ges företräde då olika intressen bedöms och ställs mot varandra (3 kap. 9§ miljöbalken).
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Idag är ett område klassat som riksintresseområde för vindkraft i Falu kommun men i Energimyndighetens ursprungsförslag för kommunen handlade
det om åtta stycken. Länsstyrelsen ansåg dock att samtliga åtta var av så stor
betydelse för den kommunala översiktsplaneringen att alla först exkluderades (Länsstyrelsen yttrande 2008-02-15). Falu kommun som signalerat en
tydligt positiv grundinställning till vindkraften reagerade inte på områdesvalen i sig, men på att Energimyndighetens uppsatta kriterier föregrep kommunernas egen tolkning av hur riksintressen och andra hushållningsbestämmelser skulle förenas i kommunala översiktsplaner och lokalt beslutsfattande i
plan- och markfrågor (Stadsbyggnadskontoret yttrande 2007-01-30). Falu
kommun har exempelvis identifierat vissa områden som stora och opåverkade och lämpliga för exempelvis elöverkänsliga. I och med Energimyndigheten beslut om riksintresseområden för vindkraft menar kommunen att deras
inflytande över detaljplaneprocesser för markanvändningen begränsas i dessa områden (Falu kommun, stadsbyggnadskontoret, 2007-02-27).

Etableringar i Falu kommun
I Falu kommuns norra delar blåser det särskilt bra och det riksintresseområde
som finns i kommunen ligger också i denna del. Falu kommun har nyligen
(år 2011) tillstyrkt planer för byggnation av vindkraftverk i denna kommundel, runt det lilla samhället Svartnäs. Beviljade bygglov fanns sedan tidigare
för ett sextio-tal vindkraftverk. De första två verken byggdes dock 20 km
nordväst om Falun Sörskog (se nedan). Därefter byggdes fem verk år 2010 i
Linghed norr om Falun. Tillstånd är också beviljade för ett femtiotal verk
nordost om Falun utanför Jädraås samhälle, på gränsen till Ockelbo kommun. Falu kommuns projekt benämns nedan och fortsättningsvis som Sörskog-, Linghed-, Jädraås- samt Svartnäsprojekten.

Sörskog
De två vindkraftverken i Sörskog, som är beläget på gränsen till Leksands
kommun, var de första verken att etableras i Falu kommun. Kring etableringen finns stora mängder dokumenterat material, lika mycket som det finns
för de andra etableringarna i kommunen tillsammans. En kommunal tjänsteman förklarade detta med att vindkraftparken var det första vindkraftsärendet för kommunen och att parken dessutom skulle byggas i ett område med
högt naturvärde. Sammantaget ledde detta till många undersökningar (Intervju 5). Den lokala acceptansen var dock inte alls problematisk, tvärtom.
Marken i området ägs av privata markägare och arrenderas av Dala Vind
AB. Dala Vind AB var dock inte den första exploatör att visa intresse. Länsstyrelsens naturvårdsavdelning tillstyrkte redan år 2005 vindkraftföretaget
Windkompaniet AB:s planer att bygga vindkraftverk i området. Windkompaniet gjorde en projektbeskrivning och tog in samrådsyttranden men överlät
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senare exploateringsrätten till Dala Vind AB. Enligt en av de intervjuade var
orsaken att Windkompaniet inte hade för avsikt att sälja några vindkraftsandelar och att markägarna istället ville göra projektet till ett projekt för hela
bygden (Intervju 2).
Att döma av protokoll och yttranden är den lokala uppslutningen kring vindkraftsprojektet i Sörskog påtaglig. Dala Vind AB hänvisar inte sällan till den
goda relation man haft till framförallt orienteringsklubben i området – Bjursås OK. Klubben har, enligt en lägesrapport publicerad av Dala Vind AB,
varit till stor hjälp med utformningen av anläggningen och för transporter till
mätmasten (Dala Vind AB lägesrapport). Orienteringsklubben hävdar också
att klubben fått fullständig insyn i projekteringen och ”känner inga tvivel om
att skidspårsverksamheten och de planerade vindkraftverken kommer att
kunna samexistera i området utan särskilda nackdelar för varandra. Många
besökare kommer troligen uppfatta vindkraftverken som intressanta i området” (Bjursås orienteringsklubb 2007-05-15).
Om den lokala acceptansen var god fanns det ändå skäl att utreda förutsättningarna ur naturvårdssynpunkt. Vindkraftparken ligger i lågfjällsterräng
och såväl skyddsvärd flora som fauna finns i området. I området finns bland
annat ett antal nyckelbiotoper samt förekomst av tjäderlekplatser. Området
ger besökaren en ”vildmarkskänsla” – mycket beroende på att få vägar
byggts i området, att området är kuperat och att skogen har ”ett ålderdomligt
utseende med grovgreniga tallar och spärrgreniga granar” (Skogsstyrelsen
2007-06-29). På grund av höghöjdsläget (cirka 450 m ö h) har området vintertid också rikligt med snö. Falu kommuns miljöförvaltning poängterade
skidområdets höga rekreationsvärde där få bullerkällor förhöjer känslan av
orördhet: ”Det är därför sannolikt att många människor väljer Sörskog för
skidåkning just av dessa skäl” (Falu kommun, miljöförvaltningen 2007-0607).
Det märks att handläggningen av vindkraftverken i Sörskog var den första
vindkraftsetableringen för såväl politiker och tjänstemän som exploatör.
Dala Vind AB och kommunens miljöförvaltning verkar till exempel ha haft
olika uppfattningar om tidsåtgången för handläggningen samt vad som skulle
ingå i en ansökan. I ett brev skriver miljöförvaltningen att ärendet ”har tagit
och kommer att ta en del tid” (Miljöförvaltningen 2007-05-08). Handläggaren informerar sökande att vindkraftsärenden för Falu kommun är en ny
företeelse och att någon översiktlig planeringshjälp inte finns. Översiktsplanen är inaktuell och belyser varken vindkrafts- eller friluftslivsfrågor i Sörskogsområdet. Dessutom innebär vindkraftsprojektet i Sörskog samordning
mellan Falu- och Leksands kommuner, sådant tar tid. Handläggaren kritiserar också kvalitén på de handlingar sökande lämnat in, bland annat att synpunkter som inkommit i samband med samråd och vid remissförfarandet
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måste bemötas och beaktas av sökande. Handläggaren menar dessutom att
bullerfrågor i samband med friluftsliv måste utredas mer noggrant (Falu
kommun, miljöförvaltningen 2007-05-08).
När miljönämnden fattade beslutet att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen var det ordföranden (C) som yrkade på detta (Falu kommun, miljönämnden 2007-06-13). Miljöförvaltningens tjänstemän uttryckte alternativet
att vänta med det slutgiltiga beslutsfattandet till dess att allt utredningsmaterial inkommit men denna linje fick inget större politiskt gehör. Exempelvis
gjorde Skogsstyrelsens inventering efter att exploatören fått tillstånd för
etableringen. Den miljöpartistiska ledamoten reserverade sig mot nämndens
beslut och skriver att miljökonsekvensbeskrivningen är ofullständig. Politikern skriver att exploatören:
Genom att lämna in en anmälan innan underlaget är klart, kunna försätta
nämnden i tidsnöd, och tvinga fram ett godkännande beslut, som annars hade
kommit senare eller eventuellt i stället blivit nekande. Det finns en risk att
nämnden med dagens beslut sänder ut budskapet att slarv i taktiskt syfte kan
löna sig. Detta är en signal som vi inte bör ge.” (Reservation Mp 2007-0613).

Den intervjuade tjänstemannen på miljöförvaltningen instämmer i ledamotens kritik och menar att processen kring vindkraftsetableringen i Sörskog
också blev väckarklockan för att någon form av riktlinjer behövdes under
handläggningen av vindkraftsärenden. Förutom kritiken mot den egna organisationens sätt att hantera ärendet var det i huvudsak två aspekter som bekymrade miljöförvaltningen när det gällde vindkraftsetableringen i Sörskog.
Dels oroades man över möjliga skogsavverkningar i ett område som inte
tidigare påverkats av modernt skogsbruk, dels var man osäker på konsekvenserna för friluftslivet.

Skogsavverkningar i Sörskog
Miljöförvaltningen i Falun diskuterade frågan om avverkning vid ett flertal
tillfällen under tillståndsprocessen i Sörskog. Dala Vind AB kunde inte svara
för om skogen skulle huggas ned men menade att ”man alltid måste räkna
med att skog avverkas”(Dala Vind AB samrådsprotokoll 2007-02-13). I beslutsförslaget till miljönämnden betonades just att vägdragningar möjliggjorde skogsavverkning men att en sådan följdpåverkan inte kunde prövas i ett
ärende som handlade om vindkraft (Miljöförvaltningen 2007-06-07). I sin
inventering påpekade Skogsstyrelsen att avverkning riskerade områdets karaktär och kunde komma att bli en olycklig konsekvens av en vindkraftsetablering. Skogsstyrelsen skrev bland annat:
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De vägar som kommer att byggas inom området kommer drastiskt påverka
områdets karaktär från dagens mer ”vildmarkskänsla” till mer tillgänglig
skogsmark. En trolig följd av att det byggs vägar in i området är att avverkningarna kommer att öka och känslan av orörd skog går förlorad” (Skogsstyrelsen 2007-06-29).

Skogsstyrelsen förordade att ett av de fem verken inte borde byggas överhuvudtaget. Dala Vind AB bemötte Skogsstyrelsens farhågor och skrev att:
Skogsägare som grupp inte är så kortsiktiga som det här yttrandet från Skogsstyrelsen låter påskina. Faktum är att den skyddsvärda arealen har en låg tillväxt och är svår att åter-beskoga. Vi tycker i likhet med de flesta skogsägare
att den här gamla glesa skogen med berghällar och våtmarker har ett högt naturvärde. Vi tycker att det vore en orättvis konsekvens att förbjuda vindkraft i
syfte att hindra skogsbruk istället för att ge restriktioner för skogsbruket på
den intressanta arealen (yttrande, Dala Vind AB 2007-07-05).

Dala Vind AB reagerade alltså på att det är de som skall visa omtanke om
skyddsvärd skog, och inte skogsbruket. Dessutom exemplifierade Dala Vind
AB till andra fall i regionen där vindkraft kunnat förenas med både friluftsliv
och skyddsvärda biotoper och att höga naturvärden inte var tillräckliga skäl
för kommunen att säga nej till en etablering. Vid vindkraftsetablering i
Malungs kommun beviljade exempelvis Länsstyrelsen tillstånd för byggnation av verk i nyckelbiotopskyddat område (Dala Vind AB yttrande 200707-06). Även vindkraftverken på Fjällberget, prövade av Länsstyrelsen och
av Ludvika kommun, ligger nära eller i skog med högt naturvärde (Dala
Vind AB yttrande 2007-07-05).

Påverkan på friluftslivet i Sörskog
I samband med myndighetssamrådet uppmanade miljöförvaltningen Dala
Vind AB att utreda hur buller och ljusstörningar skulle påverka de mest besökta fikaplatserna längs skidspåren (Miljöförvaltningen 2007-03-09). Störningarna från verken var emellertid inte tillräckligt utredda ens när ansökan
lämnades in. I det underlag som tjänstemännen lämnade till politikerna före
beslut står det att inverkan på friluftsområdet inte utretts på ett sätt som ”undanröjer alla tvivel. Tvärtom visade beräknade kurvor att stora delar av skidspåren skulle utsättas för betydigt större påverkan än vad som accepteras för
bostadsmiljöer” (Miljöförvaltningen 2007-06-07). Dala Vind AB besvarade
kritiken med att hävda att ljudberäkningarna utgår från att det inte finns någon skog mellan ljudkälla och mätplats. Skogen skulle verka dämpande på
ljudutbredningen. De verkliga uppmätbara ljudkurvorna skulle därför bli
mycket lägre och upplevelserna vid rastplatser således inte påverkas av buller. Dala Vind AB tillade också att vindkraftverken på Fjällberget i Ludvika
hade tillståndprövats av både Ludvika kommun och av Länsstyrelsen. Båda
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instanser hade gjort bedömningen att friluftsliv och vindbruk kunde samverka utan olägenhet.
Som svar på den kritik som framfördes från bland annat Skogsstyrelsen och
Leksands kommun kring vindkraftverkens eventuella negativa påverkan för
skidåkning och ”ostörda” naturupplevelser hänvisade Dala Vind AB till
Bjursås OK som inte såg samexistens som något problem mellan vindkraft
och friluftsliv (Bjursås orienteringsklubb 2007-05-15). Dala Vind AB menade att vid bedömningar kring upplevelsen av kombinationen skidåkning och
vindkraft torde lokala friluftsklubbar vara de mest lämpade att lyssna till.
Skog dämpar buller men vindkraftföretagen rår ej över skogsägarnas beslut
när träden ska fällas. Dala Vind AB vill inte ta något ansvar i frågan om
skogen skulle huggas ned eller ej. Det var en fråga för skogsägarna menade
Dala Vind AB. När buller diskuteras i anslutning till rastplatserna vid Sörskog var det dock annorlunda. Där blev den uppväxta skogen en förutsättning
för att hålla ned bullret så att ljudet från verken inte skulle överstiga bullergränserna.

Linghed
Byn Linghed ligger norr om samhället Svärdsjö som i sin tur ligger 20 km
norr om Falun. Där har Dala Vind AB byggt fem stycken två- megawatts
verk på mark som ägs av privata markägare samt skogsföretaget Bergvik
skog.
Som resultat av miljöförvaltningens kritik av Sörskogsprocessen försökte
kommunen strama upp själva tillståndsprocessen vid prövningen av vindkraftverken i Linghed. Ett första steg för miljönämnden var att besluta om ett
dokument som steg för steg beskrev villkor och skyldigheter för exploatörer
och kommunen under en etableringsprocess (Miljönämnden 2009-02-11).
Den gällde för första gången vid etableringen av vindkraftverk i Linghed.
Miljöförvaltningens tjänstemän hade arbetat fram förslaget.
Om miljöförvaltningen i Falu kommun åren före haft en del synpunkter på
etableringen i Sörskog var antalet kommentarer kring etableringen av de fem
verken utanför byn Linghed en bjärt kontrast. I Linghed fanns inte någon
konkurrerande markanvändning och en utredning visade dessutom att områdets kvalitéer inte skulle påverkas av en vindkraftsetablering (Skogsstyrelsen
2008-11-04). I beslutsunderlaget betonade miljöförvaltningen att påverkan
från de färdigbyggda verken bedömdes bli acceptabla (Miljöförvaltningen
2009-01-26). Inga skrivelser eller kommentarer som ifrågasätter etableringen
har heller påträffats och tillståndsakten är påtagligt tunn.
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Precis som vid etableringen i Sörskog var också den lokala acceptansen hög
inför byggandet av vindkraftverken. Idén att vindkraftverk skulle byggas var
resultat av ett lokalt studiecirkelarbete. I samrådsprotokollet från exploatörens möte med allmänheten beskrivs hur den lokala intresseföreningen hade
sökt upp Dala Vind AB tidigt i processen. Energifrågan bedömdes som en
viktig förutsättning för bygdens fortsatta attraktivitet och frågan om vindkraft var en lösning bland flera för att säkra jobb, livskvalité och service till
bygden. Andra utvecklingsfrågor hade också pekats ut som avgörande för
byns överlevnad, bland annat bostadssituationen (Intervju 4).

Stora anläggningar i Falu kommun
I storlek är vindkraftparkerna i Sörskog och Linghed små jämfört med de
parker som för närvarande projekteras i Faluns norra kommundel. Utanför
Jädraås samhälle gäller ansökningen ca 120 verk varav cirka 50 planeras att
stå inom Falu kommun, resten kommer att vara lokaliserade till Ockelbo
kommun. I Svartnäs planeras en park om 140 verk.
Tillståndsansökan för Svartnäs är inlämnad till Länsstyrelsen, och Falu
kommun har nyligen tillstyrkt byggnation av delar av parken. Tillståndet för
Jädraås beviljades år 2010. I båda fallen har kommunerna haft en remissfunktion då tillståndsärenden beslutas av länsstyrelsen.

Jädraås
Miljöförvaltningen i Falun såg i stort inga hinder för ett vindkraftparksbygge
i Jädraås som föreslogs som riksintresse för vindbruk. Marken var till stor
del av intresse för skogsbruket och några permanentbostäder skulle inte beröras av byggnationen. Miljöförvaltningen poängterade att vissa områden
som var mindre lämpliga att göra ingrepp i skulle undantas från exploatering
samt uppmanade exploatören – Ownpower Projects AB att utreda dels hur
ägarna av enklare fritidshus ställde sig till projektet, dels hur jaktlaget såg på
vindkraftsetableringen (Miljöförvaltningen 2008-11-03).
Exploatören hävdade att verken skulle ge bygden arbetstillfällen och att
vindkraftparken skulle ge ”en positiv bild av Ockelbo och Falu kommuner
och vara ett föredöme i satsningen på förnyelsebara energikällor i Sverige”
(JVAB samrådsunderlag 2010-10-21). Ownpower var också positiv till bygdepeng liksom till bildandet av en ekonomisk förening. På så sätt skulle den
lokala nyttan bli påtaglig menade exploatören. Åhörarna vid samrådet bekymrades dock för sjunkande fastighetsvärden samt osäkerheten inför hur
det skulle bli att ha så många verk nära inpå sig. Det senare speglades i frågan: ”hur blir det för oss som skall leva mitt bland dessa verk?” (JVAB samrådsprotokoll 2008-10-21).
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I jämförelse med vilka frågor som diskuterades vid samråden för Linghed
och Sörskog var frågorna inför etableringen i Jädraås annorlunda. Allmänheten verkade överlag mycket mer orolig och skeptiskt till fördelningen av
vinst mellan exploatören och Lingheds by. ”Vad vinner byn på detta? Hur
mycket pengar går tillbaka till bygden? Kan ni avsätta 5 öre per kWh?”
(JVAB samrådprotokoll 2008-10-21), är frågor som inte finns i samrådsprotokollen i Linghed och Sörskog.
År 2008 lämnades ansökan om tillstånd till Gävleborgs Länsstyrelse, dessförinnan hade länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna gemensamt kommenterat innehållet i bolagets miljökonsekvensbeskrivning. Kommunerna tillstyrkte därefter planerna och år 2010 beviljades parken också tillstånd av
Länsstyrelsen. Trots en del mindre protester från lokalbefolkningen betraktades fallet som relativt enkelt av de intervjuade lokalpolitikerna i Falun
(Intervju 9 och 10). En tjänsteman på Länsstyrelsen menade också att Ownpower hade varit mycket lyhört inför vad som påtalats av allmänhet och
myndigheter. Det bidrog positivt till den lokala acceptansen (Intervju 19).

Svartnäs
Den i vindkraftssammanhang orutinerade exploatören Bergvik skog ville
bygga vindkraftverk i området kring Svartnäs. Man bedömde att det var möjligt att installera upp till 150 stycken verk med en sammanlagd effekt av
cirka 450 megawatt, det vill säga 150 stycken tre megawattsverk (Bergvik
skog samrådsunderlag Svartnäs 2009-05-04). Dessa verk skulle ligga i tre
väderstreck runt byn. Delar av området hade föreslagits som riksintresseområde för vindkraft.
I november 2008 hade Bergvik skog ett samrådsmöte med berörda myndigheter. Miljöförvaltningen lämnade kort därefter ett tjänsteutlåtande om naturvärden inom det berörda området. Förvaltningen var generellt sett positiv
till vindkraftsetableringar men att ge annat än preliminära synpunkter lät sig
inte göras på ett par veckor (Falu kommun, miljöförvaltningen 2008-12-03).
I ett delegationsbeslut ett halvår senare lämnade miljönämnden en del synpunkter kring ärendet (Falu kommun, miljönämnden 2009-06-18). Bland
annat ville förvaltningen se en diskussion om hur boendet i Svartnäs skulle
påverkas av att ha vindkraftverk i tre väderstreck. Man ville också se en tydligare redovisning kring buller och ledningsdragningar (Miljöförvaltningen
delegationsbeslut 2009-06-18).
Kommunfullmäktige i Falun beslutade att tillstyrka stora delar av parken
men avstyrkte etableringen av de verk som planerades till ett område med
höga kulturvärden i anslutning till Svartnäs by (Falu Kommunfullmäktige
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2010-12-09). Svartnäsprojektet är det första projektet i Falu kommun där
skrivelser inkommit som ifrågasatt etableringsplaner efter att samråd hållits.
Ett antal privatpersoner har också överklagade kommunfullmäktiges beslut
att tillstyrka planerna på vindkraftverk (Joffer 2011-01-25).
Etableringen i Svartnäs är storskalig. Den är cirka 20 gånger större än exempelvis Sörskogsetableringen och planeras byggas i tre väderstreck runt byn.
Det är inte troligt för dem som lever i anslutning till verken att få några större ekonomiska fördelar från verken. Marken ägs av Bergvik skog och någon
juridisk skyldighet för exploatören att ge exempelvis bygdepeng finns inte.

Vindkraft i Mora
I Moras översiktsplan från 2006 klargörs kommunens positiva inställning till
vindkraft. I Mora föreslog Energimyndigheten totalt tre riksintresseområden
men Länsstyrelsen valde att prioritera ett av dessa. Detta medförde emellertid ingen förändring av kommunens syn på dessa platser. Kommunen skriver
nämligen att ”dessa områden kommer fortsättningsvis betraktas som intresseområden för framtida vindkraftsetableringar” (Mora kommun sammanträdesprotokoll 2007-01-31). Idag är ett område, Säliträdberget, klassat som
riksintresseområde.
Mora kommun var positivt inställd när vindkraften var ett helt nytt fenomen
i Dalarna, i mitten av 2000-talet. Då var det Länsstyrelsen som verkade
bromsa Mora kommuns engagemang. Successivt har kommunens engagemang avtagit och några år senare är kommunen längre lika positiv till en
vindkraftsutbyggnad. Under arbetet med den kommunövergripande landskapsbedömningen, år 2009-2010, bordlades till och med de pågående tillståndsärendena i Mora kommun. När så landskapbedömningen presenterades
fattades beslutet att ytterligare avvakta en tid, tills arbetet med kommunens
vinbruksplan hunnit färdigställas. Vindbruksplanen är Mora kommuns fortsättningsarbete på den regionala landskapsanalysen och fungerar som ett
tillägg till översiktsplanen.
En vindbruksplan syftar till att dels tala om för exploatörer och andra att
vissa områden är mer lämpliga för etablering av vindkraft än andra, dels ge
riktlinjer och restriktioner för etableringen i dessa områden. Vindbruksplanen - ”Planförslag med restriktioner och riktlinjer” – beslutades av Mora
kommunfullmäktige som en tematisk fördjupning till översiktsplanen under
våren 2011. I samband med arbetet med vindbruksplanen lät Mora kommun
undersöka vad besökande turister anser om vindkraft i Siljansregionen. Turisterna var oväntat positiva till en fortsatt utbyggnad av vindkraften vilket
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var tvärt emot vad kommunledningen verkade vilja ha som resultat. Undersökningen presenteras och kommenteras mer utförligt i kapitel 6.
Vindkraft finns år 2011 på två platser i Mora kommun, Säliträdberget samt
Kyrkberget. Därutöver har en etablering beviljats i norra delen av kommunen, vid Bösjövarden. Ytterligare två till tre exploatörer väntar på handläggning och prövning av sina ansökningar.

Säliträdberget
Företaget Windkompaniet (senare O2) med investmentbolaget Proventus
som ägare fick år 2007 bygglov för åtta vindkraftverk på Säliträdberget söder om Gesunda (Mora kommun Byggnämnd 2007-01-25). Miljödomstolen
beviljade tillståndet. Marken ägs av Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening, Bergvik skog, Svenska kyrkan samt privata fastighetsägare.
Vindkraftens betydelse för lokalsamhällets ekonomi lyftes fram av exploatören i tillståndsskedet. Förutom att erbjuda bybor delägarskap argumenterade
exploatören för en ökning av den ekonomiska tillväxten i området. Detta
tack vare att handel, aktiviteter och övernattningar förväntades tillta under
byggfasen (Windkompaniet ansökan 2006-10-12).
Drygt ett år efter beslutet om bygglov överläts verksamhet och tillstånd till
dotterbolaget Säliträdberget Vind AB (Windkompaniet 2008-03-20). I samband med detta informerade exploatören bygdens invånare om att intresserade via en ekonomisk förening kunde köpa ett av verken. Byborna fick inte
ihop tillräckligt med kapital och istället för att de blev delägare i ett lokalt
vindkraftverk på egen mark, blev de erbjudna att köpa andelar i ett vindkraftverk i Rättviks kommun (Windkompaniet 2008-01-09).
Efter att parken invigdes har forskare för avdelningen vid filosofi vid Kungliga Tekniska Högskolan genomfört en enkätundersökning om ljud- och
skuggpåverkan från verken. Den fysiska påverkan bedöms inte vara särdeles
stor men den lokala inställningen till vindkraft har blivit mer negativ (Enkätundersökning 2010).

