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Sammanfattning 

I urbana miljöer finns ett antal förutsättningar som påverkar möjligheten för etablering av 

vindkraft, både positivt och negativt. Dels har vi det faktum att etableringar i tätorter berör 

betydligt fler människor än etableringar i orörda naturområden vilket kan skapa större 

motsättningar om förankringsprocessen inte sköts ordentligt. Samtidigt är närvaron av 

bakgrundsljud alltid påtaglig i stadsmiljöer vilket gör dessa till potentiellt goda platser för 

etableringar då bullerfrågan angående vindkraft minimeras. 

Det bidrag som kommuner kunnat söka till planeringsinsatser för vindkraft har fallit väl ut 

och givit upphov till ett utökat intresse från exploatörer att starta etableringar i området. Detta 

tyder på att vindkraften i stort idag gynnas av de styrmedel som staten har valt att använda sig 

av. För att fortsatt också driva utvecklingen av urban vindkraft vidare krävs det en tillämpning 

av incitament som fokuserar på etableringar i den urbana miljön. Möjliga åtgärder för att 

genomföra detta kan vara att införa uppstartsbidrag för småskalig vindkraft i urbana miljöer 

eller att upprätta ett mer detaljerat tillägg till gällande planer över vika områden i urbana 

miljöer som kommunen anser lämpliga för vindkraft. 

Vinsterna som kan uppnås med en utökad urban vindkraft är många. En ”grön profil” kan ge 

företag och enskilda fastighetsägare stora marknadsföringsmöjligheter och inte minst en 

värdeökning på fastigheten. Urban vindkraft är ett alternativ för framtiden om det ges de rätta 

förutsättningarna för en fortsatt utveckling och i ett allt mer miljöinriktat samhälle har 

närproducerad el framtiden för sina fötter.  
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Abstract 

In urban environments, there are a number of conditions that affect the possibility of 

establishing wind power. First, we have the fact that establishments in urban areas effect far 

more people than an establishment in natural areas. This could create major confrontation if 

the dialogue with the residents isn’t managed properly. Second, we have the presence of some 

form of background noise that is always evident in urban areas which makes them a 

potentially good place for establishing wind power because of the fact that the noise issue 

regarding wind energy is minimized. 

The grant that local authorities could apply for planning of wind power has been a success 

and led to increased interest from developers to start establishments in the area. This suggests 

that wind power in general today benefit from the instruments that the State has chosen to use. 

In order to also drive the development of urban wind power further requires an application of 

incentives that focus on establishments in the urban environment. Possible measures to 

implement this would be the introduction of start-up grants for small scale wind power in 

urban areas or to establish a more detailed supplement to the existing plans of the areas in 

urban environments as the municipality considers appropriate for wind power.  

The benefits that can be achieved with an extended urban wind are many. A "green profile" 

can give businesses and individual property owners’ huge marketing opportunities and an 

increased value of the property. Urban wind power is a great option for the future if given the 

right conditions for continued development and in an increasingly environmentally-oriented 

society the locally produced electricity has future at her feet. 
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FÖRKORTNINGSFÖRKLARING 

MB = Miljöbalken 

m/s = Hastighet. Meter per sekund. 

PBL = Plan- och bygglagen 

W = Watt. Mått för effekt. 

Wh = Wattimme, energienhet. Den energi som krävs för att driva något med effekten en watt i 

en timme. 

kWh = 10
3
 Wh. 

MWh = 10
6
 Wh.  

TWh = 10
12

 Wh. 
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INLEDNING 

I dagens samhälle råder en strävan efter att utöka andelen förnyelsebara energikällor. Detta 

främst eftersom fossila bränslen ger upphov till stor miljöpåverkan och är en stor bidragande 

orsak till den ökande växthuseffekten. Elektricitet kommer alltid att vara en del av människors 

liv och spela en stor roll i våra dagliga aktiviteter. Eftersom efterfrågan på elektricitet inte ser 

ut att minska måste vi se oss om efter mer miljövänliga alternativ att utvinna energi från 

jordens resurser. Vindkraft är en energikälla som har ökat markant under de senaste åren och 

prognoser påvisar att den även kommer att fortsätta göra detsamma under kommande 

årtionden (O2). Endast under år 2011 ökade produktonen av el från vindkraft med 74 procent 

jämfört med 2010 (Energimyndigheten, 2012a). Även Europeiska Unionen och den svenska 

staten har uppmärksammat detta och det finns tydligt uppsatta mål som förtydligar 

vindkraftens betydelse. År 2015 skall svensk vindkraft generera 10 TWh årligen enligt 

planeringsmål som antagits av riksdagen under 2002 och nya mål om en produktion på 30 

TWh årligen år 2020 har också godkänts (Svensk Energi, 2012).  

Angående vindkraftens utbredning finns det många förutsättningar och aspekter att ta med i 

beräkningarna. Exempelvis meterologiska förutsättningar utgör en viktig aspekt när det 

kommer till vilka områden som lämpar sig för etablering av vindkraft. Som planeringen för 

vindkraft ser ut idag placeras vindkraftverken helst långt bort ifrån bebyggelse och människor 

som kan störas av bullret eller skuggorna från verken. Därför blir jag undrande över vad som 

skulle ske om man vände på resonemanget och tog in verken till urbana miljöer där det redan i 

dagsläget finns många källor för buller.  

Här finns ett behov för att definiera vad jag avser med begreppet urban vindkraft. Förklaringar 

av detta begrepp finns det många av, men det som jag anser att begreppet innefattar är den 

vindkraft som på ett eller annat sätt påverkar stadsbilden av en stad eller tätbebyggt område. 

Detta kan alltså dels innefatta mindre kraftverk placerade på tak eller liknande, och dels större 

verk som placerats i anslutning till bebyggelsen och därigenom bidrar till en påverkan av 

stadsbilden.  

Jag går in i arbetet med en del förutfattade meningar och en inställning till vindkraft i urbana 

miljöer som ett framtidsalternativ. Eftersom energifrågan måste lösas på ett någorlunda 

miljövänligt sätt ställer jag mig positiv till alla former av nytänkande inom detta område. 

Dessa idéer skall ges rättvisa förutsättningar för att kunna genomföras och sedan givetvis 

utvärderas, för att kunna avgöra om det är en lösning som fungerar. Utan de första 

pilotprojekten är det svårt, om inte omöjligt, att föra utvecklingen framåt.  

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för vilka förutsättningar som finns för vindkraft i 

tätorter och andra urbana miljöer. Några frågeställningar som kommer besvaras är: 

Vilka förutsättningar försvårar eller underlättar för vindkraftsetableringar i urbana miljöer 

jämfört med traditionell vindkraft? 

