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1 Bakgrund och projektbeskrivning 
 
Fjäll och hav har stora möjligheter för en riksomfattande utbyggnad av vindkraft, 
men samtidigt finns många motstående intressen att ta hänsyn till. Det ställer 
särskilda krav på metoder för konflikthantering och avvägningar mot andra 
intressen som kulturmiljö, naturvård, landskapsbild, rennäring, friluftsliv och 
turistnäring.  
Energimyndigheten har pekat ut ett antal områden som möjliga och lämpliga. Det 
handlar främst om stora etableringar till havs men även andra områden kan komma 
ifråga. Kommande vindkraftsetableringar i fjällen kommer troligen att bli stora och 
byggas snabbt. Detta till skillnad från ex vis Gotland och Danmark där vindkraften 
genomgått en långsam mognadsprocess. Man har haft tid att bilda föreningar, dra 
lärdom av dessa samt utveckla ägandet och engagemanget vidare. Man har också 
haft tid att lära sig leva med vindkraften som en synlig del av vardagen.  
 
I Norra Sverige finns en historia vid exploatering av naturresurser i form av 
fallrättigheter som köpts upp av kraftbolag, skogar som köps av skogsbolag, 
inmutningar där gruvbolagen skattar sina vinster i Stockholm. Idag har dessutom de 
flesta jobben försvunnit. Det finns därför en utbredd åsikt ”skall vi ha vindkraft får 
det inte gå som med vattnet och skogen”  
 
Detta är ett viktigt motiv till att man bör diskutera hur vindkraftsetableringar kan 
skapa mervärden i bygden. 
 
 
 
1.1 Allmänt om projektet 
 
Projektet ”Hållbar utveckling av vindkraft – metodutveckling för fjällområdena” 
drivs av Länsstyrelsen i Jämtlands län. Projektet är ett av tre pilotprojekt och utgör 
en del av ett större samlat utvecklingsarbete för kust, inland och fjällregioner, som 
drivs av Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket och 
Riksantikvarieämbetet. Arbetet avser att främja en ökad planberedskap så att 
lämpliga områden kan nyttjas för uthållig utbyggnad av vindkraft.  
 
Det projekt som drivs av Jämtlands läns Länsstyrelse i samarbete med Härjedalens 
kommun, avser fjällområdena och bygger på fyra delstudier: 
 
1. Renars rörelse kring vindkraftverk. 
2. Påverkan på landskapsbilden. 
3. Attityder till vindkraft bland fjällturister 
4. Lokalt ägande av vindkraft, ett redskap för landsbygdsutveckling 
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Jämtlands läns Hushållningssällskap har av länsstyrelsen fått i uppdrag att 
genomföra delstudie 4. Anna Hildebrand har varit ansvarig för arbetet med Karin 
Örnfjäll, vid företaget Bildspråk, som underkonsult.  
 
Arbetet har skett i nära samarbete med huvudprojektledaren, Ulf Alexandersson. 
 
 
 
1.2 Syfte 
 
Delstudie 4 skall teckna bakgrund och ge förslag på: 
Hur vindkraft kan ge mervärden i bygden så att en ekologiskt-, kulturellt- socialt- och 
ekonomiskt hållbar utveckling uppnås, samt hur ett lokalt ägande kan främjas. 
 
 
 
1.3 Metod 
 
Arbetsmetoden har grundat sig på samtal med sakkunniga, intervjuer samt studier 
av litteratur, utredningar, propositioner, hemsidor, tidningsartiklar etc. 
Intervjupersonerna har på begäran från vissa, getts anonymitet i rapporten. 
 
 

1.3.1 Urval 
 
Intervjupersonerna har valts utifrån att man bör vara aktiv och berörd av frågan. 
Intervjuaren har utlovat konfidentiella svar. Ett introduktionsbrev skickades ut i 
förväg till de som valts ut att intervjuas. I brevet informerades om projektet, dess 
syfte och frågeställning. Därefter har tid för telefonintervju bokats och genomförts. 
En sammanställning av intervjuerna i textform har skett, vilket ligger som underlag 
till en del av de slutsatser och förslag som lämnas i denna rapport. Vi har 
sammanfattat svaren, de intervjuade har ej granskat svaren. 
 
Med sakkunniga har förts ett antal samtal och diskussioner som ej har haft 
karaktären av intervjuer utan istället varit avsedda att pröva ståndpunkter och 
förslag. 
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1.3.2 Definition och avgränsningar 
 
Lokalsamhälle
Begreppet närområde kan definieras på flera olika sätt. 
-En radie på 5 km, vilket är en riktlinje för vilka som skall 
 kallas till samrådsmöte i mera tätbebyggda områden. 
 -Det område där människor förflyttar sig dagligen 
 -En kommun eller socken, etc 
Vi har i delstudien valt den vidare definitionen av lokalsamhälle, detta då vindkraft i 
fjällen kan beröra geografiskt stora områden. 
 
Kommande större vindkraftutbyggnad 
Energimyndighetens förslag på långsiktig vindkraftsutbyggnad handlar om ca 10 
TWh vindel inom 10-15 år.  
 
Geografiska avgränsningar 
Vad gäller geografiska avgränsningar avser delstudien främst fjällområdena. Dock 
är slutsatser och förslag av generell natur och kan omsättas i andra områden. Flera 
av exemplen och inspirationen är hämtad från andra områden. 
 
Idémässiga avgränsningar 
Däremot finns inga direkta idémässiga avgränsningar. Från huvudprojektledaren 
har framkommit tydliga önskemål att delstudiens förslag skall komma från ett stort 
och fritt tänkande. I vissa stycken frikopplade från både gällande lagstiftning och 
den nuvarande ekonomiska situationen som råder för vindkraft på marknaden. 
 
 

1.3.3 Förutsättning för slutsatser och förslag 
 
Slutsatser och förslag baserar sig på intervjuer, studier, samtal etc vilket ovan 
beskrivits. Förslagen bygger på både faktaunderlag, idéer och resonemang och har 
därför ej sin grund i vetenskapligt utredningsarbete. 
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2 Tillbakablick 
 
Berg och mineraler, vattenkraft och vindkraft är några av de naturresurser som man 
i olika omfattning uppfattar som gemensamma. Där har nyttandet varit utsatt för 
särskild prövning och där många av de medborgare som lokalt berörts av 
exploatering, haft åsikter om densamma. Det har uppfattas som viktigt att dessa 
naturresurser kunnat komma till någon form av gemensam nytta. 
 
 
 
2.1 Gruvdrift och malmbrytning 
 
Redan på 1600-talet instiftades de första lagarna kring gruvdrift och 
mineralhantering. Malmen var viktig både för rikets utveckling och för de krig som 
Sverige var inblandade i. Den första minerallagen härrör från mitten av 1600-talet 
och har allteftersom ändrat och ersatts med nya minerallagar. Allt som finns på ytan 
tillhör markägaren, medan det som finns under mark tillhör den som har 
inmutningen eller undersökningstillståndet som det nu heter. Myndigheten 
Bergsstaten hanterar dessa frågor och dess högste tjänsteman, bergmästaren har 
regeringens uppdrag att genom en effektiv och aktiv tillstånds-, tillsyns- och 
informationsverksamhet;1
 
-Möjliggöra eftersökande och utvinning av mineraliska ämnen, främst malmer.  
-Förhindra misshushållning och främja ett ekologiskt balanserat utnyttjande av våra 
mineralresurser.  
-Förebygga att personer och egendom kommer till skada vid gruvdrift.  
 
I bergmästarens uppgift ingår nu liksom förr att "döma" i tvister mellan gruvföretag 
och markägare i fråga om ersättningar för skador och intrång samt att med biträde 
av gode män vara förrättningsmyndighet för anvisning av den mark som behövs 
för en gruva. 
 
I de områden där gruvdrift startats har den lokala opinionen ofta varit relativt 
lågmäld. Gruvan har gett ett stort tillskott av försörjningsmöjligheter på den lokala 
arbetsmarknaden och verksamheten har ofta varit av långsiktig karaktär. Med allt 
vad det innebär med vidareförädling ovan jord, transporter och övrig logistik bidrar 
en permanent gruva med 100-200 arbetstillfällen i bygden. På orter med tradition 
av gruvdrift är gruvan en del av kulturen och livet i bygden. 
 

                                    
1 www.bergsstaten.se
 

http://www.bergsstaten.se/
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2.2 Vattenkraft 
 
De första elektricitetsanläggningarna drevs med ångkraft. När 
växelströmsgeneratorn uppfanns 1893 blev det plötsligt både möjligt och 
ekonomiskt intressant att bygga ut forsar och vattenfall, även de som låg relativt 
långt från de samhällen eller industrier där elektriciteten skulle konsumeras. 
Fallrätter blev nu en handelsvara och många små vattenkraftsanläggningar byggdes.  
 
1909 bildades Kungliga Vattenfallsstyrelsen. Uppdraget från Sveriges Riksdag var 
att bygga ut kraftproduktionen så att industrin skulle kunna utvecklas och därmed 
ge människor möjlighet till ett mer bekvämt och drägligt liv. De många och stora 
vattendragen utgjorde grunden för Sveriges elektrifiering ända in på sextiotalet. 2

 
Första världskrigets utbrott skulle komma att få stor betydelse för elektrifieringens 
utbredning. För svensk industri, för jordbruket och gemene man var det bristen på 
framförallt lysfotogen som blev märkbar. Det framfördes åsikter i offentlig debatt 
att man nu så snart det var möjligt skulle bygga ut så många vattenfall som möjligt 
för att se till att dessa blir nyttjade av elektricitetsverk.3
 
Under elektrifieringens uppbyggnads- och etableringstid, fram till början av 1920-
talet utkristalliserades två viktiga politiska frågor. Den ena gällde rätten till 
strömmande vatten och den andra gällde landsbygdens sociala, ekonomiska och 
kulturella nivå i förhållande till städerna. Den gällande lagstiftningen kunde många 
gånger försvåra vattenkraftens utbyggnad, då man måste disponera båda stränderna 
för att kunna bygga ut ett vattenfall. 1918 antogs den vattenlag som medförde att 
den som ägde minst hälften av marken vid en fallsträcka kunde bygga ut den i sin 
helhet mot ersättning till de andra ägarna. Det inrättades särskilda vattendomstolar 
för att döma i vattenrättsfrågor. 
 
