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Policy för lokalisering av Vindkraftverk

Syfte och sammanfattning

Länsstyrelsens policy ska redovisa statliga intressen (riksintressen) och ge ett sektorsöver-
gripande beslutsunderlag för lokalisering av i första hand större vindkraftverk eller grup-
per av vindkraftverk. Policyn ska underlätta kommunernas översiktsplanering och bidra 
till en samordnad kommunal/statlig handläggning av vindkraftsärenden

I länet finns bland annat områden som är av riksintresse för skydd av natur, kultur, 
friluftslivet och rennäringen. Under första kvartalet år 2000 väntas Energimyndigheten 
utreda om även vindkraften kan vara av riksintresse i delar av fjällområdet. 

Policyn utgår från Miljöbalkens hushållningsbestämmelser för befintliga riksintressen 
och kan behöva kompletteras om nya riksintressen tillkommer. Observera att militära 
riksintressen alltid har företräde och att dessa inte kan redovisas i policyn!

Riksintressena har särskilt redovisats inom fjällområden som har hög vindenergi och san-
nolikt kan vara ”vindintressanta” i ett nationellt perspektiv. Inom områden med lägre 
energinivåer kan däremot mindre utbyggnader vara väl så intressanta för enskilda eller lokala 
intressen. 

Karta 1. Skyddade områden och de sk ”obrutna fjällområdena” utgör 36% av den vindin-
tressanta ytan. Här får man inte bygga vindkraftverk annat än i undantagsfall för lokala 
eller vetenskapliga behov. Vindkraftverk får inte heller byggas i anslutning till områdena om 
natur- och kulturvärdena i dessa områden kan påtagligt skadas.

Karta 2 och 3. Övriga områden  av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, 
turism och rennäringen täcker 60% av de områden som har hög vindenergi. Inom delar av 
områdena kan det efter utredning och tidiga samråd med berörda myndigheter, rennäringen 
och andra lokala intressen finnas möjligheter att bygga ut vindkraften. Berörda riksintressen 
får inte påtagligt skadas av utbyggnader inom eller i anslutning till områdena.

Karta 4. Knappt 4% av det vindintressanta området saknar riksintressen eller skyddsbestäm-
melser som kan vara motstående till exploatering av vindkraft. Det finns däremot andra 
allmänna intressen som måste beaktas inom områdena och vindkraftverk nära riksintres-
seområdena kan påverka riksintressanta natur- och kulturmiljöer liksom renarnas flyttvägar

Enligt Länsstyrelsens policy bör kommunerna i sin översiktsplanering ta ställning till var 
det kan vara lämpligt att bygga vindkraftverk och vilka villkor som ska gälla i övrigt. 
Planarbetet ska ske i dialog med lokala intressegrupper, berörda myndigheter och företag 
(bland annat turistföretag och rennäringen) så att alla allmänna intressen kan vägas mot 
varandra. Ansökningar om tillstånd att bygga vindkraftverk ska handläggas effektivt och 
samordnat mellan de olika myndigheterna med tidiga samråd lokalt och med hänsyn till 
enskildintressen som berörs. Det är viktigt att exploatörerna tidigt prövar olika alternativ och 
tydligt visar hur vindkraftverken kan se ut i landskapet

3



Bakgrund

Vindkraft är enligt Vindkraftsutredningens slutbetänkande Rätt plats för vindkraften 
(SOU 1999:75) en ”ren” energikälla som minskar behovet av ineffektiv fossila kondens-
kraft som utgör en stor marginalproduktion i det sammanhängande elnätet i Norden. 
Ett vindkraftverk på 1 MW minskar i detta perspektiv utsläppen av koldioxid med mer 
än 2000 ton per år.

Vindkraftsutredningen utgår från att planeringsarbetet ska sikta på en möjlig utbyggnad 
av vindkraften till 10 TWh årlig elproduktion vilket överstiger produktionen från ett par 
kärnkraftsreaktorer i Barsebäck. 

En utbyggnad av ovanstående omfattning skulle kunna innebära att 400 verk behöver 
uppföras varje år under en tioårsperiod. Vindkraftverken blir allt större och räkneexem-
plet gäller vid en genomsnittlig effekt per vindkraftverk på 1 MW. Vindkraftutredningen 
bedömer att det är till havs den avgjort största potentialen för vindkraftutbyggnader 
finns, men att även kustområden och fjällen bör kartläggas.