Kan incitament uppmuntra till ett ökat intresse för och en ökad utveckling av vindkraft? 

Vilka effekter kan planering för vindkraft ge upphov till? 

Utöver detta är det intressant att se på hur olika typer av styrmedel fungerar. Gynnar dessa 

utvecklingen eller är det snarare så att utvecklingen missgynnas?   
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Metod 

Jag har inledningsvis valt att fokusera på vilka lagstiftningar som reglerar byggnation av 

vindkraftverk för att sedan tillämpa detta på de verkliga förhållanden som råder idag. För att 

detta skulle vara möjligt att genomföra har jag använt mig av en stor del litteraturstudie som 

har givit mig tillgång till fakta och en djupare inblick i hur dagsläget ser ut. Dessutom har 

intervjuer varit aktuella då jag velat ta reda på hur olika redan genomförda projekt inom urban 

vindkraft har sett ut samt vilka slutsatser eller resultat som framkommit samt vilka 

framtidsvisioner som förekommer bland aktörer.  

Viss deskriptiv metod har använts för att beskriva dagsläget. Även viss förklarande och 

utforskande metod kommer att användas när samband mellan olika företeelser och åsikter tas 

fram under analys- och slutsatsdelen av arbetet.   

Disposition 

I det inledande kapitlet redogörs för grundläggande lagstiftningar, miljöbalken samt plan- och 

bygglagen, med fokus på processen som reglerar byggnation av vindkraft. Under det andra 

kapitlet behandlas olika former av styrmedel och regleringar samt det för 

vindkraftsetableringar centrala begreppet acceptans och medborgardialog. Det tredje kapitlet 

berör aktuella projekt och hur dessa har förlöpt samt vilka problem som har bemötts under 

processen. Fjärde och sista kapitlet innefattar en egen analys och slutsats angående vilka 

möjliga åtgärder som kan driva utvecklingen och etableringen av urban vindkraft framåt samt 

vilka förutsättningar som försvårar eller underlättar för urban etablering av vindkraft jämfört 

med traditionell vindkraft.  

Avgränsningar 

Lagstiftningen som reglerar etablering av vindkraftverk är omfattande och många lagar kan 

tillämpas beroende på det särskilda fallet. Med tanke på detta har jag därför valt att endast 

redogöra för de mest centrala och vanligast förekommande lagstiftningarna.  
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KAPITEL 1. 

GRUNDLÄGGANDE LAGSTIFTNING OCH REGLER 

Det finns många lagar som tas med i beaktning när det gäller etablering av vindkraftsverk, 

beroende på vilka förutsättningar som råder i det särskilda fallet. De lagar som spelar ledande 

roller i processen för etablering av vindkraft finns reglerat i Plan- och bygglagen (2010:900) 

och i Miljöbalken (1998:808).  

Miljöbalken 

Miljöbalkens (1998:808) huvudsyfte är som namnet antyder att värna om miljöintressen för 

både människor, djur och natur. Genom att styra vilka åtgärder som är lämpliga att 

genomföras på givna platser utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv är miljöbalken ett verktyg 

för att se till att byggnation sker under kontrollerade former utan alltför stor påverkan på 

omgivningen. Här regleras exempelvis hushållning av resurser som mark- och vattenområden 

för att även kommande generationer skall få möjlighet att uppleva dess unika egenskaper. 

Eftersom vindkraft ses som en miljöfarlig verksamhet, främst på grund av verksamheten kan 

ge upphov till buller och skuggeffekter, prövas också den enligt miljöbalken.  

En särskilt viktig del av miljöbalken är de så kallade hushållningsbestämmelserna som finns 

reglerade i 3 och 4 kapitlet, då dessa också spelar in när prövning av bygglov enligt plan- och 

bygglagen sker. Bestämmelserna pekar ut viktiga områden som är anses värdefulla och 

bevarandevärda samt fungerar som stöd för lösning av intressekonflikter som kan uppstå vid 

ändring av markanvändning.  

Hur prövning enligt miljöbalken ser ut för vindkraft beror på projektets omfattning. Mindre 

projekt med ett ensamstående kraftverk som inte överstiger 50 meters höjd kräver antingen 

endast bygganmälan enligt 6 kap. 5§ pkt. 7 plan- och byggförordningen (2011:338) eller 

bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900), beroende på vilka uppsatta krav som de 

uppfyller (Vindlov, 2010e). Om vindkraftverket inte: 

1. är högre än 20 meter 

2. är placerat närmre tomtgräns än verkets höjd 

3. har en turbindiameter större än tre meter 

4. placeras på redan befintlig bebyggelse 

Klarar projektet av att möta alla dessa punkter krävs det att man endast gör en bygganmälan. 

Om så inte är fallet krävs, förutom anmälan, också ett bygglov för att få starta byggnationen.  

Om projektet är av större omfattning än vad som tidigare presenterats är det anmälnings- eller 

tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Lämplighet för bygget avgörs då antingen genom en 

anmälan till kommunen eller genom en tillståndsprövning hos länsstyrelsen för de mest 

omfattande projekten. Båda processerna finns reglerade i 9 kap. miljöbalken och dessa två 

processer skall jag redogöra för lite mer ingående. 

Anmälan till kommunen är en något kortare process och är aktuell för vindkraftsprojekt med 

som mest två kraftverk med maximalhöjd på 150 meter eller sju verk som högst är 120 meter 

(Natursvårdsverket). Detta är också aktuellt om man vill bygga till ett verk i anslutning till ett 

redan befintligt verk (Vindlov, 2010b). En anmälan till kommunen ger ingen stadigvarande 
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rätt att bedriva sin verksamhet vilket innebär att tillsynsmyndigheten när som kan förbjuda 

verksamheten eller beordra ändringar av förutsättningarna för tillståndet (Vindlov, 2010d). 

Därför finns möjligheten att frivilligt välja att söka tillstånd istället för att få ett mer solitt 

besked angående verksamheten. 

Anmälningsprocessen startar med att en exploatör skickar in en ansökan till kommunen som 

exempelvis skall innehålla beskrivning av vindförhållanden på platsen, beräkning av buller, 

kartläggning av skuggbildning etc. När kommunen erhållit en ansökan skickas en kopia till 

länsstyrelsen som skall ge myndigheter och andra organisationer en möjlighet att vädra sina 

åsikter angående projektet. Efter detta fattar kommunens nämnd ett beslut i frågan, vilket kan 

vara ett av fyra alternativ: 

1. Nämnden har inga invändningar mot anmälan och finner därför att ingen åtgärd 

behövs. 