Vattenkraften var från början spridd på många händer i form av små anläggningar. 
Elektrifieringen innebar för merparten av befolkningen ett bättre, ljusare och 
bekvämare liv, varför man ofta såg positivt på utbyggnaden av vattenfallen. Ägande 
koncentrerades med tiden och produktionsanläggningarna blev större.  
 
Under den tid när de stora vattenkraftverken, såsom vi känner dem idag, byggdes, 
innebar detta många arbetstillfällen, liv och rörelse och hela samhällen som byggdes 
upp. Att situationen så småningom blev den motsatta medförde att 
lokalbefolkningen kring de utbyggda vattendragen började fundera kring 
naturresurser, dess användning och avkastning. 
 

                                    
2 www.vattenfall.se
3 Av egen kraft. Jämtkrafts jubileumsbok 1989. 

http://www.vattenfall.se/
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2.3 Vindkraft 
 
Vindens kraft har sedan långt tillbaka tagits tillvara i mindre anläggningar som 
vinddrivna kvarnar eller elektricitetsverk knutna till gården. Under och efter 
vattenkraftens utbyggnad framstod vindkraften som den småskaliga och möjliga 
lösningen för den energi- och teknikintresserade, som själv ville ta ansvar för sin 
egen energiförsörjning. I Danmark utvecklades vindkraften ur ett småskaligt, lokalt 
brukarperspektiv.  
 
En mindre men mycket intresserad och kunnig skara vindkraftsintressenter, har i 
Sverige arbetat för vindkraftens utbredning och förutsättningar, ofta med ett lokalt 
ägande som drivkraft. Man har pekat på de problem som finns när det gäller 
lagstiftning, beskattning och tillståndsärenden. Man har också efterlyst långsiktighet 
i regler och bidrag så att lokala investerare skall kunna känna trygghet i sina 
satsningar. Detta har i många stycken banat väg för den större utbyggnaden av 
vindkraft som vi i Sverige står inför idag och deras medverkan och erfarenhet kan 
därför vara viktig i en framtida utbyggnad.  
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3 Nuläge 
 
Vindkraften byggs idag ut med en oerhörd hastighet, vindkrafttillverkarna bygger 
ständigt nya fabriker. Under år 2000 ökade den installerade effekten med 32% och 
för 2001 förutspås att den totala effekten kommer att öka med upp till 40%, enligt 
det danska konsultföretaget BTM Consult, som årligen gör prognoser för 
vindkraftens utveckling. 
 
 
 
3.1 Global utveckling 
 
De länder som har störst andel vindkraft, är i nämnd ordning Tyskland, Spanien, 
USA, Danmark och Indien. Sverige kommer på 11 plats. 
Tyskland har haft en snabb utveckling av vindkraften där ett system med 
garanterade höga avräkningspriser för vindkraftsel gjort det attraktivt att investera i 
vindkraft. Nationella finansieringsbolag där andelar/aktier sålts till allmänheten är 
en vanlig företeelse.  
 
Inom EU finns idag ett direktivförslag där det sägs att samtliga länder skall uppnå 
en viss procent förnyelsebar energi. Detta förslaget är mera långtgående än det 
förslag på utbyggnad som nu föreligger i Sverige från den statliga 
Energimyndigheten.  
 
Ett annat förslag från EU kommissionens energidirektorat, går ut på att 
kolsubsidier skall omvandlas till subsidier för grön energi. 
 
Även i utvecklingsländer vinner vindkraften terräng och man har på flera ställen 
startat stora vindkraftsprogram. I Brasilien vill man t ex lösa sin energibrist med 
utbyggnad av ca 2000 MW vindkraft. 4
 
 
 
3.2 Svensk utveckling 
 
Utvecklingen för vindkraft i Sverige har tidigare varit en relativt 
långsam process. Lokala krafter har tagit initiativ. Miljö- och 
teknikintresse har tillsammans med entusiasm varit viktiga drivkrafter. 
Anledningen till att utvecklingen gått långsamt är främst att ekonomin 
har varit osäker och det har därför krävts ett starkt intresse för att 

                                    
4 www.windpower-monthly.com
 

http://www.windpower-monthly.com/
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våga investera i vindkraft. Investeringarna har varit lokalt finansierade 
och till stor del med föreningspengar, d v s från andelsföreningar.  
Ca 25% av vindkraftverken i Sverige idag, ägs av kraftbolagen. Övriga 
ägs främst av privatpersoner, aktiebolag, samfällighets- och 
ekonomiska föreningar.5
 
Både privatpersoner och branschens företrädare har efterlyst långsiktiga 
förutsättningar för investering i vindkraft.  
 
 

3.2.1 Handel med gröna certifikat  
 
Under hösten 2000 antog riksdagen proposition 1999/2000:134  
Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor. 
 
Som ett resultat av propositionen har regeringen tillsatt en utredning som har fått i 
uppgift att ta fram ett system för handel med certifikat för förnybar elproduktion, 
s.k. gröna certifikat. Systemet är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2003. Syftet 
med en sådan certifikatshandel är att stimulera en fortsatt utbyggnad av 
förnyelsebar elproduktion med marknadsmässiga metoder, samtidigt som 
producenterna får stabila villkor för sin produktion. Avsikten är att systemet ska 
ersätta det stöd som i dag lämnas till småskalig produktion från förnybara 
energikällor. Utredaren lämnade sitt förslag den 31 oktober 2001. 
 
Under remissförfarandet har en rad kritiska synpunkter framkommit. Man befarar 
att vindkraften i allmänhet kommer att missgynnas och i synnerhet befintlig 
vindkraft. 
 
 

3.2.2 Långsiktiga planeringsmål 
 
Energimyndigheten har fått uppgift att ta fram förslag på långsiktiga mål för 
vindkraftutbyggnaden. Dessa förslag presenterades under våren 2001.  
Energimyndigheten föreslår ett planeringsmål för en omfattande svensk 
vindkraftsutbyggnad, om 10 TWh el årligen inom 10-15 år.  
 
Energimyndigheten förordar att vindkraftsutbyggnaden främst sker i södra Sverige 
och till havs. För detta finns flera skäl, dels är vindkarteringen hittills bristfällig i 
fjällvärlden, dels påverkar en kraftigt ökad andel vindel i systemet effektbalansen 

                                    
5 www.vindkraftleverantorer.nu
 

http://www.vindkraftleverantorer.nu/
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och bör därför lokaliseras så att överföringskapaciteten i ledningsnätet inte 
förhindrar ett optimalt utnyttjande av vindkraften. 
 
I rapporten pekas sju havsområden ut som särskilt intressanta för omfattande 
lokalisering av vindkraft. När det gäller vindkraftsutbyggnad till land så finns de 
bästa vindlägena i Skåne län, Kalmar län, Gotland, Hallands län, Blekinge län och 
Bohuslän. Energimyndigheten förordar landbaserad vindkraft längs dessa kuster 
samt i viss mån Vänern. 
 
För de norra delarna av landet kan en måttlig utbyggnad ske, särskilt om 
utbyggnaden kan ske på ett sådant sätt att vindkraft och vattenkraft kan samköras 
lokalt för att på så sätt inte nämnvärt öka effektöverföringen söderut.  
 
 

3.2.3 Elnätsdiskussion och budgetförslag 
 
Ellagen 1997:857 4 kap 10 § befriar produktionsanläggningar under 1,5 MW från 
nättariffer för överföring av den producerade elströmmen. Då ett regionalt 
nätföretag överför den producerade elströmmen till överliggande nät, ofta Svenska 
Kraftnäts stamnät, måste dessa tariffer dock betalas av det regionala nätföretaget. 
 
Diskussionen har under sommaren och hösten 2001 främst gällt hur etablering av 
vindkraft påverkar det regionala nätföretaget och kostnaden för dess kunder. De 
flesta aktörer i vindkraftsbranschen inklusive Energimyndigheten och Svenska 
Vindkraftsföreningen förordar att dessa regler tas bort. Dessutom har de 
vindkraftsanläggningar som nu projekteras en effekt på 1,5 MW eller större. 
Allt tyder dock på att reglerna för elnätsavgifter kommer att ändras. 
 
Stödet till elproduktion från småskaliga anläggningar förlängs. Regeringen föreslår 
att det tillfälliga stödet om 9 öre per kWh till småskaliga producenter av el från 
förnybara energikällor, förlängs till och med den 31 december 2002. Den särskilda 
avgift som finansierar stödet t.o.m. utgången av 2000 upphör. Från och med den 1 
januari 2001 finansieras stödet i stället över statsbudgeten.  
 
Detta är exempel på frågor som berör utvecklingen av vindkraft och där 
osäkerheten en längre tid varit stor. Långsiktiga och tydliga spelregler, vad gäller 
både ekonomi och regelverk, gynnar utvecklingen i allmänhet och den småskaliga 
lokalt förankrade i synnerhet. 
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4 Definition av lokala mervärden 
 
Av den av Energimyndigheten föreslagna volymen på ca 3 300 MW kan alltså en 
mindre andel antas placeras i de norra delarna. Det finns dock idag en stor mängd 
projekt på planerings- och tillståndsstadiet, varför det kan antas ske en ganska 
omfattande utbyggnad i Norra Sverige i början på den kommande 10-årsperioden. 
Detta beror också på att vindkraft till havs fortfarande är dyr i jämförelse med t ex 
en fjällanläggning.  
 
Utbyggnadstakten kommer lokalt i olika kommuner, att upplevas som hög och 
mycket av den möjliga utbyggnaden i norr redan finns på projekteringsstadiet. 
 
Inom Jämtkrafts- och Härjeåns elnät finns under hösten 2001 preliminära  
förfrågningar om nätanslutning för vindkraft motsvarande 800 MW. 6

Vilket är en stor del av den föreslagna utbyggnaden. 
 
Av detta kan man dra slutsatsen att projektörerna har gjort överväganden var man 
kan bygga ekonomiskt bärkraftiga vindkraftsanläggningar. Denna bedömning har 
kompletterats med en bedömning om var det kan vara möjligt att få tillstånd för 
etablering. De flesta intressanta platserna för vindkraft, sett ur ovanstående 
perspektiv, är redan identifierade. 
 
Avgörande för hur stor del av dessa planer som kommer att bli verklighet är de 
beslut som kommer att fattas inom stat, länsstyrelse och kommun, vad gäller bl a 
tillåtlighet och nätsituation. 
 