Vid samråd med exploatörer och övriga länsstyrelser i Norrland, har det framkommit 
att det finns ett växande intresse för att bygga vindkraftverk framförallt i fjällområdena. 
Intressenterna kan delas in i två grupper, dels etablerade företag från södra Sverige 
som i huvudsak vill bygga anläggningar för energiutvinning i större skala, dels enskilda 
fastighetsägare, byalag och andra grupper som är vill bygga enstaka verk för eget behov, 
eller delägande. En försöksanläggning med tre medelstora vindkraftverk av olika typ 
har uppförts på Rodovålen i Härjedalen. Länets 7 befintliga verk har en sammanlagd 
effekt på drygt 2 MW.  Tillstånd finns för en utbyggnad  med ytterligare 20 verk till 
en sammanlagd effekt på omkring 15 MW Under prövning och diskussion är nära 50 
verk med totalt 50 MW effekt.

Vindkraftsutredningen föreslår att länsstyrelserna ska ta fram en vindkraftspolicy, ett 
arbete som redan pågår i Jämtlands län. Ett första förslag har remissbehandlats hösten 
1999. Förändringar och kompletteringar av det remitterade underlaget och policyförsla-
get har skett i dialog med kommunerna.

Frågor som berör utbyggnadsmöjligheter tekniskt och ekonomiskt berörts inte i policyn, 
men kan diskuteras av kommunerna i deras översiktsplaner. Underlag kommer sannolikt 
att tas fram av den centrala utredning för fjällområdet som Vindkraftutredningen före-
slår. Allmänna synpunkter har dock framförts från Länsstyrelsen efter samråd med 
kommunerna. Här följer några synpunkter. Se vidare bilagt yttrande över Vindkraftut-
redningen. 

Det är enligt Länsstyrelsen och kommunerna angeläget att utbyggnader av vindkraf-
ten av regionalpolitiska skäl sker så att den lokala och regionala nyttan maximeras. 
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Vindkraftutbyggnaderna i länet får inte lokaliseras så att regionens långsiktiga attraktions-
kraft och utvecklingsmöjligheter påverkas negativt. Det gäller till exempel turistnäringen 
och rennäringen och värdet av orörd natur liksom opåverkade kulturmiljöer. Den berörda 
lokalbefolkningen och det lokala näringslivet bör därför tidiga skeden få insyn och infly-
tande i planeringsprocessen. 

Lokaliserings- och handläggningsfrågor ingår i Länsstyrelsens policy och behöver utvecklas 
i kommunernas översiktsplanering. En utbyggnadsstrategi för länet - där nationella mål 
anpassas till länets förutsättningar- kan formuleras först när kunskap finns om infrastruktu-
rella och ekonomiska förutsättningar och när kommunerna tar ställning till vindkraften i 
sina översiktsplaner.
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Vindresurser i Länet

Vindresurserna har översiktligt kartlagts av HushållningsSällskapet i Jämtlands län 
våren 1999. Karteringen bygger på vinddata från SMHI- stationer på Hemavan, 
Frösön, st Stensjön, Storlien och Idre. Vindstatistiken från dessa mätplatser har med 
hjälp av en terrängdata och ett program som använts av bl.a. SMHI i södra Sverige 
”flyttats” till nya beräkningspunkter i ett 500m rutsystem.
Karteringen är grov och översiktlig och vindkraftprojekt bör därför föregås av nog-
grannare beräkningar eller vindmätningar på plats.  

Länet har goda vindresurser, vilka i huvudsak är belägna i den västra delens fjällom-
råde. En stor del av länets yta har vindenergiresurser på 2400 kWh/m2 och år eller 
mer, vilket är den undre gräns som Statens energimyndighet och län i södra Sverige 
hittills angett som kriterium för riksintresseområden för vindkraft (de gula, orange 
och röda områdena på vindenergikartan). I dagsläget omfattas länet inte av arbetet 
med att peka ut riksintressen, men enligt förslag från Vindkraftutredningen ska även 
fjällen och förfjällsområdet kartläggas.

Av ekonomiska skäl är det sannolikt att exploatörer för större kommersiella vindkraft-
parker söker sig till de bästa vindlägena. Den kalla luften har hög densitet vilket ger 
mer energi vid en viss vindhastighet än vinden i varmare områden. Höga byggkostna-
der, krav på avisningssystem, ojämna vindar och förluster vid kraftöverföring långt från 
konsumenterna kan däremot vara skäl att de kommersiella energikraven kan bli större 
i fjällvärlden än vid kusterna. 

Å andra sidan kan Norrlands inland av regionalpolitiska skäl vara intressant för mindre 
vindkraftverk eller små grupper av vindkraftverk som drivs av lokala grupper för lokala 
behov. I sådana fall -och i lägen där anslutningskostnaden  till elnätet är låg och 
inga motstående intressen finns - kan lägre energinivåer vara intressanta (ljusblå och 
mörkblå ytor på vindenergikartan.

