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Abstract 

In Sweden, wind has been recognized as a necessary power source to fight climate 

change. But the expansion of wind power is associated with conflicting interests. The 

permit process to build and operate wind power plants is often described as inefficient 

and complex, with long lead times.  

This study investigates possibilities for how the Swedish permit process for wind 

power can be streamlined. The purpose is to identify management challenges in the 

current permit system, as well as possible development potentials thereto. 

The study also examines how the organization of the Swedish permit process relates 

to the revised Renewable Energy Directive (RED II), which is to be implemented in 

the EU 2021. The directive proposes that the permit process should be organized as a 

“one-stop shop”, and that time limits for the procedure should be introduced. 

Through analysis of literature and interviews with permit authorities, municipalities 

and project developers in northern Sweden, the study shows that Sweden already has 

a permit system that falls within the scope of the RED II directive's definition of a 

one-stop shop. Though, a possible interpretation of the proposal is to coordinate or 

centralize the permit process, or certain parts of it, to fewer authorities. 

The implementation of RED II in Sweden has potential to address some of the 

challenges experienced by the interviewed actors; namely improved predictability, clarified 

expectations, and variations in the permit authorities’ assessments. However, the 

implementation cannot solve the issue of finding geographical locations where wind power 

does not conflict with other interests.  

The interviewed actors argue that a clearer national political position on wind power is the 

most central prospect to streamline the permit process, for example by prioritizing 

wind power in the spatial planning. Also central, is the ability to weigh the wind 

power's climate benefits, as well as strengthen local incentives. 
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1. Inledning 

Det växande klimathotet ställer krav på en skyndsam minskning av utsläpp i samhällets 

mest koldioxidtunga sektorer. Den förnybara energins potential att bidra med en del 

av lösningen är mycket stor, då förbränning av fossila bränslen, exempelvis olja, kol 

och naturgas för el- och värme, är det största bidraget till klimatförändringen både 

globalt och nationellt (Naturvårdsverket, 2017a). 

Sveriges mångskiftande landskapsbild ger goda förutsättningar att tillvarata 

kraften från vind, såväl på land som till havs (Energimyndigheten, 2017a). Av den 

totala elproduktionen i Sverige år 2017 (159 TWh) utgjorde vindkraften 11 procent 

(17,3 TWh) (Energimyndigheten, 2018).  

Frågan om styrning av vindkraftens utbredning och utbyggnad är dock förenad 

med komplexa avvägningar mellan olika- och ofta motstående, intressen (Larsson & 

Emmelin 2016). Det tillstånd som krävs då ny vindkraft ska anläggas eller då befintliga 

vindkraftverk ska uppgraderas och moderniseras (så kallat repowering), erhålls efter 

prövning av ansökan. Organisationen av denna tillståndsprocess är omdiskuterad och 

har kritiserats för att inte uppnå önskvärd effektivitet. Det har bland annat sagts att 

ärendehantering, ledtider och synsätt ofta varierar mellan/inom 

prövningsmyndigheter, samt att vindkraft prövas hårdare än likartade verksamheter 

(Ek, Bäckström, Pettersson 2017; Pehrson & Eriksson 2018; Olofsson et al. 2017; 

Langer, Kreisel, Ericsson 2015)   

För att etablera vindkraft krävs att projektutvecklaren genomgår två separata 

processer för tillståndsprövning, vilka utförs av åtskilda myndigheter. Dels krävs 

tillstånd enligt Miljöbalken (MB), som erhålls efter prövning vid någon av landets 

Miljöprövningsdelegationer (MPD) vid Länsstyrelsen. Dels krävs tillstånd för 

anslutning till elnätet enligt Ellagen (El). Nättillståndet (nätkoncessionen) prövas 

separat av konsessionsägaren som i Sverige är Energimarknadsinspektionen (Ei) 

(Vindlov 2015a).  

Vad som dessutom gör prövningsförfarandet för vindkraft unikt i relation till 

prövning av andra verksamheter, är att kommunen måste tillstyrka vindkraftsprojekt 

innan dess realisering blir möjlig. Därtill ger planmonopolet enligt Plan- och bygglagen 

(PBL) kommunen långtgående möjlighet att styra genom översiktsplanen (ÖP) 

(Energimyndigheten och Naturvårdsverket 2017).   
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Under 2018 pågår två offentliga utredningar som undersöker tillståndsprocessen 

för vindkraft. Den ena utredningen berör en översyn av regelverket för 

nätkoncessioner. Utredaren ska bland annat se över den rådande ordningen vad gäller 

ansvarig prövningsmyndighet, samt prövningens omfattning (Dir. 2018:6). Den andra 

av Regeringen begärda utredningen ska se över dagens miljöprövning, bland annat i 

syfte att effektivisera tillståndsprocessen (Regeringskansliet 2018). De två 

utredningarna ska redovisas 10 juni 2019, respektive 30 september 2018. Sannolikt är 

att slutsatsen av utredningarna mynnar ut i förslag på administrativa åtgärder som får 

konsekvenser för tillståndsprocessens utformning. 

Samtidigt som diskussionen om effektivisering av tillståndsprocessen för 

vindkraft pågår på nationell nivå, fortskrider förhandlingar mellan EU:s institutioner 

som kan få konsekvenser för det svenska prövningsförfarandet. Förhandlingarna 

berör innehåll och villkor i den reviderade versionen av förnybarhetsdirektivet (RED 

II), vari Europeiska Kommissionens förslag till artikel 16 och 17 presenterar 

administrativa förenklingar för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi 

(COM(2016) 767 final). 

Kommissionens förslag till artikel 16 och 17 i RED II anbefaller att 

tillståndsprocessen för bland annat vindkraft ska effektiviseras genom att varje 

medlemsland ska utse eller inrätta en gemensam kontaktpunkt för tillståndsprocessen, 

enligt en modell kallad one-stop shop.  

I artiklarna anges även maximala tidsgränser för den sammantagna 

tillståndsprocessen för nya energianläggningar, liksom repoweringprojekt.  RED II 

förväntas efter förhandlingarna antas som lag under år 2018 och träda i kraft år 2021 

(COM(2016) 767 final). 