2. Nämnden finner ansökan olämplig och förbjuder byggnationen. 

3. Nämnden finner ansökan rimlig men med vissa försiktighetsåtgärder. 

4. Nämnden finner att det finns risk för olägenhet och råder exploatören att söka tillstånd 

enligt tillstångsprocessen (Vindlov, 2010a).  

Byggstart för projektet får inte ske inom sex veckor från det att anmälan lämnas in till 

kommunen om inte tillsynsmyndigheten, i detta fall kommunen, bestämmer något annat (9 

kap. 6§ MB 1998:808).  

Överstiger projektets omfattning de tidigare redovisade kraven för anmälningspliktiga projekt 

blir de tillståndspliktiga och därmed tvungna att genomgå en något mer komplex och 

tidskrävande process för att få tillstånd att starta byggnationen. Under processens gång vägs 

miljöpåverkan mot allmänna och enskilda intressen för att se till att en rimlig avvägning görs. 

Tillståndsprocessen kräver fler utredningar och samråd än anmälan till kommunen. Innan 

tillståndsansökan kan lämnas in till länsstyrelsen måste exploatören lämna uppgifter som 

berör lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan av projektet till 

tillsynsmyndigheten och andra berörda. Därefter skall ett samråd hållas där innehållet av 

ansökan samt miljökonsekvensbeskrivningens, MKB, utformning diskuteras. Efter genomfört 

samråd tas en MKB fram och lämnas tillsammans med övriga tillståndsansökan in till 

länsstyrelsen. Vad en tillståndsansökan skall innehålla finns reglerat i 22 kap. 1§ miljöbalken 

(1998:808) och det omfattar bland annat tekniska aspekter, utsläpp och skyddsåtgärder. Här 

efter kan ansökan skickas på en kompletteringsrunda till remissinstanser som kan få möjlighet 

att yttra sig i ett tidigt skede, men denna del är inte lagstadgad och förekommer inte i alla 

tillståndsprövningar. Vid den här tidpunkten av processen har den sökande en möjlighet att 

komplettera sin ansökan om den anses bristfällig, annars kungörs ansökan enligt 22 kap. 3§ 

miljöbalken och skickas på remiss. Om synpunkter har framkommit får den sökande 

möjligheten att yttra sig om detta. Därefter tas beslut i frågan av länsstyrelsen (Vindlov, 

2010f).  

Vid ett eventuellt överklagande av beslutet sker detta till mark- och miljödomstolen som 

andra instans och därefter mark- och miljööverdomstolen. I de särskilda fall då mark- och 

miljödomstolen är första instans kan frågan tas upp i Högsta domstolen som sista instans.  

Genomförande av projektet får påbörjas när beslutet vunnit laga kraft om inte mark- och 

miljödomstolen beslutar annat enligt 22 kap. 28§ miljöbalken, vilket möjliggör att tillståndet 

kan tas i anspråk tidigare.   
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Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagens syfte är att reglera planläggning och byggnation. Bestämmelserna skall 

enligt lagtexten främja en ”långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle” (1 

kap. 1§ PBL). I särskilda fall kan denna lagstiftning vara överordnad annan lagstiftning då 

beslut inte får motsätta sig gällande juridiskt bindande planer. Icke juridiskt bindande planers 

betydelse för beslutstagande skall dock inte underskattas, vilket översiktsplanen är ett bra 

exempel på.  

I enlighet med 3 kap. 1§ plan- och bygglagen (2010:900) skall alla kommuner ha en gällande 

översiktsplan som täcker in hela kommunens yta. Denna plan kan sedan användas för att 

förtydliga vilka visioner kommunen har för olika områden samt vilken utveckling de skulle 

vilja se i framtiden. Här skall också områden som betraktas som riksintressen för vindkraft 

framgå (SOU 2008:86). Detta kommer väl till pass för de kommuner som har tagit tag i 

vindkraftsfrågan. För att förtydliga vilka områden som kommunen anser lämpar sig för 

vindkraft kan dessa områden märkas ut i översiktsplanen. Innan detta är möjligt att 

genomföras måste ett antal kartläggningar av rådande förutsättningar göras för att kunna 

utgöra underlag för vilka områden som anses passande för vindkraftsetablering. Dessa 

utredningar kan vara vindmätningar eller landskapsanalyser över vilken påverkan en eventuell 

etablering skulle resultera i (Vindlov, 2010g).  

Två olika verktyg som lämpar sig bra för att införliva vindkraftsvisioner i en redan befintlig 

översiktsplan är en fördjupad översiktsplan eller ett tematiskt tillägg. En fördjupad 

översiktsplan omfattar en geografiskt mindre del och är betydligt med detaljerad. Den ersätter 

den gällande översiktsplanen över det aktuella området. Ett tematiskt tillägg gäller tillskillnad 

från den fördjupade översiktsplanen över hela området men med fokus på bara en 

frågeställning. Erika Flygare
1
 anser att det fungerat väl med framtagandet av det tematiska 

tillägget angående vilka områden som lämpar sig för vindkraft. Arbetet med framtagandet av 

tillägget har skett i en kommunal samverkan mellan tre kommuner. Hon påtalar också vikten 

av sammarbetet över kommungränserna då områdena som lämpade sig för etablering av 

vindkraft också är belägna så. 

Krav på att en detaljplan behöver upprättas för vindkraft gäller endast särskilda fall och detta 

regleras i 4 kap. 3§ plan- och bygglagen. En av anledningarna till att en detaljplan skulle 

behöva upprättas är att efterfrågan på marken i fråga och stor, vilket resulterar i att kommunen 

kan ha bättre kontroll över användningen av marken (Naturvårdsverket, 2011). Om 

kommunen beslutar att en detaljplan skall upprättas kan de i den bland annat reglera 

kraftverkens avstånd till bebyggelse, utformning av planerad etablering samt gränsvärden för 

exempelvis bullerpåverkan på omgivning. 

För att underlätta för exploatörer som vill etablera sig och därigenom öka attraktiviteten i 

området, kan kommunen besluta om bygglovsbefrielse för hela eller delar av området. Detta 

innebär att bygglov inte behövs sökas för vissa verksamheter som reglerats i planen, 

exempelvis vindkraftsanläggningar av angiven storlek.  För att detta skall vara möjligt utan 

större komplikationer krävs dock att detaljplanen är väl detaljerad med ett tydligt ramverk och 

att stor fokus har lagts på påverkan av kringliggande områden under utformandet av planen. 

Om någon skulle vilja bygga något som ligger utanför ramverket hänvisas de till att söka 

bygglov (Vindlov, 2010c).  

  

                                                           
1
 Erika Flygare, planarkitekt på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. 4 maj 2012. 
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KAPITEL 2. 