De tre vindkraftverken på Rodovålen i Härjedalsbyn Vemhån visar att avisningssystem 
är nödvändiga. Trots inkörningsproblem antyder driftresultatet att vindkraftproduk-
tionen kan komma att  motsvara de teoretiska beräkningarna.
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Riksintressen

Länsstyrelsen har till uppgift att med hjälp av planeringsunderlag, råd och myndig-
hetsutövning skydda riksintressen i länet. Länsstyrelsen kan till exempel enligt Plan- 
och bygglagen (kap 12) begära överprövning av kommunala planer om riksintressen 
bedöms kunna skadas av planerna.
Riksintressen för vindkraft har ännu inte utarbetats. Energimyndigheten kommer 
enligt Vindkraftutredningens förslag att utreda områden av riksintresse för vindkraft 
även i Jämtlands län, sannolikt redan under första kvartalet år 2000. Myndigheten 
bör enligt förslaget utgå från ett regionalt perspektiv för riksintressena, vilket innebär 
att avsteg bör kunna göras från generella krav på minsta vindstyrka och minimikrav 
på möjlig anslutningseffekt till elnätet (10 MW). Energimyndigheten bör enligt Vind-
kraftutredningen bland annat utreda vindenergin och elnätets kapacitet i fjällområdet.

I länet finns stora landskapsvärden och många områden som är värdefulla för natur- 
och kulturmiljövården samt turism och rörligt friluftsliv. Fjällområdet omfattas av hus-
hållningsbestämmelserna i Miljöbalken och en exploatering av vindkraft kan komma 
i konflikt med bevarandeintressena i dessa områden. Vindkraftverk utgör genom sin 
storlek och genom vingarnas rotation en betydande inverkan på landskapsbilden, 
varför utbyggnadsmöjligheterna inom fjällvärlden är begränsade, med hänsyn till de 
stora landskapsvärdena. Inom de sk ”obrutna fjällområdena” (Miljöbalkens 4 kap 5 
§), får vindkraftverk inte uppföras annat än i undantagsfall.
 
I följande exempel har områden med en årlig vindenergi på minst 2 400 kWh/m2 
enligt Hushållningssällskapets kartläggning bedömts vara vindintressanta. Det är den 
nivå som tills vidare gäller som riksintresse i södra Sverige. 

Följande kartor illustrerar riksintressen som enligt Miljöbalken (MB)  i olika hög grad 
kan innebära ”motstående” intressen till vindkraftetableringar inom de vindintressanta 
områdena. Gränserna bestäms i detalj först i samband med planläggning enligt Plan 
och bygglagen (PBL). Observera att ett riksintresse kan skadas påtagligt även av 
exploateringar som ligger utanför det avgränsade området för riksintresse. (motivtext 
till prop 1985/86:3 sid 115)
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Karta 1. Skyddade områden och obrutna fjällområden
 
De skyddade områdena är till exempel nationalparker, natur- och kultur-
reservat som omfattas av skyddsbestämmelser enligt 7 kap Miljöbalken.

Vindkraft kan sannolikt endast i undantagsfall byggas ut inom dessa områ-
den och kräver speciell prövning. Villkoren för detta framgår närmare av 
respektive förordnande.  

De så kallade ”obrutna fjällområdena enligt Miljöbalkens 4 kap 5§ är i länet 
Sylarna-Helags, Skäckerfjällen, Burvattnet, Hotagsfjällen och Frostviken-
Borgafjällen.

... inom fjällområdena...får bebyggelse och anläggningar komma till stånd 
endast om de behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den veten-
skapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet. Andra åtgärder inom 
områdena får vidtas endast om det kan ske utan att områdenas karaktär 
påverkas (4 kap 5§ Miljöbalken).

Som framgår av Miljöbalken är inte större vindkraftutbyggnader möjliga 
inom de obrutna fjällområdena. Bestämmelsen utgör dock enligt 4 kap 1§ 
inte hinder för utvecklingen av det lokala näringslivet eller anläggningar 
som behövs för totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör bestäm-
melserna inte heller hinder för anläggningar för utvinning av fyndigheter 
av ämnen eller material som är av riksintresse.

Om delar av dessa vindrika områden utses som riksintresseområden för 
vindkraftexploatering kan det bli möjligt att i den kommunala planeringen 
(Översiktsplan och områdesbestämmelser) avväga och bestämma vilket 
riksintresse som ska överväga. Länsstyrelsens policy är att bevarandeintres-
sena ska ha företräde om inte Miljöbalkens undantagsregler kan åbero-
pas.