Bösjövarden
O2 (Windkompaniet) vill även bygga nio vindkraftverk vid Bösjövarden
cirka 30 kilometer norr om Mora, i höjd med Älvdalens tätort. Området är
utpekat som intresseområde för vindkraft och ägs av Östnors samfällighetsförening. Vid ett informationsmöte år 2008 var planen att verken skulle vara
i drift till år 2010 (Protokoll samråd 2008-03-25). Under våren 2011 kan
56

man dock läsa på exploatören O2:s hemsida att projektet är ”under utveckling” (www.o2.se 2011-02-05). Det är oklart varför förseningen uppkommit.
Bösjövardsprojektet beskrevs som att det skulle skapa ökad ekonomiskt aktivitet i bygden och ett lokalt delägarskap var tänkt att erbjudas via gemensamhetsskogens försorg (Windkompaniet projektbeskrivning 2008-03-01).
Arrendeintäkterna beräknades till cirka 100 000 kronor per verk och år
(Vindkompaniet samråd 2008-03-25).
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Mora hade i stort inga invändningar mot
etableringen. Berörda sakägare framförde inga synpunkter på etableringsplanerna, och bygglov beviljades hösten 2008 (Byggnadsnämnden 2008-08-14).

Kyrkberget
Det tredje projektet som efter flera överklaganden och advokatutlåtanden fått
tillstånd är vindkraftparken vid Kyrkberget i närheten av samhället Venjan.
Marken ägs av Venjans besparingsskog och de tio vindkraftverken byggdes
under 2010-2011 av nordisk Vindkraft (www.nordkiskvindkraft.se 2011-0205), ett dotterbolag till Renewable Energy Scandinavia, RES. Nordisk Vindkraft har emellertid sålt anläggningen till Jämtkraft AB (www.jamtkraft.se
2011-02-05). Bygglov beviljades år 2007 men planerna på etablering går
längre tillbaka i tiden, bygglov för mätmast erhölls redan år 2004 (Mora
kommun byggnadsnämnden 2004-10-07).
Tiden det tagit för exploatören att få tillstånd för verksamheten förklaras dels
av att Malung–Sälens kommun visat tveksamhet inför planerna. Rekreationsmöjligheterna i en intilliggande fäbodsmiljö skulle gå förlorade menar
kommunen. Vid planläggning och lokalisering av bebyggelse säger planoch bygglagen att ”hänsyn skall tas till förhållanden i angränsande kommuner” (2 kap. 2§). Byggnadsnämndens beslut från år 2007 överklagades också av fastighetsägare i området. De överklagande ansåg att fastigheternas
värde i vindkraftverkens närområde skulle sjunka liksom att den ”mäktiga
utsikten över Dalarnas fjällvärld med vindkraftverk i blickfånget” skulle
förloras (Boström, H, 2007-12-03). En av de överklagande hävdade också att
Länsrättens beslut att förvägra honom besvärsrätt var felaktigt. Tolkningsfrågan som den överklagande ville få prövad gällde vad som menades med
”belägen i nära grannskap med” (Länsrätten i Dalarnas Län 2008-09-15).
Kammarrätten menade att fastighetsägaren skulle haft möjlighet att överpröva och skickade därför tillbaka målet till Länsstyrelsen (Kammarrätten i
Sundsvall 2009-02-19). Miljödomstolen var därefter på väg att pröva frågan
men år 2009 återkallade samtliga klagande sina överklaganden och domstolen behövde därför inte ta någon ställning (Miljödomstolen 2009-03-20).
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Den juridiska processen innehåll många delsteg och processen tog också
flera år. Det är oklart varför parterna drog tillbaka sina överklaganden, men
det är inte ovanligt i sådana här fall att det är exploatören som har betalat
motparten en summa pengar för att inte riskera avslag på sin tillståndsansökan, enligt en intervjuperson (Intervju 18).
Etableringsprocessen och idéerna om vindkraft på Kyrkberget kommunicerades inte ut till andra myndigheter eller ens till andra avdelningar inom
samma organisation. Länsstyrelsens olika enheter verkade inte ha kunskap
om att man jobbade med samma område men utifrån olika målsättningar och
Mora kommunen visste heller inget om detta. År 2008 informerade Länsstyrelsen att planerna för ett naturreservat vid Kyrkberget skulle utredas (Länsstyrelsen Dalarna 2008-06-16). Enligt Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen hade området ett högt naturvärde som kunde behöva skyddas. Miljöförvaltningen i Mora kommenterade inte detta men påtalade att området hyser
rödlistade arter och att vindkraftverkens lägen har justerats med anledning av
detta (Miljö- och hälsoskyddskontoret 2007-08-10). RES Skandinavien AB
påtalade dock att Mora kommun i sin översiktsplan pekat ut området som ett
intresseområde för etablering av vindkraft, och hänvisar till att Miljödomstolen i ett flertal avgöranden slagit fast att det är sådana planeringsinstrument
som är naturliga utgångspunkter för prövningsmyndigheternas ställningstagande. Vidare menade RES att regionala intressen på naturreservatsbildning
borde ha framkommit vid samrådsprocessen (RES 2007-10-24 genom advokatbyrå).
Frågan om en eventuell naturreservatsbildning påträffas inte i några senare
dokument och vad som hänt med frågan blir inte besvarad i denna studie.
Mora kommun var positiv till etableringen genom hela processen. Området
är i översiktsplanen benämnt som skogsmark med exploateringsintressen och
kommunen såg inte att vindkraft skulle stå i konflikt med andra väsentliga
intressen på platsen (Mora kommun Byggnadsnämnden 2007-01-25).

Rossberget
Väster om Siljan vill Dala Vind AB etablera 15 vindkraftverk. Marken ägs
av Sollerö Gemensamhetsskog samt Bergvik Skog. Dala Vind AB bedömde
möjligheten att beviljas tillstånd som mycket god, delar av området är i översiktsplanen utpekat som kommunalt intresseområde för vindkraft. Successivt
ändrade de uppfattning: ”i början var kontakterna med kommunen väldigt
positiva men under senare tid upplever vi att ärendet har förhalats” (Golzia
2010). I förslaget till vindbruksplan är de blåsigaste platserna på Rossberget
borttagna vilket reducerar Dala Vinds möjligheter att bygga samtliga av de
föreslagna 15 verken (Intervjuperson 8, epost 2011-02-04).
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Dala Vind AB var kritisk till sättet på vilket Mora kommun har hanterat
deras vindkraftsansökan. Den lämnades in under hösten 2008 och tolv månader senare var Dala Vinds uppfattning att någon egentlig utredning inte
alls ägt rum. De ställde frågan hur lång handläggningstid som krävdes innan
ärendet kom till byggnadsnämnden och innan formell återkoppling skulle
ske (Dala Vind AB, skrivelse till Länsstyrelsen 2009-10-26). Tjänstemän å
ena sidan och politiker å andra sidan hade initialt olika uppfattningar hur
prövningen av vindkraftparken på Rossberget skulle hanteras. De förra menade att ärendet skulle prövas med hänsyn till fler aspekter än ur vindkraftssynpunkt och helst belysas med kunskap från den samtidigt pågående landskapsanalysen. Politiker och kommundirektören ville att fallet skulle behandlas skyndsamt, utan att kommunen inväntade stöd från den pågående
landskapsanalysen (E-brev mellan tjänsteman och kommundirektör 2009-1104).
Med anledning av att Dala Vind AB ansåg handläggningen kraftigt fördröjd
skrev man följande till den tjänsteman som handlade ärendet:
”Enligt vårt sätt att se på det hela finns det ingen anledning att fördröja den
kommunala handläggningen. Kommer ärendet inte upp i byggnadsnämnden
inom kort kommer vi att koppla in regeringens vindkraftssamordnare i ärendet” (Dala vind AB till intervjuperson 8 2009-11-02).

Fallet visar hur spänd relationen kan bli mellan en exploatör och en prövningsmyndighet. Irritationen hos Dala Vind AB förklarades av att deras möjligheter att nyttja det regionala elnätet minskade för var dag som gick utan
att lokalpolitikerna fattade beslut i frågan. Dala Vind AB befarade att ledningskapaciteten snart skulle vara maximalt utnyttjad och att deras utlovade
plats ”i nätet” togs av någon annan. Därför upprördes de över vad de tyckte
var en segdragen myndighetsprocess (Golzio 2010). Mora kommun ville inte
av omsorg för en exploatör riskera andra, icke utredda värden. Frågan skulle
först utredas omsorgsfullt. Risken med att platsen i det regionala elnätet
kunde försvinna var inte skäl nog att hasta igenom processen. Särskilt inte
eftersom platsen i det regionala nätet troligtvis då skulle gå till en annan
vindkraftsexploatör i Västerdalarna (Intervju 17).
Mora kommun tog i miljönämnden beslutet att prövningen av vindkraft på
Rossberget skulle få vänta på både landskapsanalys och vindbruksplan
(Mora kommun miljö- och hälsokyddsnämnd 2009-09-18) Från politiskt håll
ansåg man att hänsyn måste tas till andra kommuner. Det var olyckligt att
ansökan från Dala Vind AB hamnade i skarven mellan olika lagstiftningar
men detta var inget kommunen kunde lastas för. Kommunen hänvisade istället till den gällande lagstiftningen och betonade behovet av uppdaterade planeringsverktyg (www.mora.se 2011-02-05).
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Bossberget
På Bossberget några kilometer norr om Rossberget och strax väster om Gesunda planerar fastighetsbolaget Wallenstam att bygga 19 vindkraftverk.
Marken ägs av ett antal privata fastighetsägare och kommunen gav ett positivt förhandsbesked för vindkraftparken år 2008 (Byggnadsnämnden 200802-26). Även för denna park har kommunen beslutat att avvakta handläggning av ärendet till dess att vindbruksplanen antagits (Miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanträdesprotokoll 2009-09-18). Exploatören kan tänka
sig att sälja ett vindkraftverk för andelsägande och skriver att man ”har för
avsikt att vara aktiv i bygden där vindkraftverken etableras” (Bossberget
Vindkraft AB, minnesanteckningar 2009-02-03).

Vindkraft i Orsa
Tillstånd är beviljade för två parker med sammanlagt ett tjugotal vindkraftverk men inga vindkraftverk är ännu uppförda i Orsa kommun. Orsa kommunfullmäktige har också, med undantag för det senaste året, i liten utsträckning diskuterat vindkraft. Kommunfullmäktige antog dock ett förslag
från Miljöpartiet i Orsa att kommunen skulle köpa andelar i de vindkraftverk
som uppfördes i kommunen (Orsa kommunfullmäktige 2008-05-26).
Den energiplan som kommunen antog år 2004 och som gäller åren 20052009 behandlar mycket kortfattat vindkraft. Man skriver att ”hittills har inte
vindkraften bedömts vara kommersiellt möjlig i en inlandskommun som
Orsa. Det sker dock hela tiden en teknikutveckling även när det gäller aggregat av mindre storlekar” (Orsa kommuns Energiplan 2005-2009 s. 46). Frågan om vindkraft är heller inte belyst i kommunens långsiktiga och övergripande energimål men kommunen strävar efter ett uthålligt energisystem med
ambition att minska efterfrågan av fossila bränslen. Energiplanen sträcker
sig fram till år 2009 och kommunen arbetar för närvarande (våren 2011) med
att ny plan tas fram.
Frånvaron av diskussion gällde även processen av utpekandet av riksintressanta områden. Detta trots att Orsa kommun är den kommun i Dalarna där
flest riksintressanta områden föreslagits, fem stycken. Vindkraftföretagen
attraheras av de goda vindförutsättningarna och stora obefolkade områden i
norra delen av kommunen. Flera exploatörer har i dagsläget skrivit arrendekontrakt med markägare. I sitt ursprungsförslag föreslog Energimyndigheten
till och med åtta områden men Orsa kommun menade att områden som inte
vara fria från motstående intressen, exempelvis att så kallade ”värdetrakter”
eller så kallade horisontberg som syns från Orsasjön och Siljan, inte skulle
bebyggas med vindkraft (Orsa kommun byggnadsnämnden 2007-03-20).
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Under år 2010, aktualiserades frågan om vindkraftsetableringar i Orsa och
allmänheten bjöds in till informationsmöten. Genom den så kallade Orsadialogen hade kommunen tidigare försökt engagera invånarna i frågor kring
vindkraft men med dåligt resultat (www.orsa.se, “Orsadialogen” 2009-0826). Under hösten 2010 presenterade kommunen istället två konkreta strategier för utbyggnad. En strategi handlade om att koncentrera utbyggnaden
kring de två platser där etableringar beviljats och inte bygga alls på andra
håll. Den andra strategin var istället att acceptera utbyggnad också på övriga
tre områden i kommunen som Energimyndigheten, med kommunens goda
minne, ansett lämpliga för vindbruk. Frågan är för närvarande särskilt aktuell
eftersom Orsa kommun för närvarande arbetar med en vindbruksplan som är
tänkt att bli en tematisk fördjupning i översiktsplanen. Invånarna i kommunen uppmanas att kommentera strategierna på kommunens hemsida
(http://vindbrukorsa.wordpress.com/ 2011-04-25).
Vindkraftsetableringarna i Orsa kommun har föreslagits till Skäftberget samt
Mässingberget. Tillstånd har också diskuterats vid Härkamäck-Märråsen.
Samtliga är belägna i områden som föreslagits som riksintressanta för storskaliga vindkraftsanläggningar.

Skäftberget
På Skäftberget ville det kooperativt ägda Orsa besparingsskog tillsammans
med energibolaget Fortum uppföra åtta vindkraftverk med en effekt på maximalt 24 megawatt. Gränsen för anmälan till kommunernas miljönämnd var
25 megawatt men exploatören valde ändå att göra en frivillig tillståndsansökan hos Länsstyrelsen i Dalarna.
Platsvalet motiverades av flera anledningar. Dels utifrån de goda vindförutsättningarna, dels utifrån möjligheten för Fortum att använda befintlig vattenkraft som reglerkraft till vindkraften. Då kan nämligen samma elledningar
användas som idag finns till det angränsande vattenkraftverket och ingen
större investering krävs därför för verkens eldistribution. Fortum var så entusiastisk över idén att man ansåg att det till och med var överflödigt med en
vindmätning på platsen. Mätningar gjordes istället för ett annat projekt tio
km sydväst om Skäftberget och om de mätvärdena var goda ”skulle man
eventuellt chansa och bygga utan ytterligare mätningar” (Orsa besparingskog
2007-01-15). Andra skäl var att det inte fanns några dokumenterat känsliga
nyckelbiotoper eller höga naturvärden, att skogsbruk och vindbruk lätt kunde
integreras och processen också kunde påskyndas då de själva ägde marken.
Orsa besparingsskog är ett kooperativ där andelar ”ägs” av jord- och skogsbruksfastigheter i Orsa. Säljer ägaren fastigheten förblir andelarna i besparingsskogen knutna till egendomen. Besparingsskogen har en mycket fram61

trädande roll i vindkraftsprocessen vid Skäftberget. Ur samrådsprotokollet
kan man läsa att exploatören och energibolaget vill hålla projektet exklusivt
för sig själva: ”många kommer att vilja vara med men Besparingsskogen och
Fortum vill göra detta själva för att se hur det går och sedan eventuellt fortsätta med ytterligare utbyggnad (Orsa besparingskog 2007-01-25).
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation beviljade tillstånd våren 2008 men
än är inget byggt. Tillståndet varar i fem år (Länsstyrelsen 2008-04-16).
Länsstyrelsen informerade sökande att 65 000 kronor deponeras per verk,
pengar som används den dagen verken ska demonteras och ingen ansvarig
finns som kan betala (Länsstyrelsen 2007-10-24).
Miljönämnden i Orsa visade en positiv inställning till etableringen och menade att parken inte utgjorde något hot vare sig mot fridlyst natur eller människor (Orsa kommun, miljö- och hälsokyddsnämnden 2007-10-01). Man sa
samtidigt att ”något särskilt kommunalt planeringsunderlag för vindkraft i
form av riktlinjer, detaljplaner, översiktsplaner eller tillägg” inte fanns (Orsa
kommun miljö- och hälsoskyddsnämnden 2007-01-22). Bygglov beviljades i
oktober 2007. Etableringen ansågs vara ”förenlig med översiktsplanen och
byggnationen skulle vara påbörjad inom två år (Orsa kommun byggnadsnämnden 2007-10-15).
Det är intressant att två olika nämnder i samma kommun har så olika uppfattningar om översiktsplanens betydelse. Politikerna i de olika nämnderna
betraktar betydelsen, eller giltigheten av den gamla översiktsplanen olika.

Härkamäck och Märråsen
Härkamäck och Märråsen är belägna i norra delen av kommunen och angränsar i väster till det myrrika naturreservatet Koppången. År 2005 gavs
exploatören Deltavind AB klartecken att bygga ett en megawatts vindkraftverk på platsen (Orsa kommun miljö- och hälsokyddsnämnden 2005-10-27).
Det blev ingen etablering och drygt två år senare var det istället Ownpower
Project Europa AB (tidigare Deltavind AB) som ansökte om att bygga 17
verk med en total effekt på 25 megawatt. Elva verk tilläts, miljö- och hälsoskyddsnämnden gav av bullerskäl avslag för sex av vindkraftverken på
Märråsen. Än har inget byggts (Orsa kommun miljö- och hälsoskyddsnämnden 2007-01-22).
När byggnadsnämnden beslutade att höra berörda sakägare och kungöra
planerna framkom det att Dala Vind AB också undersökte möjligheterna att
uppföra vindkraftverk i området (Orsa kommun byggnadsnämnden 2007-0122). Byggnadsnämnden beslutade därför att informera Ownpower om att
samordning kunde krävas med Dala Vind AB, även kring kraftlednings- och
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vägutbyggnadsfrågor. Kommunen uppmanade samtidigt Dala Vind AB att
närmare redovisa sina planer och tänkta tidplan. Frågan om bygglov för
Ownpower bordlades i avvaktan på samrådsmöte mellan Orsa kommun och
Dala Vind AB (Orsa kommun byggnadsnämnden 2007-02-26).
Med Dala Vinds planer inkluderade skulle den sammanlagda effekten på
platsen överstiga 25 megawatt, då gränsen för när tillstånd måste sökas.
Nämnden menade då att miljöprövningen skulle göras av Länsstyrelsen, inte
av kommunen.

Mässingsberget
Vindkraftföretaget Windkompaniet ansökte år 2007 om att få bygga tolv
vindkraftverk med sammanlagd uteffekt 25 MW vid Mässingsberget. Windkompaniet, till skillnad från många andra exploatörer, drev tillståndsproceduren i egen regi. Marken ägde Bergvik skog och föreslogs som riksintresse
för vindbruk (Länsstyrelsen 2007, Windkompanier 2008-04-03). Området
bedömdes ha särskilt bra vindförutsättningar, åtminstone 0,3 m/s starkare
vindar i genomsnitt än vad Energimyndigheten angett som lägsta nivå för
storskalig vindkraftsetablering (Windkompaniet 2008-04-03). Windkompaniet hänvisade också till de kriterier från Energimyndigheten som Länsstyrelsen Dalarna använt sig av då riksintresseområden utpekades. Mässingsberget uppfyllde dessa kriterier (Windkompaniet 2008-04-03). Goda vindförutsättningar och få eller inga motstående intressen bidrogförstås till platsens attraktivitet.
Orsas miljö- och hälsoskyddsnämnd lämnade anmälan utan åtgärd men förelade samtidigt Windkompaniet ett antal villkor för verksamheten. Villkoren
bestod av ett tiotal punkter som reglerade byggnation och att en eventuell
avveckling av anläggningen skulle skötas på ett miljömässigt korrekt sätt
(Orsa kommun miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-08-21) Byggnadsnämnden beviljade samtidigt bygglov för verksamheten och meddelade besvärshänvisning till de fåtal markägare i närområdet som inkommit med
synpunkter (Orsa kommun byggnadsnämnden 2008-08-25).

Sammanfattning – de första etableringarna
Uppgifterna i tablå 5.1 är en faktasammanställning av uppgifter som kortfattat summerar varje studerad vindkraftsetablering - vem som är exploatör,
vilket år tillstånden beviljades, hur stor parken är och om parken byggts eller
inte. Det bör nämnas att uppgifterna i tablån inkluderar verk som är placerade på grannkommunernas eller grannlänets mark. I Sörskog är exempelvis
två verk placerade i Falu kommun och tre i Leksands kommun. Den sam63

manlagda kapaciteten är dock angiven till fem verk. Efter tablå 5.1 visas
också en karta, figur 5.2 som åskådliggör var verken är placerade.
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Kapacitet

Status

5 verk. Totalt
10 MW.

I drift

5 verk. Totalt
10 MW

I drift

Planerad till
totalt 200 MW

Planeras i drift
2012. Expl har
avyttrat parken.

Miljötillståndsprocess
Lst
2007
Bygglov – K
Miljötillstånd - Miljödomstol
2008
Bygglov – K
Miljöanmälan - K

Planerad till
totalt 450 MW
8 verk. Totalt
16 MW

Tillståndsp
pågår
I drift

Planeras till 9
verk och max
25 MW

Planeras i
drift 2012

Renewable Energy
Scanidnavia

2007
Byggglov –K. Överklagad. Nytt beslut 2009
Miljötillstånd-Lst

10 verk. Totalt
23 MW

Planeras i
drift 2011

Rossberget

Dala Vind AB

Planeras till 15
verk och max
45 MW

Ärendet
bordlagt

9) Mora

Bossberget

Wallenstam AB

Planeras till 19
verk

Ärendet
bordlagt

10) Orsa

Skäftberg
Härkamäck och
Märråsen

Planeras 8 verk
och max 24
MW
Planeras till 13
verk

Ej byggt

11) Orsa

Orsa Besparingsskog och
Fortum Generation
Först Deltavind,
sedan Ownpower

2009
Sökt bygglov - K
Miljötillståndsprocess Lst
2008
Sökt bygglov-K, positivt förhandsbesked.
Miljötillståndsprocess Lst
2007
Bygglov-K
Miljötillstånd - Lst
2005
Bygglov för 1 verk
(Deltavind)
2007 Sökt bygglov för
13 verk vid Härkamäck

12) Orsa

Mässingsberget

Windkompaniet

Vindkraftsetablering
Kommun - Lokalisering

Exploatör

1) Falun/
Leksand

Sörskog

Dala Vind AB

2) Falun

Linghed

Dala Vind AB

3) Falun
/Ockelbo

Jädraås

Ownpower Projects
AB

4) Falun

Svartnäs

Bergvik Skog AB

5) Mora

Säliträdberget

Windkompaniet
(O2)

6) Mora

Bösjövarden

Windkompaniet

7) Mora

Kyrkberget

8) Mora

År för beslut
Bygglov
Miljötillstånd/anmälan
K=Kommun
Lst=Länsstyrelse
2007
Bygglov - K
Miljöanmälan -K
2009
Bygglov - K
Miljöanmälan -K
2010
Bygglov – kommun
Miljötillstånd – Lst i
Gävleborg

2008
Bygglov - K
Miljöanmälan- K

Planeras 12
verk och max
25 MW

Fler intressenter. Exploatörerna uppmanas koordinera
sig
Ej byggt

Tablå 5.1
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Figur 5.2

Figur 5.2 visar en karta med studerade etableringar markerade. Sifforna
övernsstämmer med ordningen i tablåerna. I tablå 5.3 på nästa sida är syftet
att renodla tolkningarna till att gälla parkerna i de aktuella kommunerna.
Avsikten med tablån är att visa påverkansfaktorer som kan förklara statusen i
etableringsprocessen. Viss komplettering av uppgifter har skett sedan den
huvudsakliga processpårningen ägde rum.
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Vindkraftetabl.
kommun,
etablering

Markägostruktur

1) Konkurrerande
eller
2) Kompatibla
intressen

1)
Stödgrupp
2) Motstånd

Fysisk markplanering

Process:
kompl.
el.
okompl.