STYRMEDEL OCH REGLERINGAR 

För att skapa ett ökat intresse för vindkraft och en större vilja att utveckla nya lösningar samt 

därigenom skapa förutsättningar för att kunna uppnå uppsatta mål om att svensk vindkraft år 

2020 skall producera 30 TWh per år, kan olika typer av styrmedel användas. Det kan handla 

om regleringar som styr marknaden eller andra aktioner som skapar ökade incitament för 

utbyggnad och utveckling av vindkraft i Sverige. Detta är av stor vikt när vi idag allt mer 

måste försöka att övergå till förnyelsebara energikällor. Styrmedlen kan vara i form av bidrag 

för byggnation och planläggning eller något som bidrar till ökade inkomster på annat sätt som 

exempelvis el-certifikat. Det kan också handla om mer indirekta och svårberäknade tillgångar 

som marknadsföringsvinster i och med att en ”grön profil” tilltalar många.      

Elcertifikat 

Något förenklat är el-certifikaten ett marknadsbaserat styrmedel antaget för att utöka andelen 

förnyelsebar energi på marknaden. Det är endast energi som kommer från förnyelsebar som 

innefattas i detta. Certifikaten ger producenten incitament att nyttja förnyelsebara källor 

istället för exempelvis andra fossila källor. För varje producerad MWh får producenten ett 

certifikat som de sedan kan sälja vidare till andra elproducenter eller elanvändare. Genom 

handel med dessa certifikat skapas ytterligare en inkomstkälla vid sidan av försäljningen av 

själva elen och på så sätt skapas en större lönsamhet jämfört med andra alternativ. För att 

skapa en efterfrågan på dessa certifikat infördes även den så kallade kvotplikten som innebär 

att elleverantörer och vissa elanvändare måste se till att de innehar ett bestämt antal certifikat i 

förhållande till deras produktion eller förbrukning (O2, 2012) (Boverket, 2009 s.16).  

Som vi ser i figuren nedan har förnyelsebara energikällor ökat stadigt under det senaste 

årtiondet och vindkraft är den källa som har ökat mest av dessa under de senaste åren fram till 

idag (2012). 

Figur 1. Antalet utfärdade elcertifikat (Energimyndigheten, 2012b) 
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Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam marknad för el-certifikat. 

Detta tros komma att skapa en större efterfrågan på elcertifikat baserat på att Norge under den 

första tiden kommer att ha ett underskott av certifikat och därför kommer att vara beroende av 

att köpa in certifikat av Sverige (Energimyndigheten, 2012b). En bättre tidpunkt för en 

sammanslagning av marknaderna är svår att hitta då Svenska elproducenter under föregående 

år hade ett överskott av certifikat som nu kommer kunna avyttras till norska producenter och 

användare. Det förs också resonemang om fördelarna med en framtida gemensam marknad 

för elcertifikat i hela Europeiska Unionen (Svensk Energi, 2012).  

Bidrag till planering för vindkraft 

Under perioden år 2007 till och med 2010 fanns det möjlighet för kommuner, länsstyrelser 

etc. att söka ett särskilt bidrag från staten till planeringsinsatser som främjar utvecklingen av 

vindkraft. Detta bidrag kunde sökas flera gånger om man påbörjade nya projekt och 

sammantaget över hela perioden sökte nästan 200 kommuner. Totalt delade staten ut strax 

över 81 miljoner kronor ut till sökande (Boverket, 2012). Efter utvärdering av detta har många 

positiva erfarenheter från vitt skilda kommuner som fått ta del av bidraget kommit fram. 

Planingenjören i Kalix, en liten och glest befolkad kommun, talar om behovet av att anlita 

konsulthjälp vid utformning av tilläggen till översiktsplanen och detta har möjliggjorts med 

hjälp av bidraget. Detta spelade en avgörande roll för huruvida uppstart av planeringsprojektet 

för vindkraft över huvud taget skulle kunna vara möjligt eller inte.  Här påpekades återigen 

vikten av att mindre kommuner kan utveckla en gemensam plan för vindkraft och samarbeta. 

Ekonomiska vinster finns då att göra här eftersom likartade förutsättningar råder i de olika 

kommunerna vilket ur ett samhällsekonomiskt perspektiv gör det onödigt att göra om samma 

arbete flera gånger (Boverket, 2010).  

Hur detta styrmedel verkar för att skapa attraktivitet hos exploatörer att investera i vindkraft 

är samarbetet mellan Avesta, Fagersta och Norbergs ett exempel på. Enligt Flygare
2
 sökte och 

beviljades de bidrag till att påbörja en planeringsinsats för vindkraft vilket senare resulterade i 

ett tematiskt tillägg till översiktsplanerna som behandlar var vindkraft kan lämpa sig. Denna 

vindkraftsplan, om vi kan kalla den det, har enligt henne väckt ett stort intresse hos 

vindkraftsföretag som hon inte tror skulle intresserat sig för området om planen inte tagits 

fram. I dagsläget vill minst två företag etablera sig i området och fler vänder sig till 

kommunen med frågor och har visat övrigt intresse. 

ACCEPTANS OCH MEDBORGARDIALOG 

I och med att större vindkraftsanläggningar idag är styrda till specifika områden med vissa 

givna förutsättningar är det viktigt med en fungerande planeringsprocess där berörda parter 

får möjlighet att yttra sig samtidigt som hänsyn tas till det faktum att vissa områden lämpar 

sig bättre än andra. Vad som innefattas i en fungerande planeringsprocess finns det självklart 

många delade meningar om. I Boverkets ”Medborgardialog om vindkraft” (Boverket, 2011) 

har vikten av en god medborgardialog i planeringsprocessen utretts och flera aspekter var 

återkommande bland de sju slumpmässigt valda kommunerna. För det första lyftes olika 

former av mötesplatser, allt från mindre seminarier till större samrådsmöten, fram som en 

viktig aspekt för att nå ut till så stor del av befolkningen som möjligt. För det andra pekade 

rapporten ut vikten av att låta invånarna vara delaktiga tidigt i planeringsprocessen, detta för 

                                                           
2
 Erika Flygare, planarkitekt på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. 4 maj 2012. 
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att skapa delaktighet i planförfarandet bland invånarna och på så sätt förebygga motsättningar 

i senare skeden.  