Vindkraftverk som lokaliseras i nära anslutning till dessa områden kan 
också innebära en olämplig påverkan på miljön inom områdena. Nog-
granna utredningar erfordras i därför i samband med lokaliseringspröv-
ningen enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken.
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Karta 2. Områden av Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv 
och turism
 
Områdena omfattas av riksintressen för naturvården, kulturmiljövården och rörligt friluftsliv 
enligt Miljöbalkens 3 kapitel och det rörliga friluftslivet och turismen enligt balkens 4 kapi-
tel.

Miljöbalkens 3 kap 6§ anger att: Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmil-
jövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder...som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön.

Områdena utses av centrala myndigheter i dialog med Länsstyrelsen, som i sin tur hör kom-
munerna. Först när riksintressena har fått en av Länsstyrelsen godkänd behandling och 
avgränsning i de kommunala översiktsplanerna är de fullt ut gällande. Riksintressen för 
naturvården och kulturmiljövården har kompletterats sedan de första besluten på 70-talet 
och ses för närvarande över (Naturvårdsverket 1989-03-20. Riksantikvarieämbetet 1987 
rev. värdetexter 1997). Eftersom dessa riksintressen hålls relativt aktuella är de bättre preci-
serade än friluftslivets intresseområde och friluftslivets och turismens intresseområde i fjäll-
världen enligt nedan. 

Miljöbalkens 4 kap 2§ anger att: Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen sv tillåtligheten av 
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön: (Gäller bland annat hela fjällvärlden)

Enligt 4 kap 1§ är fjällvärlden i sin helhet av riksintresse och exploateringsföretag Ingrepp 
i miljön får komma till stånd endast om det inte möter något hinder enligt 2§ ovan och 
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärlden. 
Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala 
näringslivet eller för anläggningar som behövs för totalförsvaret eller utvinning av ämnen/
material som är av riksintresse. 

Området är grovt avgränsat av Naturvårdsverket (”Primärt rekreationsområde” redan på 
70-talet) och gränsen har ingen formell status. Det kan därför vid närmare studier visa sig att 
vindkraftutbyggnader är möjliga i delar av området. Observera att vindkraftverk inom detta 
område kan ge ”påtaglig skada” inom angränsande områden, till exempel de skyddsvärda sk 
”obrutna fjällområdena enligt 4 kap 5§ MB och därmed vara otillåtna.

Här krävs särskilda utredningar inför vindkraftutbyggnader för att avgöra om riksintressena 
skadas påtagligt så att de är otillåtna enligt Miljöbalken. Utredningarna bör i första hand 
ske inom den kommunala översiktsplaneringen i form av en ”fördjupad” plan inom berört 
område eller i form av ett tillskott till den kommmunomfattande planen. På så sätt kan alla 
allmänna intressen vägas mot varandra i en öppen demokratisk planeringsprocess där lokal-
befolkningen får god möjlighet till inflytande. 

Översiktsplanerna ger bra underlag för en snabb och positiv handläggning av enskilda ären-
den. Vindkraftutredningen har dessutom föreslagit att länsstyrelserna med stöd av en god-
känd översiktsplan ska få möjlighet att delegera beslut till kommunerna och att separata 
Miljökonsekvensbeskrivningar i dessa fall kan bli obehövliga.

Länsstyrelsen kan kräva överprövning av en kommunal plan om styrelsen inte anser att till-
räcklig hänsyn tagits till riksintressena, miljökvalitetsnormer, hälsa- och säkerhet eller mel-
lankommunala frågor (12 kap PBL).
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Karta 3. Områden av Riksintresse för rennäringen

Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket 
skall skyddas mot ...åtgärder som kan påtagligt försvåra näringar-
nas bedrivande (3 kap 5§ Miljöbalken). 

Hittillsvarande praktiska erfarenheter antyder att vindkraftverk 
kan byggas inom delar av detta område utan att påtagligt skada 
riksintresset. Vetenskapliga studier för att utreda vindkraftens 
påverkan på rennäringen ska genomföras i Härjedalen. Det är 
därför nödvändigt att inför varje enskilt ärende eller i tidiga 
skeden av översiktsplaneringen höra rennäringen på Länsstyrel-
sen och samebyarna i berörda områden. Samebyarna kan i flera 
situationer vara sakägare med möjlighet att överklaga ett enskilt 
bygglovärende. Observera att rennäringen kan beröras av pro-
jekt även utanför riksintresseområdena. Länsstyrelsen kan kräva 
överprövning av en kommunal plan om styrelsen inte anser att 
tillräcklig hänsyn tagits till rennäringens riksintresse.
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Karta 4. Vindintressanta områden utan riksintressen