Med utgångspunkt i de barriärer som anses föreligga i tillståndsprocessen för 

vindkraft i Sverige, blir det relevant att undersöka hur beskrivningen av 

tillståndsprocessen enligt artikel 16 och 17 förhåller sig till det nuvarande nationella 

systemet för prövning. Inte minst med avseende på artiklarnas potentiella förmåga att 

bidra till ökad effektivitet. 
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka rådande styrningsutmaningar i dagens process 

för tillståndsprövning av vindkraft i Sverige, samt identifiera möjligheter till utveckling 

av processen för att hantera dessa utmaningar.1    

Intresset av att studera styrningsutmaningar i tillståndsförfarandet relaterar 

primärt till hur en effektivisering av processen ska komma till stånd.   Detta med 

utgångspunkt i behovet av att åstadkomma en ökad utbyggnad av vindkraft för att 

skyndsamt ställa om till förnybar energi.2 

Med utgångspunkt i implementeringen av Kommissionens förslag till artikel 16 

och 17 i RED II, syftar studien även till att granska hur innehållet i lagförslaget 

förhåller sig till den svenska tillståndsprocessen. Slutligen undersöks huruvida 

artiklarna skulle kunna underlätta att hantera de utmaningar som beskrivits i 

undersökningen. 

1.2 Frågeställningar 

1. Vilka styrningsutmaningar, respektive möjligheter till effektivisering, anser 

involverade aktörer (kommuner, projektörer och prövningsmyndigheter) föreligga i 

dagens svenska tillståndsprocess för vindkraft? 

 

2. Hur förhåller sig innehållet i RED II artikel 16 och 17 till den svenska 

processen för tillståndsprövning?  

 

3. I vilken mån kan det tänkas att tillståndsprocessen organiserad enligt 

Kommissionens förslag till RED II artikel 16 och 17 (one-stop shop och 

tidsbestämd tillståndsprocess) kan leda till att hantera de utmaningar som 

beskrivits i undersökningen? 

 

  

                                                   

1 Styrningsutmaningar används som begrepp för att illustrera hinder i relation till målet om en effektiv 
tillståndsprocess. 

2 Effektivitet tolkas i studien som åstadkommandet av en snabbare tillståndsprocess för att på så vis inom 
utsatt tid uppnå internationella klimatmål. Till det huvudsakliga syftet om att undersöka 
styrutmaningar i tillståndsprocessen, faller därmed inte andra möjliga tolkningar av 
effektivitetsbegreppet; exempelvis ökat medborgardeltagande, minskade kostnader eller förhöjd 
kvalitét i myndighetsbeslut (trots att dessa aspekter är teman som kan komma att beröras i studien). 
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1.3 Avgränsningar 

Då förhandlingarna om EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv förväntas fortgå under 

större delen av 2018, och villkoren i artikel 16 och 17 ännu inte är beslutade, utgår 

underökningen ifrån Kommissionens ursprungliga lagförslag (COM(2016) 767 final) 

(se bilaga 1). 

En geografisk avgränsning görs i undersökningen till Sveriges fem nordligaste 

län, Gävleborg, Dalarna, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten med 

anledning av att andelen vindkraftsprojekt under konstruktion, projekt som tilldelats 

tillstånd samt projekt under prövning, är störst här. Studien avgränsar sig vidare till 

tillståndsprövning för landbaserad vindkraft i Sverige då denna, i relation till 

havsbaserad vindkraft, utgör en betydligt större del av den totala andelen vindkraft 

(Svensk Vindenergi 2018).  

Vidare fokuseras på storskaliga vindkraftsprojekt med tillståndsplikt B som 

prövas av Länsstyrelsen, vars verksamhet kräver tillstånd enligt Miljöbalken samt 

kommunal tillstyrkan för att realiseras. Projekt som avses är; ”två eller fler 

vindkraftverk som är högre än 150 meter eller sju eller fler verk som är högre än 120 

meter” (Vindlov 2015a). För vindkraft under dessa gränser krävs enligt PBL enbart 

anmälan och bygglov av kommunen (Länsstyrelsen Västra Götalands län 2010). 

Studien berör också, förutom miljötillståndsprövningen, tillståndsprövningen för 

anslutning till elnätet (nätkoncessionen). Andra ansökningar om tillstånd än de ovan 

nämnda kan ibland bli aktuella, exempelvis ledningsrätt, tillstånd enligt 

kulturmiljölagen, och tillstånd för tillhörande anläggningar i vattenverksamhet, men då 

de är mindre vanliga ämnar studien inte fördjupa sig inom dessa.  

Underökningen innefattar hela tillståndsprocessen; från initierande av projekt, till 

beslut. I första hand fokuserar studien dock på den del av processen som innefattar 

prövningen i första instans (Länsstyrelser/Miljöprövningsdelegationer och 

Energimarknadsinspektionen). 
En författningsändring i kap 6 MB om miljöbedömningar trädde ikraft vid 

årsskiftet 2017/2018.3  Då författningsändringen är så nyligen introducerad och då den 
enligt förarbetena (prop 2016/17:200) främst syftar till att tydliggöra processen för 
miljöbedömning genom att introducera nya begrepp, utgår förevarande studie från att 
tillståndsprocessens form i stort kommer att vara sig lik.4 Således berörs inte ändringen 
ytterligare.    

                                                   

3 Bland annat delas miljöbedömningen upp i strategisk miljöbedömning (planer och program) och specifik 
miljöbedömning (åtgärder och verksamheter). Vissa skillnader i benämning på delmoment i 
samrådsförfarandet, samt tidsfrister för Länsstyrelsen i fråga om beslut om betydande miljöpåverkan 
införs även. 

4 Ändringarna i kap 6 MB introducerar även en ny miljöbalksförordning, samt vissa förändringar i Ellagen 
(1997:557) kap 2 avseende nätkoncession. 
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1.4 Studiens disposition  

I kapitel (1) ”Inledning” ges läsaren en problembeskrivning för att ringa in 
studieområdets aktualitet. Här presenteras även syfte, frågeställningar och 
avgränsningar.  
 
I kapitel (2) ges en beskrivning av ”Metod och genomförande”. I avsnittet presenteras de 
respondentgrupper som intervjuats, samt en kritisk diskussion kring metodval och 
urval av material. 
 
I kapitel (3) ”Vindkraft i Sverige” bringas klarhet i dagens institutionella förutsättningar 
för vindkraft, med fokus på tillståndsprocessen.  
 
I kapitel (4) ”Kommissionens förslag till RED II artikel 16 och 17” beskrivs 
förnybarhetsdirektivet och villkoren i artiklarna.  
 
I kapitel (5) ges läsaren en ”Teoretisk bakgrund till styrningsmodellen one-stop shop” i syfte 
att ge djupare förståelse för det organisatoriska system som förordas i RED II. 
Kapitlet underlättar en senare diskussion kring utmaningar och möjligheter av 
implementering av ett liknande system i Sverige. 
 
I kapitel (6) presenteras ”Tidigare erfarenheter och forskning kring utmaningar i 
tillståndsprocessen för vindkraft”. Här presenteras den bakgrund som var nödvändig att 
inhämta för utformningen av studiens intervjuguider. 
 