Falun, Sörskog

Privatägd

1) Friluftsliv, risk för
skogsavverkning
2) Skogsbruk

1) Lokalsamhället särskilt
idrottsklubb

Okompl.

Falun, Linghed

Privatägd

2) Skogsbruk

1) Lokalsamhället särskilt
studiecirkel

Gammal
översiktsplan
indikerar
bullerstört
omrd.
-

Falun, Jädraås

Besparingsskog

2) Skogsbruk

-

Delvis riksintresseområde
vindkraft

Okompl.

Falun, Svartnäs

Bolagsmark

1) Fastighetsvärde,
Naturupplevelser
2) Skogsbruk

2) Lokalsamhället

Delvis riksintresseomr
ådevindkraft

Kompl.

Mora, Säliträdberget

Besparingsskog, svenska
kyrkan, bolagsmark

2) Skogsbruk

1) Lokalsamhället

Riksintress
vindkraft

Okompl.

Mora, Bösjövarden

Besparingsskog

2) Skogsbruk

1) Lokalsamhället

Kommunalt
intresseområde
För vindkraft

Okompl.

Mora, Kyrkberget

Besparingskog
/Bolagsmark

2)
Fritidshusägare

Kommunalt
intresseområde
för vindkraft

Kompl.
överklagad i
flera
instanser.

Mora, Rossberget

Besparingsskog

1) Planerat naturreservat
1) Malung-Sälen
kommun kritisk pga
visuella konsekvenser.
1) Visuella konsekvenser

-

Kompl.

Mora, Bossberget

Privatägd

-

-

Delvis kommunalt intresseområde för
vindkraft
-

-

Orsa, Skäftberget

Besparingsskog

2) Skogsbruk

1) Besparingskogens
medlemmar

Riksintresse

Okompl.

Orsa,
Härkamäck och
Märråsen

Privatägd

1) Bullerrisk för
naturreservat

2) Angränsande
markägare

Riksintresse
(Härkamäck)

Kompl.

Orsa, Mässingsberget

Bolagsmark

-

2) Angränsande
markägare

Riksintresse

Okompl.

Okompl.
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6 ORSAKER TILL ATT DE FÖRSTA
ETABLERINGARNA LOKALISERADES

I Dalarna är vindkraft en ung företeelse, det första vindkraftverket uppfördes
år 2001 i Vansbro kommun. De flesta av Dalarnas nuvarande vindkraftverk
byggdes först i slutet av 2000-talet och fler etableringar är att vänta i länet.
Vindkraftsbranschen är i Sverige i allmänhet och i Dalarna i synnerhet en
ung och relativt omogen näring, något som diskuterades i kapitel tre. Inte
bara exploatörer är okunniga, även myndigheter strävar efter att skapa rutiner och skaffa kunskap kring vindkraft.
Vindkraftverk ämnade för kommersiella ändamål är väl synliga i landskapet.
När en av vingspetsarna pekar rakt upp är totalhöjden på ett normalstort verk
cirka 150 meter. Få byggnader i landskapet har denna storlek. Kyrktorn på
svensk landsbygd är vanligen cirka 35 meter höga, men kyrktorn rör sig inte,
det gör vingarna på ett vindkraftverk. Verken blir därmed i många fall dominanta i landskapsbilden och drar lätt blickarna till sig.
Att planera samhället kräver hänsyn, kunskap och en balansgång mellan
flera motstående intressen. När kommuner eller län för första gången handlägger vindkraftsärenden är kunskapsnivån låg. De är ovana att tänka sig
konsekvenserna av att 150 meter höga och snurrande föremål sätts ut i naturen. Att verksamheten politiskt förknippas som miljövänlig och som ett “politiskt korrekt” projekt, men att tillståndspliktig vindkraft samtidigt innebär
betydande miljöpåverkan gör saken än mer komplicerad.

Lokalisering styrd av landskapet
I Dalarna byggs vindkraftverken på 500-600 meter höga bergstoppar i landskapet, så kallad låglänt fjällterräng. Där är vindhastigheten i området som
störst. Men, där syns verken också mest. För att de ska inordna sig i omgivningens skala behövs andra stora byggnader i närheten (Boverket 2009 s.
50). Kyrkor, vattentorn och andra större byggnader som syns på stora avstånd är vanligtvis placerade i tätorter. Vindkraftverken i Dalarna står dock
för sig själva, omgivna mestadels av skog.
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Oavsett landskapstyp blir de negativa visuella konsekvenserna mindre om
vindkraftverk är placerade så att de dels är samlade, dels är placerade efter
något geometriskt mönster (Boverket 2009 s. 51). Det kan vara till exempel i
räta rader med jämna avstånd mellan verken. En sådan placeringsstruktur är
dock betydligt enklare att åstadkomma då vindkraftverk byggs på ett slättlandskap eller till havs. Det faktum att vindkraftverken i Dalarna placeras på
naturliga höjder i terrängen med begränsade ytor, i vissa fall är det ett vindkraftverk per bergstopp, försvårar placeringen i estetiskt tilltalande mönster.
En av de intervjuade tjänstemännen menar att ingen annan byggnation påverkat landskapsbilden utanför bebyggda områden så mycket som vindkraftverk gjort, särskilt där verken står på höjder i terrängen (Intervju 14).

Infrastrukturens betydelse för lokaliseringen
Ett vanligt svar från de intervjuade på frågan varför det inte byggs fler verk i
Dalarna, är bristen på tillgänglig infrastruktur. Vägar behövs för att kunna
transportera verken på lastbil till platsen. Det krävs också ett elnät för att
leda strömmen från producent till brukare, från vindkraftverk till konsument.
I Sverige distribueras el först via stamnät, därefter via regionala nät samt
slutligen genom lokala nät. Ju mer lokalt och ju närmare brukaren desto mer
finmaskigt blir elnätet. Genom Sverige löper stamnätet, ägt av det statliga
affärsverket Svenska Kraftnät. För vindkraftsproducenter är det emellertid
förenat med stora begränsningar att använda dessa ledningar, trots att de
finns i närheten av flera goda vindlägen. Den existerande nätstrukturen är
helt enkelt inte anpassad för att distribuera småskalig produktion av el som
produceras på olika geografiska platser, vindkraft exempelvis. Det är konstruerat för att distribuera ström från stora anläggningar och förse städer och
industrier med el från storskaliga produktionsanläggningar, som exempelvis
vattenkraftverk vid de norrländska älvarna. Det krävs i storleksordningen
150 vindkraftverk för att det skall vara ekonomiskt motiverat för en exploatör att ansluta sig till stamnätet. De som bygger färre än 150 verk kan förvisso gå samman och dela på anslutningskostnaderna, men detta alternativ betraktas av exploatörerna mest som en teoretisk möjlighet. Projekten måste
pågå parallellt och tillstånd ges ungefär samtidigt: ”då krävs det att samtliga
projekt går i fas och att samtliga blir beviljade. Ju fler desto mer riskabelt att
någon inte får tillstånd” (Intervju 11).
De regionala näten, ägda av olika kraftbolag i Sverige, är tekniskt sett lättare
att ansluta till, än stamnätet. Enligt exploatörerna och tjänstemännen är de
dock snart fyllda till bristningsgränsen med ström (Intervju 8, 14). Att bygga
nya regionala nät är kostsamt och vanligtvis tar det också lång tid att först
fatta och sedan verkställa beslutet. Bristen på nätkapacitet är en begränsningsfaktor och ett hinder för fortsatt utbyggnad i stora delar av Dalarnas
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län. Det är också vanligt med stora avstånd från intressanta vindlägen till
platser där ledningar finns. Ett resultat av detta är att vindkraftverk inte hamnat där det blåser mest utan istället byggts där det funnits rimliga förutsättningar för exploatörer att ansluta till det regionala nätet (Intervju 20).
Det tydligaste exemplet på dessa begränsningar är Orsa kommun. Där finns
begränsad tillgång till elledningar och dessutom begränsat med ledigt utrymme i de som finns (Intervju 14). Situationen är inte unik för Orsa men
nämns ofta av de intervjuade eftersom det inom kommunen finns mycket
goda vindlägen

Storlekens betydelse för lokalisering
Några kilometer från Mora kommuns första vindkraftpark, Säliträdberget,
och kort tid efter att den invigts ansökte exploatören Dala Vind AB om tillstånd för etablering av ett dussintal vindkraftverk i ett närbeläget område,
Rossberget. Förutom denna etablering fanns det också planer från ytterligare
en exploatör att i närheten bygga vindkraft på en tredje plats, Bossberget.
Samtliga platser uppvisade goda vindvärden men eventuella vindkraftsetableringar riskerade samtidigt att påverka riksintresseområde Siljansringen
(för det rörliga friluftslivet). I samband med Dala Vinds samråd om vindkraft på Rossberget hände emellertid något.
Tjänstemän och politiker insatta i fallet berättar att samrådet blev ett vägskäl
där en politiskt okritisk och naiv inställning till vindkraften i Siljan utvecklades mot en större försiktighet. När de första ärendena prövades var det annorlunda. Då ”prövades varje fall individuellt, det fanns inte i fantasin att
man skulle se helheten. Då tittade vi med ett öga” (Intervju 18). Från att ha
betraktat prövningar av vindkraftparker som ”enkla” bygglovprövningar, i
jämförelse med exempelvis ett tillbygge på ett bostadshus, blev samrådet i
Rossberg starten på slutet för lokalisering av vindkraft i området.
När politikerna i Mora såg exploatörerna Dala Vinds och Wallenstams planer för området nordväst om Siljan började de bli fundersamma och tvekade
inför en fortsatt utbyggnad av vindkraften. Tjänstemännen oroades över
vindkraftverkslokaliseringar som skedde utan eftertanke och utan hänsyn till
andra värden, särskilt i unika miljöer där stora värden låg i det bevarade kultur- och naturlandskapet, som Siljansringen. Riskerna, menade tjänstemännen, tydliggjordes då verken vid Säliträdberget syntes mer och längre i verkligheten än vad man från kommunens sida hade föreställt sig vid handläggningen och prövningen av ansökan. Verken syntes dessutom till andra kommuner och detta i en kulturbygd med stora intressen inom turism (Intervju
18). Vindkraftverk lokaliserade utan eftertanke uppfattades som ett hot mot
den traditionella landskapsbilden. Frågan borde åtminstone utredas mer nog70

grant innan eventuella tillstånd beviljades, det gjorde man klart för exploatörerna.
Till en början fick tjänstemännen utstå en del kritik för deras uppfattning,
särskilt från exploatörerna (Intervju 18). Politikerna delade inte först tjänstemännens avvaktande linje, inte förrän de själva närmare fick se exploatörernas planer för området nordväst om Siljan (Intervju 17, 18). I efterhand är
politikerna medvetna om att det var tjänstemännen som betonade att vindkraft borde planeras, inte bara lokaliseras (Intervju 17). I Orsa är till exempel den intervjuade politikern tacksam över det faktum att inga verk ännu
byggts så att man från politiskt håll fått möjlighet att tänka till (Intervju 12).
Flera tjänsteman betonar i intervjuerna att det är av största betydelse att
vindkraftverken byggs i miljöer som ”tål” belastningen och där inte konkurrensen om landskapsbilden är lika påtaglig som den exempelvis är i Siljansringen, särskilt om det gäller många vindkraftverk. Att vindkraftverken måste placeras lämpligt påpekar de flesta av de intervjuade. Förutom att hänsyn
ska tas till effekterna av vindkraftens visuella konsekvenser förklarar de inte
närmare vad som karaktäriserar en lämplig placering. Mest handlar synpunkterna om vad man inte vill ha. En tjänsteman exemplifierar med situationen
som uppkommit i Västsverige och säger:
Jag har mycket att göra med konsulter från Skaraslätten. Det var ju halleluja
när de första vindkraftverken kom. Man tyckte det var så fantastiskt och det
var miljövänligt. Idag är det ju en helt förstörd miljö. Det är vindkraftverk
överallt, utan logik och system så landskapsbilder och sådant försvinner” (Intervju 15).

Vad som brukar menas med ett landskap som ”tål” belastningen är ett landskap som bedöms kunna bära nya element utan att karaktären på landskapet
påtagligt påverkas. Tåligheten är beroende på landskapstyp men också på
hur många verk som placeras där (Boverket 2009 s. 48).
Tjänstemän och politiker i Dalarna har således motiverats att ta ett helhetsgrepp kring vindkraftsetableringar allt eftersom vindkraftparkerna växt i
storlek. Dels har antalet verk blivit fler, dels har vindkraftverken blivit högre
(Intervju 5, 21). I Falun är utvecklingen tydlig. Först byggdes anläggningar
om fem verk i vardera park. Därefter beviljades tillstånd för femtio verk och
nyligen tillstyrktes planer på en park på nästan hundra verk. Vid nordvästra
Siljan, kring Sollerön och Gesunda, hoppas bland andra Dala Vind AB och
Wallenstam få bygga vindkraftparker i anslutning till tidigare bebyggda anläggningar. Även om de respektive parkerna var för sig är måttligt stora
(mellan två och 19 verk per park) uttrycker en tjänsteman farhågan att med
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alla verk byggda blir upplevelsen av området att det rör sig om en stor vindkraftpark (Intervju 18).
En tjänsteman menar att skillnaden mellan stora vindkraftparker och små
vindkraftparker är mer än bara skillnaden i antalet verk. Vid etableringar av
ett fåtal verk är landskapet fortfarande det samma men vindkraften är inkluderad. Vid stora parker är det snarare ett nytt landskap som växer fram (Intervju 1). I Falun anser inte tjänstemannen att de första vindkraftparkerna
med totalt fem plus fem verk har inkräktat på de ursprungliga landskapens
karaktär. Där är det fortfarande naturmiljöer men med inslag av vindkraft
(Intervju 1). Blir planerna på ett hundratal verk i Svartnäs verklighet, blir
den miljön att likna vid ett industrilandskap, till skillnad mot det skogslandskap som finns där idag, enligt flera intervjuade.

Ökat ifrågasättande
Efter att de första vindkraftverken byggdes har politiker och tjänstemän intagit en mer restriktiv hållning till ytterligare etableringar, särskilt i Mora
kommun. Den intervjuade politikern i Mora vill inte bidra till att upprepa de
misstag som begicks då Sveriges tätorter genomgick en moderniseringsvåg
och äldre centrala byggnader revs för att ersättas av den epokens tidstypiska
varuhus.
Jag vill om 20 år kunna säga, vi tog hänsyn till det här och det här, vi tog ett
fullt beslut. Det vill jag vara trygg med. Jag vill att det skall hålla över tiden
(Intervju 11).

Politikern säger också att omsorgen om en vindkraftsexploatör inte kan väga
tyngre än omsorgen om kommunen, därför får exploatörer som står på tur
vänta tills kommunen hunnit utreda frågan om ytterligare etableringar. En av
exploatörerna bekräftar och instämmer i att det generellt blivit svårare för
exploatörer att beviljas tillstånd. Utsikten till ett ”ja” är inte lika självklar och
processen tar också längre tid (Intervju 8).
Situationen i Falun och Orsa skiljer sig en aning från den i Mora. Varken i
Falun eller Orsa finns i nuläget planer på att bygga i känsliga och konfliktfyllda miljöer. Men även i dessa kommuner gör tjänstemän och politiker
bedömningen att de visuella konsekvenserna från de första verken blivit
större än väntat. Politikernas initiala förtjusning över vindkraften har avtagit,
möjligtvis som resultat av landskapspåverkan (Intervju 5, 6). I Orsa kommun
uttrycker en politiker tacksamhet över det faktum att inga verk ännu kommit
på plats (Intervju 12). Att beviljade tillstånd inom kort förfaller (på grund av
tidsskäl) bekymrar inte politikern, tvärtom: ”Det gör inget att bygglovet gått
ut, då kan vi börja om” (Intervju 14).
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Kommunledningar och förvaltningar har sedan de första verken byggdes
medvetandegjorts kring vindkraftverkens storlek och visuella effekter. Flera
av de intervjuade menar att vissa av de första vindkraftparkerna i länet kanske inte hade beviljats tillstånd om processen ägt rum senare, å ena sidan. Å
andra sidan hade man heller inte lärt sig av de misstag som då inte begåtts.
Det speciella är inte att själva planeringen görs för första gången och att
kommunledningar av det skälet blir osäkra (Sahlin-Andersson 1986). Det
speciella är att vindkraftverk är ett nytt unikt inslag i ett skogslandskap som
sett likadant ut i århundraden och där det är svårt att överblicka konsekvenserna av denna nyordning.

Behovet av undersökningar
Etableringen av vindkraft i länet tar fart. På läns- och kommunal nivå vill
man därför försöka förstå hur allmänheten upplever vindkraftverk i landskapet. Detta efter att man förstått att vindkraftverken syns längre än man föreställt sig. Undersökningar har gjorts i samtliga kommuner men på lite olika
vis.
I Falu kommun har två projektanställda tjänstemän genomfört samrådsmöten
i ett antal mindre samhällen i kommunen, tillsammans med ett antal intresseföreningar/byalag. Resultatet från dessa möten utgör stommen till en tematisk eller fördjupad översiktsplan kring vindkraft (Intervju 1).
Med anledning av turismens stora betydelse för området runt Siljan och i
samband med arbetet med vindbruksplanen lät Mora kommun undersöka
besökares inställning till vindkraft i regionen. Syftet var att förstå om framtida etableringar skulle avhålla de tillfrågade från återbesök i Siljansregionen.
En projektanställd tjänsteman gjorde en enkätstudie som bestod av fem frågor och ställde dessa till drygt ettusen turister. Frågorna handlade i korthet
om vad besökarna uppskattade med Siljan, vilken uppfattning de hade om
vindkraft, vad som var en acceptabel nivå för utbyggnad samt om en utbyggnad påverkade viljan att återvända till regionen. Resultatet visade att
ytterst få skulle avstå från återbesök på grund av en vindkraftsutbyggnad. Att
vyn kring Siljan har en central roll för kommunens image bekräftades, men
inget i studien pekar på att turisterna skulle tveka att återvända till platsen på
grund av framtida vindkraftverk i horisonten (Mora kommun 2010).
Turismindustrin i Siljansområdet omsätter mer än tjugo miljarder kronor per
år och i Mora är kommuledningen rädd för att även en liten minskning av
antalet besökare skulle få stora negativa ekonomiska konsekvenser (Intervju
15). Slutsatserna i rapporten överraskade kommunledningen som heller inte
vågade lita på studiens resultat. Turismen spelar en alldeles för stor ekonomisk roll för att kommunen ska ha modet att utmana den utifrån en enkätstu73

die gjord under några sommarmånader. Hur besöksnäringen påverkas av
vindkraftverk har inte studerats i någon större utsträckning i Sverige. Den
intervjuade politikern säger att bristen på liknande undersökningar gör det
vanskligt att bekräfta, eller falsifiera uppgifterna i rapporten (Intervju 17).
Trots att undersökningen är genomförd av Mora kommun själv tas alltså inte
resultatet på allvar. Eller är det kanske på grund av studiens kvalitet som
kommunen tvekar? Studien som Mora kommun lät genomföra håller en låg
nivå. Studiens metodik förklaras inte och slutsatserna är tunna. Studien når
slutsatsen att besökare vill återvända till bygden trots vindkraftverk i närområdet men tjänstemännen verkar emellertid vilja dra slutsatsen att turisternas
lust att återvända till Siljanregionen i så fall förutsätter att utbyggnaden av
vindkraft sker med måtta. Man skriver:
Den stora andelen turister som uppger att de kommer att återvänta till Siljansbygden, även om utbyggnaden fortsätter, får nog kopplas till att man förutsätter att den fortsatta utbyggnaden görs med hänsyn till landskapet och så
att utbyggnaden görs i spridda grupper för att undvika inringningseffekt. En
fortsatt utbyggnad är ok men bör noga planeras” (Turisters attityder till vindkraftsanläggningar Mora, Rapport 2010)

Den projektanställda och för studien ansvariga tjänstemannen verkar inte
våga dra andra slutsatser än att för många vindkraftverk skulle vara till skada
för turismsektorn i Mora. Slutsatsen är dock svår att belägga utifrån rapportens empiri. Ingen av intervjupersonerna med insyn i Moras vindkraftsplaner
kritiserar heller studiens kvalité under intervjuerna. Av en politiker i Mora
beskrivs studien som det senaste och främsta som producerats kring vindkraft och turism i Sverige (Intervju 17).
Orsa kommun har genomfört dialogmöten med kommuninvånarna. Dels har
husbebyggelse på sjönära tomter, dels har vindkraftsutbyggnaden diskuterats. En sammanfattning har därefter publicerats på kommunens hemsida.
Formen och resultatet från dialogmötena sägs ha varit en besvikelse eftersom
få medborgare har engagerat sig (Intervju 15).
Hur kommunledningen försökt engagera kommuninvånarna förklaras dock
inte av de intervjuade. Det är ju en sak att klaga över dålig uppslutning och
sedan ta de beslut som man tycker är bra, en annan att aktivt medverka till
att frågan når så många som möjligt och engagera sig för att lyfta in frågan
till debatt med engagerade lokalinvånare. Att ta dålig uppslutning som intäkt
för att belutsfattande organ kan göra som de behagar förklaras närmare i
Sherry Arnsteins (1969) typologi över medborgares delaktighet i politiska
beslut. Situationen från Orsa skulle i så fall vara ett typexempel på en planeringsform där medborgarna har liten eller inget inflytande i beslutsprocessen.
74

Turismsektorn är betydelsefull för Mora och Orsa och bilden över Siljan och
de “orörda” blåa bergen i horisonten är en viktig symbolbild för regionen
(Intervju 18). Med hjälp av en inhyrd konsult har fem kommuner i Siljansregionen, bland annat Mora och Orsa kommuner, tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna samt Siljan Turism tagit fram en landskapsbedömning för området runt Siljan. Arbetet har föranletts av det tilltagande exploateringsintresset
för vindkraft i området. Förutom en skriftlig rapport genomfördes ett antal
möten med både tjänstemän, politiker och allmänhet. Det skapades också ett
elektroniskt forum för inlägg och diskussioner. Rapporten som publicerades
år 2010 är tänkt att vara ett ”bollplank” och underlagsmaterial till kommunerna inför deras framtida hantering och syn på vindkraften (Intervju 21).

Lokalisering - andra orsaker
Att vindkraft är en ung, fortfarande oetablerad och förhållandevis oprövad
verksamhet i Dalarna tydliggörs bland annat på kommunledningarnas och
kommunförvaltningarnas agerande. Det märks också i relationerna mellan
olika aktörer. Situtionen förvärras också av att vindkraften ofta ses som så
självklart och problemfritt att det inte behöver diskuteras, ett “politiskt korrekt” projekt.

En oetablerad bransch
Bara för några år sedan fanns en ”aningslöshet” hos alla parter i vindkraftsbranschen (Intervju 21). De flesta av de intervjuade menar att så gott som
samtliga aktörer i början av 2000-talet varit okunniga men att kunskapsnivån
generellt har förbättrats. Dock finns en del att förbättra. En tjänsteman på
länsnivå uttrycker det på följande vis.
Det finns en, jag vet inte hur jag skall uttrycka det här, fortfarande en ganska
stor möjlighet för vindkraftexploatörer i Dalarna att öka sin professionalism.
Alltså, att hantera de diskussioner och den planering som de själva måste
göra för att tillgodose kommunernas och myndigeternas krav på ett bättre
sätt”(Intervju 21).