 
 
4.1 Vad är lokala mervärden? 
 
Vad är mervärden på lokal nivå? Det finns många olika åsikter om detta som 
delstudien försöker belysa från olika synvinklar. 
 
Generellt kan sägas att begreppet lokalt ägande och lokal förankring avseende 
vindkraft, inte förekommer i debatten i samma utsträckning utomlands som i 
Sverige. I Sverige gäller generellt att diskussionen om lokala mervärden och lokal 
förankring förekommer i större utsträckning i norra Sverige än i södra Sverige. 
Detta har troligen sin historiska orsak. (se bakgrund) 
 
I t ex Tyskland är vindkraften mera av en nationell företeelse, där kundernas motiv 
för investering i andelar handlar om att man vill stödja energiomvandlingen till s k 

                                    
6 Jämtkraft elnät AB 2001-08-27 
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grön el, något som är bra för miljön och en god ekonomisk investering. Där 
förmedlar den egna banken andelar i ett vindkraftsobjekt, oberoende av var det är 
beläget, och sköter redovisning och rekvisition av eventuella bidrag. 
 
En grundförutsättning är att vindkraft inte kan diskuteras som en enda likvärdig 
företeelse. Det kan vara av stor betydelse vem som initierar och driver ett 
vindkraftsprojekt och till sist vem som är tänkt som slutlig ägare. Tas initiativet av 
lokala aktörer är det troligt att vindkraftssatsningen upplevs som en lokal nytta av 
de flesta. Detta medan vindkraft etablerat av okända ägare, för att ge avkastning 
och uppfylla de statliga långsiktiga planeringsmålen, får svårare att uppfattas som 
ett lokalt mervärde. I vårt mediatillvända samhälle spelar det ibland större roll hur 
saker uppfattas än hur det i verkligheten förhåller sig. Då olika aktörer bygger och 
investerar parallellt, kan spänningar med anledning av detta komma i dagen.  
 
I delstudiens syfte anges att vi skall teckna bakgrund och ge förslag på: 
Hur vindkraft kan ge mervärden i bygden så att en  
ekologiskt-, kulturellt-, socialt- och ekonomiskt hållbar utveckling uppnås,  
samt hur ett lokalt ägande kan främjas. Definitionen av lokala mervärden kommer 
att anges under dessa rubriker. 
 
 
 
4.2 Ekologiska mervärden 
 
Minskad miljöpåverkan bör naturligtvis  ses som ett mervärde på lokal nivå. 
Vindkraft är gynnsam för den globala, den regionala och den lokala miljön. Varje 
installerad kwh i vindkraft kan sägas minska miljöbelastningen totalt och i det långa 
perspektivet. Dock är det svårt för många att se den tydliga kopplingen eftersom 
den visuella påverkan från ett vindkraftverk är betydligt mera påtaglig, här och nu, 
och för vissa klart störande.  En kwh vindkraft installerad i glesbygd kan minska 
utsläppen på något annat ställe och det är inte uppenbart att en vindsnurra i 
Härjedalen ger mätbart minskad miljöpåverkan på just den platsen.  
 
Troligt är att man, för att kunna se en minskad miljöpåverkan som ett mervärde på 
lokal nivå, måste ha viss insikt i energisystemen. Förstå att vindkraften är en 
kraftkälla som ersätter ex vis kolkondenskraft, som i sin tur påverkar försurning, 
koldioxidutsläpp mm. Vissa kan se en investering i vindkraft som att ta ett 
nationellt ansvar på lokal nivå. Medan andra har motsatt åsikt. Vi har i delstudien 
därför valt att inte ta upp minskad miljöpåverkan som ett lokalt mervärde, detta 
mest av den anledningen att det är svårt att lägga ett konkreta förslag på åtgärder i 
anknytning till detta.  
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4.3 Sociala och kulturella mervärden 
 
Till de sociala mervärdena hör främst en möjlighet till  
-Delaktighet i påverkan och process när vindkraft skall planeras. 
-Mobilisering av goda krafter och utveckling av samarbete kring den konkreta 
företeelse som ett vindkraftverk är. 
-Nya insikter och lärande. 
 
När det gäller kulturella mervärden är det värt att notera att man bland de 15 
nationella miljömålen7 finner målet Storslagen fjällmiljö. I ett 
generationsperspektiv kan det innebära bland annat att; 
 
-Fjällens karaktär av betespräglat storslaget landskap med vidsträckta 
sammanhängande områden bibehålls.  
-Kulturmiljövärden, särskilt det samiska kulturarvet, bevaras och utvecklas. 
-Arealen områden med stora upplevelsevärden eller höga natur- och kulturvärden 
som är fria från buller och andra störningar ökar. 
 
Detta ställer krav på noggranna avväganden och planering. På översiktsplanering 
och att samrådsförfarandena genomförs på ett sätt som låter många komma till tals 
på ett tidigt stadium. Detta för att beakta om särskilda kulturmiljövärden påverkas, 
vilket t ex kan inverka negativt på turismen i området. Här hänvisas till resultaten 
från delstudie 2 och 3 i projektet. 
 
Vad gäller det samiska kulturarvet i landskapet är detta kopplat till renskötsel och 
renars rörelse i terrängen. Sätts stängsel upp kring vindkraftverk kan detta påverka 
renars rörelsemönster. Här hänvisas till resultat från delstudie 1. Sammantaget kan 
man dra slutsatsen att vindkraftsetablering i form av sk parker är att föredra. Detta 
sett ur en rad olika aspekter.  
Etablering av vindkraft i större grupper minskar inte den lokala nyttan och 
mervärdet. Detta då enskilt ägande och samfällt ägande med fördel kan ske i form 
av enskilda verk i en större grupp. En sådan koncentrerad lösning ger då 
sammantaget en minskad störning i landskapet, både visuellt av själva 
vindkraftverket och fysiskt i form av de anläggningar, vägar och liknande som krävs 
för vindkraftverkens drift och skötsel 
 
 

4.3.1 Delaktighet i påverkan och process 
 
Skall man lyckas med att skapa mervärden är den lokala delaktigheten genom 
planering och samråd en viktig länk. Nedanstående citat får belys detta. 

                                    
7 www.environ.se 
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”En välplanerad vindkraftanläggning smyger sig inte på utan annonserar sin 
ankomst, förklarar sitt syfte, engagerar närboende och informerar om sin teknik. 
Denna mening kan ytterligare förstärkas genom att närboende blir andelsägare i en 
vindkraftanläggning”.8
 
”Begreppet planeringsverktyg har figurerat i diskussioner om hanteringen av 
vindkraft i den kommunala planeringsprocessen. Det har även efterfrågats en sk 
verktygslåda för vindkraftplanerare eller värderingsgrunder för hur och var man kan 
placera vindkraft (se bl a Rätt Plats För Vindkraft, 1998). Fallstudier från 
verklighetens vindkraftplanering visar att översiktsplanerna för vindkraft ännu är få 
till antalet och ännu färre är de exempel som uppvisar en metodisk uppläggning av 
arbetet”.9
 
 

4.3.2 Samarbetsutveckling och lärande 
 
I ett förändrat samhällsperspektiv, där utvecklingen tenderar gå mot att man lokalt 
och i samverkan tar ett större ansvar för sin egen vardag, har begreppen 
landsbygdsutveckling och social ekonomi funnit sina praktiska exempel.  
För många bygder har samarbete, mobilisering, kraftsamling blivit en 
överlevnadsfråga. Flera goda exempel finns och har funnit sina efterföljare.  
 
Ofta har bygden någon eller några frågor att gemensamt och samstämmigt samlas 
kring. Skolan, affären, övrig service, samlingslokalen, idrottsplanen, den småskaliga 
turistsatsningen och i vissa fall även vindkraftverket. Det är viktigt att man hittar 
det som intresserar olika grupperingar. Det är också viktigt att man hittar former 
för investeringar i den egna hembygden. 
 
En gemensam vindkraftssatsning kan fungera som en lärandeprocess för 
miljöengagemang, samarbetsutveckling och föreningskunskap. Dessutom kan 
vindkraft som företeelse, med en någorlunda begriplig teknik, ge en möjlighet att 
öka sina insikter om energiomvandlingen som en mycket viktig del i utvecklingen 
av ett hållbart samhällssystem. 
 
 
 
 
 
 

                                    
8 SOU 1999:1 bilaga 5 
9 www.vindkraft.nu/vindkraftnuplanering.htm 
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4.4 Ekonomiska mervärden 
 
De ekonomiska mervärdena, för privatpersoner och föreningar, har vi här valt att 
dela upp enligt nedan. Det vill säga värden som kommer från; 
 
-Ägande/kapitalavkastning 
-Markersättning 
-Ersättning för utförda tjänster 
-Frivillig eller reglerad ersättning för nyttjande av lokal resurs. 
 

4.4.1 Ägande, kapitalavkastning 
 
Begreppet lokalt ägande kan vara svårt att definiera. I delstudien har vi likt punkten 
1.3.2 valt en vidare tolkning av begreppet. D v s lokalt ägande kan omfatta ägare 
boende i en kommun, socken eller bygd. Det lokala ägandet är viktigt ur aspekten 
att acceptansen för det visuella intrång som vindkraften utgör, blir större. 
 
Lokalt ägande kan vara gemensamt eller enskilt. Det kan handla om att äga andelar 
i bygdens vindkraftverk via en ekonomisk förening eller en samfällighet. Ägandet 
kan också vara en egen kompletterande del av näringsverksamhet, t ex inom jord 
och skog, där man med pengar från skogsavverkning kan välja att investera i ett 
vindkraftverk. 
 
Lokala initiativ för investering och ägande av vindkraft, kräver en längre 
startsträcka. Det tar tid att bygga upp kunskap, att informera och att mobilisera 
människorna i en bygd. Det behövs insatser som ökar kunskapen allmänt och tid 
att omsätta denna till egna förhållanden. 
 
Vi står nu inför en utbyggnadstakt som kommer att medföra att de lokala intressena 
får svårt att hinna med. Kommersiella projektörer, kraftbolag och investerare har 
kunskaper och kanaler som underlättar för att finna platser med optimala 
förutsättningar för stora vindkraftslösningar. Detta innebär att småskaligt byggande 
kommer att ta en relativt sett mindre andel. 
 