Det är fler som påtalar vikten av en god förankringsprocess och hur denna uppnås. De 

kommunikativa grundtankar som ges i tidigare stycke speglas även i Aronsson och Mels 

rapport ”Planering och kommunikation kring vindkraft i havet – En studie om lokala 

förankringsprocesser" (Aronsson & Mels, 2010). Här ses utbyte av erfarenheter mellan 

aktörer under processen som en viktig faktor som skapar en stark sammanhållning. En annan 

viktig aspekt är att förse berörda parter med information och detta sker enligt erfarenheter från 

fallstudier bäst genom en oberoende aktör för att förhindra misstro och undringar om huruvida 

informationen är vinklad till någon aktörs fördel. Erfarenheter visar på att det finns stora 

nackdelar med att lämna informationssökandet till invånarna. Det talas även om vikten av 

proaktiv planering, som redan innan det är aktuellt med etableringar påbörjar arbetet med att 

sätta upp riktlinjer för framtida projekt. Dessa förebyggande åtgärder fungerar som ett 

underlag för kommande beslut och öppnar upp för inblick och delaktighet i 

planeringsprocessen, vilket tidigare konstaterats som viktiga komponenter i en väl fungerande 

förankringsprocess.      

Acceptans för ett etableringsprojekt bland berörda parter är viktigt. Utan en utbredd acceptans 

kan beslutsprocesser bli långa och kostsamma samt resultera i att projektet inte blir av 

överhuvudtaget. Om hur acceptans för ett givet projekt kan uppnås finns det självklart skilda 

teorier. 

Klintman och Waldo har i sin rapport ”Erfarenheter av vindkraftsetablering – Förankring, 

acceptans och motstånd” utrett vilka åtgärder som präglar ett gott samband och en god 

acceptans hos människor som berörs av en vindkraftsetablering. För det första betonas vikten 

av bakgrundsinformation om området. Denna information öppnar för möjligheten att 

identifiera sig med de boende och därigenom kunna se vad som är viktigt för dem. För det 

andra är en kartläggning av vilken inställning till det kommande projektet som råder viktigt. 

Erfarenheter pekar på att hänsyn skall tas till det faktum att åsikter kan skiljas åt mellan 

människor beroende på personens situation. Därför bör det ses till att olika grupper av 

samhället är representerade. Inställningen till projektet ses som en process som förändras över 

tid, där en positiv inställning måste underhållas för att förbli positiv och en negativ måste 

bemötas och förhoppningsvis förändras till positiv. Förändringen kan möjliggöras genom att 

exempelvis involvera de negativ inställda i ett tidigt skede och få dem att känna delaktighet i 

processen. Ett tydligt exempel på detta är planeringen för vindkraft i Ludvika över ett område 

som nyttjades av allmänheten. I inledningen av processen ställde sig mestadelen av den lokala 

befolkningen positiv till förändringen, medan de som ägde sommarhus var negativa till 

planerna. Under processens gång har detta förhållande förändrats och nu omvänts till det 

motsatta (Boverket, 2011).  

Även Mikael Spång, docent vid Malmö högskola, konstaterar vikten av medborgardeltagande 

och att föra beslutsfattandet närmre berörda människor. Detta skapar enligt honom en rad 

goda effekter. Först och främst tas ett bättre beslut som helhet. Sedan ger detta också upphov 

till en mer utbredd acceptans för det tagna beslutet (Spång, årtal saknas). Som jag nämnde 

tidigare i arbetet, spelar medborgardialog en stor roll i strävan efter acceptans. 

Förankringsprocessen hos allmänheten är ofta skillnaden mellan ett lyckat och ett misslyckat 

projekt och många förespråkar en rak och öppen dialog mellan befolkning och exploatör 

vilket minskar utrymme för missförstånd och ryktesspridning (Klintman & Waldo, 2008).  

Boverket påvisar hur dessa problem speglas under planeringsinsatser i kommuner över hela 

landet (Boverket, 2011). Mestadelen av de erfarenheter som framkommit i olika kommuner 
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handlar om att skapa ökad acceptans för projektet i olika forum, och detta genom olika former 

av konkreta handlingar. Något som var gemensamt för nästan alla kommuner, oavsett storlekt 

eller invånarantal, var att de ansåg att det var viktigt att uppdatera kommunens hemsida för att 

kunna förmedla information via internet. Att möta befolkningen i olika forum och finnas 

tillgänglig för frågor lyftes också fram som en viktig erfarenhet hos många.  

Fenonomenet NIMBY, förkortning av Not In My BackYard, måste också behandlas när 

acceptans och medborgardialog förs på tal. Begreppet innefattar som namnet antyder 

människor som ser fördelar med etableringar av olika slag, exempelvis vindkraft, men ställer 

sig negativt inställda till att det sker i sin närhet. Här finns också vissa som påtalar en del 

brister med den annars förespråkade modellen med tidiga stormöten för att informera berörda 

parter. Dessa möten kan enligt dessa tvivlare ge upphov till ett ökat motstånd då likasinnade 

kan mötas och enas i sitt motstånd mot etableringen. Detta skall dock tas med en nypa salt då 

forskningen på området är något knapphändig (Nilsson et al. årtal saknas).   
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KAPITEL 3.  

AKTUELLA PROJEKT 

Trots att frågan angående vindkraft otroligt 

aktuell i dagens samhälle finns det en 

avsaknad av pågående projekt med urban 

vindkraft. Malmö stad har varit aktiv i 

försöken att sträva framåt med försök att 

integrera vindkraft i urbana miljöer (Malmö 

stad, 2009). Detta som en del av arbetet för 

att uppnå Malmö stads egna miljömål om att 

år 2020 försörja kommunens egna 

byggnader med enbart förnyelsebar energi 

(Nordqvist
3
). År 2009 fanns planer för att 

uppföra kraftverk av olika storlek på fyra 

olika platser i staden. Redan i slutet på 2008 

hade det första, ett mindre vindkraftverk, 

rests i stadsdelen Rosengård vars enda 

funktion var att generera energi till att driva 

ventilationen för en biodling. Verket har 

också en något mindre traditionell, mer 

estetiska utformning.  