I kapitel (7) ”Resultat – Intervjustudie” ges läsaren en aktuell insyn i utmaningar och 
möjligheter i tillståndsprocessen för vindkraft, med fokus på Sveriges sex nordligaste 
län.  
 
I kapitel (8) ”Jämförande analys och diskussion - Aktörernas bild av utmaningar och möjligheter 
i tillståndsprocessen” besvarar studiens inledande frågeställning. Här diskuteras de svar 
som redogjords för av intervjuerna (kapitel 8) i relation till kapitlet om tidigare 
erfarenheter och forskning om utmaningar i tillståndsprocessen (kapitel 7). 
 
I kapitel (9), ”Analys och diskussion – RED II och den nuvarande svenska tillståndsprocessen”, 
besvaras studiens två senare frågeställningar; nämligen Kommissionens förslag till 16 
& 17 i RED II och dess förhållningssätt till den svenska tillståndsprocessen för 
vindkraft samt artiklarnas förmåga att effektivisera prövningsförfarandet. 
 
I kapitel (10) ”Slutsats” presenteras lärdomar av studien, en diskussion kring 
undersökningens brister och generaliserbarhet, samt förslag till vidare forskning. 
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1.5 Förtydligande av förkortningar  

- BMP – Betydande miljöpåverkan 

- BMT – Bästa möjliga teknik 

- Ei – Energimarknadsinspektionen 

- El - Ellagen 

- MKB – Miljökonsekvensbeskrivning 

- MMD – Mark- och miljödomstolen 

- MMÖD – Mark och miljööverdomstolen 

- MPD - Miljöprövningsdelegation 

- MB – Miljöbalken  

- RED - Förnybarhetsdirektivet 

- SVK – Svenska kraftnät 

- VU – Verksamhetsutövare  

- ÖP – Översiktsplan  

 
  



15 

2. Metod och genomförande  

 
Följande studie är en kvalitativ undersökning av dagens tillståndsprocess för vindkraft. Fokus ligger 
vid involverade aktörers syn på föreliggande utmaningar och uppfattningar om möjligheter att utveckla 
och effektivisera processen. I studien följer även en explorativ granskning av det reviderade 
förnybarhetsdirektivet RED II, Kommissionens förslag till artikel 16 och 17 (COM(2016) 767 
final). Artiklarnas harmonisering med den svenska tillståndsprocessen undersöks, samt dess potential 
att bidra till lösningar till rådande utmaningar.  För att besvara studiens frågeställningar, är 
litteratur- och textanalys samt kvalitativa intervjuer de övergripande metodvalen som tillämpats. 

Litteratur- och textanalys 

Metod och urval 
Metoden litteratur- och textanalys valdes för möjligheten att beskriva de administrativa 

processer och regelverk som ligger till grund för tillståndsförfarandet för vindkraft 

idag. Metodvalet har även givit utrymme att återge tidigare erfarenheter och forskning 

kring utmaningar i tillståndsprocessen. Denna kunskap var nödvändig att inhämta för 

att kunna utforma studiens intervjuguider. 

Ett öppet förhållningssätt har vidtagits till den litteratur som undersökningen 

tagit del av. I bearbetningen av litteraturen strävades efter att inhämta texternas 

manifesta (direkta) budskap för att i yttersta mån nå en objektiv tolkning (Esiasson et 

al. 2007).  

Målstyrda urval inom kvalitativ textanalys innebär helst att material hämtas på 

fler än en nivå (Bryman 2008). Valet att använda såväl publicerad akademisk litteratur, 

samt rapporter och dokument från myndigheter gjordes i syfte att uppnå balanserad 

diskussion i relation till forskningsfrågorna.  
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Studiens vetenskapliga textmaterial har hämtats genom avgränsad sökning via Lunds 

universitets databas Lubsearch:  

Sökord:   

Svenska: vindkraft, Förnybarhetsdirektivet, tillstånd, prövning, nätanslutning, 

uppgradering, fysisk planering, miljöbalken 

Engelska: wind power, Clean Energy Package, Renewable Energy Directive, 

administrative barriers, post-NPM governance, permit, repowering, environmental planning, 

one-stop shop. 

Utöver den vetenskapliga litteraturen har studien kompletterats av textmaterial som 

hämtats från Regeringen samt myndigheter så som Energimyndigheten, Svenska 

kraftnät, Naturvårdsverket, Energimarknadsinspektionen och Länsstyrelsen. Statistik 

kring vindkraftsutbyggnaden i Sverige har hämtats från branschorganisationen Svensk 

Vindenergi, som kvartalsvis gör mätningar.   

Intervjustudie 

Metod och urval 
En semi-strukturerad form valdes för undersökningens intervjuer, vilket ansågs 

lämpligt då det finns ett intresse av intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt 

i relation till frågeställningarna. Metoden ger utrymme att vid behov anpassa frågorna 

utefter respondentens svar och därmed ge denne möjlighet att uttrycka sig mer fritt 

kring studiens huvudteman. Möjlighet har även funnits att ställa ytterligare frågor till 

de teman som satts upp i intervjuguiden, beroende på riktningen i vilken samtalet har 

rört sig (Esiasson et al. 2007). Den kunskapsteoretiska utgångspunkten är 

tolkningsinriktad/interpretativistisk och innebär att fokus ligger vid att förstå en 

”social verklighet” med avstamp i uppfattningen om hur deltagarna i denna miljö 

tolkar den (Bryman 2008).   

Urvalet av intervjuobjekt var, liksom metoden för textanalysen, målstyrd. Med 

en variation av offentliga aktörer på lokal, regional och statlig nivå, samt aktörer från 

privata sfär som praktiskt är involverade i prövningsförfarandet, har tanken varit att 

bidra till en fördjupad förståelse för tillståndsprocessen så som den ser ut idag, samt 

vilka delar som är mest relevanta att förbättra (Bryman 2008).  

Sverige är uppdelat i fyra elområden, varav majoriteten av de landbaserade 

vindkraftsprojekt som är under konstruktion, har givits tillstånd och snart ska anläggas 

eller som just nu tillståndsprövas, finns i de två nordligaste el-/prisområdena i Sverige; 

område 1 och 2 (Svensk Vindenergi, Statistics and forecast Q4, 2018). Därför har 
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studieobjekten som valts ut varit belägna och/eller verksamma länen Gävleborg, 

Dalarna, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.  

Totalt har 16 intervjuer hållits med respondenter från prövningsmyndigheter, 

kommuner och projektörer över telefon. Intervjumallar förbereddes innan 

intervjuerna, vilka med hänsyn till intervjupersonernas olikheter, anpassades något till 

respektive respondentgrupp (se bilaga 2). Bakgrunden som inhämtades via litteratur- 

och textanalys utgjorde utgångspunkt för frågorna. För att ställa dagens 

tillståndsprocess i relation till förslaget till artikel 16 och 17, skickades en kort 

sammanfattning av artiklarna ut tillsammans med intervjufrågorna omkring en vecka 

innan intervjun till respektive respondent. 