Tjänstemannen tar som exempel att vissa exploatörer föreställer sig att direktkontakter med regeringens vindkraftssamordnare kan leda till ett ”övertag” mot tjänstemän på lokal nivå. Regeringens vindkraftsamordnare för
Mellansverige är Olof Johansson – före detta partiledare för Centerpartiet.
Hans uppdrag är att verka för att strukturella hinder identifieras för att underlätta etableringen av vindkraft. Flera av de intervjuade tjänstemännen bekräftar att kontakter med Olof Johansson görs som ett försök från exploatörernas
sida att pressa myndigheterna ”vid minsta lilla grus i maskineriet” (Intervju
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20). Att i skrämseltaktiska syften använda regeringskontakter skulle inte
förekomma i andra branscher. Företrädare från andra näringar skulle heller
inte mästra vid tjänstemännens förfrågningar om bakgrunds- och utredningsmaterial. I vindkraftsbranschen ifrågasätter exploatörerna ofta myndigheternas arbete: ”Ni ska inte behöva det här, ni ska bara ta beslut” (Intervju
21). I andra närliggande branscher finns det enligt den intervjuade en betydligt bättre förståelse för vad myndigheterna behöver överväga inför beslut,
och att man som exploatör måste förse myndigheterna med det underlagsmaterial som efterfrågas (Intervju 21).
Vindkraftsexploatörerna anser å sin sida att det fortfarande finns stora förbättringsbehov i myndigheternas sätt att hantera tillståndsprocessen. En av
exploatörerna menar att vindkraftssamordnaren haft ”både det ena och andra
att säga till Länsstyrelsen” (Intervju 8). Exploatörerna har stundtals haft svårt
att se syftet med de utredningar och kompletteringar myndigheter krävt. Det
har också varit besvärligt att uppfatta myndigheternas kravnivåer. I vissa fall
har anmärkningarna i ansökningshandlingarna varit av bagatellartad karaktär. En av de intervjuade exploatörerna tycker också det är frustrerande att
utreda förhållandevis betydelselösa förhållanden vid etableringen av vindkraft (Intervju 11).
Att begära in, enligt exploatören, “onödiga” uppgifter kan ju indikera att
prövningsmyndigheten behöver bedöma fler aspekter relevanta för helheten
än vad den som behöver ge uppgifterna förstår. Det kan också indikera en
osäkerhet i beslutsorganisationen. För att staga upp beslut som i grund och
botten tas med “magkänsla” vill man ha ett underlag som kan kvantifieras så
mycket som möjligt och som stämmer med bilden hur beslut “bör tas, det ger
en känsla av säkerhet (Sahlin-Andersson 1986 s. 27).
Kommunerna och Länsstyrelsen anser också att när vindkraften var ny för
länet efterfrågades fler utredningar än vad som visade sig vara nödvändigt.
En tjänsteman på länsnivå förtydligar:
I början var det så nytt att vi inte riktigt visste vad vi skulle ställa för krav kanske, in i minsta detalj. Det börjar så smått sätta sig. Om du haft några prövningar, då börjar du också se vad som är en bra lokalisering och inte. Där störs
folk, där är det fåglar mm. Vi börjar få en liten känsla för det (Intervju 19).

Exploatörer och myndigheter är trots allt överens kring vissa problematiska
områden runt tillståndsgivningen. Att exempelvis definiera sakägare är komplicerat, likaså att avgöra vilka parter som ska ingå i remissomgången. Vindkraftverk kan verka störande på två mils avstånd men inte i någon större
utsträckning påverka de närboende. Vilka blir sakägare då? Falu kommun
använder exempelvis en egen definition (inom 400 meter från verken) vid
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bedömning av vilka markägare som är sakägare (Intervju 5). Exploatörer tar
ofta för givet att myndigheterna har kunskap kring vilka som ska svara på en
remiss. Myndigheterna är emellertid själva osäkra på vilka som skall höras i
remisskedet. En tjänsteman på länsnivå förklarar att det handlar om att fortsätta skapa rutiner (Intervju 19).
Inte bara exploatörer och myndigheter har stundtals svårt att förstå varandra.
Inom en och samma myndighet finns också kommunikationsproblem. Exempelvis har det förekommit att Länsstyrelsens olika enheter samtidigt har
utrett ett områdes förutsättningar för två separata användningsområden,
bland annat vid Kyrkberget i Mora kommun. Samtidigt som Länsstyrelsen
behandlade en ansökan om vindkraft utreddes förutsättningarna för naturreservatsbildning. En av de intervjuade politikerna påtalar att Länsstyrelsens
olika avdelningar också kan ge olika direktiv till kommunen. Kommunen
kan uppmanas att snarast besvara en remiss medan en annan enhet istället
uppmanar kommunen att först utreda frågan och därefter yttra sig. Detta är
frustrerande och vilseledande, enligt politikern (Intervju 17).

Partiskhet och ensamma tjänstemän
Enligt nuvarande lagstiftning är det den sökande som ska ta fram det mesta
av relevant underlagsmaterial, inte myndigheterna. Bland annat för att det
innebär stora kostnader att utreda och det är kostnader som inte bör tas från
allmänna medel. Flera av de intervjuade tjänstemännen påtalar det problematiska i att exploatörerna själva skriver sina ansökningar och gör sina utredningar. Dels för att en vindkraftparks samtliga konsekvenser är komplicerade
att utreda. En tjänsteman på länsnivå menar att det inte är rimligt att exploatörerna själva ska redovisa detta, det är att ställa för höga krav (Intervju 19).
Dels menar tjänstemännen att den starka drivkraften att exploatera platsen
kan leda till att exploatörerna underskattar aspekter som talar emot etableringsplanerna. Flera av de intervjuade tjänstemännen menar också att de har
sett skevheter i utredningsmaterial som varit till exploatörernas fördel.
För små kommuner med begränsade resurser blir frågan om utredningskapacitet särskilt betydelsefull. I mindre kommuner är det inte en självklarhet att
en enskild tjänsteman, ofta med flera olika ansvarsområden har tid eller kunskaper att granska och kontrollera exploatörernas utredningsmaterial. Problemet gäller för många olika miljötillstånd. En kommunal tjänsteman säger:
Det är ett dilemma i all sådan här verksamhet. Allt miljöarbete går ut på att
en exploatör skriver sin tillståndsansökan och sin MKB, sedan är det upp till
oss att kolla det här. Är det viktigt eller inte? Det betyder att vi måste ha mer
kunskap än de har eller så har vi inte det. Vi kan ha mer erfarenhet och kanske kan säga - ja, vi vill nog att ni skall komplettera det här och det här. Det
kräver dock en del av oss (Intervju 14).
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Gränsvärden och andra enklare data jämförs med vad lagen säger, därefter
med vad som står i de allmänna rekommendationerna från Boverket och
Naturvårdsverket. En mer omfattande utredning hinns inte alltid med enligt
en tjänsteman (Intervju 15).
Kommunernas bristande utredningsförmåga kan också bero på relationen
mellan tjänstemän och politiker samt påtryckningar från de senare. Flera av
de intervjuade tjänstemännen är ense om att vindkraft under hela 2000-talet
varit mycket omtyckt från både lokalt och centralt politiskt håll. De menar
dock att argumenten för ökad vindkraftsetablering inte i tillräcklig utsträckning diskuteras och prövas. Politikerna uppskattar inte alltid tjänstemän som
föreslår fördjupad analys (Intervju 15). Särskilt svårt kan det bli för den enskilda tjänstemannen om kommunens fullmäktige och/eller några av de mer
tongivande politikerna är drivande i en specifik vindkraftsetablering. Att i
det läget se brister i etableringen eller uppmana till alternativa lokaliseringar
kräver stort mod (Intervju 15). Tjänstemannen, som tar fram beslutsunderlaget, kan i ett sådant läge uppmanas av politikerna att ”inte lägga så mycket
tid på det där” (Intervju 14). De intervjuade tjänstemännen menar att man
ändå måste orka med att utreda så grundligt som förutsättningarna tillåter
och därefter våga leverera den analys som tjänstemannen gjort, oavsett vilka
slutsatser som dragits.
Särskilt tufft att leverera “obekväma” påståenden verkar det vara inom ett
politikområd där det finns en uppfattning om vad som är riktigt. Att säga nej
till vindkraft anses som politiskt inkorrekt. Under det senaste decenniet har
det varit närmast tabu att ha invändningar och ställa frågor som kan uppfatttas som negativa för en vindkraftsutbyggnad. Detta gör tjänstemmanens redan svåra planerarroll än mer problematisk (Cambpell 2003 s. 440)
Tjänstemännen i Mora och Orsa påtalar att riskerna med exploatörernas indirekta påtryckningar genom vinklade ansökningar skulle minska om utredningsarbetet utfördes av kommunerna eller länsstyrelserna själva, som ju har
större trovärdighet då de inte uppfattas som partiska. Vanligtvis äger de heller inte mark eller vindkraftbolag. Byborna skulle därför ha anledning att i
högre utsträckning lita på kommunens eller länsstyrelsens slutsatser kring
framtida etableringar, jämfört med vad som blir fallet när exploatörerna själva utreder (Intervju 15). Utredningar vid etablering av vindkraft som görs av
kommun eller länsstyrelse behöver ju heller inte belasta offentlig budget.
Exploatören kan fortfarande stå för kostnaderna. Det krävs dock lagändringar i miljöbalken för att detta ska kunna genomföras.
Ett intryck från intervjustudien är också att relationen mellan tjänstemän och
politiker påverkas, dels av storleken på kommun, dels av olika individers
informella styrka. I mindre kommuner, som Orsa exempelvis, är det korta
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avstånd och gott om informella kontakter mellan tjänstemän och politiker.
Samma formuleringar användes till och med av tjänstemän och politiker vid
två helt separata intervjusituationer. Där verkade politikerna vara de som
lyssnade på tjänstemännen och inte tvärtom. I Falun argumenterar politikerna mer utifrån en ideologisk övertygelse och tjänstemännen har den rådgivande funktionen.

Sammanfattning
Slutsatserna kring lokalisering av vindkraftverk i de undersökta kommunerna är bland annat att de första områdena för vindkraftsetablering inte valdes
primärt för att minimera landskapspåverkan. Den verkar inte ha varit någon
särskilt central fråga för politikerna. Först när vindkraftverken byggdes insåg
man deras upplevda storlek. I takt med att fler exploatörer visade intresse
växte också oron kring vindkraftens eventuella konsekvenser för andra näringar, främst turismen. Att tillståndsbevilja vindkraftverk visade sig dessutom mer problematiskt än vad tjänstemän och politiker anat. Vindkraftsprövningar i de tre kommunerna har förändrats från att behandlas som relativt
okomplicerade bygglovsärenden till att bli en del av kommunernas översiktliga fysiska planering. Vägen dit skulle innebära behov av undersökningar av
den sociala acceptansen, varav somliga håller bristande kvalitet.
Att sökande och tillståndsgivare inte alltid förstår varandra är inte så egendomligt med tanke på den korta vindkraftshistorik som finns i länet. Rollerna
och rutinerna har inte satt sig. Tillståndsgivare anser att sökande kan uppträda mer professionellt och bättre förstå myndigheternas behov av underlagsmaterial. Samtidigt är det inte så svårt att föreställa sig att myndigheter som
nyligen tagit sig an uppgiften med att tillståndsbevilja vindkraft kanske inte
alltid vet vad de vill ha.
Att politiker varit ivriga vindkraftsförespråkare bekräftas av i stort sett samtliga intervjuade. Särskilt tydligt tycks detta ha varit för några år sedan då
vindkraften var ett nytt inslag i länet. Vindkraft har haft en stark politisk
attraktivitet vilket kan ha bidragit till att tjänstemän uppmanats att lokalt
verka för en så enkel tillståndsgivning som möjligt, utan större hänsyn till
andra värden eller intressen. Historiken över tillståndsgivningen verkar dock
indikera att den initiala förtjusningen kring vindkraft ersatts av en större
eftertänksamhet, både från tjänstemanna- och politikerhåll. Kommunerna ser
också att man beviljat tillstånd som man idag anser tveksamma.
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7 LOKALSAMHÄLLETS ACCEPTANS

Teorin om ”social acceptance” identifierar en klyfta mellan å ena sidan allmänhetens positiva inställning till produktion av förnyelsebar energi och å
andra sidan lokalsamhällens motstånd till konkreta etableringsplaner. Motståndet har bland annat att göra med lokalsamhällets inflytande i tillståndsoch beslutsprocessen och fördelningen av vindkraftverkens för- och nackdelar (Wüstenhagen m.fl. 2007).
Teorin utgår från ett rättviseperspektiv och använder begreppen proceduriell
samt distributionell rättvisa. Det vill säga, ”känner” berörda att processen
inkluderar dem och ”känner” man som närboende att vindkraften inte ensidigt gynnar ägaren av verken. I detta kapitel analyseras öppenheten i tillståndsproceduren samt fördelningen av vindkraftens för- och nackdelar utifrån lokalsamhällets perspektiv.

Relationen med kommunen i tillståndsprocessen
Tillståndsproceduren är något olika beroende på vindkraftparkens storlek
men formellt sker den första kontakten mellan lokalsamhälle och kommun
vid ett så kallat samråd. Tjänstemän eller politiker brukar då närvara för att
få en första allmän uppfattning om vad berörda tycker. Exploatörerna annonserar och bjuder in till samråd i det samhälle eller den by som finns närmast
de planerade verken. Samrådet har som utgångspunkt ett PM, en samrådsversion, som exploatören tagit fram. Det är ett förslag på lokalisering, storlek på verk med mera. Därefter är avsikten att samrådet leder fram till diskussioner och synpunkter på uppgifterna i samrådsversionen. I Svartnäs sågs
dock samrådsversionen av majoriteten av byborna inte som ett utkast utan
som att etableringen var ett fullbordat faktum (Intervju 7).
Flera av de intervjuade nämner också det problematiska, men vanligt förekommande, att det vid samrådsmöten ofta är svårt att gentemot majoriteten
ge uttryck för några avvikande åsikter. Det är förstås svårt att säga om sådana helt saknas eller om åhörare med avvikande åsikter inte öppet vill eller
vågar deklarera sina uppfattningar. Mönstret verkar gälla både vid etableringar som har ett stort lokalt stöd och etableringar som har stort lokalt motstånd. Knappt något motstånd hördes exempelvis vid etableringen i Sörskog
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i Falu kommun (Intervju 3) och knappt något positivt hördes kring etableringen i Svartnäs (Intervju 7).
Situationen med en lokalbefolkning som inte förstår processen verkar inte
vara unik för Svartnäs. En tjänsteman i Falun menar att det hos allmänheten
överlag finns en bristande insikt i skillnaden mellan samråd respektive remiss. Konsekvensen av detta är att det negativt påverkar lokalbefolkningens
möjligheter att göra sina röster hörda. Tjänstemannan förklarar:
Men, alltså, jag kan uppleva lite grand att många inte förstår hur det här går
till. För man har ju ett samrådsskede och då skall man yttra sig till exploatören, sedan har man ett remisskede, då skall man yttra sig till myndigheten.
Och då är det många som säger, jag har ju redan sagt vad jag tycker, behöver
jag göra det en gång till? Jag skulle vilja att fler kom in i remisskedet. Vid
samrådsskedet har man inget färdigt förslag, man har ett utkast. Tanken med
den är att alla synpunkter skall in och då skall man påverka hur den här ansökan kommer se ut. Och sen kommer remissen. Var det ok som man gjorde?
Det är egentligen en fråga tillbaka till alla dem som yttrade sig i samrådsskedet. Var det här ok? Tog de hänsyn till era synpunkter? Eller, vill ni ha mer
ändringar? Då skulle vi vilja veta om det är tillräckligt men då är det väldigt
tyst. Vi får inte in några remisser, inte någonting (Intervju 6).

Detta är en allvarlig kritik av möjligheten att få ett brett och aktivt deltagande i processen. Om det bara är de särintressen som har liknande syn på etableringen eller kunskap om processen som kommer till tals, förloras möjligheterna att forma etableringen efter de önskemål och synpunkter som finns
från samtliga särintressen (Wüstenhagen m.fl. 2007). Citatet säger också
något om hur tjänstemannen ser på sin uppgift. Tjänstemannen noterar, och
accepterar, att medborgarna inte är insatta i tillståndsproceduren men verkar
inte se kommunförvaltningens eventuella roll att verka för en förändring.
Överlag är intrycket att kommunerna är rädda, eller ointresserad, att förklara
processen för medborgarna. En möjlig förklaring är att det handlar om bristen på pedagogisk kompetens, en annan förklaring kan vara att kommunernas farhågor är att bli anklagad för partiskhet. Kommunala tjänstemän får
ibland höra önskemålet om att kommunen skulle kunna fungera som medlare
mellan lokalsamhälle och exploatör. Enligt en av de intervjuade tjänstemännen är detta dock inte en lämplig uppgift för den kommunala organisationen.
Kommunen får förklara hur man gör för att kontakta exploatören och också
vad kommunen inte hjälper till med. Man vill ofta att kommunen är en mellanhand mellan byn och företaget, och medla, men det fungerar inte så. Ta
den kontakten istället själv. Man kan förklara kommunens roll men också vad
de måste göra själva (Intervju 1).

Förutom sin roll i tillståndsprövningen har kommunerna stora möjligheter att
ge sin syn på etableringen i samband med samråd och informella möten.
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Men kommunerna vill tydligen inte agera ställföreträdare för lokalsamhällen
som inte kommer överens med exploatörer. Att lokalsamhällets olika åsikter
kommer fram i processen blir då en fråga för lokalsamhället självt och ansvaret deras eget (Wüstenhagen m.fl. 2007). Något stöd utifrån verkar inte
lokalsamhällena heller kunna räkna med och tjänstemännen ser det inte som
kommunens uppgift att bistå bybor att professionellt formulera sin åsikter.
Möjligheten att hävda sina intressen påverkas då av hur resursstarka och
motiverade individerna i lokalsamhället är att driva en linje för eller mot
exploatörens etableringsplaner (Sandercock 1998 s. 96). I praktiken blir det
stora skillnader för en lokalbefolkning och en exploatöri i att hävda sina
intressen. En tjänsteman på Länsstyrelsen ger följande omdöme om de exploatörer som nu bygger vindkraft:
Och sen är det ju så att de vindkraftparker som byggs nu, det är ju ganska
starka bolag och de har jurister, advokater, de har ett otroligt gäng med sig
som gemene man faktiskt inte kan komma så långt med. Då krävs det att man
går samman och får samma resurser och så är det ju inte alltid (Intervju 19).

En lokalbefolkning som motsätter sig planer på exploatering får både vara
beredd kraftsamla själva och kan dessutom förvänta sig ett tufft motstånd.
Det blir förstår än svårare för ett lokalsamhälle att föra fram sina åsikter om
det finns många olika synpunkter att foga samman. I Svartnäs vill majoriteten av byborna inte ha verken i närheten av byn men det är inte så att alla
fastighetsägare är totalt eniga i sitt motstånd, det finns nyanser. I Svartnäs,
som på andra ställen, finns det generellt skillnader i acceptans mellan permanent- och fritidsboende. De senare visar ingen eller låg acceptans. I
Svartnäs är en betydande andel av lokalbefolkningen fritidshusägare vilket
försvårat arbetet med att komma fram till en gemensam ståndpunkt. Falupolitikerna lät dock byborna förstå att krav på förändringar endast kan drivas
från kommunpolitiskt håll om byn enades kring en linje. Enligt den intervjuade ledamoten sa politikerna då:
Man kommer säga ja till det här. Det finns ingen chans att vi kan säga nej till
sådant här, det är det ingen som gör. Men, kan ni komma överens om en
ståndpunkt och lägga fram för oss, sa kommunalrådet, då kan vi vara med
och påverka, skriva villkor till det här (Intervju 7).

Lokalboendes uppfattningar om vindkraft är inte statiska, de förändras
(Hammarlund 1997). Vid etableringen av vindkraftverken i Sörskog menar
en ledamot av intresseföreningen att den positiva acceptenansen spreds i
lokalsamhället (Intervju 3). En kommunal tjänstemän för ett liknande resonemang och säger: “Man blir positivt inställd om grannen pratar med mig
och vi har pratat om det tidigare i veckan. Vi har haft en diskussion om hur

82

det skulle se ut. Tillsammans bildar man en positiv inställning till det där
projektet” (Intervju 1).
Det är därför förvånande att Falu kommun inte mer aktivt engagerar sig för
att bistå byborna i Svartnäs i processen att planera inför en eventuell etablering. Det är också uppenbart att kommunen vill nedtona sin egen roll och
betydelse i tillståndsprocessen genom att peka på att etableringen omöjligen
kan stoppas, åtminstone inte på kommunens initiativ. Smärre justeringar kan
eventuellt drivas av kommunen men inte så mycket mer. Politikernas och
tjänstemännen ambitioner att lyssna på lokalbefolkningens olika åsikter syns
därför begränsade. Kommunorganisationen har lång väg att gå för att nå en
beslutsmodell som på allvar inkluderar berördas åsikter, på lika villkor, och
där besluten stimulerar till social learning (Friedmann 1987 s. 82).

Relationen med exploatören i tillståndsprocessen
Överlag är de intervjuades uppfattningar att lokalboende har svårt att förstå
tillståndsproceduren. Lagförändringen som kom år 2009 anses ytterligare
försämra förutsättningarna. Lagförändringen har resulterat i att en större del
av prövningen nu görs av länsstyrelserna. Kommunernas roll har blivit att
avslå eller tillstyrka etableringar. Avståndet för allmänheten, både bildligt
och bokstavligt, är oftast större till en avdelning på länsstyrelsen än vad den
är till ett stadsbyggnadskontor i ett stadshus. Av bland annat det skälet är det
relevant att betrakta lokalsamhällets relation till och stöd för exploatören och
etableringsplanerna.
I stort sett samtliga intervjuade säger att etableringsprocessen förenklas om
det finns ett lokalt stöd för vinkraftsetableringen. Den juridiska prövningen
och den formella handläggningen ska vara den samma men en av de intervjuade politikerna menar att den lokala acceptansen underlättar själva beslutsfattandet (Intervju 9). Etableringar som drivs framåt av lokala krafter
och som har ett brett stöd från har också bättre förutsättningar att förstärka
sin redan positiva “image” (Toke 2002).
Det kan också vara tvärtom, att etableringen av vindkraft drivs av okända
exploatörer och där de boende överrumplas av planerna. En tjänsteman pekar
på skillnaderna varifrån idéerna kommer och ser dessutom paralleller till
storleken och kraften hos olika exploatörer.
Det är en jäkla skillnad om det kommer underifrån eller överifrån. Bolagen
kommer och kör fram. Som liten människa känner jag mig överkörd och att
ingen lyssnar på det jag säger. De lyssnar på orden men bryr sig inte i dem.
Det styr nog mycket (Intervju 5).
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Vid top down etableringar är lokalsamhällets inflytande och insyn i processen inte större än vad lagen föreskriver (Toke 2002). En annan tjänsteman tar
etableringen i Svartnäs som exempel och menar att det är det ojämlika styrkeförhållandet mellan exploatör och lokalbefolkning som är orsaken till bybornas skepsis:
I byn har man inte haft något att säga till om utan en dag kommer någon och
säger att de skall sätta upp en massa vindkraftverk. Det finns mycket pengar
och man är en liten människa då och kan inte sätta mycket emot. Jag tror det
har med saken att göra (Intervju 1).

Även politikerna i Falun har noterat skillnaderna avseende hur mycket lokalsamhället inkluderas i processen, beroende på exploatör. En politiker i Falun
menar att äldre starka bolag med stort markinnehav inte har incitament att
involvera lokalsamhället i processen, de behöver inte vara så smidiga då de
inte är i behov av några grannars tillstyrkan (Intervju 10). Dessutom påverkar företagens historik vanan, eller ovanan, att inte inkludera lokalsamhället
i processen.
För mig är det ganska mycket en bolagstradition, det finns ju andra krafter
som verkar i annan riktning men ett bolag har väl den filosofin att man vill
äga sin egen fråga och sin utrustning och sköta sig ganska fritt från lokalsamhället (Intervju 9).

Historiken, markägostrukturen och storleken på bolaget verkar ha betydelse
för incitamentet att involvera en lokalbefolkning. En annan förklaring som
också kan påverka relationen mellan explotör och lokalsamhälle har att göra
med exploatörens resurser och kalkylerandet med rättslig överprövning. I
Svartnäsfallet säger en tjänsteman att kommunen försökt få Bergvik skog att
reducera antalet verk men att detta inte givit något resultat, inte än.
Vi har försökt sprattla redan nu men de står på sig och går in med en slags
maxansökan. Om de är beredda att backa, det vet vi inte. Om det är taktik och
de sen tänker ta bort några här och där för att sen hävda att de tagit hänsyn.
Det har jag ingen aning om (Intervju 5).