Under 2009 restes sedan ytterligare två 

kraftverk av större skala på två andra platser, 

Sege Park och Augustenborg, som vi ser i 

bild 1. Det ena verket placerades i anslutning 

till en skola och det andra till Malmö 

kommuns Klimatcenter där de båda fyllde 

ett pedagogiskt syfte samtidigt som. Olyckligtvis blev de båda sistnämnda projekten 

kortlivade då kraftverket i Sege park havererade och dess vingar lossnade. Det andra verket i 

Augustenborg startades aldrig då förankringen i marken inte kunde motstå krafterna som 

skulle uppstå vid drift. Idag är båda kraftverken nedmonterade. (Nordqvist
4
) 

Fokus på områden för vindkraftetableringarna flyttades då istället över till det sista området 

som fanns med i planerna från 2009, nämligen en ö utanför Limhamn där de planerade att 

uppföra flertalet kraftverk med olika effekt. Denna etablering planeras att fungera som en 

visningspark och Malmö stad fann platsen lämplig då den är väl synlig men saknar direkt 

närhet till andra aktörer (Malmö stad, 2009). Efter utvärdering flyttades planerna till en enligt 

kommunen bättre lämpad plats i Svågertorp och en upphandling för verk utlystes. Syftet med 

visningsparken var i detta skede att demonstrera skillnaden mellan produktbeskrivningarna 

för 12 olika verk och hur de fungerade i verkligheten. Många seriösa tillverkare ville inte 

ställa upp då de var medvetna om att kraftverken inte höll måtten samtidigt som en stor 

okunskap råder hos många leverantörer som inte är medvetna om vilka varor de levererar. Ett 

tydligt exempel på detta är responsen på frågeställningen om isbildning på verken, som 

kortfattat innebar att verken snurrar trots isbildning. Aspekten om säkerhet hade inte berörts. 

                                                           
3
 Joakim Nordqvist, klimatstrateg på miljöförvaltningen Malmö stad. 25 maj 2012. 

4
 Joakim Nordqvist, klimatstrateg på miljöförvaltningen Malmö stad. 25 maj 2012. 

Bild 1. Resning av vindkraftverket i Augustenborg, 
Malmö. (Malmö stad, 2009. s.18) 
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Svårigheter att få ihop kraftverk i kombination med problem med tillstånd från kommunen, 

resulterade i att offerten fick göras om. Denna motsättning mellan systerförvaltningarna gav 

också upphov till en översikt av rutinerna kring vindkraftsetablering. Idag har den nya 

offerten en annan utformning där det istället för ett stort antal olika turbiner endast skall 

handla om en typ av kraftverk som placerats i två olika miljöer. Detta för att då kunna 

demonstrera mikroklimatets påverkan på prestanda hos kraftverken. Turbulens som uppstår 

när vinden passerar objekt påverkar exempelvis verkets förmåga att leverera energi 

(Nordqvist
5
). 

Ett projekt som genomförts i Malmö och som kan betraktas som betydligt mer lyckosamt är 

vindkraftverket Boel som reser sig i Norra hamnsområdet. Verket producerar årligen sex 

miljoner kWh och förser lägenheterna i Västra hamnen som byggdes upp under bomässan 

2001, BO01, med elektricitet. Denna produktion är tillräcklig för att stå för lägenheternas 

elförsörjning (Eon, 2008). Självklart bidrar detta också till att förverkliga den vision som finns 

uppsatt om att Västra hamnområdet skall vara ”Malmös mest påtagliga symbol för hållbar 

utveckling” (Malmö stad, 2011). 

I Stockholm är det projektet Hållbara Järva, som drivs med en tydlig miljöprofilering, som har 

tagit tag i frågeställningen om vindkraft i urbana miljöer. Här fanns en strävan efter att 

använda ett kraftverk med en effekt på cirka 2 MW till ett pilotprojekt för urban vindkraft. 

Om ett verk av denna typ skulle uppförts kunde dess produktion av elektricitet räcka till att 

förse Svenska Bostäders bebyggelse på Järva med fastighetsel (Stockholms stad, 2011). Efter 

samtal med Enarsson
6
, projektledare på Miljöförvaltningen i Stockholms stad, framkom att 

det idag inte längre finns några planer för pilotprojekt i området. De främsta orsakerna till 

detta var svårigheter att finna en lämplig placering av verket samt politiska beslut som 

försvårat processen. 

Ett annat projekt i Stockholmsområdet planeras på Kungliga Tekniska Högskolans campus på 

Valhallavägen. Efter samtal med Hussein
7
, byggnadsinspektör på Stockholms stad, och Johan 

Rosén
8
, intendent på miljöförvaltningen Stockholms stad, framkom det att bygglovet är 

godkänt och kommer att beviljas den 21 maj 2012. Under intervjun gav hon också ytterligare 

information om den planerade byggnationen. Fastighetsförvaltarna Akademiska Hus 

Stockholm AB planerar att uppföra ett 16 meter högt propellervindkraftverk med ett 

vingspann om åtta meter på Brinellvägen 66, det vill säga i anslutning till maskintekniska 

byggnaden. Verket har en maximal effekt på 13 kW och byggnationen är bygglovspliktig 

eftersom vingspannet överstiger tre meter, men kräver inte tillstånd eller anmälan enligt MB. 

Utredningar av buller har genomförts och det har konstaterats att det planerade verkets 

ljudnivå kommer ligga inom ramen för tillåtna värden vid en vindhastighet upp till 12 m/s. 

Miljö- och hälsonämnden har utrett påverkan av fåglar och fladdermöss, men finner igen 

större påverkan.    

Internationellt förekommer det också en del projekt med urban vindkraft. I Hull planeras 

exempelvis Storbritanniens första urbana vindkraftspark, vilken kommer att innefatta 20 verk 

(Vindkraftsnytt, 2011). Planerna för etableringen är godkända och byggnationen planeras ta 

vid i april 2012 (This is Hull, 2012).   

                                                           
5
 Joakim Nordqvist, klimatstrateg på miljöförvaltningen Malmö stad. 25 maj 2012. 

6
 Lisa Enarsson, projektledare på miljöförvaltningen Stockholms stad. 9 maj 2012. 

7
 Isra Hussein, byggnadsinspektör på byggnadskontoret Stockholms stad. 16 maj 2012. 

8
 Johan Rosén, intendent på miljöförvaltningen Stockholms stad. 10 maj 2012 
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KAPITEL 4. 

DISKUSSION 

Frågan om vindkraft är aktuell och intresseväckande vilket i många fall skapar stor debatt. Det 

faktum att kraftverken ger upphov till störningar som exempelvis buller och skuggbildningar 

är en stark bidragande orsak till detta anser jag. Självfallet är väldigt få ursprungligen vänligt 

inställda till ett stort och skymmande verk som skapar oljud i sitt närområde. Dessa människor 

är inte sena att yttra sig om frågan, vilket i sin tur ger upphov till en planeringsprocess med 

många viljor att tillgodose. Tillskillnad från ett litet planeringsärende med få berörda parter 

prövar detta berörda kommuners rutiner kring planeringsärenden, vilket på sikt kan ge upphov 

till en förbättring av planeringförfarandet. Detta ger inte bara goda effekter för 

vindkraftsplanering, utan för planering i stort. Genom detta överseende av 

planeringsprocesser hos enskilda kommuner kan även problematik upptäckas som inte 

kommunen själv råder över, utan beslutas av instanser högre upp. Framkommer det att det 

handlar om ett återkommande fenomen kan även detta åtgärdas inför framtida prövningar 

vilket resulterar i en effektivare process. 