Förutsättningarna för småskalig, lokalt ägd vindkraft kommer i ett avseende 
sannolikt att förbättras i framtiden. Det som vindkraftspionjärerna kämpat för i 
många år kommer med ökad kunskap hos bl. a myndigheter att bli enklare att 
genomföra. Den småskaliga vindkraftsutbyggnaden kommer dock relativt sett att 
utgöra en bråkdel av den vindkraft som byggs. 
 
I t ex Danmark har vindkraften vuxit fram som ett lokalt sätt att producera energi, 
där människorna tagit ansvar för den egna energikonsumtionen, dels genom att bli 
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delägare, dels av att acceptera påverkan på sin landskapsbild. Vi har generellt sett i 
Sverige förlitat oss mera på storskaliga lösningar som vatten- och kärnkraft.  
 
Den som har ett intresse för och vill stödja vindkraft som energikälla, kan välja 
mellan ett lokalt engagemang som ägare eller ett engagemang enbart som 
elkonsument. Kanske kan många komma att välja att köpa andelar i en nationell 
andelsförening istället för att äga ett vindkraftverk lokalt, särskilt om man bor i 
områden med sämre vindförhållanden. 
 
 

4.4.2 Markersättning 
 
Upplåtelse av mark till vindkraftanläggningar sker ofta som anläggningsarrende 
enligt Jordabalken. Arrendetiden löper på minst 20 år, ofta ända upp till 30 år med 
möjlighet till förlängning.  
 
Ersättningen kan erläggas på olika sätt. Oftast betalas en årlig fast ersättning som 
beräknas på anläggningens storlek eller antal verk. En variant är att ersättningen 
utgör en andel av vindkraftanläggningens bruttointäkt för aktuellt år.  
 
Som ett alternativ kan hela ersättningen betalas som ett engångsbelopp i samband 
med uppförandet. Summan blir då ofta kraftigt diskonterad.  
 
 
Nivån på ersättningarna varierar i landet och beror framförallt på vilka 
vindförhållanden som råder på platsen. Normalt betalas mellan 1-3 % av 
bruttointäkterna i markarrende. En fast summa blir kalkylmässigt ofta lägre då 
risken för fastighetsägaren då minskas. 
 
 
Vindupptagningsområde 
Det har visat sig att orättvisor kan uppstå mellan små fastigheter inom ett område 
för en vindkraftpark. Ersättning har bara gått till den fastighet där vindkraftverkets 
fundament står, trots att grannfastigheten mist möjligheten att utnyttjas för 
vindkraft, då avstånden varit för små.  
 
SERO har därför föreslagit att begreppet vindupptagningsområde införs för att 
garantera att ersättningen fördelas rättvist mellan grannfastigheter.10

Kring ett vindkraftverk anses all mark inom en viss radie vara lika mycket värd, och 
ersättning utgår då i förhållande till fastigheternas area av detta 

                                    
10 Olof Karlsson, SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation 
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vindupptagningsområde. Radien för området kan variera beroende på 
terrängförhållanden, men ett riktvärde kan vara 3-4 rotordiametrar. 
 
Avtal om anläggningsarrende tecknas sålunda med fastighetsägaren på vars mark 
verket står, medan ett avtal om begränsad nyttjanderätt tecknas med övriga 
fastigheter till förmån för arrendatorn.  
 
 
Markersättning på statlig mark 
Vid upplåtelse av nyttjanderätt på Kronomark ovanför odlingsgränsen och på 
renbetesfjällen fördelas ersättningen för upplåtelsen lika mellan Samefonden och 
aktuell sameby. Länsstyrelsen får dessutom ta ut en avgift som maximalt uppgår till 
50% av ovanstående för administrationen av den enskilda upplåtelsen, åtgärder för 
fiske- och viltvård samt fiske- och jaktbevakning11

 
I praktiken innebär detta ofta att den lokala samebyn får en tredjedel av den totala 
ersättningen som arrendatorn betalar. 
 
Exempel på arrendeavgifter från Norrbotten är 5000 kr per vindkraftverk och år. 
Denna arrendenivå får anses vara låg i jämförelse vad som brukar gälla på 
marknaden. 
 
 

4.4.3 Ersättning för utförda tjänster 
 
Vid uppförande av vindkraftanläggningar förekommer en rad entreprenadarbeten 
Bland dessa kan nämnas  
 
-Geotekniska undersökningar 
-Vägentreprenader 
-Sprängningsarbeten 
-Fundamententreprenader 
-Nätlinjearbeten 
 
Värdet av dessa tjänster kan uppskattas till 5-10% av en vindkraftanläggnings totala 
produktionskostnad.12 För en anläggning omfattande 10 MW motsvarar detta ca 4-
8 miljoner kronor. 
 
Vid upphandling av dessa tjänster bör lokala entreprenörer ha konkurrensfördelar 
genom att befinna sig nära byggplatsen. Hos företag som tidigare arbetat med 
vindkraftsetableringar finns å andra sidan sannolikt en särskilda kompetens som gör 
                                    
11 Rennäringsförordningen 1993:384, §6-7 
12 Budget för vindmölleprojekt. Energi och Miljö Data. Nov 2000. Danmark 
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att arbetet i övrigt kan genomföras konkurrenskraftigt. Detta oaktat avstånd till 
byggplatsen. 
 
Byggverksamhet som varar under längre tid är positiv för lokala entreprenörers 
konkurrenssituation. Dessa hinner då bygga upp kompetens och resurser. 
Motsatsen, att stor volym byggs under kort tid, medför sannolikt att nationella och 
internationella entreprenörer har bättre förutsättningar att klara uppdragen. Här 
finns dock möjlighet till underentreprenader. 
 
 

4.4.4 Reglerade/frivilliga ersättningar för lokal resurs 
 
Vid etableringen av ett vindkraftverk tas platsen i anspråk för kraftverk, vägar och 
anslutningar. Dessutom sker ett slags visuellt intrång som drabbar andra än 
markägaren. Man nyttjar en lokal resurs och det finns synpunkter på att detta skall 
ersättas. Delstudien har valt att kalla de bygdeersättningar som kan komma att 
utbetalas för ersättningar för nyttjande av lokal resurs. 
 
 
Bygdeavgift enligt vattenlagen 
I vattenlagen 1983:291 kap 10 regleras olika vattenföretags betalning av 
bygdeavgifter. Avgifterna beslutas om i vattendom. Dessa avgifter skall dels 
förebygga, minska och gottgöra skador från vattenföretaget, dels tillgodose 
allmänna ändamål beträffande den bygd som berörs.  
 
I fjällbygder är det framför allt vattenkraftsanläggningar som betalar bygdeavgifter. 
Varje år söker lokala intressenter, föreningar och företag medel ur dessa 
bygdefonder. Länsstyrelserna och berörda kommuner handlägger och beslutar om 
tilldelning av bygdemedlen.  
 
Motiven för betalning av bygdeavgift enligt vattenlagen är inte direkt överförbara 
på vindkraft. Vattenkraften medför helt andra fysiska ingrepp i miljön än vad som 
gäller för vindkraften. Vindkraftens ingrepp är ofta helt reversibla och begränsar sig 
till vägdragning och fundamentbygge.  
Vindkraften kan dock ha en betydande påverkan på landskapsbilden. 
 
Båda kraftslagen utnyttjar dock en resurs som är geografiskt knuten till orten där 
den utvinns. En lokal resurs som utvinns och där värdet av resursen tillfaller ägaren 
av produktionsanläggningen. Om man ser på bygdavgiften i detta vidare perspektiv 
kan även vindkraften anses behöva betala för sitt utnyttjande av den lokala 
resursen. 
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I vattenlagen beskrivs hur bygdeavgifterna beräknas. Utfallet beror bl a på 
vattenkraftverkets generatoreffekt och regleringsmagasinets volym. 
 
Oldens Kraftsverk i Krokoms kommun är en s.k. effektanläggning, vilket innebär 
att den producerar lite energi i förhållande till sin generatoreffekt. 
Generatoreffekten är ca 110 MW och normal elproduktion är ca 320 GWh per år. 
Denna anläggning betalade år 2000 ca 343 000 kr Oldens kraftverk och 
korttidsreglering. Dessutom betalades för årsreglering av Övre Oldsjön ca 166 000. 
Totalt betalas ca 500 000 kr om året. 
 
Stensjöns kraftverk i Krokoms kommun är också en effektanläggning, vilken 
tillsammans med Kvarnfallets kraftverk har en effekt på 112 MW och en årlig 
produktion på ca 280 GWh. Den årliga totala avgiften är här ca 680 000 kr. 
 
Vinden utnyttjar inte generatorns effekt i ett vindkraftverk på samma vis som 
vattnet nyttjar generatorns effekt i ett vattenkraftverk. Vindkraftverket utnyttjar 
heller inga regleringsdammar. Det är därför inte helt rättvisande att använda 
reglerna i vattenlagen till att räkna ut avgiftens storlek för ett vindkraftverk. Dock 
gör vi ändå en jämförelse för att visa vilket utfall principerna för bygdeavgiften i 
vattenlagen skulle få för en vindkraftanläggning. 
 
Om hela bygdeavgiften vid Oldens kraftverk relateras till producerad mängd energi 
i vattenkraftverket, betalas en avgift på 1,56 kr/årlig producerad MWh som 
bygdemedel.. Ett vindkraftverk på 2 MW i ett bra vindläge producerar ca 5000 
MWh per år. Med ovanstående siffror som exempel skulle ett vindkraftverk ge en 
bygdeavgift på ca 7 800 kr per år. 
 
 
Exempel på frivilliga fonderingar 
Vissa av delstudiens intervjuer har visat att det finns flera exempel på frivilla 
bygdefonderingar för vindkraft. En vindkraftproducent på Gotland avsätter varje år 
en kvarts procent på intäkterna till en lokal fond som självständigt hanterar medlen 
för den lokala nyttan och utvecklingen. 
 
Flera vindkraftprojektörer i Norrland har i samrådsskedet deklarerat att man avser 
upprätta frivilliga fonder där mottagarna utgörs av föreningar  
t ex byalag eller samebyar, där dessa kan vara ombud för lokala allmänna intressen. 
 
Som exempel kan nämnas att för en aktuell utbyggnad i länet har diskuterats en 
”bygdepeng” på ca 20 000 kr /år för varje verk på 2,5 MW alternativt ett 
engångsbelopp på 2,5 milj kr. Detta kan t ex användas som grundplåt i ett lokalt 
delägande. 
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Svårigheten är här att finna rätt forum som mottagare av sådana frivilliga 
fonderingsmedel. Alla i lokalsamhället är kanske inte kommer i åtnjutande av dessa 
medel och risken finns att de hamnar hos mottagare utan legitimitet i bygden. De 
föreningar som är aktiva idag kan föra en tynande tillvaro eller vara upplösta i slutet 
av en vindkraftsanläggnings produktionstid. 
 