I samförstånd med respondenten spelades telefonsamtalet in och 

transkriberades. Genom kodning av nyckelord i respektive transkriberad intervju, 

identifierades ett antal teman vilka representerar utmaningar och möjligheter som 

framkommit under intervjuerna med de olika respondentgrupperna. Resultatkapitlet 

redovisas således enligt dessa teman, och eventuella skillnader i svar inom 

aktörsgrupperna lyfts upp för att synliggöra möjlig diskrepans. I det jämförande 

analyskapitlet lyfts sedan gruppernas gemensamma, respektive skilda synsätt upp och 

diskuteras. 

Intervjupersonerna ombads att svara på frågorna i egenskap av sin yrkesroll. På 

grund av det begränsade antalet intervjuer, bör respondenternas svar ej generaliseras 

till hela organisationen vilken svarspersonen representerar. Svaren bör endast ses som 

exempel på erfarenheter av tillståndsprocessen idag. Då antalet respondenter är 

förhållandevis få och studien ej syftar till att särskilt synliggöra enskilda svar eller 

individer, har samtliga intervjupersoner gjorts anonyma. 

 

Nedan redovisas studiens respondentgrupper:  

 

Prövningsmyndigheter: 
Miljöprövningen av vindkraft görs sedan 2012 vid någon av Sveriges tolv 

Miljöprövningsdelegationer (MPD). Respondenter i följande län har intervjuats: 

 

• Dalarna (sammanslagning med Gävleborg)  

• Västernorrland (sammanslagning med Jämtland)  

• Västerbotten  

• Norrbotten  

 

Då underökningen även inbegriper processen för nätkoncession, har två respondenter 

vid Energimarknadsinspektionen intervjuats i syfte att göra studien mer representativ. 

 

Kommuner:  
Kommuner har valts inom ovanstående län utifrån graden av installerad effekt. Syftet 

har varit att försöka få en bred spridning vad gäller perspektiv på vindkraftsetableringar 



18 

 

bland respondenterna, varför tre kommuner med låg installerad effekt, och tre 

kommuner med hög installerad effekt valdes ut. Kontakt togs i första steg med 

representant från kommunstyrelsen i utvalda kommuner. En av de kontaktade 

personerna hänvisade vidare till en representant ur kommunens miljönämnd. 

 

Kommuner med hög installerad effekt (Statens Energimyndighet 2016; Hedberg & 

Holmberg 2017): 

• Sollefteå  

• Ockelbo   

• Örnsköldsvik  

 

Kommuner med lägre installerad effekt (Statens Energimyndighet 2016; Hedberg & 

Holmberg 2017): 

• Skellefteå  

• Sundsvall  

• Arjeplog  

 

Projektörer:  
Totalt fyra projektörer har intervjuats. Gemensamt för dessa är:  

• Samtliga projekterar för storskalig vindkraft 

• Samtliga har längre erfarenhet av att vara involverade i processer för 

miljötillstånd och/eller nätkoncession 

• Samtliga är aktiva i något/några av Sveriges sex nordligaste län.   

Kritisk diskussion kring val av metod 

Begreppet validitet kan översättas till huruvida studien ”mäter eller observerar det som 

den säger sig göra,” eller om undersökningen kan betecknas som trovärdig och 

överförbar (Bryman 2008). Urvalet av text och litteratur, samt redogörelsen för lagar 

och förordningar som idag är särskilt aktuella för vindkraft, har i denna undersökning 

gjorts med målet att knyta an studien till ”verkligheten” och fånga in bilden av 

studieobjektet (prövning av landbaserad vindkraft) mellan akademi/teori och för 

området faktisk policy.  

Ett kvalitativt förhållningssätt inom forskningen handlar vidare oftare om djup 

snarare än om bredd, där ”täthet” i studiens beskrivningar kan förse framtida forskning 

eller praktisk tillämpning med värdefulla inspel, men där mottagaren själv bär ansvar 

att ta ställning till studiens överförbarhet (Bryman 2008). I förevarande studie är 

tanken att läsaren av rapporten själv kan bestämma om hen anser innehållet vara 

applicerbart på den praktik hen befinner sig inom, eller om rapporten ska betraktas 

som ett vägledande underlag för hur tillståndsprocessen för vindkraft kan utvecklas.  
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Inte sällan kritiseras kvalitativa studier för bristande transparens där mottagaren 

kan få svårigheter att se kopplingar mellan författarens resonemang och de slutsatser 

som vidtagits (Bryman 2008). Den kvalitativa studiens svårmätbarhet, där språk, 

erfarenheter och värderingar inverkar på såväl författarens som läsarens 

tolkningsutrymme, understryker vikten av en systematisk metod och ett transparent 

förhållningssätt. Ett konkret exempel på hur transparens tillgodosetts i förestående 

studie, är att intervjupersonerna fått erbjudande om att ta del av 

transkriberingen/anteckningarna av de intervjuer som gjorts för möjlighet att ge 

synpunkter på tolkningen.  

Med koppling till diskussionen om transparens kan även studiens reliabilitet 

diskuteras. Reliabilitet skulle kunna översättas till ”utsträckningen till vilken studien 

kan upprepas” (Bryman 2008). Att upprepa studien torde i detta fall vara fullt möjligt 

genom att med samma metod intervjua motsvarande involverade aktörer i annan tid 

eller rum. Detta då information om genomförande, material och metod redogjords för 

steg för steg och finns tillgängligt. 
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3. Vindkraft i Sverige 

Detta kapitel bidrar med insikt i vindkraftens förutsättningar i Sverige. Bland annat beskrivs 

vindkraftens roll i den fysiska planeringen, ansvarsfördelningen mellan involverade myndigheter i 

tillståndsprocessen, samt lagar och förordningar som idag är särskilt relevanta inom 

tillståndsförfarandet för vindkraft.   

3.1 Vindkraft - Politiska mål för klimat och energi  

Vindkraften har en viktig roll att spela för åstadkommandet av flera nationella politiska 

klimatmål (SOU 2017:2). Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan menar att 

utvinning av energi från förnybara källor så som vind är en lämplig ersättare till 

förbränning av fossila bränslen (Naturvårdsverket 2017a). I den blocköverskridande 

Energiöverenskommelsen från 2016 fastställdes att Sveriges energisystem senast år 

2040 ska vara 100 procent förnybart. 18 TWh förnybar elproduktion ska därmed 

tillkomma mellan år 2020 och 2030 (Regeringskansliet 2016).  År 2017 introducerades 

dessutom ett klimatpolitiskt ramverk som bestämmer att Sverige senast år 2045 ska ha 

noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter ha negativa utsläpp 

(prop. 2016/17:146). 