Knappt 4% av den vindintressanta ytan blir kvar om samtliga riks-
intressen för bevarande undantas. Dessa områden kan vara lämp-
liga för vindkraftutbyggnad. Staten har sannolikt färre intressen 
att bevaka som kan hindra vindkraftutbyggnader. Det finns däre-
mot andra allmänna intressen som måste beaktas inom områdena 
och vindkraftverk nära riksintresseområdena kan påverka riksintres-
santa natur- och kulturmiljöer liksom renarnas flyttvägar. Militären 
måste till exempel alltid höras eftersom vissa skyddsområden inte 
kan redovisas av sekretesskäl.
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Övriga områden med lägre vindenerginivåer

Länsstyrelsens policy omfattar i första hand större vindkraftverk och 
vindkraftverk i grupper som ska miljöprövas av Länsstyrelsen och 
som är belägna inom områden som omfattas av statliga intressen. 
För närvarande gäller det vindkraftverk med en effekt som översti-
ger 1 MW inom befintliga eller eventuellt (vad gäller vindenergin) 
kommande riksintresseområden..

Mindre vindkraftutbyggnader och utbyggnader inom övriga områ-
den är framför allt en kommunal policyfråga. I den mån riksintres-
sen för bevarande berörs hänvisas till Länsstyrelsens planeringsun-
derlag och kommunernas översiktsplaner. Policyns inställning till 
vindkraftens påverkan på riksintressena kan ge vägledning för ären-
den även utanför det vindintressanta området.
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Planeringsbehov

En precisering av de allmänna intressena och en vägning av dessa bör göras i de 
kommunala översiktsplanerna för att kunna identifiera områden av allmänt intresse för 
vindkraft. En fråga som är av stor vikt är hur infrastrukturen är uppbyggd. Det gäller 
främst om elnätet kan ta emot energi från vindkraftverk utan stora investeringar och hur 
nya ledningar och vägar kan byggas för att inte förorsaka skada.

Vissa av de områden som har goda förutsättningar för vindkraftproduktion kan aktuali-
seras som riksintressen. Detta bör beaktas i kommunernas översiktplanearbete. Genom 
en översiktsplan som också behandlar vindkraftintresset kan utbyggnaden lokaliseras till 
lämpliga områden och bedömningen av enskilda anläggningar underlättas. En av Läns-
styrelsen godkänd översiktsplan kan, om Vindkraftutredningens förslag vinner gehör och 
Miljöbalken ändras, även möjliggöra delegation av miljöprövningen från Länsstyrelsen 
till kommunen.

I väntan på att vindkraften behandlats i kommunernas översiktsplaner kommer redo-
visningen av befintliga riksintressen och nedan redovisade råd att bli länsstyrelsens 
beslutsunderlag för prövning av vindkraftärenden. Följande rekommendationer bör även 
komma till användning vid kommunernas planarbete. De är till vissa delar en tillämpning 
av de råd och rekommendationer som redovisats i Boverkets Allmänna råd och i SLU:s 
utredning ”Vindkraft i harmoni”.
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Lokalisering och utformning
 
Vindkraftverk bör lokaliseras till områden som visar sig vara lämpliga vid vägningar i den 
kommunala översiktsplaneringen, där hänsyn bland annat tagits till Länsstyrelsens policy 
angående hänsyn till riksintressena. 

Lämpliga områden kan vara sådana som sedan tidigare är exploaterade för andra ändamål, 
till exempel vägar, kraftverksdammar, industrier eller annat. Det finns dock undantag 
eftersom vindkraftverk kan påverka ett stort omland. 

Om till exempel ett vindkraftverk placeras på toppen av ett berg som är exploaterat 
av liftanläggningar kan detta vara naturligt och välmotiverat sett från området kring 
liftsystemet. Vindkraftverket kan dock synas vida omkring och förta känslan av orördhet 
för turåkare som vill lämna det exploaterade liftområdet utan att dessförinnan behöva åka 
bil långa sträckor. 

Även vissa oexploaterade områden kan visa sig vara lämpliga för utbyggnad av vindkraft. 
För att se vilka områden som påverkas bör vindkraftutbyggnader alltid föregås av tydliga 
landskapsbildstudier. Det är också viktigt att pröva utbyggnadsförslag i en demokratisk 
planeringsprocess där inte bara statliga och kommunala intressen tillgodoses utan även 
det lokala näringslivet inom bland annat turismen och rennäringen, intresseorganisationer 
och lokalbefolkningen har inflytande.Natursköna områden där orördheten i sig är av 
stort värde bör inte tillföras vindkraftverk. I öppna landskapstyper där en etablering av 
vindkraft kan komma att påverka flera kommuner, t.ex. Storsjöbygden, bör kommunerna 
gemensamt ta ställning till en eventuell utbyggnad.