Som jämförelse kan återigen nämnas bygdemedlen, där det enligt lag är reglerat att 
dessa skall skötas och fördelas av kommunerna och länsstyrelsen. 
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5 Slutsatser och förslag 
 
ÖVERGRIPANDE FRÅGA 
Vem, förutom lokalsamhället själv, kan ha ett intresse av att vindkraft skapar mervärden lokalt 
samt av att ett lokalt ägande stimuleras? Det är den övergripande frågan som först måste ställas. 
 
Vindkraft är till sin karaktär geografiskt spridd över stora områden. De största 
landbaserade vindkraftssatsningarna kommer troligen att ske ute i glest befolkade 
områden, där ofta glesbygdsproblematik har gjort sig gällande. Historiskt sett har 
de lokala naturresurserna som malm, skog och vattenkraft nyttjats av andra 
kapitalstarka intressen. Medvetenheten om detta är idag spridd och det finns en 
debatt som handlar om att man i Norrlands inland och fjälltrakter redan är en stor 
elkraftsproducent, man har redan tagit sin del av ansvaret för den nationella 
energiförsörjningen och nu får det räcka. Debatten handlar också om att nu måste 
vi vara med och försöka skörda denna gången. Historien skall inte upprepa sig i allt 
för hög grad. 
 
 
ÖVERGRIPANDE SVAR: 
Staten kommer sannolikt att sätta upp ett långsiktigt mål för vindkraftens utbyggnad. Om man 
från statligt håll vill stimulera utbyggnaden för att uppnå de långsiktiga målen bör det finnas ett 
intresse av att de människor som berörs kommer att se positivt på den och att det inte finns 
onödiga inbyggda konflikter. Anledningarna till att skapa lokala mervärden är dels att man 
skall kunna uppnå de nationella målen för omvandling av energi från förnyelsebara källor, dels 
kan det finnas rent regionalpolitiska motiv.  
 
Det är med andra ord viktigt att skapa förutsättningar för en småskalig, lokalt driven 
vindkraftsproduktion kan utvecklas parallellt med att andra mera storskaliga, institutionella 
vindkraftsintressenter investerar i anläggningar till lands och till havs. Delaktigheten kan också 
bestå av delägande i större anläggningar.  
 
Det är därför viktigt att i denna studie se kopplingen mellan den politiska viljan och förslagen. 
Vill staten åstadkomma utveckling i energipolitiken mot förnyelsebara energikällor som ex vis 
vindkraft måste förutsättningar för denna utveckling skapas eller stimuleras fram ex vis via 
åtgärder som främjar lokalt ägande och lokala mervärden. Annars kan lokala opinioner mot 
utbyggnader bli så stor att de bromsar nyttjande av vindresurserna även på platser som 
planmässigt kan vara lämpliga för en utbyggnad.  
 
Hade ersättningen för vindkraftsel i Sverige varit förutsägbar och befunnit sig på en tillräckligt 
hög nivå, hade regelverket varit tydligare och långsiktigare hade vissa av förslagen i denna delstudie 
med stor sannolikhet varit onödiga att ställa. Detta då vindkraftens aktörer, både liten och stor, 
varit mera oberoende av bidrag, säkra på framtida förutsättningar och därmed benägna att 
handla. 
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5.1 Hur lokala mervärden och lokalt ägande kan främjas? 
 
För att uppnå sociala- kulturella och ekonomiska mervärden på lokal nivå finns det 
flera vägar att gå. Det viktigaste instrumenten för att skapa dessa mervärden i 
lokalsamhället kan delas upp i följande åtgärder 
 
-Främja delaktighet i planering och process 
-Främja en bred kunskapsuppbyggnad inom området 
-Främja andelsägande och lokalt ägande 
-Skapa långsiktiga ekonomiska spelregler 
 
 
 
5.2 Delaktighet i planering och process 
 
Kommunerna har i dag ett slags planmonopol, då det är dessa som genom 
översiktsplaner, detaljplaner och bygglovprövning har ett avgörande inflytande över 
var vindkraft skall etableras. Vissa hävdar att kommunerna därmed kan utveckla ett 
indirekt bygdeinflytande. Det är också i planprocessen kommunerna har möjlighet 
att tidigt informera lokalsamhället om vad som är på gång och vilka möjligheter till 
engagemang som finns.  
 
 
FÖRSLAG 1: 
Att samrådsprocessen som den är organiserad i den sk FjällAgendan lyfts fram som 
ett exempel att ta till sig och ta intryck av. I FjällAgendaprojektet, som bedrivits i  
bl a västra Härjedalen,  har metoder för lokal medverkan i planeringsprocessen 
utvecklats. Arbetsmetoderna finns utförligt redovisade i slutrapporten från 
FjällAgendaprojektet utgiven av Länsstyrelsen i Jämtlands län år 2000. Utifrån dessa 
positiva erfarenheter föreslås att man i översiktsplaneringen bildar lokala 
partsammansatta arbetsgrupper som aktivt tillsammans med kommunens 
företrädare utarbetar underlag och förslag till hur vindkraft skall hanteras i 
översiktsplaneringen. Dessa metoder tillämpas nu i det metodutvecklingsarbete 
som bedrivs i Härjedalens kommun, parallellt med översynen av översiktsplanen. 
 
I samrådsprocessen för översiktsplanering kan  möjligheter framkomma som gör 
att lokala aktörer, som ex vis kommunala energibolag, tar initiativ  till att etablera en 
större grupp vindkraftverk på lämpligt område. Dessa vindkraftverk kan i första 
hand erbjudas som andelsägande för företag och enskilda i regionen. Regionen kan 
i detta fall vara synonymt med kommunen eller länet. Finansieringsdiskussioner bör 
i detta sammanhang föras med en lokalt förankrad bank som även kan erbjuda sina 
kunder andelar som investering av eget sparkapital. 
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5.3 Kunskapsuppbyggnad 
 
En bred kunskapsuppbyggnad är ett verksamt medel för att göra lokala intressen 
mera konkurrenskraftiga. Allt fler aktörer, från byalag till intresseföreningar, startar 
utredningar och konkreta projekt i syfte att uppföra vindkraftverk i sin närmiljö. 
För att starta dessa verksamheter behöver ett antal faktorer säkerställas, som att 
söka tillstånd och finansiering, hitta samarbetspartners, projektörer, upphandla 
entreprenadtjänster, val av kraftverkstyp etc. Lätt tillgänglig webbaserad 
information, webbaserat lärande, traditionell folkbildning samt rådgivning kan ge 
dessa grupper möjlighet att genomföra ett lyckat vindkraftsprojekt. 
 
När vindkraftsprojekt skall etableras utgör möjligheten för lokala entreprenörer att 
medverka i olika faser ett lokal mervärde. De lokala aktörerna kan ha ett visst 
försteg genom sin närhet och lokalkännedom. Dock finns en klar nackdel då man 
troligtvis inte genomfört något liknade arbete. Särskilda kompetenshöjande åtgärder 
och ren utbildning kan vara ett sätt att öka konkurrenskraften hos de lokala 
företagarna. För att öka konkurrenskraften hos lokala entreprenörer kan 
information och utbildning till företagare, som syfta till att visa vilka speciella krav 
som finns på denna typ av arbeten, tillhandahållas. Hur ser kostnadsbilden och 
konkurrenssituationen ut. Webbaserat lärande och erfarenhetsutbyte på särskild 
webbplats kan användas för utbildning av entreprenörer.  
 
Varje aktör måste gå samma väg som alla andra som arbetat med liknande projekt. 
Det är naturligt för många av dessa aktörer att söka information på Internet om 
tidigare utförda projekt och dra nytta av framgångar och misstag som gjorts genom 
åren. Det som finns i Sverige idag är ett flertal små, men nischade hemsidor om 
enskilda projekt eller föreningars verksamhet. Medan det i Danmark finns ett antal 
exempel på institutioner som har som uppgift att främja kunskapsuppbyggnad 
inom vindkraftsområdet.13  
 
Samlad kunskap och erfarenhet med bred spridning skulle gynna de långsiktiga 
planeringsmålen såväl som enskilda människor i syfte att starta upp ett 
vindkraftsprojekt.  
 
Denna delstudies förslag inom området kunskapsuppbyggnad är  
 

1. En samlande kompetent Internetportal 
2. Satsning på traditionell folkbildning inom området 
3. Rådgivning till lokala grupper 

                                    
13 www.risoe.dk www.windpower.dk
 

http://www.risoe.dk/
http://www.windpower.dk/
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5.3.1 En samlande Internetportal 
 
En Internetportal som i det mest tillfredställande scenariot skulle spänna över tre 
olika nivåer: 
 
-Informationswebb 
-Utbildningswebb 
-Vindkraftscommunity 
 
 
Informationswebb 
 
Denna skulle beskriva, enligt steg för steg metoden ett ”så gör du” för läsaren. 
Läsaren skulle på första sidan välja utifrån vilken fråga han söker information eller 
vilken roll de har i projektet. (entreprenör, finansiär, bybo, miljöföreträdare, 
politiker etc.) och därefter ledas i ett spår där mycket välriktad information 
presenteras. Denna rollbaserade informationsmetod är effektiv men innebär också 
att man skall kunna söka information brett utan ingångar i olika roller. 
 
I anslutning till denna avdelning så länkar man in samtliga betydande resurser inom 
vindkraftsrelaterade projekt, organisationer, leverantörer och forskning i världen 
för att skapa en ”resursportal”. Denna resursportal kan vara av intresse även för ex 
vis undervisning och projektarbeten i grund- och gymnasieskola. 
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Exempel informationswebb 
 
Exempel på några olika aktörer samt exempel på deras informationsbehov. 
Webbplatsen är rollbaserad och informationen. presenteras efter intressefokus. 
När intressen korsas går det naturligtvis att korslänka informationen och att länka 
vidare till hemsidor med information som är ännu mera utförlig. 
 