År 2003 tillsatte Sveriges Regering ett marknadsbaserat stödsystem för elcertifikat 

som drivs av Energimyndigheten och syftar till att främja utvecklingen av el från 

förnybara källor; sålunda vind, sol, biobränslen, vattenkraft, vågenergi, geotermisk 

energi och torv i kraftvärmeverk.  Sedan 2012 har Sverige och Norge ett gemensamt 

elcertifikatsystem som föreskriver utbyggnad om 28,4 TWh mellan 2012 och 2020. 

Elcertifikatsystemet sägs, trots att det är teknikneutralt, särskilt ha bidragit till den 

snabba utbyggnaden av just vindkraft. Inte minst de senaste två åren då 

Energiöverenskommelsen, förutom beslutet om att utöka systemet enligt ovan, även 

bestämde att förlänga systemet till år 2045 (Energimyndigheten 2014). 
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3.2 Vindkraft i den fysiska planeringen  

I Regeringens planeringsram för vindkraft från år 2009 anges att 30 TWh, varav 20 

TWh från landbaserade anläggningar, ska byggas ut till år 2020 (prop. 2008/09:163). 

Målet är inget konkret utbyggnadsmål, utan kan ses som ett politiskt ställningstagande 

och ett stöd i planeringen för kommuner, Länsstyrelser och myndigheter (Statens 

Energimyndighet 2016). Planeringsramen förutsätter att offentlig verksamhet 

samarbetar för att få till en hållbar och lokalt förankrad planering för elproduktion från 

vindkraft (Energimyndigheten 2016).  

På bara ett decennium har det antalet vindkraftverk i Sverige ökat från några 

hundra till dagens ca 3 400 (Lindholm 2017). Uppemot 3 800 vindkraftverk förväntas 

byggas i landet till år 2020, och redan 2021 beräknas antalet uppgå till 4 500 (Svensk 

Vindenergi 2018).  

Boverket (2018) och Energimyndigheten (2016) menar att planering i form av 

lokalisering och utformning har en stor betydelse för vindkraftens helhetspåverkan. 

Utgångspunkten för en resurseffektiv planering av vindkraft måste vara områden som 

har goda vindlägen, någonting som även ska ställas i relation till dess påverkan på 

landskapet. 

Idag finns 313 angivna riksintresseområden för vindbruk, varav 284 är på land. 

Statens riksintresseområden tas fram med hänsyn till försörjningstrygghet, ur ett 

energisystemperspektiv. Det totala anspråket utgör ungefär 1,5 procent av Sveriges yta 

(Energimyndigheten 2017b). Den landbaserade vindkraften är dominerande och 

spridd över hela landet. Ju vidare geografisk utbredning vindkraftverken har, desto 

bättre kan goda vindlägen tillvaratas vilket leder till god systemprestanda 

(Energimyndigheten 2016b).  

En snabb teknikutveckling under de senare åren, har i kombination med 

gynnsamma produktionsförhållanden i kallare klimat, bidragit till att den storskaliga 

vindkraften vuxit sig starkare i de nordligare delarna av Sverige (Energimyndigheten 

2016b). 

3.2.1 Myndigheter med planeringsansvar  

Energimyndigheten tar, på uppdrag av Regeringen, fram riksintressen för vindbruk och 

tillgodoser planeringsramen för vindkraft (Boverket 2018).  

Länsstyrelsen har i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag och samordna 

statens intressen, exempelvis riksintresset för vindbruk. Länsstyrelsen ska även granska 

den kommunala planeringen. På så sätt ges Länsstyrelsen en koordinatorroll i 

planedialogen (Boverket 2018). 

Ytterligare stöttande myndigheter i den fysiska planeringen för vindkraft är 

Naturvårdsverket som har i uppdrag att bevaka vindkraftens påverkan på miljö, 
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människor och djur. Bland annat bedriver myndigheten forskning som är vägledande 

i bedömningen hos övriga planeringsorgan (Naturvårdsverket 2017b). Även Boverket 

bidrar till de kunskaps- och forskningsprogram som drivs av Energimyndigheten 

(Boverket 2018). 

3.3 Vindkraft som energislag - tekniska förutsättningar 

Vindkraftens egenskaper skiljer sig på flera sätt från annan elproduktion då dess 

leveransnivå är växlande över korta tidsintervaller. Osäkerheten kräver en anpassning 

av kraftsystemet, som i och med vindkraftens växande utbredning och den tekniska 

utvecklingen de senare åren inordnat balansreglering för att bättre kunna hantera 

variationer och bidra till stabilitet i elleveransen. Dagens vindkraftverk har styrsystem 

som kan reglera både spänning och frekvens, varför dessa i regel har möjlighet att 

stötta kraftsystemet om stora störningar skulle uppstå (Energimyndigheten 2015a).  

Den genomsnittliga höjden på ett vindkraftverk år 2014 var 150 meter, vilket är 

60 meter högre än under 1990-talet. Vindkraftverk med högre torn och större turbiner 

har större svepyta och därmed ökad kapacitet. Svepytans storlek är direkt proportionell 

till produktionen (Energimyndigheten 2016b). Denna faktor, i kombination med att 

elpriset på förnybart sjunkit de senare åren, gör att trenden i tillståndsansökningarna 

pekar mot storskalighet (Lindholm 2017).  

3.3.1 Repowering av befintliga vindkraftsparker  

Då vindkraft åldras sjunker prestandan och risken för haveri ökar. Enligt 

Energimyndighetens bedömning kommer storskalig nedmontering av äldre 

vindkraftverk bli aktuellt i Sverige inom 10 – 20 år (Energimyndigheten 2016b).  

Ett alternativ till nedmontering är att förlänga livstiden på vindkraftverket genom 

att delar eller hela verket bytas ut mot modernare teknik vilket brukar benämnas 

uppgradering eller repowering. Det finns olika grader av repowering; enbart vissa 

teknikdelar kan ersättas, eller så kan en mer omfattande repoweringprocess inledas, 

exempelvis att verk omplaceras eller byts ut mot nya torn (Skånes Vindkraftsakademi 

& Energikontoret Skåne 2018).  

Dagens teknikutveckling förväntas öka prestandan så att antalet vindkraftverk 

inom kort kan halveras, samtidigt som elproduktionen mångdubblas. Således är 

repowering inom vindkraften något som beräknas bli allt mer aktuellt framöver 

(Skånes Vindkraftsakademi & Energikontoret Skåne 2018). 
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3.4 Lagar och förordningar som idag är särskilt relevanta 
vid tillståndsprövning av vindkraft 

3.4.1 Miljöbalken (MB) 

Miljöbalken (härefter MB) är det huvudsakliga regelverket på miljörättsområdet och 

har till syfte att tillförsäkra en god och hälsosam miljö för kommande generationer. 