En intervjuad falupolitiker vill inte utesluta att en juridisk process som blir
resultatet av situationen: ”den yttersta spetsen är ju att man får driva till högre instans. Jag tycker signalerna varit väldigt tydliga från kommunstyrelsen
och från nämnden att ett av bergen ska undantas” (Intervju 10).
Delar av marken som Bergvik skog vill nyttja har dock Falu kommun varit
med om att peka ut som riksintresseområde för vindkraft. Den processen
skulle förstås lyftas fram i en juridisk överklagandeprocess och då vara till
kommunens nackdel, eftersom de har tillstyrkt etableringsplaner av vindkraft
84

i delar av området (se vidare kapitel åtta). Vad situationen i Falun annars ger
uttryck för, är att resursstarka bolag med egen mark verkar ha mindre motivation att göra såväl bybor som kommunen delaktiga i processen. Om det
beror på att de inte vill eller inte kan, på grund sin historik (Carlman 1990)
besvaras inte i detta arbete. Olika bolag verkar ha olika motivation att inkludera lokalbefolkningen. Tillvägagångssättet kan också variera.

Första mötet med exploatören
Exploatören inkluderar formellt lokalbefolkningen via samråd. I Svartnäs var
byborna inte nöjda efter det första samrådet. Ledamoten i intresseföreningen
summerar: ”Det var ingen som gick därifrån nöjd, det tror jag inte, varken
Bergvik skog eller vi” (Intervju 7). De boende var kritiska till både mötets
innehåll och dess form. Ledamoten igen: ”Bergvik skog skulle vara bättre
pålästa och det skulle inte varit så mycket föreläsning som det blev. De stod
och rabblade om vad det var för något, det kunde varit på en annan nivå”
(Intervju 7). ”Rabblandet” var frågor utifrån ett generellt perspektiv (som
exempelvis vindkraftens fördelar för miljön) men åhörarna önskade snarare
information angående den aktuella etableringen.
Bergvik skog argumenterade vid det första samrådet utifrån ett sociopolitiskt
perspektiv (Wüstenhagen m.fl. 2007). Lagar, internationella överenskommelser och vilka fördelar vindkraften generellt åstadkom för miljön hamnade
i centrum. De boende önskade istället ett lokalt perspektiv på etableringen.
Vad skulle fördelarna och konsekvenserna bli för Svartnäs om vindkraftverken byggdes? Ett intryck från samtal med exploatörer, lokalbefolkning och
tjänstemän, är att ju mer lokalsamhället är engagerat i etableringen desto mer
fokuserar exploatören på den aktuella etableringen, och omvänt. Positioneringen när det gäller vindkraftsetableringar är inte sällan relaterad till det
ekonomiska utbytet deltagarna får av etableringen (Intervju 14). Exempelvis
är markägare som kan räkna med markarrende vanligtvis mycket positiva.
Möjligheterna till lokalt andelsägande anses också attraktivt (Intervju 7).
Samma mönster syns även i ansökningshandlingarna och i exploatörernas
motiveringar till platsval. Finns det få eller inga konkreta fördelar för lokalsamhället väljer exploatören oftast att skriva om generella och globala miljöförbätringar som uppnås med vindkraft.
Samrådsmöten kan se olika ut, alltifrån det traditionella mötet där exploatörerna föreläser om vindkraft till ”mingelvarianter” där exploatörerna enskilt
pratar med de besökande. Vid Bergviks skogs efterföljande samråd med
byborna ändrades upplägget. Föreläsningsformen fick utgå och man valde en
variant där besökarna kunde känna sig mer avslappnade. Istället för att de
närvarande skulle sitta och lyssna på en föreläsande person hade besökarna
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och representanterna från Bergvik skog enskilda samtal med varandra. När
”mingelvarianten” från detta senare samråd beskrivs för en tjänsteman på
Länsstyrelsen framkommer det att det blivit allt vanligare att samråd skräddarsys efter målgruppen. Exempelvis kan det vara ett samråd bara för dem
som är intresserade av en speciellt avgränsad plats, en fäbodmiljö exempelvis, och ett annat samråd för dem som är intresserade av en speciell fråga,
buller exempelvis. Jämfört med att hålla ett samråd för alla kan exploatören
vid skräddarsydda samråd enklare avgränsa informationen och fokusera på
ett begränsat antal frågor som gäller åhörarna (Intervju 19).
Att exploatörer inte väljer föreläsningsform utan istället en mingelvariant
underlättar förstås för den besökare som vill ha svar på specifika frågor men
som känner sig obekväm att ställa dessa inför en större publik. Samtidigt
missar besökarna möjligheterna att få del av och komplettera varandras funderingar (Wolsink 2007). Om det i lokalsamhället finns interna motsättningar till vindkraftsplanerna finns en risk att konflikterna inte blir lösta utan
tvärtom förstärks, eftersom de olika grupperingarna inte måste träffas för att
diskutera problemen. Exploatören kan också göra enskilda överenskommelser med olika parter och därmed förstärka sitt eget inflytande (Gross 2007).

För- och nackdelar med vindkraft för lokalsamhället
Lokalsamhällets acceptans styrs av proportionerna mellan bördor och nyttor,
det vill säga om etableringen innebär något positivt för de närboende och att
nackdelarna kompenseras av fördelar. Eftersom de närboende får dras med
en påverkad naturmiljö är det rimligt att de får del av förtjänsterna från produktionen av vindel (Gross 2007). Exploatörerna är därför angelägna att
berätta vilka fördelar det är att ha vindkraftverk i närområdet.
Inför etableringen i Sörskog i Falu kommun betonade Dala Vind AB att tack
vare etableringen skulle en mängd fördelar komma lokalsamhället till godo.
Bland annat förutspåddes att både temporära arbetstillfällen skulle skapas i
anslutning till byggnadsprocessen och permanenta för att sköta tjänster som
tillsyn, service och underhåll (Rapport Dala Vind AB, odaterad). Markägare
skulle inte bara tilldelas arrende, de skulle också få nya skogsbilvägar på sin
mark. Vid en träff med allmänheten underströk exploatören det positiva med
”bygdepeng” liksom de goda möjligheterna för allmänheten att köpa andelar
i vindkraftverken (Dala Vind AB 2007-03-08).

Vindkraftens fördelar för lokalsamhället
Exploatörerna äger oftast inte själva marken där vindkraft byggs. Istället
arrenderas den. Ofta är det också flera markägare som berörs av en exploate86

ring. Exploatören står för eventuella vägbyggnationer som behövs för transporten av vindkraftverket men som också kommer skogsbruket till gagn.
Tack vare det nya vägnätet ökar fastigheten dessutom i värde. Dessa är de
främsta ekonomiska motiven till att markägare ställer sig positiva till vindkraft.
En markägares arrende kan uppgå till flera hundratusentals kronor varje år
om det står vindkraftverk på marken. De bör dock inte placeras för nära
andra verk. Ett minimiavstånd (vanligt med cirka 400 meter) krävs för att
vindkraftverken inte skall försämra vindupptagningen för varandra. Finns det
flera markägare med små skiften på attraktiva höjdlägen bör inte samtliga ha
vindkraftverk på sina marker. Då den första vindkraftparken byggdes i Mora
kommun tog exploatören inte hänsyn till att flera olika markägare delade på
de bästa höjdlägena, en konsekvens av att gränserna utgick från bergets topp.
Exploatören bestämde utifrån vindmätningar exakt var verken skulle lokaliseras. Resultatet blev att en av markägarna helt gick lottlös ur projektet medan det alldeles intill, på grannfastigheten, byggdes ett flertal verk (Intervju
16). Vindkraftsbolagen har uppmärksammat hur orättvis arrendefördelningen
kan bli och i allt större utsträckning börjat skriva avtal med de markägare
som finns i ett så kallat vindupptagningsområde. Detta för att även angränsande fastighetsägare ska få del av intäkterna från vindkraftsproduktionen.
Två verk i Sörskog i Falu kommun ägs av en ekonomisk förening. Föreningen består av 1500 medlemmar som tillsammans äger 10 000 andelar. Vid
försäljningen kostade varje andel 5700 kr styck. Inga andelar står osålda och
kön för att bli medlem blev snabbt lång (Intervju 8). För privatpersoner ansågs tidigare delägarskap i vindkraftverk ekonomiskt fördelaktigt men sedan
andelar i vindkraftskooperativ börjat förmånsbeskattas har intresset från
privatpersoner sjunkit avsevärt (Intervju 13). Fram till slutet av 2000-talet
visade allmänheten stort intresse att köpa vindkraftandelar och tillgången var
lägre än efterfrågan (Intervju 8). Nu är det tvärtom, utbudet är högre än efterfrågan. Följaktligen kan man därför diskutera huruvida andelsägande i vindkraftverk ska ses som en kompensation från vindkraftexploatören eller om
det snarare är tvärtom, att bybor stöttar verksamheten genom sina köp av
insatser.

Vindkraftens nackdelar för lokalsamhället
Vindkraftverk som når en höjd av 150 meter i låglänt fjällterräng påverkar
landskapets utseende. Negativa förändringar som följd av vindkraftsetableringar tydliggörs i Mora:
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Det har förstört ett helt berg. Vi har offrat det, det var fint före. Fin utsikt därifrån, 5-6 meter höga träd och tallarna såg ut som äppelträn. Det mesta är
kvar av skogen men du har inte det där opåverkade (Intervju 16).

Att bedöma omfattningen av vindkraftens påverkan på natur och landskap är
emellertid komplicerat. Upplevelser av landskapet är olika för olika individer. En tjänsteman i Mora reflekterar kring subjektiva upplevelser: “Allt går
inte att värdera i kronor och ören, en upplevd känsla är ju omöjlig att värdera” (Intervju 18). Det finns också en stor metodproblematik i att undersöka
vad folk tänker om vindkraft. Att samla in, bedöma och analysera empiriskt
material som hjälper beslutsfattare är en besvärlig uppgift (Intervju 21).
Vissa av vindkraftens konsekvenser kan också vara både positiva och negativa, beroende på vem som beskriver dem. Åsikterna går till exempel isär om
hur skogsägarna kommer att nyttja de nydragna vägarna till tidigare avlägsna
skogsområden. Vissa hävdar att skogen riskerar att huggas ned ändå och att
vägar möjliggör för markägare att nå sina marker och därmed kunna sköta
dem bättre (Intervju 5, 6). Andra säger att även skogsägare förstår att det är
besvärligt att återplantera på de karga bergstoppar som passar vindkraft och
att det därför är klokt att låta träden stå kvar som fröträd för att förhindra att
jorden spolas bort (Intervju 2, 3).
Medan en vindkraftsetablering höjer markvärdet genom vägbyggnation finns
hos både permanent- och sommarboende en rädsla att deras fastigheter
kommer att sjunka i värde. Vid den storskaliga etableringen i Svartnäs i Falun har diskussionen kring sjunkande fastighetsvärden tagit fart och i enstaka
fall har fastighetsägarna krävt att exploatören ska lösa in deras fastigheter
om vindkraft byggs (Intervju 7). För de markägare som har mark utanför
vindupptagningsområdet men som berörs av kraftledningsbyggen till vindkraftverken innebär vindkraften också ett lägre fastighetsvärde. En engångssumma betalas till markägare, som enligt lag inte kan säga nej när mark exproprieras för byggandet av elledningar (Intervju 16).
De stora förlorarna är de som står nära, de får ingen del men de får kraftledningen på sin mark. Det får man ingenting för, en blygsam ersättning för att
du blir av med marken men det är inget årligt arrende utan du får endast obehag (Intervju 16).

Flera av de intervjuade oroas mer över hur besökare uppfattar det nya landskap som växer fram, snarare än de permanentboendes inställning. Särskilt
bekymrad är man i Siljansbygden över kombinationen genuin kulturmiljö
och stora vinkraftverk. Många menar att en blandning av de två riskerar att
skrämma iväg besökare. För många européer är kulturmiljön i kombination
med skogsmark sällsynt och det gäller att vårda den varsamt. Intervjuade
bybor menar att det inte minst för turismindustrins skull är klokt att låta
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”orörd” natur vara fri från vindkraft (Intervju 16). Andra menar att vindkraften är en ytterligare ”årsring” i landskapet och därför är något helt naturligt.
Att “konservera” en landskapstyp som den såg ut för ett sekel sedan är konstigt. Vindkraften kan ses som en ny företeelse som både permanent- och
fastboende lär sig att acceptera (Intervju 21).

Bygdepeng allt vanligare
”Bygdepeng” eller ”bygdemedel” brukar den ekonomiska ersättning kallas
som exploatörer årligen betalar till angränsande lokalsamhällen för att kompensera invånarna för obehaget av att ha verken nära inpå sig. De flesta av
de intervjuade nämner ekonomisk ersättning som rimlig kompensation för
vindkraftens konsekvenser för närmiljön. Bygdemedel är positivt eftersom
det kommer fler till del än vad arrendeintäkter gör. En tjänsteman i Falun
säger: ”Har man själv en ekonomisk vinning är det lättare att tåla att naturen
påverkas. Om inte, får man bara de negativa effekterna” (Intervju 1).
Det finns dock ingen juridisk skyldighet för exploatören att betala bygdepeng. I vissa norrlandskommuner har det dock både blivit ett formellt och
informellt krav för att exploatörernas ansökningar ska beviljas. Olika möjligheter står kommunerna till buds. Exempelvis kan de vänta med att bevilja
tillstånd, ständigt flytta handläggningen av ärendet eller helt enkelt inte tillstyrka etableringsplanerna, för att på så sätt verka för bygdepeng. En exploatör betonar att han inte stött på att kommunerna i Dalarna skulle pressa några
exploatörer men säger samtidigt: ”Nu börjar det bli mer och mer krav från
kommunerna, att kräva bygdepeng. Man kan egentligen inte det men man
kan ge fanken i att bevilja bygglovet” (Intervju 8). Till exempel har Ragunda
kommun i Härjedalen infört krav på obligatorisk bygdepeng med en procent
av verkens bruttointäkter som en del i sin vindkraftspolicy (Ragunda kommun 2006).
Bygdepeng var tidigare ett norrlandsfenomen som de senaste åren successivt
blivit allt vanligare i södra Sverige. Ingen av de intervjuade har indikerat att
informella påtryckningar mot exploatörer har förekommit. Den ökande trenden med bygdepeng i Dalarna verkar snarare ha att göra med att lokalsamhällen aktivt jämför villkoren mellan olika etableringar. Vid den storskaliga
etableringen i Svartnäs i Falu kommun hade exploatören inledningsvis inte
planerat för bygdemedel men har efterhand ändrat sig: ”Det har liksom rullats fram mer och mer kan man säga ju längre tiden går” (Intervju 11). Ledamoten i byns intresseförening bekräftar att kravet på bygdepeng hörts allt
oftare under processen och att föreningen hämtat sina krav från andra byföreningar. Ledamoten i Svartnäs intresseförening har exempelvis jämfört med
vad exploatören betalat i bygdepeng vid en vindkraftpark i Rättviks kommun
(Intervju 7).
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Föreningarnas ökade intresse för bygdepeng gäller inte bara vid stora etableringar. Vid den första vindkraftsetableringen i Falun diskuterades inte frågan
om bygdemedel. Vid den andra etableringen i närheten av Linghed som likt
den första också består av fem verk hade frågan däremot fått stor betydelse.
En ledamot i Lingheds intresseförening berättar att många bybor engagerat
sig i frågan och att man tillsammans uppmanat exploatören att ge bygdemedel. Ledamoten är hittills nöjd med exploatören Dala Vinds agerande mot
byn och intresseföreningen men frågan om bygdemedel kan förändra situationen: ”Hittills är vi nöjda med exploatören. Beslutet om bygdepeng blir
avgörande för vad vi tycker i framtiden” (Intervju 4). Flera månader efter
invigningen av vindkraftverken hade emellertid detaljerna inte klarats ut,
även om exploatören bekräftar att bygdepeng kommer betalas (Dala Vind
AB 2011-01-23).
Exploatörerna är inte alls lika positiva till idén med bygdepeng som lokalbefolkningen. Att definiera ”bygden” kan i vissa sammanhang bli problematiskt. Hur stor är bygden? Vilka ska inkluderas som bygdens invånare, sommargäster? Frågan ställs kanske på sin spets om etableringen i Svartnäs i
Falu kommun blir verklighet. Bygdemedlet handlar om flera miljoner kronor
för ett lokalsamhälle med 50 åretruntboende individer. Är det upp till kommunen, lokalsamhället eller exploatören att styra hur pengarna används (Intervju 17)? Exploatörerna instämmer i att bygdepeng i grund och botten är
bra men att pengarna måste tas från markarrendet. Ju högre bygdepeng desto
lägre arrendenivåer och vice versa (Intervju 8). Vid vindkraftsetableringen
på Säliträdberget i Mora kommun var det exploatören Windkompaniet som
tog initiativet till bygdepeng och pengarna togs från markarrendet. Procentsatsen var ungefär hälften av vad Ragunda kommun i Härjedalen satt som
riktmärke. Ledamoten i Svartnäs intresseföreningen är trots allt nöjd:
Sockenföreningen och hembygdsföreningen fick en halv procent av bruttointäkten som bygdepeng, Det var ”goodwill” och det var bara att hitta en mottagare. Alla markägare har avstått en halv procent av sin intäkt till det. Det är
positivt, det blev ca 170 000 kronor (Intervju 16).

Det är kanske inte orimligt att exploatörer anser att bygdepengen bör tas från
markarrendet. Exploatörer är trots allt affärsmän som vill göra stor vinst. Ett
vindkraftverk kostar mycket pengar att uppföra och dessa utgifter vill ägarna
ha tillbaka. En halv till en procent låter ändå som marginella summor som
ersättning för att ett företag ska få tillgång till den naturresurs som finns i
området.
Det kan ändå tyckas förvånande att ledamöter i intresseföreningar ändå är
mycket nöjda med beloppen på bygdepengen. Situationen beskrivs också av
Arnstein (1969) där han med hjälp av en typologi förklarar det fjärde steget
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av totalt åtta. Medborgarna fås att tro att de fått sin vilja igenom men har
samtidigt förlorat möjligheten till större vinster eftersom de inte visste om att
bättre alternativ fanns. Studier visar också att om klyftan minskar mellan
några få ”vinnare” och många ”förlorare” förbättras förutsättningarna för
lokal acceptans (Jobert m.fl. 2007).

Ju fler verk desto större tveksamhet
Det var nyhetens behag när de första verken byggdes i Dalarna. Allmänheten
följde intresserat etableringarna och byggprocessen och när vindkraftverken
i Sörskog invigdes var många stolta (Intervju 2). Intresset speglades i media
som gav en generellt positiv bild av vindkraften (Intervju 8). Allteftersom
fler verk byggts har emellertid allmänhetens fascination liksom det breda
positiva intresset för vindkraften stannat av. I Falun skrev lokalpressen exempelvis marginellt om den andra etableringen, den i Linghed (Intervju 4).
Vindkraft blev vardag och negativa aspekter med vindkraft lyftes allt oftare
fram. Bilden av vindkraften förändrades:
Om man säger att man var positiv förr, man kunde liksom tycka att det såg
pampiga ut. Sen om du går ut i skogen idag och det är lugnt och fint, men där
uppe blåser det, då är det ett ljud som kommer ganska långt, ungefär som en
ganska hårt trafikerad väg, plus att på natten har du lamporna (Intervju 16)

Flera av de intervjuade säger sig allt oftare ifrågasätta motiven till att landskapet successivt förfulas. För vems skull, undrar en kommunal tjänsteman,
bygger man de här vindkraftverken? Retoriskt frågar han om det är det för
lokalsamhället, för Sverige, eller för energibolaget (Intervju 14)? Tjänstemannen ser inga fördelar för lokalsamhället med vindkraft. Att lokalbefolkningen själv ser någon nytta med vindkraftverk tvivlar han också på. Elpriset
är ju detsamma, med eller utan vindkraft i synfältet och vinsten från verken
kommer inte stanna i bygden (Intervju 14). En annan tjänsteman reflekterar
kring situationen utifrån lokalbefolkningens perspektiv och säger:
Man vet inte heller hur stor nytta, hur stor skillnad gör den här etableringen?
Som privatperson har man svårt att se nyttan. Var finns balansen mellan nyttan och påverkan den får på min vardag? (Intervju 1).

Sverige har ett nationellt utbyggnadsmål för vindkraft som en del i miljöpolitiken. Förutom någon enstaka politiker nämner ingen av de intervjuade det
målet. För en exploatör kan det finnas skäl att nämna miljöfördelar som ett
argument för etablering men argumentet är inte oproblematiskt. Att motivera
utifrån generella miljöförbättringar är svårt – dels gör ju ett eller några
stycken verk liten skillnad för globala klimatförbättringar (Bell m.fl. 2007).
Dels har placeringen av verken ingen betydelse för miljövinsterna globalt. Så
länge det blåser kan ju verken stå var som helst.
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För att främja lokalsamhällens acceptans av vindkraft kan ekonomisk kompensation, som bygdepeng, ha positiva effekter. Det verkar emellertid inte
som att sambandet är statiskt. Det finns en gräns där motståndet inte övervinns med ekonomiska smörjmedel. En tjänsteman på länsnivå beskriver
situationen på följande vis:
Jag tror det kan påverka till det positiva om det är andelsägande, speciellt i en
del byar där de själva tar initiativet att de vill ha vindkraft nära sin by, det är
ju på ett helt annat sätt mot att det kommer någon utomstående och etableras
som tar allt, inget andelsägande, ingenting. Sen tror jag det där synsättet håller på att förändras ju mer vindkraft som kommer upp. En park är lite spännande och det går bra, men om det kommer en till? På två sidor om mig. När
börjar det blir för mycket kontra vad du får i bygdepeng? (Intervju 19).

I flera intervjuer görs liknelser mellan fördelningen av vinsterna från vattenkraften och fördelningen av vinsterna från vindkraften. Flera av de intervjuade befarar att den skeva och orättvisa fördelningsstruktur som de anser gäller för vattenkraftsproduktionen snart gäller för vindkraften. Kritiken mot
vattenkraften handlar om att en för liten del av produktionsvinsten hamnar i
kommunerna där älvarna rinner och istället gynnar de kommuner där bolagens huvudkontor finns. Flera av de intervjuade är av den uppfattningen att
lokalsamhällen och kommuner får en för liten del av vindkraftbolagens resultat när själva naturresursen tillhör bygden. Av rättviseskäl ska därför bygden ha något tillbaka då bygdens natur förbrukas. Dessutom menar flera
tillfrågade att den delen bör vara betydligt större än vad som gäller idag. En
tjänsteman argumenterar utifrån rättviseargument för att dagens fördelningsproportioner mellan markägare och bybor å ena sidan och kraftbolag å andra
sidan, jämfört med idag, borde vara det omvända. Tjänstemannen gör jämförelser med skogsbruket. Att en skogsägare skulle få några enstaka procent
från försäljningen av nedhuggen skog är uteslutet. När det gäller tillgången
till resursen vind är det tyvärr en realitet, menar tjänstemannen. Både lokala
och nationella politiker har varit alltför kravlösa mot exploatörer och nuvarande maktordning där vindkraftsbolagen har det mesta av inflytandet ifrågasätts (Intervju 15).

Förslag på förändring
I Orsa och Mora kommuner är det vanligt med gemensamhetsägd mark. Det
är en historisk kvarleva av det faktum att Dalarnas län skiftades sent, huvudsakligen på 1900-talet. På flera håll i länet lever fortfarande systemet med ett
samägande av marken och i Orsa finns en av Sveriges största besparingsskogar på 75 000 hektar med flera tusen delägare (Intervju 14). Marker som ägs
gemensamt kan ha olika namn - gemensamhetsskog, samfällighet och besparingsskog. Flera av vindkraftsetableringarna i Mora och Orsa finns på sådana
marker. Det unika med vinstutdelningen från verksamheter på gemensam92

hetsägd mark, exempelvis från skogsbruk, är att den stannar i bygden. Besparingsskogar, samfällighetsskogar eller gemensamhetsskogar är varken
aktiebolag eller ekonomiska föreningar och lyder under en ålderdomlig lagstiftning, lagen om allmännig skog och aktieutdelning förekommer inte.
Överskott delas ut som bidrag till fastigheternas gemensamma ändamål, inte
som utdelningar till fastighetsägarna (Intervju 13).
Influerad av Orsa besparingsskogs sätt att fördela vinst föreslår en av tjänstemännen i Orsa ett system som kan användas när vindkraft byggs på privata
marker, för att på så vis öka chanserna att vinsten från vindkraften stannar i
bygden. Tjänstemannen har som utgångspunkt fem ersättningsnivåer där
varje nivå står i proportion till den ”uppoffring” som görs, ett är den högsta
och fem är den lägsta. I den första och högsta nivån finns markägare som har
verken på sin mark. I den andra finns ägare till mark där infrastruktur (väg
eller kraftledning) byggs. I den tredje finns markägare i anslutning till verken och i anslutning till byggd infrastruktur och som indirekt påverkas. En
fjärde nivå är till hela bygden och en femte ersättningsnivå innebär en möjlighet för den som så önskar att köpa andelar i vindkraftverken (Intervju 15).
Tjänstemannen poängterar att små privata markägare får ett bättre förhandlingsläge gentemot exploatörerna om de går samman. Tjänstemannen tar
Orsa Besparingsskog som exempel och menar att den dels genom sin storlek
och dels genom sitt affärsmässiga förhållningssätt är en aktad motpart till
exploatörerna. Svårigheterna för små markägare som vill gå samman och
skaffa sig skalfördelar genom samarbete är för det första att inför varandra
garantera att inte arrendera ut sin mark till första bästa exploatör och för det
andra att man måste se till hela områdets potential, inte enbart till sina egna
särintressen (Intervju 15).