 

Finansiärer -Tillstånd 
-Ekonomifrågor 
-Avskrivningar 
-Moms och skatter 
-Investeringsnivåer 

Bygg-
entrepenörer -Marksituation 

-Hållfasthetskrav 
-Berggrundsinfo 
-Omfattning och 
ekonomi i uppdrag. 
-Tidigare projekt-
erfarenheter 
-Teknisk  
dokumentation 

Miljöintresse -Lagtext 
-Skyddsområden 
-Inverkan på djurliv 
-Landskapseffekter 

-Synlighet 
-Utredningar om 
goodwill/badwill. 
-Påverkan på jakt 
och fiske. 
-Ljudnivå etc. 

Turistnäring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boende i 
närområde 
Byalag 
-Föreningsformer
-Ekonomi 
-Driftsfrågor 
-Slutsatser från 
tidigare projekt. 
-Lagar 
-Långsiktighet 
-Miljöpolitik 
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Utbildningswebb 
 
De lokala grupper som vill få en allmän överblick men ändå tränga djupare in i 
vissa frågor kan via portalen studera vissa frågor i en nätburen kurs. Den kan 
använda informationswebbens hela kunskapsmassa och kompletteras med material 
och studiehandledning från relevant litteratur.14

Skillnaden mot informationswebben ligger i att här registrerar användaren sig för 
att komma åt ett slags folkbildning på nätet. En kursledare finns som kan 
organisera, och hålla igång och svar på frågor. 
 
 
Exempel Utbildningswebb 
 
För att få tillgång till mer kvalificerad information i form av kortkurser får 
användaren registrera sig med några enkla uppgifter och blir därmed tillgänglig att 
nå i ett ”medlemsregister” som också kan kopplas till ”Communityn/Nätbyn”  
 
 
Strukturexempel: 
 
 

 
Kurs- 

 
1. Introduktion om 

vindkraft 
2. Var blåser det 
3. Ägarformer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
14 Ex vis Vindkraft – en ny
Namn och
adress 
 

deltagar 
databas. 

4. Avtal/tillstånd 
5. Skatter 
e-post
Handledare/ 
administratör för 
självstudiehjälp 

6. Ekonomiska 
kalkyler 

7. Entreprenad-
arbeten för 
vindkraftverk 

8. Slutbesiktning 
9. Drift/underhåll 
10. Goda exempel 
 

Anv.namn/ 
Lösen 

    
 folkrörelse, Tore Wizelius 
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Vindcommunity/”Nätby”. 
 
Engelskans ”Community”, vilket i sammanhanget bäst översätts med ”samhälle” 
har blivit ett begrepp för de framgångsrika platser på Internet där människor samlas 
för att utbyta information med varandra motiverade både av en trevlig social 
samvaro och ett yrkesmässigt intresse.  
 
Ett virtuellt samhälle kännetecknas oftast av att man som medlem tillhandahåller 
sina kontaktuppgifter, var man bor, vilka specialintressen man har, vilka kunskaper 
man besitter och vad man vanligtvis tycker om att diskutera. Detta görs vid en 
registrering i webb- platsens databas. Sedan loggar man in med namn och lösen och 
får tillgång till andra människor med samma intressefokus. Man kan beskriva det 
som en kontaktförmedling för vindkraftsintressen. Ett virtuellt ”fikarum” för folk i 
branschen. 
 
Kunskapsåterföring är en viktig faktor för att vidareutveckla vindkraftskulturen i 
Sverige. En vindkraftscommunity där samtliga som berörs av de olika delarna i ett 
vindkraftsprojekt ska kunna få full service, kunskapsunderlag, handledning och 
samtidigt kan kommunicera med andra. En webb- plats med syftet att samla 
Vindkraftsintressenter i färd med att starta projekt ska naturligtvis vara först med 
det senaste i denna fråga och tillhandahålla diskussionsforum för att plocka upp 
signaler, dela idéer och skapa beslutsunderlag. 
 
Genom att bygga upp de starka resurserna i Informationswebben och 
utbildningswebben utgör den totala webb- platsen den kortaste vägen till 
problemlösning inför, under och löpande genom ett vindkraftsprojekts livstid. Det 
skapar en stark anledning för alla intressenter att samlas härunder och även 
registrera sig för nyhetsbrev, åtkomst till diskussionsgrupper, tillgång till gjorda 
projektstudier o.s.v. Detta bör vara gratis. 
 
Det bör vara intressant att försöka samla de Svenska vindkraftsintressenterna till en 
speciell plats på nätet. Okoordinerade webbsidor från många olika aktörer når var 
för sig, når aldrig en tillräckligt kritisk massa för att utgöra t.ex. en stark lobbykraft 
eller erfarenhetsbas. Hemsidor från projektörer enskilt eller i samverkan finns 
naturligtvis att tillgå15 Dessa har naturligtvis ett säljintresse i bakgrunden. Dessutom 
finns en mängd andra svenska hemsidor16 av vilka de flesta drivs av intressenter 
som gör ett stort och ideellt arbete men där det saknas den samlande kraften och 
resurserna för att göra Internet till ett slagkraftigt redskap för vindkraftens 
utveckling och då särskilt främja det lokala ägandet och samägandeformerna.  
 
                                    
15 Ex vis www.vindkraftleverantorer.nu  
16 Ex vis. www.vindkraft.nu  www.vindfo.nu  www.svensk-vindkraft.org
 

http://www.vindkraftleverantorer.nu/
http://www.vindkraft.nu/
http://www.vindfo.nu/
http://www.svensk-vindkraft.org/
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Exempel Vindcommunity/Nätby 
 
En ”community” för Vindkraftsintresserade bör innehålla några saker för att få fart 
på människors interaktion och stimulera till att dela erfarenheter. Nedan följer en 
Schematisk modell av vad jag som medlem skulle kunna mötas av för innehåll: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NYHETER PROJEKT- 
DAGBOK 

MINA BEKANTA DISKUSSIONS- 
GRUPPER 

Don 
Quixote
klubben 

 

Min egen dagbok, 
tillgänglig för 
andra, om med och 
motgångar kända 
problem etc 

Människor jag mött 
på platsen och 
sparat i min 
kontaktlista. 

1 VINDÖGATS NÄTBY  Ver. 1.0 

 

EXEMPELRUBRIK

EXEMPEL 
N

Exempeltext med innehåll som kan 
handla om nyheter, händelser, ny teknik, 
lagar, forskning, branschpersoner, 
lyckade projekt, kända problem, ny och 
gammal teknik, relaterade områden, 
debatt m.m. 
 

 

Månads-
semin-
arium på 
temat: 
”Nät-
avgifter en 
geografisk 
orättvisa?” 
 

MINA KURSER
 NYA MEDDELANDE
 SÖK MEDLEM
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FÖRSLAG 2: 
En webbplats som upprättas som samlar och sprider information, erfarenheter och 
kunskap enligt ovan. Webbplatsen administreras av en aktör som är fri från 
säljintresse. 
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5.3.2  Folkbildning 
 
Kunskap om vindkraft bland lokala intressenter gynnas inte bara genom 
webbaserade informations- och utbildningslösningar. Folkbildning i form av 
studiecirklar kan vara ett bra komplement.  
 
Tore Wizelius bok, Vindkraften en ny folkrörelse, utgiven på Energimyndighetens 
förlag, kompletteras med nyheter samt studiehandledning för att nyttjas i 
studiecirkelform. Studiecirkelns innehåll kan med fördel ha samma innehåll och 
upplägg som på utbildningswebben och stimulera till erfarenhetsutbyte och 
diskussioner på community delen. 

 
1. Introduktion om vindkraft 
2. Var blåser det 
3. Ägarformer 
4. Avtal/tillstånd 
5. Skatter 
6. Ekonomiska kalkyler 
7. Entreprenadarbeten för vindkraftverk 
8. Slutbesiktning 
9. Drift/underhåll 
10. Goda exempel 
 

Studiehandledningen och boken används av studieförbund, folkhögskolor, 
medlemsorganisationer, kommunala energirådgivare, etc  
 
 
FÖRSLAG 3: 
En folkbildningskampanj planeras och genomförs i olika studieförbunds regi. 
Lämpligen kan ett material tas fram vilket kan användas av olika studieförbund. 
 
 

5.3.3 Rådgivning till lokala grupper 
 
Hushållningssällskapet i Jämtland arbetade med vindkraft mellan 1995-2000. 
Ambitionen var då att bygga upp lokal kunskap och vara en av säljintressen 
oberoende rådgivare. Detta fungerade under en tid av EU finansierade projekt, 
men marknaden för självfinansierad rådgivning fanns då inte. Man var för tidigt ute 
och hittade inte formerna för att sälja sina tjänster utanför den relativt sett 
begränsade marknad som Jämtlands län utgör. Dessa rådgivare har nu hittat sin 
verksamhet som projektörer i andra företag. 
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Skall vindkraft kunna vara ett medel för landsbygdsutveckling krävs dock att man 
kan ytterligare stimulera kunskapsuppbyggnad och ge vägledning till lokala grupper. 
Sådana grupper som kommit en bit längre i sin process mot förverkligandet av en 
egen vindkraftssatsning. 
 
Rådgivningsresursen bör läggas på en fristående aktör med hög integritet, som har 
ett nätverk som täcker landet. Rådgivningen bör genom särskilt projekt byggas upp 
under en period om ca 3-5 år för att sedan kunna bli självfinansierad. De personella 
rådgivningsresurserna måsta vara delade på minst två personer som arbetar med ett 
riksperspektiv. Detta för att öka chansen att kunskapen blir kvar hos den aktuelle 
aktören. Under uppbyggnadsperioden samlas, struktureras och tillgängliggörs 
erforderlig kunskap och erfarenhet.  
 
Efter att de initiala kostnaderna för kunskapsinvesteringen har tagits bör stödet 
bestå under ytterligare en tid. Under denna period marknadsförs 
rådgivningstjänsten mot målgrupperna. Rådgivningsaktören har då endast rätt att ta 
ut en faktisk timersättning som baserar sig på timlön och övriga rörliga kostnader. 
Exempel som liknar detta finner man i Danmark hos Dansk Vindmölleförening, 
vilka tillhandahåller fristående rådgivningskompetens.17

 
 
FÖRSLAG 4: 
Ett projekt formuleras och finansieras enligt ovan i en förstudie. I denna förstudie 
ingår att i samtal med olika aktörer finna lämplig plattform för projektet och dess 
genomförande. 
 