Vindkraft klassas i miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) som miljöfarlig 

verksamhet och måste därför tillståndsprövas enligt MB (SFS 1998:808).  

Lokalisering av vindkraft ska ske utifrån MB målområden och därmed får 

regelverket stort inflytande på var i Sverige vindkraft etableras. MB:s breda 

tillämpningsområde rör frågor så som skydd av natur- och kulturmiljö, skydd från 

störningar för människors hälsa, och hushållning med mark och vatten (Vindlov 

2015b): 

Hushållningsreglerna (3 och 5 kap MB) utgör utgångspunkt för prövning och fysisk 

planering. Dessa anger riktlinjer för hur intressekonflikter ska hanteras vid ändrad 

användning av mark- och vattenområden. Med stöd i hushållningsbestämmelserna 

väljs riksintressen ut som anses särskilt lämpliga för vindkraft. Hushållningsreglerna 

tillämpas även i prövning enligt PBL (Vindlov 2015b). Den övergripande 

målsättningen är att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål 

som är bäst lämpade (Ek, Bäckström, Pettersson 2017). 

Skydd för värdefulla natur och kulturmiljöer (7 kap MB) innebär att områden kan 

reserveras som särskilt viktiga naturmiljöer, miljöer för biologisk mångfald och/eller 

kulturmiljöer. Till förmån för dessa kan verksamhet som vindkraft klassas som skadlig 

och nekas uppförande (Vindlov 2015b.)  

MB föreskriver utifrån hushållningskriterier samt skyddskriterier en tillämpning 

av bästa möjliga teknik, så kallat BMT, då en individ eller ett företag önskar bedriva 

verksamhet (SFS 1998:808). 

3.4.2 Plan- och bygglagen (PBL) 

Kommuner i Sverige har planmonopol över mark och vattenanvändning enligt Plan 

och bygglagen (SFS 2010:900). Planmonopolet ger, tillsammans med principen om 

kommunal självstyrelse, kommunen långtgående frihet att besluta över utformandet 

av den fysiska miljön inom de geografiska gränserna.    

Den kommunala översiktsplanen (ÖP) är vägledande för lokalisering och 

utformning av vindkraft, varför vindkraften bör arbetas in för att ge guidning om 

användning av mark- och vattenresurser. I översiktsplanen ska kommunen 

inkorporera angivna miljökvalitetsnormer, peka ut riksintresseområden för vindkraft, 
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samt meddela vilka områden som kommunen själv föredrar (eller inte föredrar) att 

upplåta åt vindkraft. Kommunen ska även ange andra riksintressen som finns inom 

kommunens gränser och motivera prioriteringen mellan dessa i förhållande till 

vindkraften (Energimyndigheten 2016a).  

En god ÖP underlättar kommunikation mellan intressenter och 

kommuninvånare och tydliggör de lokala avsikterna för ett aktuellt område. Om 

utpekade områden för vindbruk inte har tillräckligt goda vindförutsättningar blir de 

ointressanta för vindkraftsetableringar och ÖP får då ett begränsat värde i frågan om 

lokalisering (Energimyndigheten 2016a; Boverket 2018).   

Trots att den inte är rättsligt bindande, har ÖP en betydande tyngd i 

tillståndsprocessen då prövning enligt annan lagstiftning än PBL inte får gå i strid med 

denna (Vindlov 2015c).  

3.4.3 Ellagen (El)  

I Ellagen (1997:857) ges föreskrifter om elektriska anläggningar och om handel med 

el. Det är även ellagen som reglerar byggandet och anläggandet av elektriska 

starkströmsledningar, vilket är utgångspunkten för prövningen av nätkoncession. 

3.4.4 Ledningsrättslagen  

Då verksamhetsutövaren (härefter VU) ska ansluta vindkraftsparken till det befintliga 

elnätet, krävs ibland möjligheten att dra starkströmsledning över någon annans mark. 

Ledningsrättslagen (1973:1144) ger VU denna rättighet, som skapas av närmaste 

lantmäterimyndighet. Ledningsrätt kan enbart skapas för kraftledningar som det 

behövs koncession för (ej det interna uppsamlingsnätet) (Vindlov 2015d). 

3.4.5 Rennäringslagen 

Renskötselrätten innebär en särskild rätt till fastighet som föreligger i Norrbottens, 

Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län (SFS 1971:437). 

Renskötselrätten gäller för obestämd tid och är omöjlig för markägaren att säga upp. 

Samordning med berörda samebyar och hänsyn till rennäringens intresse måste 

ske vid vindkraftsutbyggnad på land. Samråd med aktuell sameby och andra samiska 

organisationer är även nödvändigt innan ett område pekas ut som en lämpligt i 

översiktsplanen. Sametinget ansvarar för att peka ut områden av riksintresse för 

rennäringen. De är även remissinstans under tillståndsprocessen och lämnar 

synpunkter på Vindkraftens påverkan på rennäringen (Vindlov 2015e).  
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3.4.6 Fler aktuella regelverk och lagar 

En rad andra regelverk och lagar kan bli aktuella i tillståndsprövning av vindkraft, 

beroende på rådande omständigheter. Exempel här är Kulturmiljölagen, Lagen om Sveriges 

ekonomiska zon, lag om landskapsinformations, samt Lag om elektronisk information (Vindlov 

2015f). Dessa lagar kommer dock inte beskrivas närmre i studien. 

 
3.5 Tillståndsprocessen för vindkraft 

3.5.1 Processen för miljötillstånd 

Tillståndsprocessens förfarande regleras i 22 kap MB, men även i bland annat 

rättegångsbalken (SFS 1942:740) och förvaltningslagen (SFS 1986:223). Ett 

miljötillståndsärende börjar i regel med att VU gör en förstudie för att värdera om 

tillstånd för miljöfarlig verksamhet är nödvändigt (Tillväxtanalys 2016). 

Därpå följer samråd där VU samtalar med myndigheter, berörda enskilda, 

eventuell allmänhet och andra intressenter. Länsstyrelsen beslutar i samband med 

samrådet om projektet antas ha en betydande miljöpåverkan eller ej (BMP) 

(Tillväxtanalys 2016).  