Om vindkraftetableringar medges i, eller i nära anslutning till, områden av riksintresse för 
natur- eller kulturmiljövården, måste särskild omsorg ägnas åt anläggningens anpassning till 
omgivningens speciella värden. Detta inkluderar även ledningsdragning, vägar och andra 
åtgärder i anslutning till anläggningen. Villkoren för beslutet bör även regleras så att 
naturvärdena och landskapet påverkas i så liten grad som möjligt under uppbyggnadstiden.

Öppna kulturlandskap med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är känsliga för nya inslag i 
miljön och bör inte exploateras. Lokalisering bör till exempel undvikas i fornlämningsmiljöer 
och i landskap där en enhetlig och ålderdomlig karaktär är en förutsättning för det kulturhis-
toriska värdet. En lokalisering och utformning bör också ske så att vindkraftverken ej blir 
dominanta i förhållande till byggnader eller landskapselement som har ett särskilt värde ur 
kulturhistorisk synpunkt. 

Anläggningar bör placeras med hänsyn till naturliga och kulturskapande gränser i landskapet, 
d.v.s. anpassas till befintliga kultur- och bebyggelsemönster. Vid större etableringar bör  
vindkraftverken ha ett likartat utseende vad gäller storlek, torn, vingar och kulör. Om risk 
för isbildning föreligger ska säkerhetsfrågorna uppmärksammas. Vid placering av verken ska 
risken för buller och störande reflexer och skuggor beaktas.
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Handläggning av tillståndsärenden
 
Ansökningar om tillstånd att bygga vindkraftverk ska enligt Länsstyrelsens policy hand-
läggas effektivt och samordnat mellan de olika myndigheterna med tidiga samråd lokalt 
och med hänsyn till enskilda intressen som berörs. Det är viktigt att exploatörerna tidigt 
prövar olika alternativ och tydligt visar hur vindkraftverken kan se ut i landskapet

Exempel på en samordnad prövning av tillstånd för vindkraftverk enligt miljöbalken 
(MB), plan- och bygglagen (PBL) och kulturminneslagen (KML) visas i policyns bilaga. 
Handläggningsexempel visas för landbaserade vindkraftanläggningar av olika storlek 
som  enligt Miljöbalken ska handläggas på olika sätt. Kommunens bygglov krävs alltid, 
utom för fristående små verk med en rotordiameter under 2m.  I vissa fall kan kom-
munen kräva att prövning sker med stöd av  översiktsplan, områdesbestämmelse eller 
detaljplan. Tillstånd enligt Kulturminneslagen behövs om fornminnen, byggnadsminnen 
eller kyrkliga kulturminnen berörs.

Försvaret skall ges tillfälle yttrande inför de samråd som krävs för miljöprövning och 
planläggning.

1. Anläggningar på mer än 10 MW effekt kräver bygglov och tillstånd av Regeringen/
Miljödomstolen.

2. Anläggningar 1-10 MW kräver bygglov och tillstånd av länsstyrelsens 
Miljöprövningsdelegation.

3. Vindkraftverk med 125 kW –1 MW effekt kräver bygglov och en anmälan till 
kommunens miljönämnd

4. Vindkraftverk mindre än 125 kW effekt kräver enbart bygglov.

Vindkraftutredningen har föreslagit att även mindre vindkraftverk ned till 125 kW effekt 
ska miljöprövas av länsstyrelserna, dock med möjlighet att delegera samtliga tillståndsä-
renden till kommunerna när dessa har behandlat vindkraften i sina översiktsplaner. 

Exploateringarna bör enligt Länsstyrelsen alltid ges en planmässig prövning hos kom-
munen även om ingen formell plan enligt PBL upprättas. Omfattningen av prövningen 
anpassas till storleken på verken och/eller till den miljö som verken ska uppföras 
inom. Exempelvis kan ett mindre verk i en känslig miljö, t.ex. intill eller inom ett 
riksintresse, kräva mer ingående studier än en större exploatering i ett område som 
saknar motstående intressen.