Avslutning
Teorin om lokalsamhällets acceptans baseras på proceduriell samt distributionell rättvisa. Byinvånare beskrivs som dåligt insatta i tillståndsproceduren,
bland annat ses en samrådsversion som något som redan beslutats och nu ska
verkställas. Vid etablering av de större parkerna har inte bara bybor utan
även politiker och tjänstemän upplevt att det varit svårare att få gehör för
sina åsikter. Den proceduriella rättvisan har varit eftersatt. En möjlig förklaring är att de parkerna har planerats utifrån ett top-down perspektiv. Kommunerna har emellertid inte visat sig så intresserade att assistera de lokalsamhällen där det funnits intressekonflikter. Vid de mindre anläggningarna har
lokalsamhällena dock varit delaktiga från projektens början, en anledning
kan vara bybornas möjligheter att tjäna pengar på etableringen.
93

Lokalsamhällens upplevelser av nackdelarna med vindkraftverk verkar tillta
med tiden men exempelvis bygdepeng kan kompenserara för ett visst obehag. Kraven på ersättning från de närboende och de involverade kommunerna vid vindkraftsetableringar tycks successivt öka men intervjumaterialet
indikerar inte att kommunerna utövat påtryckningar gentemot exploatörerna.
Frågan är förstås om det i så fall skulle ha kommit fram under inervjuerna,
det är ju en olaglig verksamhet. Orsa kommun är dock den kommun som
starkast reagerat på vad de tycker är ett systemfel i fördelningsstrukturen. De
menar att det är en självklarhet att vinkraftföretagen ska betala mer än vad
som görs idag. Dels nyttjar de en råvara som tillhör landskapet, vinden, dels
förfular vindkraften landskapet. Synen på vad som är distributionell rättvisa
och vad som är rimliga nivåer på ersättningar skiljer sig dels mellan de intervjuade och dels mellan kommunerna.
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8 VINDKRAFT – ALLT MER EN
PLANERINGSFRÅGA

Som stöd för vindkraftsetablering har Boverket i flera år delat ut medel till
kommuner som ser ett behov av att revidera sina planverktyg. Vindkraften
har förvisso inte funnits i länet i mer än ett decennium och i Falun och Mora
sedan bara några år tillbaka, men det är först nu som kommunerna börjat
planera för vindkraften. De första verken etablerades därför inte utifrån något övergripande och demokratiskt förankrat kommunalt planeringsperspektiv. De hamnade på sina platser på grund av aktiva lokalsamhällen, skogsbolag som såg chansen att bredda sin verksamhet eller av andra skäl. De lokala
tjänstemännen önskade en ökad planering i flera år utan att något planarbete
påbörjades, men sedan tillståndsproceduren förändrades år 2009 har den
fysiska planeringen fått större betydelse vid tillståndsprövningen. Kommunerna har blivit angelägna, eller indirekt tvingade, att kunna tillhandahålla
och uppdatera planverktyg (Prop. 2008/09:146 s. 25).

Planeringen startar i översiktsplanen
I alla kommuner skall det finnas en aktuell översiktsplan (Plan- och bygglagen 1 kap 3 §). Moras översiktsplan är från år 2006 och där finns vindkraft
med som ett markintresse. I Falun och Orsa är översiktsplanerna från början
av 1990-talet och i dessa nämns inte ordet vindkraft. Trots att samtliga
kommuner varit engagerade i processen med utpekandet av de riksintressanta områdena för vindkraft resulterade detta inte i att översiktsplanerna reviderades. Det strider såväl mot första paragrafen i plan- och bygglagens 4
kapitel (1§) som handlar om just riksintressen, som andra paragrafen (2a§)
som behandlar planförändringar där betydande miljöpåverkan kan förväntas.
En gammal översiktsplan försvårar för både exploatörer, politiker och kommunförvaltning att ur andra aspekter bedöma lämpligheten för en etablering.
Särskilt utanför centralorterna, kan marknyttjandet se väldigt annorlunda ut
jämfört med vad det gjorde vid senaste karteringen, menar en intervjuad
tjänsteman (Intervju 6).
Ett exempel är ansökan för vindkraftparken i Sörskog i Falun. Enligt översiktsplanen var den platsen bullerstörd på grund av en sällan nyttjad älgskyt95

tebana. Exploatören beskrev vid ansökan platsen, bland annat med hänvisning till översiktsplanen och motiverade lämpligheten med vindkraftparken
utifrån att området redan var påverkat av buller. Handläggaren med lokalkunskap visste att så inte var fallet och bemötte exploatörens påståenden
utifrån sin egen uppfattning om områdets karaktär. I detta fall att platsens
kvalitéer snarare pekade åt motsatt håll, att området var ett ”orört” och tyst
friluftsområde med vildmarkskaraktär. Skjutbanan användes som regel sparsamt någon vecka före älgjakten (Intervju 6).
Gamla planer kan alltså försvåra handläggningen men även relativt nya planer kan vara problematiska för både tjänstemän och exploatörer. Trots att
Moras översiktsplan i sammanhanget är relativt ny och trots intentionen att
underlätta etableringen av vindkraft har den gett upphov till en del konflikter. Motsägelsefulla uppgifter i översiktsplanen har förvirrat både tjänstemän, politiker och exploatörer. I översiktsplanen är Energimyndighetens
förslag på riksintressanta områden inkluderade, bland annat Rossberget. När
det blev aktuellt att bygga vindkraftverk på platsen framkom det att vindkraften stred mot en portalparagraf i översiktsplanen, en paragraf som ska
skydda och bevara Siljansringens genuina horisontbild. Exploatören Dala
Vind AB hade dock inte hört något om detta i de första kontakterna med
kommunen. Där hade man tvärtom fått tydliga indikationer att kommunen
såg positivt på etableringen (Intervju 8).
Om portalparagrafen användes som en ursäkt för kommunen att avstyra projektet eller om det varit slarv eller okunskap vid planeringen är svårt att säga.
Den första etableringen i Säliträdberget verkar hursomhelst ha haft en avskräckande effekt, lärdomen från projektet var att verken syntes mer än förväntat. Kommunen har nu valt att avbryta alla vindkraftsetableringsprocesser
i avvaktan på kompletterande planverktyg för vindkraft.
I Falun, Mora och Orsa pågår för närvarande arbete för att komplettera de
befintliga översiktsplanerna med planeringsverktyg som specifikt behandlar
frågan om vindkraft. Det finns olika planeringsverktyg att välja bland; fördjupade översiktsplaner, tematiska tillägg samt policys är vanligt förekommande. Falu kommun gjorde år 2010 ett så kallat planeringsunderlag som
ska ingå i översiktsplanen. I vilken form materialet ska integreras i den gamla översiktsplanen är oklart. Underlaget liknar det de andra kommunerna gör
med skillnaden att i Falun är landskapsanalysen inte lika omfattande och
arbetssättet att inkludera allmänheten inte lika ambitiöst (Intervju 1). Mora
och Orsa kommuner kallar sina planeringsverktyg för vindbruksplaner. De
fungerar som tematiska tillägg till översiktsplanen och är vidareutvecklingar
av den landskapsanalys som kommunerna lät utföra år 2009-2010 tillsammans med bland andra Länsstyrelsen Dalarna. Landskapsanalysarbetet var
omfattande och processen att förankra och tillvarata olika aktörers synpunk96

ter var genomtänkt. Bland annat hölls workshops med både tjänstemän, politiker och allmänhet och ett nätbaserat forum skapades så att diskussioner
kunde ske digitalt (Intervju 14).
I vilken utsträckning planeringsverktygen kommer att påverka vindkraftsetableringar är svårt att bedöma. De utpekade områdena för riksintressen har
attraherat exploatörer men det är inte främst inom dessa områden vindkraft
hittills byggts i Dalarna. Fram till dess att de kommunala planeringsverktygen är klara bedöms de flesta etableringar därför från fall till fall. Undantag
här är Mora som under arbetets gång bordlagt all prövning av ärenden av
vindkraft. Kommunen vill grundligt utreda de värden som riskeras av ytterligare vindkraftsetableringar, oavsett hur långt de olika exploatörerna kommit
i sina respektive tillståndsprocesser (Intervju 17).

Behovet av planering
Översiktlig fysisk planering behövs för att vindkraftsetableringen fortsättningsvis ska ske med eftertanke, efter viss logik och med hänsyn till fler
aspekter än vad som blir belysta om det är en enskild etablering som prövas,
det verkar de flesta av de intervjuade politiker och tjänstemän vara överens
om. Tjänstemännen nämner olika anledningar till en ökad planering medan
exploatörerna knappt säger något om den kommunala planeringen.
Sker handläggningar sällan och det inte finns någon praxis att hålla sig till är
det ofrånkomligt att stor del av utredningen görs ”ad hoc”. Tjänstemän väljer
att göra noggranna efterforskningar där behoven uppkommer, men det upplägget tar tid. Ökar antalet etableringar är risken därför att beslutsunderlag
håller bristande kvalitét. Ur rättssynpunkt är det därför viktigt att arbeta fram
en praxis för att säkerställa att tillståndsprocesserna sker likvärdigt. (Intervju
6). En förankrad och tydlig planering tydliggör också tjänstemännens arbete
när de politiska åsikterna skiftar. Flera av de intervjuade tjänstemännen vittnar om att det varit besvärligt att utreda vindkraftsetableringar när politiken
förändrats. Enligt tjänstemännen har politikerna successivt blivit allt mer
vaksamma på vindkraftens konsekvenser för närmiljön. Enligt en tjänsteman
blir den politiska halleluja- inställningen allt mer ifrågasatt (Intervju 5). En
tydligare planering av vindkraft underlättar bevarandet av mark för andra,
kanske viktigare, ändamål i framtiden. Planering behöver inte nödvändigtvis
vara för vindkraft utan kan också vara mot vindkraft. Tjänstemännen menar
också att det vid en enskild etablering är svårt att utreda alla aspekter som är
relevanta för den totala påverkan eller för potentiella behov (Intervju 19).
Risken finns därför att en oplanerad etablering av vindkraft på stora markområden begränsar ett framtida politiskt handlingsutrymme.
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Risken är att man inte får helhetssynen och den kommuntäckande synen på
vindkraftsetableringar. Då finns inget område som är helt fritt. Nu tittar vi
just på det här området och vips har vi [vindkraft] i hela kommunen. Man talar ju om stora opåverkade områden. Kanske blir det viktigare och viktigare i
framtiden att man har lite mer orörda områden. Det finns ju ingen orörd natur…men att man får känslan av vildmark. Att komma ut i skogen utan att
höra swisch. Det är väl det som är risken att man knaprar på de ytorna. Att
man inte har kommuntäckande kunskap och känner förutsättningarna i hela
kommunen (Intervju 1).

Planeringshjälpmedel underlättar också beslut vid etablering i geografiska
“gråzoner”. Kommunen kanske inte analyserat platsen tillräckligt för att ha
en klar ståndpunkt medan exploatören kan ha gjort en egen utredning som
visar att det blåser tillräckligt bra på platsen. Utifrån ett planunderlag kan
kommunerna ge tydligare respons på exploatörers avsikter och utifrån fler
aspekter än bara vind. En tjänsteman i Falun refererar ett möte mellan en
exploatör och en kommunal tjänsteman:
Exploatörer lyssnar på kommunens vilja men är mest här för att informera
vad de vill. I och med att det inte funnits något planunderlag har kommunen inte haft så mycket att säga till om utan kan mest säga: Nu vet vi vad ni
vill. Vi skall kolla förutsättningarna, sedan jobbar vi vidare med det (Intervju 1).

De ovan anförda skälen är relativt generella och skulle även kunna gälla
flera andra verksamheter än just vindkraft. De är dock samtliga argument för
att vindkraften borde planeras mer än vad som görs idag. Vid intervjuerna
framkommer också andra aspekter kring planering i relation till vindkraft
som problematiserar just slutsatserna att ökat planerande av vindkraft är
något enkelt eller entydligt positivt. Intervjuerna visar också att kommuner
och andra myndigheter med fördel skulle tjäna på att reflektera kring dels
hur vindkraften ska planeras, dels vem som är bäst lämpad att sköta uppgiften. Detta för att den fortsatta utbyggnaden ska få förutsättningar att ske
övervägt och dessutom på ett sätt som integrerar allmänheten i processen.
Om detta handlar resten av kapitlet.

Aspekter som gör vindkraften speciell
Vindkraften skiljer sig från andra energiproducerande verksamheter. Bland
annat sker en större del i produktionskedjan vid förnyelsebar elframställning
ovan jord. Vindkraftverken fångar rörelseenergin i vinden och verkar i vårt
synfält. Allmänheten ser därför en större del av produktionsprocessen av
vindel än vad man gör vid till exempel oljeutvinning (W stenhagen m.fl
2007). I avhandlingen Blåsningen beskriver Carlman (1990) hur betydelsefulla aktörer som politiker och kraftindustri med flera ställer tuffare villkor
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på vindkraften jämfört med vad de gör på andra energislag. De avfärdar
satsningar på vindkraft bland annat utifrån miljöargument, särskilt buller och
visuell ”nedsmutsning”. Konkurrensen sker inte på lika villkor eftersom
sådana negativa konsekvenser, som kan tyckas små i jämförelse med exempelvis ett kärnkraftshaveri, inte ses som någon större fördel. Åtminstone inte
i tillräckligt kompenserande utsträckning (Carlman 1990).
Utifrån empirin i denna uppsats framkommer ett antal aspekter som också
belyser att vindkraften i jämförelse med andra energislag är lite speciell.
Bland annat visar detta licentiatarbete hur denna originalitet hanteras i den
fysiska översiktliga planeringen. Aspekten är viktig eftersom avsakanden av
övergripande planering visat sig kunna leda till lägre social accceptans och
till större statligt reglerande (Jobert m. fl 2007). Avsaknad av planering, eller
en oklok sådan, kan resultera i lägre lokal acceptans, att exploatörer inte får
bygglov, eller att de myndigheter som hanterar frågorna förlorar sitt inflytande.
En skillnad handlar om att vindkraft är en miljövänlig energikälla, men som
samtidigt enligt miljöbalken är en verksamhet som kan ha en betydande miljöpåverkan (9 kap. 1§). Vid etablering av verksamheter som kan belasta
miljön jämförs värden för det enskilda och för det allmänna med varandra.
Det är inget nytt för tjänstemän på kommunförvaltningar att värdera samhällsnytta. Det görs vid tillståndsprövning av exempelvis industriella miljöfarliga verksamheter. Då utgår diskussionerna från å ena sidan exploateringsintressen, å andra sidan från bevarande- och skyddsintressen. Vid vindkraftsetableringar är det emellertid miljöförbättringar på ett generellt plan,
nationellt och globalt, som ställs mot bevarande- och skyddsintressen lokalt
(Intervju 6). Diskussionen handlar huvudsakligen om miljö mot miljö men
utifrån olika skalperspektiv. Diskussionen präglas också av det faktum att
vindkraft, tillsammans med en rad andra förnyelsebara energiformer, anses
som politiskt korrekta. Att vara negativ till vindkraft gör den ifrågasättande
(tjänstemannen) till miljöbov (Campell 2003 s. 440).
De olika skalperspektiven samt aspekten med vindkraften som ett politiskt
korrekt projekt påverkar diskussionen om vindkraft. Diskussionen färgas
också i stor utsträckning av andra starkt subjektiva inslag, från alla inblandade. Det skulle i så fall förklara varför diskussionerna mellan olika aktörer
verkar bli spretigare än om samma aktörer skulle samtala om etablering av
annan ytkrävande verksamhet. En av exploatörerna påpekar till exempel att
kommunala och regionala tjänstemäns privata inställning till vindkraft förvånansvärt snabbt kommer fram redan i exploatörens första samtal med lokala och regionalt vindkraftsansvariga tjänstemän (Intervju 11). Det signalerar en lägre grad av professionalitet.
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”Tyckandet” från såväl politiker, tjänstemän och allmänhet kan i huvudsak
brytas ned till fyra perspektiv på vindkraften som energikälla och dess relation till omgivningen. En av tjänstemännen beskriver i korthet de olika synsätten som han tycker sammanfattar olika aktörers varierande inställning till
vindkraften (Intervju 6). Efter samtal med andra intervjupersoner har perspektiven kompletterats.
Energi: Här betonas det nationella och globala energibehovet samt behovet
av förnyelsebar energiproduktion. Det kan också handla om att hushålla med
den elektricitet som produceras idag och att energivolymen inte behöver bli
större. Vidare anförs argumentet att samhället måste få bukt med den accelererande växthuseffekten och att Sverige har en skyldighet att implementera
sina utbyggnadsmål för vindkraften.
Landskapet: Landskapsbilden ska även fortsättningsvis vara så intakt
som möjligt. Det kulturarv som finns måste förvaltas och vindkraft
ska inte placeras i denna miljö hur som helst. Det är också viktigt att
andra näringar som är beroende av ett bevarat kulturlandskap
respekteras. Andra pekar på att förändringar av landskapet är naturligt. Däremot är det onaturligt att konservera landskapen. Vindkraftverk är bara ytterligare årsringar på landskapsträdet, inget annat.
Hälsan/välbefinnandet: Människors fysiska och psykiska hälsa är
centrala aspekter. Bullerstörningar, risk för nedfallande föremål,
som is, och visuell påverkan i sådan omfattning att det riskerar individens psykiska och fysiska hälsa måste noggrant beaktas. Att delta i
produktionen där vindens energi nyttjas gör dock gott för själen menar andra.
Ekonomi: Vindkraftverkens ekonomi diskuteras utifrån huruvida
vindkraft är lönsamt eller inte. Vindkraftens ekonomiska betydelse
och belastning för bygden och omkringliggande verksamheter diskuteras utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
Perspektiven antyder den komplexitet som påverkar av alla som är inblandade i etableringen av vindkraft. Politiker, tjänstemän, exploatörer och bybor
hämtar sina argument från olika håll, bland annat från ett energi-, landskaps-,
hälso- eller ekonomiskt perspektiv. Perspektiven kan ju både användas för
att stödja respektive kritisera en vindkraftsutbyggnad. Perspektiven är dock
inte heltäckande, det finns fler relevanta aspekter. Till exempel nämns generella miljökonsekvenser på det lokala planet nästan alls. Ingen av de intervjuade pratar om risker för att vindkraftverkens vingar ska döda rovfåglar
eller att fåglars häckningsplatser kan påverkas.
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Hur motiverar kommunerna en utbyggnad av vindkraft
I Falu kommun motiverar politikerna vindkraften i huvudsak utifrån det globala perspektivet och menar att samhället måste göra vad det kan för att verka i en miljövänlig riktning. ”Sverige behöver energimässigt ställas om”
säger till exempel en av de intervjuade politikerna (Intervju 9). Även tjänstemännen i Falun hänvisar till kommunerna skyldighet att verka för att det
nationella målet med vindkraftsutbyggnaden infrias (Intervju 5).
Några av tjänstemännen från Mora och Orsa tycker istället att ”de enkla argumentens tyranni” väl ofta motiverat den höga utbyggnadstakten av vindkraft. Den statliga målsättningen för vindkraft kräver just enkla argument,
annars nås inte målsättningen med 30 TWh vindel till år 2020, menar tjänstemännen. En av dem frågar retoriskt om det enbart ska vara energikällan
som är lösningen på vägen till en bättre miljö. Det finns en risk att vindkraft
på fel ställe förstör andra näringar som också verkar för ett mer hållbart
samhälle (Intervju 14). Den andre undrar för vems skull landskapet kring
Siljan förfulas. Med vindkraften på fel ställe riskeras en stor och betydelsefull näring i trakten, turismen (Intervju 15).
I Dalarnas län är vindkraften fortfarande en ung företeelse och få invånare i
länet har en egen relation till vindkraft. Tidsaspekten ska inte underskattas.
Fler och fler får egna erfarenheter av vindkraft i takt med att ytterligare verk
uppförs. En exploatör med erfarenheter från olika län menar att allmänhetens
acceptans är betydligt högre i län där vinkraften varit etablerad en tid jämfört
med län där utbyggnaden nyss startat, som i Dalarna (Intervju 11). Studier
visar också att den lokala acceptansen för vindkraft initialt är hög. När vindkraftverk byggs sjunker den för att när verken tas i drift åter stiga och hamna
på en högre nivå jämfört med vad den var initialt (Devine Wright 2004).
Tidsaspekten är därmed något att beakta även vid själva planeringen av
vindkraft. Med tiden förändras den sociala acceptansen för vindkraft men
planeringens ramar och villkor består. Vad betyder planeringsverktyget då? I
Orsa diskuterar den politiska ledningen att inte tillåta etableringar på områden kommunen tidigare upplåtit för vindkraft, i Mora har man redan tagit ett
sådant beslut. Tjänstemäns och politikers agerande kontrasterar de slutsatser
som säger att acceptansen ökar med tiden. Men förutom tidsskalor finns det
dock ytterligare spekter som visar på några av de utmaningar planeringen har
att hantera.

Vindkraftens konsekvenser svåra att undersöka
Vid sidan av de olika aspekterna som förklarar varför det är mycket tyckanden kring vindkraften tillkommer också en rad metodsvårigheter vid konse101

kvensstudier av vindkraftparker. I dagsläget verkar det saknas metodmässig
kompetens för att kommuner och länsstyrelse på egen hand kan undersöka
vindkraftens lokala och regionala effekter (Intervju 21). En av de intervjuade
tjänstemännen menar att man knappt sett några studier som visar de generella konsekvenserna för landskapsbilden (Intervju 6).
Det är långtifrån okomplicerat att mäta och prognostisera effekterna av en
tänkt utbyggnad av vindkraft. Dels praktiskt - vilka ska tillfrågas och hur ska
intervjumaterialet utformas - dels då tillförlitligheten i materialet ska bedömas. En tjänsteman på länsnivå uttrycker problematiken kring tolkningen på
följande vis:
Det är inte ens enkelt att ställa frågan till besökare på ett sådant sätt att svaret
kan används i någon sorts komprimerad form så att man kan förstå vad hundra eller tusen besökare egentligen tycker (Intervju 21).

Fotomontage eller videoklipp är en metod för att upprätta beslutsunderlag.
Särskilt fotomontage brukar finnas med i vindkraftsansökningar. De förknippas emellertid med en rad problematiska metodologiska spörsmål av
validitets- och reliabilitetskaraktär. Exempelvis kan de boende bli provocerade om montagen inte inkluderar just deras upplevelser av landskapet (Boverket 2009 s. 53). Inte heller tjänstemännen verkar tycka att metoden är
okomplicerad. ”På fotomontage tyckte vi det inte påverkade alls men ögat är
känsligare än kameran, dessutom rör sig vingarna” (Intervju 18). Efter att de
första parkerna byggts var också det generella omdömet från i stort sett
samtliga tjänstemän och politiker att verken syntes mer än man förväntat sig.
En av de intervjuade exploatörerna instämmer att fotomontage kan vilseleda
allmänheten men gör en helt annan analys än tjänstemännen. Fotomontagen i
den landskapsanalys (Vindkraft kring Siljan 2010) som Länsstyrelsen Dalarna gjort tillsammans med fem kommuner runt Siljan kritiseras av exploatören för att den visar fler vindkraftverk än vad som är realistiskt att bygga
(Intervju 8). Exploatören säger:
Då skrämmer man ju upp allmänheten och turistnäringen att verken syns mer
än vad de gör i verkligheten. Man har gjort fotomontage på den där bloggen
som är helt vansinniga där verken är mycket större än vad de är i verkligheten, de står mycket tätare än vad de gör i verkligheten och det skrämmer upp
folk (Intervju 8).