Härefter görs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i syfte att identifiera och 

beskriva de direkta och indirekta effekter som vindkraftsprojektet kan få för djur, 

människor växter, mark, vatten, klimat, kulturmiljö och landskap. I MKB:n ska VU 

beskriva hur material, energi och råvaror hushålls med. VU måste också redogöra för 

förslag på alternativ lokalisering för att projektet ska kunna genomföras med minsta 

möjliga intrång och olägenhet. En ofullständig MKB kan förlänga handläggningstiden 

(Länsstyrelsen Västra Götalands län 2010; Vindlov 2015b). 

MKB, eventuell tekniska utredningar samt redogörelse av samråden lämnas över 

tillsammans med en ansökan till Länsstyrelsen. Efter granskning kungörs allmänheten 

och ansökan skickas på remiss, dels till tillsynsmyndigheten och dels till berörda 

myndigheter som ger besked om eventuella kompletteringar (Tillväxtanalys 2016)  

MPD fattar slutligen beslut om huruvida tillstånd ska medges eller ej och anger 

villkor för genomförande av projektet. Beslutet meddelar även en tidshorisont för 

tillståndets i anspråkstagande innan det förfaller. Beslutet kan överklagas av sökanden 

eller av annan part till högre instans. (Tillväxtanalys 2016).  Giltighetstiden för 

tillstånden till dagens vindkraftsetableringar i Sverige är vanligtvis mellan 30 till 35 år 

(Energimyndigheten 2016b).  
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Övergripande gäller att kommunen måste tillstyrka ett vindkraftsprojekt för att 

det ska kunna realiseras, vilket kan ske när som helst i tillståndsprocessen 

(Länsstyrelsen Västra Götalands län 2010).    

3.5.2 Ändringstillstånd och villkorsändring (miljötillstånd) 

Om en verksamhetsutövare önskar göra en ändring efter att tillstånd erhållits, lämnas 

en anmälan in till MPD. Det krävs då inget nytt samråd. Villkorsändring eller 

upphävning av villkor får vidtas vid särskilda skäl, exempelvis om villkoret är strängare 

än nödvändigt, att villkoret inte längre är aktuellt, eller att särskilda oförutsedda 

omständigheter uppkommit efter att grundtillståndet mottagits (Länsstyrelsen Västra 

Götalands län 2010). Villkoren omfattar vanligtvis totalhöjd, hinderbelysning, buller 

under anläggnings- och driftstiden samt skuggning (Naturvårdsverket 2012). 

3.5.3 Processen för nätkoncession (nättillstånd)  

Nätkoncessionen är ett tillstånd för elöverföring som meddelas av Regeringen eller av 

Regeringen utnämnd myndighet, i detta fall Energimarknadsinspektionen (härefter Ei) 

(SFS 1997:857; Vindlov 2015h). En meddelad nätkoncession ger sökanden 

(nätbolaget) rätt att bygga och använda en ledning. Nätkoncessionen avser, utöver 

byggandet av ledning, även ingrepp som skogsavverkning och schaktning (Vindlov 

2015h).  

Nätkoncession kan erhållas för linje (stamnät och regionnät) och för område 

(lokalnät), varav den förstnämnda är särskilt aktuell för vindkraft då linje avser en 

ledning med bestämd sträckning (Energimarknadsinspektionen 2018). Det interna 

uppsamlingsnätet inom en vindkraftspark har, sedan 2009, ingen koncessionsplikt 

(Vindlov 2015d).  

I koncessionsansökan för linje ska en MKB framtagen i enlighet med 6 kap. MB 

ingå efter ett genomfört samråd för att beskriva direkta och indirekta effekter som 

ledningen kan få på människor, naturmiljö, klimat, landskap och kulturmiljö samt 

hushållning med mark och vatten (Energimarknadsinspektionen 2017). I MKB:n 

omprövas inte de frågor som tidigare prövats i samband med miljöbalkstillståndet, 

vilken skall ha erhållits före nätkoncessionen (Vindlov 2015i).  

Nätbolaget är Ei:s motpart i nätkoncessionsprövningen. I ansökan om 

koncession ska nätbolaget förutom MKB, inkludera information om sökanden, 

ärendet, och den planerade/befintliga ledningen. Ei skickar sedan vidare MKB:n på 

remiss. Vidare kompletteringar kan innebära att ansökningstiden för tillståndet 

förlängs (Energimarknadsinspektionen 2017).  

Nätkoncessionen gäller som regel tills vidare, men kan omprövas efter 40 år. Om 

särskilda skäl föreligger kan tiden begränsas (Energimarknadsinspektionen 2018). Ei:s 
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beslut om nätkoncession överklagas till Regeringen, vilka även överprövar beslut om 

stamnätsledningar. Övriga beslut om överklagas till MMD 

(Energimarknadsinspektionen 2013).  

3.5.4 Tillståndsprocessen för repowering (miljötillstånd och 
nätkoncession)  

Med hänsyn till den snabba teknikutvecklingen, samt med hänsyn till ny kunskap och 

nya krav kring miljöpåverkan, är tillståndet för vindkraft tidsbestämt. Ett helt nytt 

miljötillstånd måste i regel sökas för möjligheten att uppgradera verksamheten. Ofta 

blir även ny ansökan om nätkoncession aktuell, ifall produktionen från 

vindkraftsverksamheten ändras i och med uppgraderingen. Giltighetstiden för 

nätkoncessionen bör även harmonisera med den nya giltighetstiden för 

miljötillståndet. 

Energimyndigheten (2016b) menar att tillståndsprocessen för repowering skulle 

kunna effektiviseras i och med att många av de faktorer som ligger till grund för 

ansökan redan är kända. Då en avvägning mellan intressen för platsen redan har gjorts, 

liksom fastställandet av platsens goda vindläge, krävs för dessa områden igen ny 

bedömning. Tidigare miljöbedömningar och inventeringar skulle kunna kompletteras 

med hänsyn till vilken vindkraftsmodell som avses ersätta de gamla, och infrastruktur 

på plats skulle kunna återanvändas eller förstärkas. Möjligheten kräver dock att 

regelverket för prövning inte har förändrats under tiden då parken varit i drift. 

3.6 Ansvarsfördelningen mellan involverade myndigheter i 
tillståndsprocessen för vindkraft 

3.6.1 Länsstyrelser och Miljöprövningsdelegationer (MPD)   

I miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) anges vilka myndigheter som 

tillståndsprövar ansökningar. Vindkraftsverksamhet med tillståndsplikt B prövas av 

Länsstyrelsen genom någon av landets tolv miljöprövningsdelegationer (härefter 

MPD). MPD skall ha en fristående roll gentemot Länsstyrelserna (SFS 2011:1237; 

Vindlov 2015j). Vid MPD prövas ärenden om nya tillstånd enligt kap 9 MB, men även 

omprövning av tillstånd samt ändring och upphävande av villkor enligt kap 24 MB. 