Något som tillstyrker mina teorier om detta är det konkreta exempel som framkom under min 

intervju med Joakim Nordqvist
9
. Han berättade om egna erfarenheter vid planering för en 

demonstrationspark för vindkraftverk av olika typer som möttes av problem med tillstånd från 

den egna kommunen. Detta ledde, i kombination med andra händelser, till att projektets 

utformning fick förändras och resulterade i en intern utredning där de egna rutinerna sågs 

över.      

Förutsättningar 

Detta resonemang för mig över till något som jag har funnit som ett återkommande skede 

under processen för genomförande av planerade vindkraftsprojekt, vilket är problematiken 

med motsättningar hos boende och människor i närområden. När vi då talar om att föra in 

vindkraft till urbana miljöer där allt fler människor kommer att beröras känns det väl 

oundvikligt att motsättningarna kommer att bli än större? Jag är dock osäker på om så skulle 

vara fallet. Eftersom buller och andra bakgrundsljud är en del av vardagen för människor 

boende i stadsmiljöer att ljudet som vindkraft verket ger upphov till endast skulle bli en del av 

bakgrundsljudet. Detta ser jag som en förutsättning som underlättar och motiverar för 

utveckling av urban vindkraft.  

Jag anser att det finns en rad förutsättningar i en urban miljö som underlättar för etablering av 

vindkraft jämfört med att exploatera glesbygden. Vad som underlättar för etableringar i 

skogsområden långt från bebyggelse är det faktum att det inte finns många människor 

närvarande som vill, kan eller behöver utrycka sina åsikter om projekten. I urbana miljöer 

lever många människor i närhet av varandra och nya projekt, oavsett inom vilken sektor, möts 

oftast med skepsis och klagomål. För att det skall fungera att integrera vindkraft i urbana 

miljöer krävs därför en stor insats för att öka acceptansen hos de berörda parterna. Att väcka 

ett intresse och en vilja av att vara delaktig genom åtgärder som större transparens i processen 

är en väg att gå. Att som planerare eller projektledare finnas tillgänglig för frågor och förslag 

är en annan enligt Boverket (Boverket, 2011). Om detta skulle tillämpas på ett bra sätt skulle 

vinster kunna göras på det planeringsmässiga planet samtidigt som en ökad acceptans skulle 

                                                           
9
 Joakim Nordqvist, klimatstrateg på miljöförvaltningen Malmö stad. 25 maj 2012. 
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spridas bland invånarna då de har möjlighet att vara delaktiga i ett tidigt skede av processen 

och få sina åsikter hörda. 

Om jag skulle utveckla jämförelsen mellan vindkraft i mer glesbefolkade områden och urban 

vindkraft vidare, finns det bevarandevärda egenskaper hos båda typerna av områden. 

Glesbebyggda områden har en tendens att i alla fall delvis bestå av orörd natur där tystnaden 

råder och områden som dessa ser jag gärna att vi idag värnar om. Idag planeras större 

vindkraftsetableringar i områden som dessa och detta främst beroende på att kraftbolagen 

tillför stora ekonomiska medel. Detta resulterar i att kommunerna i sin tur strävar efter att 

underlätta och vara så attraktiva för exploatörer som möjligt genom att exempelvis upprätta 

tematiska tillägg till översiktsplanen. Om detta är ett bra eller dåligt fenomen ställer jag mig 

något tveksam till då det finns statliga direktiv för en ökad utbyggnad av vindkraft och även 

glesbygden behöver arbetstillfällen, men jag skulle gärna se att nya former av vindkraft också 

får utrymme att utvecklas.  

Är all teknik fulländad direkt vid uppstart eller krävs det en del försök och misslyckanden 

innan ett vinnande koncept utkristalliserar sig? Urban vindkraft är fortfarande kvar i ett tidigt 

skede med ny teknik och olika utformningar som måste tillåtas chansen att lyckas och finna 

vad som fungerar bäst. Idag är det sparsmakat med projekt av mindre vindkraft i urbana 

miljöer och en stor del av detta grundar sig i utformningen av lagstiftningen anser jag. Mindre 

kraftverk i icke urbana miljöer finns det ett flertal av över landet men avsaknaden av dessa i 

tätbebyggda områden måste bero på någonting. I tätbebyggda områden är ofta detaljplanen av 

hög detaljeringsgrad samt strikt reglerad vilket är förståligt då många riskerar att påverkas av 

byggnationer som förfular och på annat sätt stör omgivningen. Men detta försvårar också för 

de som vill söka bygglov för någon typ av byggnation, exempelvis etablering av ett mindre 

vindkraftverk. Då denna bygghandling är bygglovspliktig när kraftverket placeras på en 

befintlig byggnad, vilket i de flesta fallen är oundvikligt i urbana miljöer, kommer problem att 

stötas på om lagstiftningarna är allt för snävt formulerade. Detta tror jag försvårar för både 

privatpersoner och mindre föreningar som bostadsrättsföreningars i deras initiativ till att 

etablera småskalig vindkraft i urbana miljöer. 

Kvantitetsmässigt kan vindkraft i urbana miljöer idag inte konkurrera med den storskaliga 

vindkraften, men jag ser denna typ av vindkraft som ett komplement till den storskaliga 

vindkraften snarare än ett substitut. Dessutom krävs det tekniska förbättringar som gör det 

möjligt att effektivisera de mindre verken som lämpar sig bättre i de urbana miljöerna. 

Nordqvist
10

 påtalar just detta. För det första påtalar han att småskalig vindkraft i dagsläget 

snarare verkar som en symbol och ett ställningstagande för mer miljövänliga förnyelsebara 

energialternativ än en källa med avsevärt stort produktionstillskott. För det andra ställer han 

sig även positiv till att fler engagerar sig och etablerar kraftverk, men manar också till 

försiktighet då det finns en stor okunskap om sina produkter hos leverantörer. Här krävs 

efterforskningar om huruvida verken verkligen klarar av att leverera vad som utlovas i de 

rådande förhållandena. 