 
 
5.4 Främja andelsägande och lokalt ägande 
 
För att andelsägande och lokalt ägande skall utvecklas måste det bli någorlunda 
riskfritt och framförallt enkelt. Små aktörer, enskilt eller i samverkan har inte sitt 
eget kapital som riskkapital i första hand. Bland det som framkommit i de 
intervjuer som gjorts i delstudien pekar man främst av allt på behovet av enkla, 
tydliga och långsiktiga spelregler för vindkraft i allmänhet och andelsägande i 
synnerhet. Vet man vad som gäller för en överskådlig tid framåt är det vars och 
ensak att själv bedöma risker och möjligheter för en investering. 
 
Dagens situation handlar om att mycket fortfarande är oklart och osäkert i 
regelverket för kooperativ, samägd vindkraft. Det finns inga prejudikat för hur 
momsreglerna skall tolkas och reglerna för hur taxeringsvärdena skall sättas för 
vindkraftverk är också oklara för att här ge några exempel. 

                                    
17 www.dkvind.dk/ 
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Enskilda skattemyndigheter har sin egen tolkning och det är småskaliga intressenter 
som på ideell basis får driva processen mot större klarhet. I detta fall skulle staten 
göra en stor insats genom att bringa klarhet i en rad punkter som länge påtalats av 
enskilda och vindkraftens intresseföreningar. 
 
Dessa åtgärder bör paras med ekonomiskt långsiktiga förutsättningar, vad gäller 
ersättning för vindkraftsel. 
 
 
FÖRSLAG 5: 
Att Riksskatteverket tydliggör reglerna för andelsägande av vindkraft samt  utfärdar 
tydligare anvisningar till de lokala skattemyndigheterna. 
 
Att staten fattar ett mera långsiktigt beslut vad  gäller ersättning för vindkraftsel 
eller andra åtgärder som anger långsiktiga spelregler som stimulerar ett spritt ägande 
av vindkraft. 
 
 

5.4.1 Finansiering 
 
Den ovan påtalade bristen på långsiktiga spelregler och ekonomiska förutsättningar 
medför en viss tveksamhet hos banker, när det gäller lån till vindkraftsprojekt. 
Behovet av särskilda finansieringsmöjligheter minskar avsevärt om 
förutsättningarna tydliggjordes. 
 
Dock kan man se en möjlighet att stödja vindkraften som ett lokalt mervärde och 
främja lokalt ägande genom att upprätta särskilda fonder för utlåning till lokala och 
småskaliga vindkraftsintressenter. Detta som ett led i strävan att skapa en hållbar 
energiomställning. 
 
Viss del av bygdemedlen kan med fördel användas för investering i nya 
energiformer som vindkraft. I Kallbygden har ett vindkraftverk byggts delvis för 
bygdemedel härrörande från vattenreglering. Dessa bygdemedel kan enbart 
användas till investeringar, inte till lön eller driftskostnader för olika former av 
landsbygdsutveckling. Kallbygden har här hittat ett sätt som medför att dessa 
kostnader delvis kan betalas från vindkraftverkets avkastning. 
 
Svensk vindkraftförening arbetar idag med ett upplägg där lokalt kapital kan 
kompletteras med kapital från konsumenter av grön el i allmänhet. Exempel på 
detta är t ex Falkenberg Energi.18 Ett annat internationellt exempel är 

                                    
18 www.falkenberg-energi.se 
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vindkraftanläggningen utanför Köpenhamn. Där har nästan hela anläggningen sålts 
till Köpenhamnsborna genom ett spritt ägande. 19

 
 
FÖRSLAG 6: 
Att en särskild nationell fond upprättas för lån till investeringar i vindkraft som 
initierats av andelsföreningar. Alternativt att offentliga garantier kan ger till särskilt 
angelägna projekt med lokal förankring. Man kan här jämföra med de byggprojekt 
som fått kommunal borgen.  
 
 

5.4.2 Regler eller praxis om fonderingar 
 
Särskilda fonderingar väljer vi här att benämna ”ersättning till lokalsamhället för 
nyttjandet av en lokal resurs”. 
 
Först kan konstateras att det finns ett problem med att låta en bidragsberoende 
verksamhet belastas med avgifter. Detta då ekonomin i vindkraft styrs av 
energipriset och eventuella bidrag. En ev bygdeavgift kan å ena sidan vara 
konstruerad i likhet med vattenkraftens bygdeavgifter med en fast summa. Detta 
för att möjliggöra korrekta kalkyler. Dock kan man med fog även förespråka att en 
bygdeersättning skulle bygga på en procentuell ersättning som följer med den 
ekonomiska utvecklingen. Ett motargument mot detta är att i 
konkurrenssituationen mellan vattenkraft och vindkraft blir skev då vindkraftens 
avgift till lokalsamhället kommer att öka med ökade energipriser medan 
vattenkraftens avgift är fast och kommer att stanna på en låg nivå. Rimligt är då att 
man även justerar reglerna för vattenkraftens bygdeavgifter. Om dessa vindkraftens 
bygdeavgifter skall vara konstruerade på samma sätt som för vattenkraft kan man 
konstatera att det inte handlar om särskilt stora summor, men att dessa kan ha ett 
visst ekonomiskt men även symbolmässigt värde. 
 
 
FÖRSLAG 7: 
Beroende av om de ekonomiska spelreglerna för vindkraft kan bli mera långsiktiga 
kan genom en oberoende utredning upprätta praxis kring fonderingsmedel. 
Hur mycket, till vem och när? Det är frågor som kräver en djupare belysning, 
möjligen av en statlig utredning. 
 
Fonderingsmedlen kan betalas ut varje år eller vid investeringstillfället. De 
fonderingsmedel som betalas ut vid investeringstillfället kan då betalas ut som 
andelar i de verk som sätts upp. 
 
                                    
19 www.middelgrunden.dk 
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5.4.3 Optionsavtal på mark 
 
Mark med goda vindlägen är av den närboende lokalbefolkningen att betrakta som 
en ortens naturresurs. Med en regionalpolitisk syn på frågan kan man anse att 
användandet av denna resurs skall gynna lokalbefolkningen. 
 
På statens egen mark skulle staten därför kunna se till att den användes i 
regionalpolitiskt syfte. Lokala ägare kan i detta scenario ges förtur att investera på 
vissa intressanta områden. En svårighet kan vara att på ett tydligt sätt ange vilka 
som skall betecknas som lokala ägare. Om detta är en intressant väg att gå kan man 
från ett antal konkreta platser pröva hur ett sådant förslag skulle fungera. 
 
 
FÖRSLAG 8. 
Frågan belyses vidare med att antal fallstudier. 
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6 Exempel 
 
Nedan följer några olika exempel på vindkraftssatsningar där lokala krafter tagit 
initiativ och där det skapats någon form av lokala mervärden. Exempel där det 
också funnits möjlighet främst för de som bor nära vindkraftverket, men ibland 
även andra, att bli delägare. De flesta och de tidigaste exemplen på vindkraft som 
medel för landsbygdsutveckling står att finna på Gotland. Dock har denna studie 
främst tagit upp ett antal andra exempel, från fjälltrakterna och inlandet. 
 
Andra exempel som i och för sig är att betrakta som lokala, även om de är stora, är 
vidkraftsparkerna som drivs av Sveriges Vindkraftskooperativ och Falkenberg 
Energi AB20 samt Middelgrunden i Köpenhamn.21 I dessa fall marknadsförs 
andelarna som en framtidssatsning, en möjlighet att satsa på miljövänlig energi, 
samtidigt som resultatet kan bli god ekonomi. Dessa lokala och storskaliga initiativ 
är mera att likna vid vindkraftssatsningar i ex vis Tyskland som beskrivits på sid 12-
13 i denna rapport. D v s det är inte ägandet och nyttjandet över de lokala 
naturresurserna som är det viktigaste, istället är det ekonomi och miljöintresse som 
spelar en stor roll. Man agerar som el konsument. I de nedan beskrivna alternativen 
har intresset för miljö, teknik samt värnandet om bestämmanderätten över de 
lokala naturresurserna, varit viktigast. Graden av öppenheten mot annat ägande  än 
från närboende, skiljer sig också mellan de olika exemplen. 
 
De olika exemplen här nedan är sprunget ur olika bevekelsegrunder. Miljöintresset 
finns mestadels med, likaså viljan att vara med i utvecklingen, agera istället för att 
titta på. Detta i olika stor utsträckning. 
 
 
 
6.1 Suorvavind HB 
 
Idén med ett vidkraftverk invid Suorva föddes i början av 1990-talet då ett antal 
privatpersoner bildade en arbetsgrupp med syftet att bygga en försöksanläggning 
för vindkraft. Gruppen bestod av personer från Jokkmokk och Porjus, några med 
anknytning till Vattenfall och några representanter från samebyarna Sörkaitum och 
Sirkas. Deras engagemang byggde på idéellt arbete. 
 
Bakgrunden till projektidén var en önskan om att öka kunskap och lokala 
erfarenheter av att projektera, äga och driva ett vindkraftverk samt 
förutsättningarna för teknik och klimat. Det fanns även en förhoppning om att 
utveckling av tekniken skulle kunna leda till nya lösningar och lokal tillverkning av 
aggregatdelar. 
 
                                    
20 www.falkenberg.energi.se 
21 www.middelgrunden.dk 
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En förstudie av vindtillgången på tre platser stöddes av Jokkmokks kommun, 1993. 
Hösten 1995 beslutade den lokala arbetsgruppen och Vattenfalls dåvarande enhet 
Lokal Energi att samordna sina insatser med målet att mäta vindar, undersöka 
ekonomi och söka tillstånd för en försöksanläggning. Via länsstyrelsen i Norrbotten 
och EU:s Mål 6 program finansierades ett program för vindmätningar i Suorva. Det 
startade med bygget av en 36 m hög mätmast hösten 1995. Nutek bidrog till 
fortsatta vindmätningar fram till hösten 1998. 
 
De lokala parterna organiserade sig i Suorvavind HB och sökte och fick bygglov för 
försöksanläggningen. Man diskuterade en fortsättning med Vattenfall som startade 
processen med samråd och beslut från Länsstyrelsen samt ansökan om stöd från 
Energimyndigheten. Sourvavind erbjöds att gå in som delägare med upp till 49% 
ägande. Andelen blev så småningom 4% med ”Vindkraft i Suorva, ekonomisk 
förening” som delägare. 
 