I det tidiga samråd som föreskrivs enligt Miljöbalken bör så många berörda parter som 
möjligt samlas, t.ex. byutvecklingsgrupper, samebyar, lokalt näringsliv, myndigheter och 
andra organisationer. Kommunen bör ges tillfälle att redovisa planeringsförutsättning-
arna för området. 
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Länsstyrelsen kommer att kräva en tydlig redovisning av påverkan på landskapsbilden och 
berörda intressen när det gäller ansökningar att bygga vindkraftverk inom områden av 
riksintresse enligt Miljöbalken. Områden med höga natur- eller kulturvärden bör beskrivas 
omsorgsfullt och en bedömning skall göras av hur miljöerna påverkas av den föreslagna 
anläggningen. Påverkan kan redovisas med landskapsbildsanalyser och visualiseringar från 
representativa perspektivpunkter. Hushållningssällskapet i länet förfogar över ett danskt 
dataprogram där sådana analyser kan genomföras och olika alternativ lätt kan jämföras. 
Studier av landskapet och vindkraftverkens påverkan ska alltid ingå i ansökningarnas miljö-
konsekvensebeskrivning, MKB. Råd angående detta ges i kapitlet ”planeringsverktyg” i 
bilagan.

Kommunerna bör i översiktsplanerna redovisa eventuella krav på  mer detaljerade studier 
i områden som är känsliga för exploatering. För att avväga olika riksintressen och/eller 
säkerställa översiktsplanens mål för vindkraftsutbyggnader och bevarandevärden kan områ-
desbestämmelser upprättas. Detaljplaner för vindkraft blir sannolikt inte aktuella att upprätta 
enligt länets kommuner.
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Länsstyrelsens olika roller

Myndighetsrollerna
I ärenden om vindkraftsutbyggnad har länsstyrelsen flera myndighetsroller. Dessa roller är 
reglerade i PBL, MB och rennäringslagen.

I planläggning enligt  PBL skall länsstyrelsen bidra med planeringsunderlag enligt MB, 
sam-ordna olika statliga intressen och granska planer och konsekvensbeskrivningar. Sakom-
råde  ”Hållbar samhällsplanering” har ansvaret för rådgivning, samordning och granskning. 
Planerna upprättas av kommunerna. Beslut om granskningsyttrande över översiktsplan eller 
överprövning av detaljplan eller områdesbestämmelser fattas av länsstyrelsens styrelse.

Vid miljöprövning för att uppföra och driva vindkraftverk skall sakområde ”Miljöskydd” vid 
länsstyrelsen handlägga ansökan enligt MB. Arbetet omfattar deltagande i samråd, remisser 
till berörda myndigheter, beslut om betydande miljöpåverkan och krav på utredningar och 
konsekvensbeskrivningar. Efter kompletteringar av ärendet och erforderliga remisser föredras 
Länsstyrelsens förslag till beslut för Miljöprövningsdelegationen som beslutar i ärendet.

Inom de statliga renbetesfjällen krävs ett särskilt beslut om exploateringen kan medges eller 
om den strider mot rennäringslagens 32§. Länsstyrelsen är beslutande myndighet. Frågan 
handläggs  och beslut fattas av sakområde ”Rennäring”. I särskilt viktiga principiella ställ-
ningstaganden fattas beslutet av Rennäringsdelegationen.

Markägarrollen
Inom statens mark i renbetesfjällen ska länsstyrelsen företräda markägaren, staten, och upp-
rätta civilrättsliga avtal med exploatören om upplåtelse av mark.  Markägaren och berörd 
sameby har intresse av att veta hur stor exploatering som tillåts på markområdet och hur den 
slutliga avgränsningen av markområdet kommer att utformas. Arrendeavgiften bör rimligtvis 
avpassas efter intrångets omfattning och värde för exploatören. Detta klargörs bl a vid plan- 
och miljöprövningen. Därför bör avtalen avvakta avgörande beslut enligt MB och PBL.

För att underlätta för exploatören bör Länsstyrelsen, med stöd av tidigare fattat beslut enligt 
32§ rennäringslagen, meddela exploatören en ”avsiktsförklaring” vad gäller viljan att senare 
upprätta avtal. Därvid skall tydliggöras att avsiktsförklaringen inte är ett myndighetsbeslut 
och därmed inte på något sätt bindande för prövningen enligt PBL och MB.

Sammanfattning
Länsstyrelsen har en nyckelroll i prövningen enligt MB. Länsstyrelsen har därför ansvaret att 
bevaka att beslut enligt olika lagar samordnas så att prövningen kan ske effektivt och rätts-
säkert. Ett särskilt ansvar åligger sakområdena ”Hållbar samhällsplanering”,  ”Miljöskydd” 
och i förekommande fall ”Rennäring”  att samverka för att åstadkomma samordning och 
öppenhet i processen. För sökanden och berörda myndigheter och sakägare kan det vara av 
värde att planerings och beslutsprocesserna samordnas i tiden. Det sparar tid och medför 
troligen lägre kostnader för själva processen och ger bättre överblick och rättssäkerhet.