Drivkrafter 

De drivkrafter som driver utvecklingen och etableringen av vindkraft framåt är idag flera och 

verkar på olika nivåer av samhället. För det första har vi de statliga direktiven, vilka reglerar 

hur stor Sveriges utbyggnad av vindkraft skall vara och verkar på nationell nivå. Dessa 

tillsammans med mindre kommunala mål, som exempelvis det i Malmö, skapar 

förutsättningar för att kommuner skall ta tag i planeringensfrågan kring vindkraft. För det 
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andra har vi planeringsverktyg som exempelvis tematiska tillägg till översiktsplanen. Som 

Flygare
11

 klargjorde är detta ett bra verktyg för att väcka interesse hos exploatörer för 

framtida vindkraftverk, varför detta ses som en drivkraft. Detta är också ett exempel på en 

proaktiv planeringsinsats som Aronsson och Mels lyfte fram i sin rapport som en viktig aspekt 

när det gäller en god förankringsprocess. Anledning till att använda tillägget som ett verktyg 

är att redan i ett tidigt skede försäkra sig om att allmänheten är medveten om vilka planer som 

kan bli aktuella att genomföras i framtiden. Här kan därför kritik och frågeställningar bemötas 

tidigt i processen och därigenom skapa en större acceptans för projektet när det väl 

genomförs. För det tredje har vi de privata initiativen från entusiaster som etablerar och driver 

egna kraftverk, inte bara för energiförsörjningen utan också som ett intresse eller 

fritidssysselsättning. Här finns en otrolig uppfinningsrikedom vilken driver utvecklingen 

framåt. 

Baserat på de erfarenheter som Flygare
12

 har delgivit mig angående tematiska tillägg till 

översiktplanen skulle jag gärna se en utveckling där liknande tillägg i framtiden också skulle 

kunna tillämpas i mindre skala för urbana miljöer. Detta tillägg kan vara en del av en proaktiv 

planeringsinsats, vilket förespråkats i litteraturstudien (Aronsson & Mels, 2010), och skulle 

kunna ligga till grund för frågeställningar angående var det lämpar sig att etablera urban 

vindkraft samt verka för att öka acceptansen för framtida projekt.  

Vissa motsättningar inom detta område finns också. Det finns de som ställer sig kritiska till 

incitament för ökad småskalig vindkraft verkligen behövs, vilket Nordqvist
13

 ger uttryck för 

under min intervju. Han poängterar att det råder ”en omogen marknad” för småskalig 

vindkraft där det finns många oseriösa leverantörer som inte är direkt insatta i vad de 

leverererar eller om kraftverken överensstämmer med produktionsbeskrivningen. Om 

leverantörerna inte klarar av att hålla vad de lovar kan en stor besvikelse uppstå hos de som 

valt att bygga vindkraft anser han och pekar på vikten av att undvika att vindkraften får ett 

dåligt rykte, eller ”badwill” som han valde att kalla det. Idag är inte marknaden redo för en 

större efterfrågan, vilket gör incitament som ökar efterfrågan till en dålig idé.  

Effekter 

Den energi som utvinns av småskaliga verk kan användas för att tillgodose fastigheten med 

hushållsel, men också för att i framtiden användas för att exempelvis konkurrera ut bensin och 

andra fossila bränslen som drivmedel för fordon. Med dagens ökning av fordonsalternativ, allt 

från cyklar till bilar, som drivs av elektricitet tror jag att det kommer finns en stor möjlighet 

att kunna gynna valet av fordon genom ökade insatser för mer urban vindkraft. Med ett 

kraftverk på taket till huset eller i anslutning till bostadsrättsföreningen skulle ett större 

miljömedvetande skapas hos de boende och nyinflyttade skulle finna det attraktivt med en 

”grön profil” för sitt nya boende. 

Baserat på tidigare resonemang tror jag att synergieffekter kan komma att uppstå på flera håll. 

För det första kan ekonomiska vinster i form av värdestegring på fastigheten göras i och med 

en miljöprofilering. Beroende på omfattning av kraftverket finns också alternativet att ladda in 

sin överskottselektricitet på elnätet och på så sätt skapa ytterligare en inkomst. För det andra 

tror jag, som jag nämnde tidigare, att en ökad miljömedvetenhet skulle väckas hos de boende 

och deras omgivning. Närheten till energikällan i kombination med det aktiva val 

människorna har gjort när de väljer ett miljövänligare alternativ tror jag skulle bidra till en 

större acceptans för en ökad utbyggnad av vindkraft i urbana miljöer. Problemet som råder för 
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tillfället är avsaknaden av projekt som kan sätta igång denna synergiprocess. Utan en början 

med fungerande projekt är det svårt att kunna ändra människors inställning och påvisa att 

urban vindkraft är ett alternativ för framtiden.  

SLUTSATSER 

De slutsatser som jag nu kan dra efter ett genomfört arbete om urban vindkraft är att det krävs 

en del insatser på olika nivåer för att vindkraft i urbana miljöer skall ges en rimlig chans till 

genomslag. Dels krävs en viss ändring i attityd hos boende där de blir mer välvilligt inställda 

till vindkraft, och inte bara ute till havs eller i skogen utan också i stadsmiljöer. Stor del av 

litteraturstudien tyder på att förebyggande planeringsinsatser av olika slag kan leda till en 

process över tid där medborgardialogen står i centrum och därigenom skapar intresse och 

acceptans för kommande projekt. 

Den vanligaste problemföreställningen som finns kring vindkraftsetableringar är bullerfrågan 

men när vi talar om vindkraft i urbana miljöer marginaliseras den relativt snabbt. I 

stadsmiljöer är buller och andra ljudstörningar en del av bakgrundsljudet vilket skapar 

förmildrande förutsättningar för vindkraftverk. Det resonemang som jag vill föra fram är att 

vissa förutsättningar handlar till fördel för urban vindkraft jämfört traditionell sådan.  

Att ta tag i vindkraftsfrågan skapar en hel del positiva effekter på flera plan, vilket i sig kan 

ses som en anledning att inleda planering för vindkraft. Vid stort engagemang i frågor, vilket 

ofta är fallet när det gäller vindkraftsetableringar, prövas kommuners rutiner kring 

planeringsfrågor och åskådliggör brister som kan finnas. Dessa kan därför upptäckas och 

åtgärdas till framtida ärenden skall handläggas.  

De bidrag till planering för vindkraft som kommuner har kunnat söka har gynnat etableringar 

för vindkraft i större skala, men det finns inget som tyder på att vindkraft i urbana miljöer har 

tagit del av dessa effekter. 

Ökade incitament kan säkerligen öka intresset för vindkraft i urbana miljöer, men i dagsläget 

är det inte något att sträva mot då den marknad som råder är högst opålitlig. Därför krävs 

teknisk utveckling och en mer etablerad marknad för småskalig vindkraft innan olika typer av 

uppmuntran kan diskuteras. 

Sammanfattningsvis gick jag in i projektet med en optimistisk syn på urban vindkraft, men 

har under arbetets gång fått omvärdera min inställning. Med dagens förutsättningar kommer 

inte den småskaliga vindkraften ha en chans att konkurrera, men detta kan kanske komma att 

förändras i framtiden?     
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