En visualisering utifrån foton eller rörliga bilder verkar alltså vara ett vanskligt sätt att återge landskapet på. Det är besvärligt att ersätta det mänskliga
ögats uppfattning av omgivningen. Att exploatörer och tjänstemän har olika
syn på metodiken är kanske inte förvånande om man betänker att de också
kan ha olika utgångspunkter i synen på i vilken utsträckning vindkraftverk
102

“syns”. Det är däremot förvånande att kommunerna i samband med en vindkraftsetablering inte använder sig av kvalitativ metodik för att på så sätt få
lite hjälp i försöken att fånga kommuninvånarnas syn på eventuella landskapsförändringar eller andra effekter.

Planeringen saknar legitimitet och påbörjas för sent
Det paradoxala med att kommunerna nu engagerar sig i planeringsfrågor är
att flera av de intervjuade tjänstemännen anser att behovet av planering för
framtida vindkraft snart kan komma att vara förbi. Vindkraftverk kan ju inte
byggas var som helst. Vindhastigheten är en begränsande faktor och en uppfattning hos flera av de intervjuade är att lämpliga platser redan är intecknade. En tjänstman säger så här:
Snart är alla de här stora områdena tagna, så snart är det överspelat. Det kan
mycket väl komma folk som vill sätta upp ett, två eller tre verk på andra ställen men det här med stora intressen för vindkraft är snart överspelade (Intervju 6).

Att planeringen skulle startat för sent instämmer dock inte en tjänsteman från
Länsstyrelsen i. Den intervjuade menar att prognoser talar för att fler verk
trots allt är att vänta. Länsstyrelsen bedömning är att utbyggnaden i Dalarna
kommer fortgå under lång tid framöver (Intervju 21). Att de mest gynnsamma platserna redan är exploaterade innebär inte att intresset att etablera på
andra ställen är obetydligt. En lokal tjänsteman hävdar också att den tekniska
utvecklingen ständigt förbättrar vindkraftverkens verkningsgrad. Idag ska
vindstyrkan årligen ha ett lägsta medelvärde på 6,5 m/s för att produktion av
vindel ska löna sig. Det är inte otänkbart att den tekniska utvecklingen leder
till att mindre vindrika platser blir intressanta att exploatera i framtiden.
Man hittar hela tiden nya lösningar på att nyttja vinden, om man nu vill att
det skall blåsa 6.5-7 m/s så kanske man om tio år, om det fortfarande byggs
vindkraft, är nere på 3.5-4 m/s men producerar lika mycket, för man har tekniska innovationer som gör det effektivare (Intervju 18).

Därför är det klokt att i planerna inkludera sådana områden som ratas av
exploatörer men som i övrigt har goda förutsättningar för vindkraft. Behovet
av planering kommer således kvarstå, trots att de kanske bästa vindlägena
för närvarande är tagna (Intervju 20).
I sammanhanget är det också relevant att understryka att vindkraftverk inte
är byggda att hålla för evigt. Avskrivningstiden är cirka 25 år och när verken
tjänat ut kan marken användas till annat. Verken kan också ersättas av andra
modernare varianter, övrig infrastruktur som transportvägar och elledningar
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finns ju redan på plats. Den planering som görs idag kan således ha en viss
nytta längre fram.

Processen kring riksintressanta områden
Områden som är av nationellt intresse för vindkraft kan klassas som riksintressanta. I Dalarna ledde det till att exploatörerna på allvar fick upp ögonen
för länets vindpotential. Processen att identifiera områden innebar också att
kommunförvaltningarna för första gången fick reflektera kring vindkraftsfrågor (Intervju 20). Kommunerna var i ett tidigt skede ivriga att få områden
klassade som riksintressanta. Kommunerna verkar inte riktigt vara medvetna
om vad utpekandet av riksintresseområden för vindbruk faktiskt innebar. För
närvarande omprövar bland annat Orsa kommun vilka av de utpekade områdena som är lämpliga för vindkraftsexploatörer att ta i anspråk, bara en kort
tid efter att Energimyndigheten beslutat vilka områden som anses vara av
nationell betydelse för en fortsatt vindkraftsutbyggnad.

Riksintresseområden påverkar tillståndsprocessen
I samband med att områden skulle pekas ut gjordes en omfattande vindkartering som visar att det faktiskt blåser bra i inlandet (MIUU-karteringen). I
själva verket är det den som lockat exploatörerna till länet, inte primärt riksintresseområdena. En exploatör menar att för dem har planer inte någon större praktisk betydelse. De tittar var det blåser och tar därefter kontakt med
först markägare, sedan med berörda myndigheter (Intervju 8). De fysiska
planer som indikerar att det är lämpligt med vindkraft verkar mest vara ett
plus i kanten och ger exploatören en förväntan kring beslutsutgången: ”
Finns det utpekat som riksintresse för vindkraft och vi vill placera verk där
så känns det som den delen är rätt så naturlig, att det ska gå vägen ” (Intervju
11).
Detta skulle kunna innebära att riksintresseområden försämrar bland annat
de boendes möjligheter att påverka processen. Några av områdena vid Svartnäs i Falun är just riksintressen för vindbruk. Vindkraftsexploatören Bergvik
skog har därmed redan fått en indikation att området anses lämpligt ur vindkraftssynpunkt då kommunen i och med utpekandet ställt sig positiv till
vindkraft. Rimligtvis borde det därför försvåra för politikerna att i ett senare
skede säga nej till etableringar. Därför kan också exploatören satsa högt och
skriva en ansökan med maximalt antal vindkraftverk. Risken exploatören tar
är ju inte att kommunen avstyrker etableringen. Om kommunen gör något så
är det att reducera antalet verk, inget annat. Förutsättningarna för etableringsmotståndarna att åstadkomma ett kompromissförslag med exploatören
försämras således i områden som redan är klassade som riksintressanta.
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Är däremot platser inte utpekade som riksintressanta för vindbruk, eller inte
finns utpekade i fysiska planverktyg, bör både det politiska inflytandet och
lokalsamhällets inflytande vara större i etableringsprocessen. I det läget måste exploatören nämligen övertyga lokalpolitiker och bybor om fördelarna
med vindkraften.

Kommunerna naiva?
I Dalarnas län finns det för närvarande 14 riksintresseområden för vindbruk.
Flera av dessa finns i de tre studerade kommunerna. I till exempel Mora
fanns det tidigt ett förslag från Energimyndigheten som berörde tre stycken
områden. I ett senare skede tog Energimyndigheten bort två av dem men
kommunen valde att ändå se dem som vindkraftsområden. Kommunen skriver: ”Dessa områden kommer fortsättningsvis betraktas som intresseområden för framtida vindkraftsetableringar” (Mora kommun miljö- och hälsoskyddsnämnden 2007-01-31). Kommunen förde därefter in samtliga tre områden i översiktsplanen men utan att bedöma lämpligheten. Tillståndsansökning i ett av dessa intresseområden kom senare att resultera i en långdragen
process. Kommunen hade inte reflekterat över risken och konsekvenerna av
att olika riksintresseområden kunde störa varandra. När Dala Vind AB ville
bebygga Rossberget uppdagades det att bygget kunde skada riksintresseområdet över Siljan. Riksintresseområden har nämligen olika ”status”. Tillstånd
för vindbruk får inte beviljas om byggnationen påtagligt skadar riksintresseområden för natur och kultur, vilket gäller för Siljan är (Miljöbalken 3-4
kap.).
En möjlig förklaring till kommunernas aningslöshet kan vara att detta var
första gången kommunerna hade med vindkraft att göra. En tjänsteman på
Länsstyrelsen uttrycker sig på följande vis: ”kommunerna vaknade upp, det
var nog första gången de såg ett sådant material själva, så jag tror det var
start för dialogen och samtalet och planeringen för vindkraft i länet” (Intervju 21). Identifikationen av riksintressen ägde rum innan några verk byggdes. Kommunerna var därför ovana att hantera vindkraft i relation till övrig
planering och hade också svårt att tänka sig att det faktiskt kunde byggas
många vindkraftverk på de föreslagna områdena. En tjänsteman i Mora säger:
Jag tror inte det var någon som tänkte på att vid Sollerön skulle finnas plats
för 100 vindkraftverk, det tror jag inte en människa tänkte sig att det skulle
kunna bli på det sättet (Intervju 21).

En annan förklaring kan vara kommunernas relation till staten. I början av
processen hade Energimyndigheten befarat att kommunerna och länsstyrelserna i stor utsträckning skulle vara alltför restriktiva i sitt urval av lämpliga
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områden. Därför hade myndigheten också uttryckligen sagt att urvalet inte
skulle styras av andra konkurrerande intressen. Energimyndigheten påtalar
att bedömningen måste ”ske strikt och utan avvägning mot andra intressen”
(Rapport 2007:20). Kommunerna i Dalarna verkar ha agerat som Energimyndigheten önskade och i flera fall till och med föreslagit fler områden av
intresse. Mora kommun gjorde det eftersom de betraktade vindkraften mer
som en fråga för staten och mindre som fråga för kommunerna. En politiker i
Mora reflekterar:
Energimyndigheten pekar ut områden i Mora kommun. Då säger vi ok och
stämplar in det. Vi fastställer det utan att vi har analyserat det i någon större
mängd. Jag tror inte vi analyserade det riktigt. Vi accepterade Energimyndighetens förslag, precis som vi accepterar alla Natura 2000 eller andra områden
som pekas ut. Vi accepterar det. Ok, här bestämmer staten att det skall vara
det och det. Normalt gör man det, vi köper det (Intervju 17).

Fysiska planeringen ska effektivisera marknyttjandet. En tjänsteman är dock
kritisk till att inte exploateringen av riksintresseområdena från början reglerades så att detta kunde ske. Exempelvis skulle exploatörerna visa hur nyttjandet av mark optimerades, för hela området. Innan exploatörerna hade
visat detta skulle inte någon del av parken få tillstånd. Som det är nu kan en
exploatör arrendera en del av ett riksintresseområde och själv avgöra var
verken ska stå. Det kan medföra att en eventuell senare etablering på grannfastigheten också påverkas. Upprepas detta på fler platser blir det totala utnyttjandet av vindpotentialen i området betydligt lägre än vad som annars
varit fallet. Tjänstemannen är skeptisk till att exploatörerna själva ska ansvara för helheten och hade istället önskat en starkare statlig styrning:
Jag tycker det finns ett stort grundfel i de här riksintressanta områdena. Det är
att staten aldrig sa något om minsta antal verk. Staten skulle ha sagt; det här
området med sin areal och sin topografi, det borde innehålla minst 100 vindkraftverk. Innan exploatörerna i en plan visat att de optimerar nyttan av den
här resursen som finns här skall ingenting byggas. Nu har man gjort precis
tvärt om. Man bara pekar ut för exploatörerna. De behöver inte titta på allt
material utan tittar bara på russinen och springer sedan ut och gör snabbt upp
med markägarna. Då har de samtidigt förstört för andra exploatörer och
markägare. Varför satte man inte upp en nivå? Då hade vi löst det. Det vågar
man inte (Intervju 15).

Energimyndigheten följde en rationell beslutsmodell där landskapet analyserades med hjälp av vindkartor och fastighetskartor, sedan skickades förslaget
på remiss till bland annat kommunerna. Kommunerna svarade på remissen
och var generellt positiva till Energimyndighetens förslag. I efterhand hade
det varit klokt att i samband med den processen också revidera översiktsplanerna, eller åtmintsone göra tematiska tillägg. Då hade allmänheten haft
chans att påverka processen. Ingen av de intervjuade har nämligen nämnt
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allmänhetens intresse för ett eventuellt deltagande vid utpekandet av riksintresseområden. Vad hade lokalbefolkningen sagt om det i grannskapet pekades ut riksintresseområden för vindkraft, visste de överhuvudtaget något?

Framtida planering av vindkraft
Ett väl underbyggt och demokratiskt förankrat planarbete påverkar den sociala acceptansen av vindkraft. Dels för att en öppen process möjliggör fler
perspektiv på etableringen, dels för att demokratiska beslut ger etableringarna en högre grad av legitimitet (Khan 2004).
Intervjuade politiker och tjänstemän talar sig varma för översiktlig fysisk
planering och dess positiva konsekvenser. I Falun och Orsa är det dock först
nu som översiktlig planering påbörjats, i Faluns fall flera år efter den första
etableringen. Samtliga intervjuade är dock ense om att kommunala planeringsfrågor sällan engagerar allmänheten och förklarar att de metoder man
använt för att locka till ett bredare deltagande inte varit framgångsrika, det
har varit öppna möten som lockat få intresserade. En farhåga som tjänstemän
och politiker har är därför planernas bristande legitimitet. Men i vilken utsträckning, och på vilket sätt har allmänheten bjudits in för att delta, vilka
former har deltagandet tagit och vilken betydelse har deltagarnas synpunkter
därefter fått?
Planering behöver inte innebära att planeraren är experten, som i rationell
planering, utan kan innebära att planeraren fungerar som samordnare vars
uppgift är att skapa dialog med allmänheten. Det kans ske enligt Friedmans
modell “social learning” (1987) eller i Healys “collaborative planning”
(1998). Det som framkommer under intervjuerna pekar mot ett rationellt
planeringsperspektiv där tjänstemännen visar ovilja, eller okunskap, att dels
hjälpa de boende att föra sin talan, dels att samordna sig. Det finns inget från
intervjuerna som indikerar att den begränsade planering som ägt rum skulle
ha skett efter dualistiska principer där planerare och allmänhet lärt av varandra. Tidigare diskuterades processen kring utpekandet av riksintresseområden för vindkraften. Den processen visar att inte ens kommunförvaltningen
analyserade frågan om vindkraft ordentligt. Allmänheten kom heller inte till
tals och processen verkar inte ha resulterat i slutsatsen att de gamla översiktsplanerna behövde förnyas.
I det perspektivet blir det relevant att diskutera planeringen och tillståndsbedömningen för vindkraften fortsättningsvis, hur den ska gå till och vem som
bäst är lämpad att bära det ansvaret. Det blir alltså en fråga om makt, metod
och inflytande (Sandercock 2003 s. 96). Sedan bygglovsplikten försvann på
större vindkaftsverk har kommunerna fått mindre inflytande i tillståndspro107

cessen, men frågan aktualiseras sedan miljöminister Andreas Carlgren sagt
sig vara tveksam till att kommunerna ska få behålla vetorätten över tillståndspliktiga vindkraftsetableringar. Detta sedan det framkommit att vissa
kommuner säger nej till exploatörer utan att motivera sitt ställningstagande
(Svenska Dagbladet 2011-02-04). De tjänstemän som intervjuats var redan
upprörda när bygglovsplikten försvann och anser att om vetorätten försvinner så är planmonopolet helt förlorat (Intervju 15). Erfarenheter från kommunernas hantering av vindkraftsetableringar lämnar å andra sidan en del att
önska. Processen med utpekandet av riksintresseområden gjordes i avsaknad
av analys, översiktsplanerna är gamla och de metoder som används för att ta
del av allmänhetens åsikter fungerar inte tillfredsställande. Tendensen i Dalarna är dessutom att det blivit svårare för exploatörerna att få tillstånd samtidigt som den sociala acceptansen tycks avta. Med bakgrund i dessa förhållanden kan fyra planeringsscenarier identifieras.
Ett första alternativ innebär att planeringen och tillståndsgivningen ser fortsättningsvis ut som den gör nu. Kommunerna arbetar ad hoc med vindkraftsetableringar och har svårt att engagera medborgarna i plandiskussionerna.
Den sociala acceptansen för vindkraft avtar i takt med att vindkraft byggs än
här, än där.
Ett andra alternativ påminner om det första men inkluderar allmänheten i
större utsträckning och syftar också till att ändra förhållandet mellan dagens
distributionella för- och nackdelar för lokalsamhället. Incitamentet för bybor
att delta kan öka om större ekonomisk avkastning eller andra konkreta fördelar kommer bygden till godo. Strukturen och lagstiftningen jämfört med den
förra är dock ungefär den samma. Lokala myndigheter får emellertid mandat
att kräva ersättningar av vindkraftföretagen för att de nyttjar en lokal råvara
samtidigt som landskapets utseende påverkas negativt. Metoderna för dialog
mellan kommunen och medborgarna bör också förändras så att parterna blir
mer jämställda. Organisationsformen bör vara mindre formaliserad och
dessutom öppen för nya intressenter (Friedmann 1987 s. 82).
Ett tredje alternativ är att staten tar frågan från kommunerna och, ungefär
som i utpekandet av riksinressanta områden, beslutar var det är acceptabelt
att bygga vindkraft och var det inte är det. En rationell beslutsmodell tillämpas då energifrågan är för viktig för att öppet diskuteras med medborgare
som inte förstår att se till helheten. Det är dessutom för mycket begärt att ta
hänsyn till vad medborgarna tycker och känner (Nyström 2003 s. 80).
Ett fjärde alternativ är ett uttryck för att staten misstror kommunernas kompetens att hantera planerings- och tillståndsfrågor för vindkraft. Samtidigt
inser man att lokalbefolkningen måste ha inflytande i processen. Detta alternativ är således en variant av alternativ två men istället för att ansvaret är
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kommunens är det staten som att administrerar och förankrar framtida vindkraftsetableringar.
De fyra alternativen är konstruktioner och det är förstås möjligt att tänka sig
ett antal varianter och blandningar av dem. Bland annat är tillståndsprövning
och planering två olika aktiviteter. Idag har kommunerna och länsstyrelsen
delat prövningsansvar beroende på hur stor etableringen är medan det huvudsakliga inflytandet över planeringen är en kommunal angelägenhet. Dagens ordning bör inte tas för för given och vem som bär ansvar för prövning
och planering kan variera.

Sammanfattning
Arbetet med att integrera vindkraften i de fysiska kommunala översiktsplanerna sker för närvarande i både Falun, Mora och Orsa. Sett till de senaste
årens vindkraftsetableringar görs arbetet sent. Förutom att detta strider mot
plan- och bygglagens intentioner tycks det också som arbetet med planer
sker utan djupare reflektion kring medborgardelatagande. Under intervjuerna
är nämligen uppfattningen att tjänstemän och politiker definierar och diskuterar begreppet planering som positivt och ganska enkelt, men etableringen
av vindkraft visar något annat. Kommunernas deltagande i planeringen för
riksintresseområden resulterade exempelvis inte i någa analyser kring eventuella intressekonflikter vid aktuella områden. Inte heller frågor som är viktiga att belysa i samband med beslut om etablering verkar diskuteras bättre,
mer, eller av fler i områden som är planerade för vindkraft. Många vittnar
istället om att det är svårt att få kommunala planer att framstå som legitima
då ytterst få intresserade närvarar vid kommunala samråd. Berörda bybor
reagerar först när spaden sätts i jorden. Slutsatsen av detta är att dagens planering inte fungerar tillfredsställande och att metoderna att inkludera de boende skulle behöva ses över. Risken för kommunerna kan annars vara att
planmomopolet försvinner då staten helt underkänner deras sätt att hantera
den fortsatta etableringsprocessen av vindkraft.
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9 SAMMANFATTANDE DISKUSSION

För att studera villkoren och förutsättningarna för vindkraftsetablering i ett
nytt vindkraftslän, här Dalarna, har tre kommuner analyserats – Falun, Mora
och Orsa. Vissa karaktäristika är gemensamma för dessa kommuner. Bland
annat finns det i samtliga goda vindlägen och utpekade områden av riksintresse för vindkraft. Den politiska ledningen i kommunerna har också, åtminstone initialt, haft en positiv inställning till vindkraft. De första etableringarna med en handfull verk har haft stort stöd av lokalbefolkningarna. I
samtliga kommuner sker också för närvarande arbete med att ta fram planer
för vindkraften. Dessa planer är tänkta att i ett senare skede ingå i de kommunala översiktsplanerna.
Kommunerna uppvisar också särskiljande drag. Falun och Mora har redan
byggda vindkraftverk, Orsa har tillståndsbeviljade anlägningar. I Falun hade
aktiva lokalbefolkningar stor betydelse vid de första etableringarna, sedan
dessa byggdes har storleken på parkerna vuxit och de boendes delaktighet
avtagit. I Mora är turismen av stor betydelse och frågan är hur vindkraften
ses i ett turistperspektiv, särskilt då Siljansringen är ett välkänt besöksmål
och har ett särskilt skydd i miljöbalken. Särskilt i Orsa, men även i Mora,
finns fortfarande en stark tradition av gemensamt markägande. Många av
kommunernas invånare är skogsägare och det kollektivt ägda Orsa besparingsskog är en betydligt starkare och mer professionell aktör jämfört med
mindre privata skogsägare. Detta påverkar möjligheterna för bygden att förhandla till sig en större del av vindkraftens intäkter. Det kan också vara orsaken till att kommunen inte vill släppa mer av inflytandet vid tillståndprövningar till staten.
Vindkraften togs emot med öppna armar i de studerade kommunerna, tillstånd beviljades, trots att ordet vindkraft knappt förekom i de översiktliga
planeringsdokumenten. Successivt avtog emellertid entusiasmen för utbyggnadsidéerna samtidigt som krav höjdes för att vindkraftsutbyygnaden skulle
föregås av planering. Denna uppsats visar att kommunerna är ovana och
okunniga att få medborgarna engagerade i en planering. Det finns ett samband mellan allmänhetens deltagande och vindkraftens distributionella fördelar. I uppsatsen blir det tydligt att det inför framtida etableringar skulle
vara värt att diskutera om kommunernas översiktliga planering av vindkraf110

ten skulle få högre legitimitet och acceptans om fördelarna av att ha förnyelsebar energiproduktion i närområdet tydligggörs och förstärks.

Vindkraften accepterades och lokaliserades
De första vindkraftsetableringarna i Dalarnas län hade ett stort stöd. Allmänhetens intresse för vindkraft var påtagligt, medias reportage om de nya etableringarna var positiva, försäljningen av andelar i de nystartade ekonomiska
föreningarna gick fort och köerna av intresserade spekulanter växte snabbt.
Privata markägare hade dessutom i stor utsträckning drivit på och lyckats få
upp frågan i by- och sockenföreningar.
Vindkraft i Dalarnas län fångade också lokalpolitikernas intresse. I Falun
gick exempelvis tillståndsprocessen med kommunens första vindkraftpark så
snabbt att allt utredningsarbete inte hann presenteras för miljönämndes ledamöter innan beslutet fattades. Att vindkraftverken byggdes i ett tyst vildmarksområde populärt för skidåkning var föremål för diskussion men bedömdes inte vara skäl för majoriteten av politikerna att bli tveksamma. Den
lokala skidklubben var till och med pådrivande i projektet. I Mora kommun
var politikerna så positiva till vindkraft att Energimyndighetens förslag på
riksintressanta områden, utan att de var beslutade av myndigheten, direkt
hamnade i Moras översiktplan som kommunala intresseområden för vindkraft. Att Energimyndigheten senare drog tillbaka två av tre områden bekymrade inte kommunen, inte då.
I de kommunala översiktsplanerna uttrycks inte något stöd för vindkraft,
med undantag av Mora. Faluns och Orsas översiktsplaner är från 1990-talets
början och vindkraften nämns inte. I Mora är översiktsplanen från år 2006
och behandlar vindkraft på ett generellt plan. De första etableringarna i de
undersökta kommunerna har därför handlagts från fall till fall. Någon övergripande planeringsstrategi för var, hur eller i vilken omfattning vindkraft
kan byggas i kommunen har inte funnits. Vindkraften planerades inte, den
lokaliserades istället till olika platser, huvudsakligen på grund av vindhastigheter och infrastrukturella anledningar som vägar och elledningar, men också beroende på exempelvis ett aktivt stöd från lokalbefolkningen. En rad
omständigheter förklarar således hur politiker och tjänstemän inte bara accepterade utan till och med applåderade de första etableringarna. Sedan dess
har ifrågasättande av vindkraften tilltagit samtidigt som politiker och tjänstemän poängterat behovat av fysisk översiktsplanering.
För det första hade samtliga professionellt involverade aktörer - politiker,
tjänstemän och exploatörer - begränsad kunskap om vindkraft och dess konsekvenser. Detta kan förklaras av att inte bara politikerna utan också tjäns111

temännen haft svårigheter att i förväg föreställa sig vindkraftens konsekvenser för landskapet. Den metodhjälp som funnits var svår att tillämpa. I stort
sett samtliga intervjuade säger nämligen att de första verken blev större och
syntes mycket mer än förväntat. Tillståndsprövningarna betraktades som
enkla och okomplicerade, som en bygglovsprövning vilken som helst. Man
tyckte dessutom att vindkraft var politiskt attraktivt, det stod för något positivt som innebar möjligheter att leda in samhället på en ”grönare” väg. Det är
mycket möjligt att vindkraften som ett “politiskt korrekt projekt” också hindrat en kritisk och förutsättningslös diskussion om vindkraftens för- respektive nackdelar. Detta skulle i så fall också kunna förklara varför miljö- och
byggtillstånd för vindkraft sågs som politiskt okomplicerade och att vindkraftens negativa effekter för landskape förbisågs.
För det andra bestod de första anläggningarna av ett fåtal verk i respektive
park. Sedan dessa byggdes har parkerna växt i storlek, den park som nu planeras i Falun är till exempel tjugo gånger större än den som byggdes först.
De flesta av de intervjuade anser att skillnaderna i landskapspåverkan är
betydande om det är fem verk eller om det är ett hundratal som byggs. Med
ett fåtal är det skogslandskap som finns i stora delar av Dalarna fortfarande
intakt, medan det vid en storskalig etablering mer är ett industriellt landskap
som växer fram. Både politiker, tjänstemän och boende betonar i intervjuerna att vindkraften inte ska ”ta över” omgivningen. Vindkraftssatsningen
måste ske ”balanserat”.Var gränserna för en balanserad satsning dras framgår inte och den gränsen är förstås kontextuell. Olika miljöer har olika kapacitet, eller bärförmåga, att ta emot “främmande” inslag utan att det genuina
försvinner.
För det tredje hade, som redan antytts, lokalbefolkningarna stor betydelse
vid de första etableringarna. Byborna var delaktiga när verken byggdes och
knappt något motstånd artikulerades utåt. Byborna var till och med i några
fall de starkast drivande krafterna för att få till en etablering. Det var således
lokalt förankrade och relativt socialt konfliktfria etableringar som politiker
hade att besluta om. Oavsett vad den lokala opinionen säger ska den juridiska prövningen vara desamma, men flera av de intervjuade politikerna menar
att det lättare att bevilja tillstånd för en etablering om det är så att den har ett
aktivt stöd av lokalbefolkningen.