 
 
6.2 Kallbygdens ekonomiska förening 
 
Kallbygdens intresseföreningen, där samtliga invånare är medlemmar, är en ideell 
förening som har varit och är bygdens verktyg. Ett antal vindkraftsintresserade 
medlemmar har drivit frågan om en vindkraftsetablering där ägandet är lokalt. Ett 
vindkraftverk har uppförts som nu är i bruk. Ytterligare fem verk planeras ingå i 
den lokala vindkraftsparken. 
 
Vindkraftverket är dock upphandlat av bygdens ekonomiska förening. Det är en 
andelsförening med 60-talet andelsägare , där bl a den ideella intresseföreningen 
ingår. Ägarförhållandet mellan intresseföreningen och övriga är 40/60. Ägarna 
utgörs av bosatta och fastighetsägare i bygden samt markägaren för den plats där 
vindkraftverket står. 
 
Intresseföreningen består av bygdens sex byalag. Intresseföreningen ser till 
helheten i hela bygden. Även om ägandeformen av övriga verk blir Aktiebolag, så 
har man beslutat att endast boende i kommunen skall erbjudas aktier. Inga aktier 
kommer att säljas över resten av Sverige, då man tycker att det är mycket viktigt 
med ett lokalt ägande, att behålla detta och att inte sälja ut. Det fanns en stor 
efterfrågan på andelar redan innan det första verket byggdes. Efterfrågan 
motsvarade halva det befintliga verkets värde. Det finns dock inget beslut om hur 
ägarstrukturen ska lösas för de resterande fem verken.  
 
Inom Kallbygden har man haft möjlighet att söka bygdemedel. En del av dessa har 
investerats i tjänster och i vindkraftsetableringsprocessen. Man anser att man 
genom investeringar i vindkraft på sikt kan få en egen ekonomisk motor i bygden. 
Detta är en långsiktig satsning där ett förväntat högre energipris kan ge större 
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inkomster i bygdekassan. Ett plus är att man då kan styra över dessa medel själv till 
skillnad mot ex vis EU-medlen.  
 
Man har hållit många informationsmöten under processens gång och informerar i 
det lokala nyhetsbrevet så snart något händer rörande vindkraftverket. Vi har ju 
hållit oss så nära bygden som möjligt vid köp av tjänster i samband med 
fundaments- och vägbygge. Tyvärr finns inte all kompetens ännu i bygden, men 
förhoppningsvis kan den öka  
 
Det mesta har gått bra under processens gång med det första verket. När man nu 
planerar för de övriga uppstår problem med att dessa planeras att stå 3,5 km ifrån 
ett naturreservat och vara synliga inom 10% av naturreservatets yta. Man har lagt 
ned mycket arbete och pengar på alla olika tjänster, upp emot 500 000 kronor. 
Enbart Miljökonsekvensbeskrivningen kostade 100 000kr. Ansökan ligger nu hos 
Miljödepartementet och har legat där en längre tid. 
 
Kallbygdens intresseförening efterlyser en långsiktig strategi för 
vindkraftetableringar. Tyvärr upplever man det allt svårare för lokala grupper att 
arbete med detta. 
 
 
 
6.3 Fjällvind AB 
 
Fjällvind AB bildades för att låta allmänheten få möjlighet att bli delägare i 
vindkraftsparken på Rodovålen. Aktierna marknadsförs som en satsning på 
framtiden och miljön och man poängterar att aktieägare är med och aktivt 
producerar energi utan föroreningar. Fjällvind AB äger idag ungefär hälften av ett 
verk men målsättningen är att äga samtliga 3 verk som ingår i anläggningen. Dessa 
aktier uppgår till ett värde av ungefär 2 miljoner kr.  
 
Ägandet har varit öppet för fritidsboende men även personer i andra delar av länet 
har andelar. Företaget som har byggt äger resten. Området ägs av två markägare, 
vilka är positiva till satsningen. Verken har nu varit i drift i drygt fyra år och 
anläggningen har under åren tagit emot många studiebesök. 
 
Vindkraftverken på Rodovålen är ett pilotprojekt med t ex test av vingvärme. Man 
upplever att det varit många turer med domstolsförhandlingar och 
myndighetskontakter. Samerna var även inledningsvis motståndare till bygget, dock 
är det flera samebyar som idag är positiva och funderar över egna byggnationer.  
 
Intressenterna i Fjällvind tror att ekonomin på sikt kommer att vara en helt annan, 
då man förväntar sig en prishöjning. Då kommer de stora aktörerna att vara med i 
bilden. Man tror då att bygdens folk får då svårt att hänga med, därför anser man 
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att det är viktigt att redan nu lära sig att hantera frågan, vara företagare och äga den 
energi som finns omkring oss. Man anser att vätgas, sol och vind är framtiden. Det 
är i Norrland som vätgasen ska skapas. Det är inte arbetstillfällen utan ägandet som 
är viktigt. Att de lokala krafterna gör något och inte blir passiva som i fallet med 
vattenkraften, där man tilldelats en bygdepeng. 
 
Erfarenheten hos företrädare för Fjällvind är att planprocessen är mycket viktig, 
man måste förklara i god tid vad detta handlar om. Människor måste känna att de 
får vara med och när idéer och planer introduceras är det bra att besöka något 
befintligt verk som är i bruk. Man anser också att det borde upprättas någon mall 
för ett markägaravtal, med en viss % av den energi som produceras. Just nu är det 
ingen särskild god ekonomi för markägare, men det kan ju bli. Tyvärr är det ett 
stort mått av byråkrati innan man kan starta ett vindkraftsbygge, såsom att t ex 
invänta den fysiska riksplanen. Det får inte ta så lång tid som 10 år, högst 2 år. 
 
 
 
6.4 Offerdalsvind ekonomisk förening 
 
Offerdalsvind ek förening bildades våren 2000, ändamålet är att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i egen regi producera miljövänlig 
energi. Medlemmarna deltar i verksamheten som elkonsumenter. Vid föreningens 
bildande valdes en styrelse med uppgift att finna lämpliga platser för uppförande av 
ett eller flera vindkraftverk. Den plats där man från början hoppats kunna gå vidare 
med vindmätningar visade sig vara behäftad med svårigheter när det gäller att få 
besked från berörda intressenter. Man har nu hittat en annan plats inom Offerdals 
socken och hoppas kunna få erforderliga tillstånd för att gå vidare i processen. 
 
Föreningen är öppen för boende i Offerdal men även för andra i Jämtland och 
övriga Sverige. Som medlem betalar man in en engångsinsats om 100 kr och en 
årsavgift på 50 kr. För företag är engångsavgiften detsamma som årsavgiften, för 
närvarande 500 kr. Initiativet till föreningens bildande har kommit från miljö- och 
vindkraftsintresserade privatpersoner i Kaxås och andra byar i Offerdalsbygden. 
Förutom miljöintresset finns en annan stark drivkraft i att behålla ägandet lokalt. 
Föreningen har nu ett 60-tal intresserade medlemmar. När man har ett konkret 
objekt att ta ställning till avser man att gå ut i en mera intensiv värvning av nya 
medlemmar och andelsköpare. 
 
Föreningens medlemmar har gjort ett antal studiebesök till anläggningar i länet. 
Fjällvind AB med anläggning på Rodovålen. Kallbygdens intresseförening samt 
nyligen det nyuppförda vindkraftverket på Digerberget, ett privat verk.  
 
Föreningen hoppas kunna ta en egen anläggning i drift under 2003. 
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6.5 Äppelbovind ekonomisk förening 
 
Äppelbo Gemenskap är ett kooperativ som arbetat sedan 1991 med lokal 
utveckling av kommundelen Äppelbo i Vansbro kommun. Äppelbo består av 22 
små byar med ett sammanlagt invånarantal av c:a 1020 personer. 1997 utsågs 
föreningen till årets lokala grupp av Folkrörelserådet, i konkurrens med flera tusen 
utvecklingsgrupper. Föreningen har även erhållit utmärkelser för sitt miljöarbete.  
 
En byagrupp med miljö- och teknikintresserade personer tog 1998 initiativ till 
planering för ett vindkraftverk. Man hade hittat en plats med, som man trodde, bra 
vindförhållanden och samlade in så mycket kunskap och fakta som man kunde. 
Inriktningen stämde bra överens med det miljötänkande som växt fram i byarna 
och målsättningen var att utföra vindmätningar och därefter uppföra ett andelsverk 
som ägdes av bygdens folk.  
 
Byagruppen lade ner många idéella insatser och fick ett bidrag till den första 
vindmätningen som visade på ett bra resultat. Man började därefter söka 
samarbetspartners och ordnade stormöte dit el-leverantörer, vindkraftsleverantörer, 
kommunala representanter m fl inbjöds. Det resulterade i ett ökat intresse och 
ytterligare vindmätningar genomfördes. Ägandeformen var föremål för omfattande 
diskussioner, då det inte fanns någon tradition av vindkraft i Dalarna och i 
Äppelbo. Man antog att det skulle ta mycket lång tid att informera och sedan få 
bygdens invånare att teckna andelar. Efter många eldsjälars initiativ till 
samarbetsmöten, valdes en ägandeform och finansiering som accepterades och 
kändes bra för initiativtagare och för bygdens befolkning. 
 
För att möjliggöra inköp av ett vindkraftverk kontaktades Vindkompaniet, 
DalaKraft och Malungs Elverk. Efter många diskussioner enades de tre 
ovannämnda företagen att gemensamt finansiera inköpet och byggandet av 
vindkraftverket i Äppelbo. Ekonomisk förening valdes som ägandeform, detta för 
att ge så många som möjligt en chans att bli delägare i Äppelbovind, ek förening. 
 
Dalarnas första vindkraftverk- Freja – uppfördes på berget Hunflen i Äppelbo, 
nominell effekt av 900 kw. Invigning skedde i januari 2001. Investeringskostnaden 
uppgick till 5,8 milj kr, efter avdrag på investeringssumman. Alla 1560 andelarna är 
slutsålda och representanter från bygden finns med i styrelsen för den nybildade ek 
föreningen. 
 
Produktionsresultatet överstiger, trots inkörningsproblem, den kalkylerade 
produktionen. Det finns ett intresse av att uppföra ytterligare verk. Innan sådan 
planering kan börja, framhåller man dock från föreningen, måste riksdagen 
bestämma vilken bidragsnivå som långsiktigt skall gälla för vindkraft och annan 
förnyelsebar energiomvandling.  
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