På principskissen på motstående sida beskrivs kommunens planeringsprocess enligt PBL till 
vänster. Länsstyrelsens roll i de olika skedena av prövningen beskrivs kopplat till huvud-
processen, miljöprövningsärendet. Ärendegången för detta har markerats med mörkt grå pil 
och mörka textrutor. Längst till höger beskrivs de ställningstaganden som markägaren har att 
göra. Avtalsprocessen är en civilrättslig process, till skillnad från myndighetsbeslut.
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Fortsatt arbete

Kommunernas översiktsplaner har inte bindande rättsverkan men får ändå en stor betydelse 
för vindkraftens möjlighet att ge ett miljövänligt energitillskott med lokal nytta utan att 
skada de natur- och kulturvärden som är en bas för länets utveckling.  Översiktsplanen 
behandlar hur allmänna intressen ska avvägas, vilka områden som kan vara lämpliga för 
vindkraft eller annan energiproduktion, vilken hänsyn till landskapsbilden som bör tas, vilka 
områden som behöver särskilt skydd och så vidare. För att få rättsverkan kan översiktsplanen 
kompletteras med områdesbestämmelser för skydd och/eller exploatering av områden. 

Det kan dock ta lång tid innan översiktsplanerna som helhet har reviderats. Arbetet kan 
underlättas om kommunerna behandlar vindkraften som en sektorsvis fördjupad översikts-
plan – till exempel som ett nytt ”skikt” till de befintliga översiktsplanerna. Enligt Länsstyrel-
sens remissvar till Vindkraftutredningen behöver de Jämtländska glesbygdskommunerna en 
särskilt riktad statlig ersättning till planeringsarbetet för riksintressena i översiktsplanen för 
att få till stånd den omfattande översiktsplanering som utredningen föreslår.

Vindkraftutredningen har föreslagit att en särskild utredning för fjällen och för-jällsområdet 
genomförs centralt. Det är enligt Länsstyrelsen viktigt att utredningens arbete sker i nära 
dialog med berörda kommuner och länsstyrelser. Naturvårdsverkets planerade pilotprojekt 
i Härjedalen kan få ett stort värde för det fortsatta planeringsarbetet i länet. Projektet bör 
enligt Länsstyrelsen knytas till den av vindkraftutredningen föreslagna centrala utredningen.
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Bilaga

Illustrationer till policyn, planeringsunderlag och exempel på detaljerade handläggningsru-
tiner för vindkraftärenden finns i rapportens bilaga. I bilagan ingår också en beskrivning 
av föregående remiss till kommunerna, liksom Länsstyrelsens synpunkter på Vindkraftutred-
ningens förslag.

Bilaga till Länsstyrelsens policy för lokalisering av vindkraftverk

Underlaget till Länsstyrelsens policy återges i denna bilaga. Det består huvudsakligen 
av en rapport som sändes ut på remiss till länets kommuner i juni 1999. Rapportens 
sammanfattning har lyfts ut och omarbetats till Länsstyrelsens policy. Det övriga materialet 
har justerats och kompletterats.

Den remitterade rapporten har utarbetas av AD arkitektkontor genom Kenth Johansson på 
uppdrag av Länsstyrelsens expertområde för planväsende och naturresurser med länsarkitekt 
Lillie Nässén som projektansvarig. Länsstyrelsens handläggare efter remissen har varit 
arkitekt Harry Westermark.

Under projektet har diskussioner förts med företrädare för övriga berörda expertområden 
på Länsstyrelsen, i första hand naturvård, kulturmiljö, miljöskydd, rennäring och naturvård. 
Jämtlands läns Hushållningssällskap har svarat för den redovisade vindkarteringen, med 
Mats Swensson som handläggande, som också bistått med faktakunskaper kring vindmät-
ningar, visualiseringar mm.

Till rapporten har fogats en utredning med titeln ”Vindkraft - Att söka tillstånd enligt mil-
jöbalken, plan- och bygglagen och kulturminneslagen” som utförts av Länsstyrelsen i Västra 
Götaland. Utredningen  redovisar ett förslag till hur ansökningar till vindkraftanläggningar 
av olika storlekar ska hanteras och berör bl.a. samarbetet mellan kommuner och länsstyrelse. 
Tanken är att modellen kan ge vägledning även i Jämtlands län.

En grupp högskolestuderande vid institutionen för mänskliga resurser, affärsutveckling 
och miljö (MAM) vid Mitthögskolan i Östersund har studerat modeller för att göra 
analyser av de samhällsekonomiska konsekvenserna av vindkraftutbyggnad. Resultatet har 
presenterats i en separat rapport ”Vindkraftverk i Jämtlands län ur ett helhetsperspektiv - för 
Länsstyrelsens policyutredning”. Miljöprojektarbete 10p, VT -99 Britt-Marie Feldt m.fl.