Etableringarna kräver eftertanke och planering
Ju fler verk som byggs och ju fler exploatörer som visar intresse för att bygga, desto mer oroas de lokala myndigheterna över vindkraftens effekter för
landskapet. Särskilt bekymrade blir de kommunala tjänstemännen. De anser
att det fattas en övergripande konsekvensanalys av vindkraftens effekter och
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oroas över etableringsprocesser som inte jämförs och prövas mot en övergripande strategi. På längre sikt kan detta riskera landskapets originalitet.
Tjänstemännen var också de som först efterlyste mer planering för vindkraften, politikerna följde men var steget efter.
Det stora flertalet av de intervjuade politikerna och tjänstemännen betonar
därför övergripande planering som lösningen för en klok framtida vindkraftsutbyggnad. Annars riskerar kommunerna en gradvis förtätning av
vindkraftverk och farhågan är att det en dag står vindkraftverk i ett spritt
mönster över hela kommunen. Tjänstemännen och politikerna anser heller
inte att tydlig planering skulle försvåra för exploatörerna, tvärtom. De får ju
en indikation om var det är lönt att ansöka om tillstånd och var det inte är det
menar man. Med en genomtänkt planering anses också förutsättningarna för
tjänstemännen att göra genomarbetade beslutsunderlag förbättras då det
finns en större förutsägbarhet i hur politikerna kommer besluta. Flera tjänstemän beklagar nämligen den politiska ryckighet som de hittills anser präglat
etableringsprocesserna. I intervjuerna har det också visat sig att flera tjänstemän upplevt sig klämda mellan å ena sidan exploatörer som vill att ärendet
ska behandlas snabbt och å andra sidan kunna leverera ett så objektivt och
sakligt beslutsunderlag som möjligt. Med en övergripande planering blir det
dessutom lättare att prioritera mellan ärenden och att motivera varför olika
resurser behövs för olika tillståndsärenden.
Den stora utmaningen för kommunerna är att strukturera och ge planeringen
ett innehåll. Men vad är det för planering? Hur, av vem och för vem? Är det
med en så kallad rationell planeringsmetod som kommunledingar betraktar
frågan där man på stort avstånd och med hjälp av utvalda parametrar analyserar frågan? Eller är det med en mer kommunikativ planeringsmodell som
man tar hänsyn och inkluderar lokalbefolkningen i processen? Varken tjänstemän eller politiker förklarar eller illustrerar närmare vilken planering som
är eftersträvansvärd, mest att planering är avgörande för att en sund och balanserad utveckling för vindkraften kan komma till stånd i länet. Tjänstemännen visar till exempel liten förståelse för de boendes okunskap kring
proceduriella frågor i tillståndsprocessen eller att de inte har samma resurser
som exploatörer att hävda sin ståndpunkt. Planeringsbegreppet som sådant
hanteras av de intervjuade som oproblematiskt vilket visar hur lång väg planerare har att gå för att framtida planering ska kunna ske på lika villkor och
tillsammans med medborgarna, om nu det är något kommunerna vill eftersträva.
Kommunerna har börjat planera för vindkraften men deras erfarenhet att
diskutera vindkraftplanering med medborgarna är låg, trots att kommunerna
varit delaktiga i processen med utpekandet av riksintresseområden för vindkraft. Två av de tre studerade kommunerna har översiktsplaner från 1990113

talet och i dessa nämns inte vindkraften. Frågan om nyetableringar har således aldrig förankrats hos medborgarna enligt plan- och bygglagens riktlinjer.
När de riksintressanta områdena identifierades och pekades ut i mitten av
2000-talet resulterade detta inte i någon revidering av de gamla översiktsplanerna, vilket direkt går emot intentionerna i plan- och bygglagen. Processen
med riksintresseområdena verkar dessutom skett efter en rationell planeringsmodell. Lokalbefolkningarna var inte delaktiga och planeringen gjordes
främst utifrån faktorerna vindhastighet och befolkningstäthet. Förutom att
medborgarna hade liten insyn i processen visar intervjumaterialet att politiker och tjänstemän inte i tillräcklig hög utsträckning analyserade frågan.
Kommunerna förstod inte riktigt vad vindkraftsfrågan handlade om. Det
finns också anledning att misstänka att en olycklig konsekvens av att områden utpekats som riksintressanta är lokalsamhällena fått svårare att hävda
sina intressen gentemotmot resursstarka exploatörer. Avsaknaden av analys
för några år sedan, strax före exploatörernas intresse för Dalarna väcktes,
kan därför vara en delförklaring till att det idag finns politiska önskemål att
reducera antalet områden av riksintresse för vindbruk. Färre områden försvårar på sikt för exploatörer att hitta lämpliga etableringsområden.
Problematiken med planering med bristande analys och långsiktigt tänkande
finns i samtliga kommuner. När etableringsplanerna för ett delvis utpekat
riksintresseområde vid Svartnäs i Falun skulle materialiseras, blev planeringen för riksintresseområden en indirekt belastning för kommunerna. Exploatören Bergvik skog visste ju att Falu kommun redan accepterat vindkraftverk utanför byn. I och med utpekandet av riksintresseområdet minskade därmed incitamenten för Bergvik skog att involvera de boende i Svartnäs.
Att Falu kommun i ett senare skede skulle avslå en tillståndsprövning av
vindkraft i området får anses mindre sannolikt då kommunen vid en eventuell juridisk process mot exploatören skulle hamna i ett besvärligt utgångsläge. I Mora upptäckte politiker och tjänstemän att det fanns risk för konflikter
mellan vindkraft och turism. Bevarandet av ett gammalt orört kulturlandskap
stod mot energiproduktion i ett område som hade föreslagits som riksintresseområde för vindbruk. Kommunen såg först mycket positivt på vindkraft
vid utpekandet av riksintresseområden och ville att fler områden skulle utpekas än vad Energimyndigheten ansåg vara lämpligt. De områden som diskvalificerades av Energimynigheten hamnade ändå i kommunala översiktliga
planeringsdokument. Det var kring ett sådant en konflikt uppstod. Frågan
blev så komplicerad att den medförde att samtliga anmälnings- och tillståndsprocesser i kommunen bordlades. I Orsa föreslår kommunen att i tre
av fem riksintresseområden kan det eventuellt bli förbud för vindkraft. För
bara några år sedan såg Orsa positivt på vindkraft i samtliga fem utpekade
områden.
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Vid utpekandet av de riksintressanta områdena i de tre kommunerna framstår
det som att frågan om vindkraft inte togs på allvar, att politiker och tjänstemän inte förstod att en dag kanske vindkraft skulle byggas på de utpekade
områdena. I flera fall har områden som först ansetts som lämpliga för vindelproduktion senare bedömts annorlunda, när frågan om vindkraft aktualiserats på allvar och planerare, politiker och ortsbefolkning insett att det som
står i planen kan realiseras. Sammantaget framträder en bild av att planeringen av vindkraft utifrån utpekandet av riksintressanta områden inte förenklat etableringsprocesserna, tvärtom. Det är inget som tyder på att tillståndsärenden på riksintresseområden är mer förutsägbara, enklare eller
snabbare än vad de är för etableringar i områden som status som riksintresse.
Utmaningen för kommunerna nu, när processen att planera in vindkraften i
den översiktliga planeringen pågår, blir således att inte upprepa de misstag
som gjordes vid utpekandet av riksintresseområden. För lokalbefolkningen
är det ju dubbelt olyckligt om planen saknar legitimitet, förutom att de själva
inte fått vara med och tycka till i frågan. Dels väger fysiska planer vid en
eventuell överprövning tungt och det som står i planen har företräde, dels
riskerar det faktum att områden är utpekade speciellt för vindkraft ha en
dämpande effekt på exploatörens ambition att göra lokalbefolkningen delaktiga i etableringsplanerna.
Det visar sig att för att en planering ska fylla sitt syfte som ett långsiktigt
stöd för hur marken ska användas och dessutom ha en medborgerlig förankring måste frågan/objektet som planeras upplevas som meningsfull att planera och dessutom ha en viss aktualitet. När kommunerna accepterade områdena av riksintresse för vindkraft verkar knappt kommunledningen ha ansett
frågan aktuell och meningsfull, åtminstone inte som en kommunal angelägenhet. Flera av de intervjuade menar också att allmänheten intresse för planeringsfrågor är lågt och att antalat deltagare vid planeringsmöten är försvinnande få. Sambandet mellan planering av vindkraft som inkluderar dem
som berörs bör uppmuntras genom att vindkraftens distributionella fördelar
tydliggörs och förstärks.

Att förankra planeringen genom distributionella fördelar
För att kommunal planering ska framstå som legitim krävs ett medborgerligt
deltagande. Flera av de intervjuade beskriver dock hur svårt det är att engagera den ”breda” allmänheten i planeringsfrågor. De försök som gjorts i
kommunerna, att involvera medborgare är heller inte att betrakta som framgångsrika. Tjänstemän säger dessutom att det fåtal besökare som kommer på
sådana möten redan är övertygade i sin uppfattning, för eller emot vindkraften. Bara för att kommunerna planerar vindkraften innebär det alltså inte att
verken nödvändigtvis är sanktionerade utifrån allmänhetens perspektiv. Man
kan också säga att allmänhetens sätt att ta till sig information verkar likna
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tjänstemännens. Frågan måste vara aktuell och engagerande för att motivera
delaktighet. Metodproblematiken vid dessa möten diskuterades inte specifikt
vid intervjuerna men besöken vid några av dessa allmänna informations- och
planeringsmöten gav intrycket att kommunförvaltning och kommunledning
verkar sakna de metodmässiga redskapen för att dels engagera medborgare i
planeringsstadiet, dels locka dem till sammankomsterna.
När beslut om vindkraft väl ska implementeras är det annorlunda. Då är de
omkringboendes engagemang inte att ta fel på, men engagemanget vaknar
först när något håller på att hända. Besök vid ett flertal samråd bekräftar den
bilden, tillställningarna är välbesökta. Allmänheten agerar först när planen
sätts i verket. Det verkar inte spela någon roll att intentionerna funnits med i
några översiktliga planer sedan flera år.
Medan tjänstemän och politiker efterlyser planering av vindkraft men saknar
de nödvändiga redskapen, eller kompetensen, för att göra medborgare delaktiga, verkar lokalbefolkningen engageras i bland annat frågor som rör möjligheten att få del av vindkraftverkens distributionella fördelar. Både deltagarantalet och engagemanget vid informationsmöten sägs öka påtagligt om
den enskilde eller bygden kan gynnas ekonomiskt. Möjligheterna för de boende att tjäna på vindkraften sker antingen genom att de köper andelar i
vindkraftverken, andelar som möjliggör köp av el till reducerat pris eller
genom så kallad bygdepeng. Bygdepeng är medel som betalas från vindkraftföretaget till ortens förenings- eller kulturliv. Det vill säga, även de som
inte är andelsägare i vindkraftverken får del av de vinster som genereras av
vindkraftverken. Tydligast var skillnaden i uppslutning vid två på varandra
följande informationsmöten i en liten by i nordvästra Falun. Mötet som
handlade om planering av vindkraften engagerade få, det som handlade om
möjligheten att bli delägare i ett kraftbolag med vindkraftsintresse lockade
däremot stor publik.
Skulle incitamenten för medborgarna att delta i planeringen öka om det
fanns ett tydligare samband mellan distributionella fördelar i samband med
en vindkraftsetablering? Resultatet från denna studie tyder på det. Men, insikten att distributionella fördelar uppmuntrar till lokal delaktighet tål samtidigt att problematiseras. Bygdepeng kan ses som ett försök från exploatörens
sida att muta bybor vilket i sig riskerar att stärka lokalbefolkningens misstänksamhet mot exploatören och syftet med anläggningen. De flesta som
intervjuats ser dock bygdepeng som något positivt, men undrar samtidigt
vilka det är som ska inkluderas i bygdedefinitionen, de närmast boende, byn
eller kommunen. Vid intervjuerna framkom ingen tydlig linje i denna fråga.
Det kan bero på att det hittills delats ut bygdepeng vid endast en vindkraftsanläggning i de studerade kommunerna.
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Några av de intervjuade resonerar som så att lokalbefolkningen bör kompenseras för obehaget att ha verken i anslutning till hemmet, av rättviseskäl.
Bygdepeng skulle därför vara ett bra verktyg därför att den kommer alla
“drabbade” till del, men bygdepeng fungerar bara till en viss gräns. Över ett
visst antal verk eller ett visst antal anläggningar verkar pengen förlora sin
funktion. Enligt de intervjuade kan ersättning inte ständigt kompensera för
större obehag. Vindkraftens utbyggnad skulle sannolikt gynnas om de distributionella fördelarna diskuterades utifrån aspekten att vindkraften är en näring som ger avkastning snarare än en som ger kompensation. Vinsten från
vindkraftverken stannar då inte i bygden av rättviseskäl och för att ortsbefolkningen är “drabbad” utan för att verksamheten är del av den lokala ekonomin. Diskuteras vindkraftens bidrag till den lokala ekonomin utifrån sådana premisser är det också lättare att värdera vindkraften mot andra näringar,
skogsnäringen eller turismnäringen exempelvis. Lokalbefolkningen säljer en
produkt, vind, och förmedlar en tjänst, hyr ut mark. Samtidigt möjliggör
detta för politiker att förhålla sig till problematiken med vindkraftsetableringar som “politiskt korrekta projekt”. Det kommer alltid vara knepigt att
värdera olika verksamheter mot varandra men vid eventuella intressekonflikter mellan olika näringar används åtminstone samma språk. Att tänka sig att
lokalbefolkningen säljer vind och hyr ut mark till vindkraftsexploatörer bidrar också till bilden av en livskraftig landsbygd.
Om det är viktigt med lokal acceptans för att beslut om vindkraft ska implementeras finns det anledning att fortsätta studera kopplingen mellan lokalsamhällets engagemang i planeringen av produktionen av förnyelsebar energi i relation till vindkraftens distributionella fördelar. En förändring skulle
kräva både reglering av hur distributionen kan ske samt en översyn av de
metoder som används för att göra medborgare delaktiga i planeringsprocessen.

Avslutning
Tre kommuner studeras i detta arbete, Falu, Mora och Orsa kommun. Kommunerna har olika villkor och förutsättningar för att etablera och planera för
vindkraft. Avslutningsvis följer tre beskrivningar av en större linje eller fråga
som kommunerna var för sig representerar.
Lokalbefolkningens betydelse för acceptansen. I Falun har en första period
av etablering av medelstora anläggningar successivt ersatts av byggnation av
storskaliga anläggningar. Protesterna från närboende har också tilltagit. Med
ökad storlek på vindkraftparken verkar förutsättningarna för dialog mellan
lokalsamhälle och exploatör försämras. Om incitamenten blivit svagare för
exploatören att involvera lokalsamhället eller om det är tecken på en storbo117

lagskultur är svårt att besvara. Kontrasten är trots allt stor mot när de första
medelstora etableringarna byggdes i kommunen. Etableringen av dessa
vindkraftparker saknade helt planstöd men hade stark uppbackning av aktiv
lokalbefolkning. Lokalbefolkningens inflytande i processen var stort och
vindkraftverken upplevdes heller inte förändra landskapets karaktär, trots att
den första parken till och med byggdes i ett friluftsområde med vildmarkskaraktär. Lokalsamhällena verkar vidare acceptera ett fåtal verk i dess närhet
men de negativa reaktionerna tilltar om vindkraftverken förändrar själva
landskapstypen. Var gränsen går mellan att området i liten utsträckning påverkas av vindkraften och var landskapet helt ändrar karaktär kan inte besvaras inom ramen för detta arbete-. Andra faktorer än antalet verk spelar dessutom roll för hur mycket människor ser av vindkraftverken och upplevelsen
av vindkraftverk är subjektiv.
Vindkraft – för vem? I Mora har etableringen av vindkraft stoppats i väntan
på att kommunen färdigställer sin vindbruksplan. Kommunen ville avvakta
med exploateringen av mark, särskilt i områden nära Siljansringen. Med ökat
antal vindkraftverk i landskapet verkar politikernas intresse för vindkraften
avtagit. Den initiala förtjusningen över vindkraftverkens miljömässiga förtjänster verkar successivt förbytas i en oro för bakslag i den lokala ekonomiska utvecklingen. Särskilt i Siljantrakten är politiker och tjänstemän bekymrade över negativa förändringar av antalet besökare till regionen. Turismen omsätter nämligen 20 miljarder kronor årligen. I jämförelse blir vindkraftens tillskott för den lokala ekonomin med bygdepeng, arrende och andelsköp trots allt marginell. Flera av de intervjuade i Mora lyfter frågan för
vems skull vindkraftverk byggs. Är det för lokalsamhället, regionens eller
Sveriges skull? När fascinationen lagt sig över det faktum att stora torn
byggs i skogsterräng är det kanske rimligt att fråga sig varför tornen står där
de står, räcker de miljömässiga argumenten? Det är en utmaning att förklara
nyttan av enskilda verks bidrag till den globala klimatförbättringen. Om inte
de miljömässiga argumenten räcker, kommer i så fall de ekonomiska incitamenten att vara tillräckliga för att vinna bybornas acceptans? För närvarande
verkar privatpersoners engagemang i produktion av el inte uppmuntras. Andelsägande av vindkraft är beskattningspliktigt vilket leder till frågetecken
om det är någon ekonomisk vinst för privatpersoner att spendera pengar på
vindkraft. Bygdepeng eller andra modeller som ökar de distributionella fördelarna för lokalbefolkningen är heller inte reglerade i lag vilket kan innebära att bygden blir utan ersättning, trots att det är de närboende som för lång
framtid måste acceptera att leva med ett industrilandskap i anslutning till
hemmet. Att närboende, utan annan motprestation än att de bor vid verken,
skulle få köpa el av vindkraftföretagen till reducerat pris verkar inte vara
något exploatörerna vill eller kan erbjuda.
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Det lokala i relation till det nationella. I Orsa finns sällsynt goda vindlägen
och flera områden är utpekade som riksintressanta. Kommunpolitikerna är
dock tacksamma över att inga verk har byggts och att byggloven på redan
beviljade förfaller inom kort. Kommunen kan då göra en omstart med etableringen av vindkraften och det förs också diskussioner att helt stoppa vindkraftsetableringar på flera av de utpekade riksintresseområdena. När lokalsamhällen och kommuner allt mer börjar se avigsidor med etableringen av
vindkraft kan det vara frestande att på nationell nivå användamakt i form av
rationella planeringsverktyg. Vindkraft ska byggas där och där, punkt. Utpekandet av riksintressanta vindkraftsområden är ett sådant exempel där planeringen gjordes med hänsyn till endast ett fåtal parametrar och utan lokal delaktighet. Kommunerna verkar inte ha insett konsekvenserna när processen
ägde rum. När de nu gör det vill de förstås kunna styra utbyggnaden. Att
kommunerna sedan år 2009 har veto i tillståndsfrågan är i det perspektivet
bekymmersamt för nationella vindkraftsförespråkare. Röster höjs också för
att ta bort möjligheten för kommunerna att genom vetorätten blockera en
utbyggnad. Möjligtvis är det traditionen av gemensamhetsägd mark och en
vana att vara självständig som resulterar i att Orsa kommun nu ifrågasätter
tendensen att kommunernas inflytande i prövningsärenden av vindkraft riskerar att minska. Men, kanske ser också de tydligast hur för att produktionen
av vindenergi i högre utsträckning skulle kunna gagna lokalsamhället.
Det tål att diskuteras om inte ökad avkastning till bygden från vindkraft skulle vara en drivkraft för allmänheten att engagera sig i planeringen av densamma. Vindkraften i Sverige förtjänar ett bättre öde än att kopplas samman
med rovdrift och utsugning av naturresurser på lokalsamhällens bekostnad.
Att minska kommunernas inflytande i processen, att göra det mindre attraktivt för privatpersoner att köpa andelar och att inte se över dagens fördelning
av distributionella fördelar kan i längden urholka lokalsamhällens acceptans
för vindkraft. Samtidigt ställs krav på kommunerna att se över formerna för
framgånsgrik planering. Det finns ett lokalt intresse att ta tillvara vindens
energi, det visar de första etableringarna i Dalarna. Tas den optimismen till
vara har fortsatt vindkraftsutbyggnad en ljusare framtid.
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BILAGA 1

Intervjumanual - semistrukturerade
respondentintervjuer
Vilken roll har den intervjuade i relation till vindkraftsetableringarna? Om vilka anläggningar har respondenten kunskap? Vilka olikheter/likheter finns mellan de olika anläggningarna i relation till etableringsprocess, lokal acceptans, ägarskap och konflikter?
Hur startade etableringsprocessen av vindkraft? Hur upplevde aktörerna etableringsprocessen? Vilka var de drivande krafterna och vilka kontakter hade olika aktörer med varandra? Vilka skillnader
fanns mellan olika exploatörer, olika kommunerna, olika lokalsamhällen m.fl.?
Skiljer sig etablering av vindkraft från annan etablering av ytkrävande verksamhet? Vilka fördelar respektive nackdelar finns med vindkraften för kommunen och lokalsamhället? Hur påverkar det processen att vindkraft är en relativt ny verksamhet i länet? Finns det skillnader i synen på vindkraft nu jämfört med för fem år sedan?
Vilka planer, riktlinjer eller andra lokala dokument styr vindkraftsetableringen, hur? Vilken planberedskap finns hos kommunerna?
Hur påverkas vindkraftsetableringen om den regleras lokalt? Vilka
lokala och sociopolitiska faktorer påverkar en etablering? Hur är synen på att villkora bygdepeng? Hur gick det till när Energimyndigheten pekade ut riksintresseområden för vindbruk? Vilken är synen
på riksintresseområden idag?
Hur beskrivs den lokala acceptansen för vindkraftverk? Hur skaffar
aktörerna kunskap om lokalbefolkningens åsikter? Hur kommer lokalsamhällen till tals? Upplevs vindkraftsfrågan engagera, splittra
eller förena lokalboende?
Vad påverkar lokalsamhällets acceptans för vindkraft? Hur och vilken betydelse har distributionella fördelar (andelsägande, bygdepeng
mm) nu och på längre sikt?
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