Efter att ett ärende beretts av handläggare på Länsstyrelsens miljöskyddsavdelning, i 

överläggning med ordförande (jurist med domarkompetens) och tekniskt sakkunnig 

vid MPD, fattas ärendebeslut till sist oavhängigt av ansvariga vid MPD (Länsstyrelsen 

Västra Götalands län 2010).  



29 

3.6.2 Kommuner  

Kommunens verktyg för styrning är sedan 2009, förutom planmonopolet, den 

rättighet som i 16 kap 4 § MB ger kommunen befogenhet att avstyrka eller tillstyrka 

vindkraftsprojekt under prövning (Vindlov 2015c).  

Kommunens beslut om tillstyrkan handlar om att, utifrån ett långsiktigt 

hållbarhetsperspektiv, bedöma om den aktuella vindkraftsetableringen utgör en 

lämplig användning av mark- och vattenresurser. Bedömningen ska göras i relation till 

den befintliga översiktsplanen. Finns ingen översiktsplan, måste kommunen på annat 

sätt ta ställning till projektet (Statens Energimyndighet 2016). 

Kommunen måste inte motivera sitt ställningstagande i vindkraftsfrågor. Den 

generella vägledningen är emellertid att kommunen redan under samrådet ska signalera 

sin ståndpunkt i förhållande till det aktuella projektet. Kommunen ska enligt 

vägledningen, då denna använder vetorätten, motivera sitt beslut. Ett opartiskt 

ställningstagande gällande tillstyrkan bör enligt rekommendation fattas senast 2–3 

månader från det att begäran skickats från prövningsmyndigheten. Kommunen bör 

inte begränsa tillstyrkan till vissa delar av det projekt som är under ansökan, utan istället 

avstyrka ansökan i sin helhet vid misstycke (Statens Energimyndighet 2015). 

Som part i tillståndsärenden kan kommunen komma med synpunkter på 

vindkraftsprojektet i samband med yttrande över ansökan eller vid samråd och bör 

därför inte ställa villkor i fråga om tillstyrkan. Om kommunen som villkor för 

tillstyrkan kräver ekonomisk ersättning för vindkraftsetableringen, strider agerandet 

mot Regeringsformens krav på opartiskhet (Statens Energimyndighet 2015).  

16 kap. 4 § MB om kommunal tillstyrkan utreddes under 2016–2017 av 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket på uppdrag av Regeringen, bland annat 

med argumentet att bestämmelsen riskerar att inverka på uppfyllelsen av nationella 

klimatmål. Myndigheterna kom fram till att miljöprövningen är fullgod även utan 

kommunal tillstyrkan och utvärderingen visade att tillfrågade aktörer har olika bild av 

hur väl tillämpningen av bestämmelsen fungerar. Medan kommuner menade att 

bestämmelsen i regel fungerar väl, menade prövningsmyndigheter och projektörer att 

det är problematiskt att det saknas riktlinjer för vad kommunen ska grunda sina beslut 

på, samt att tillstyrkan ofta kommer sent i processen. Inga politiska eller rättsliga 

åtgärder har följt av utredningen (Energimyndigheten och Naturvårdsverket 2017).  

3.6.3 Regeringen 

17 kap. 4 a § MB menar att Regeringen, på kommunfullmäktiges begäran, ska 

förbehålla sig tillåtlighetsprövningen för tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar. 

Regeringen måste enligt 17 kap 6 § MB inhämta kommunens tillstyrkan för att ge 

tillåtlighet. Dock kvarstår möjligheten för Regeringen att förbise kommunens vetorätt 
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om det finns ett särskilt nationellt intresse av att tillåta vindkraftsverksamheten 

(Vindlov 2015k).  

3.6.4 Energimarknadsinspektionen (Ei) 

För att bedriva elnätsverksamhet måste VU ansöka om tillstånd hos Ei, som i prövning 

av ansökan avgör om företaget med avseende på kompetens och försiktighet är lämplig 

att ägna sig åt elöverföring (Energimarknadsinspektionen 2018; Vindlov 2015i).  

3.6.5 Svenska kraftnät  

Systemansvar och ansvar för förvaltande av stamnätet tillfaller Svenska kraftnät 

(härefter SVK). Myndigheten ska bland annat sörja för att elöverföringssystemet 

kortsiktigt är i balans, att dess anläggningar samverkar driftsäkert samt säkerställa ett 

miljöanpassat och kostnadseffektivt system. SVK är en viktig remissinstans i 

prövningen eftersom att myndigheten utreder vindkraftsanslutning för större områden 

ur ett helhetsperspektiv (Svenska kraftnät 2018).  

3.6.6 Mark- och miljödomstolen (MMD) samt Mark- och 
miljööverdomstolen (MMÖD) 

I MB anges att den individ som berörs av en dom eller ett beslut, kan överklaga om 

det går denne emot (16 kap 12 §). Då miljötillstånd för vindkraft överklagas hamnar 

ärendet i första instans hos Mark- och miljödomstolen (härefter MMD). Vid 

överklagan efter beslut i MMD ansöker överklaganden om prövningstillstånd i Mark- 

och miljööverdomstolen (härefter MMÖD) (Naturvårdsverket 2012).  

MMD kan, liksom Länsstyrelsen, besluta att lämna tillstånd för vissa delar av en 

ansökan, om inte sökanden själv uttryckligen motsatt sig detta. Ett prövningstillstånd 

till MMÖD från överklaganden erhålls enbart om MMÖD har anledning att betvivla 

riktigheten i beslutet, eller om prövning krävs just för att bedöma riktigheten. 

Prövningstillstånd till MMÖD kan dock också erhållas om det anses av vikt för 

vägledning i kommande prövningar eller om det bedöms finnas synnerliga skäl 

(Naturvårdsverket 2012). 

3.6.7 Remissinstanser i tillståndsprocessen  

Länsstyrelsen begär in remissvar från relevanta instanser i tillståndsprövningen. 

Exempel på myndigheter som ofta blir aktuella är; Försvarsmakten, Elsäkerhetsverket, 

Energimyndigheten, Bergsstaten, Arbetsmiljöverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, 
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SMHI, Skogsstyrelsen, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Sametinget, 

Riksantikvarieämbetet, Post- och telestyrelsen, Naturvårdsverket, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB), Kommarkollegiet och Havs- och 

vattenmyndigheten (Vindlov 2015l). 

Riksintressen för totalförsvaret ska enligt MB 3 kap 10 § ges företräde vid 

avvägning mot andra riksintressen så som vindkraft. Remiss till Försvarsmakten för 

objekt som når högre än 20 meter (belägna utanför sammanhållen bebyggelse), eller 

över 45 meter (i sammanhållen bebyggelse), är således alltid nödvändigt. Intressen 

innefattar skjut- och övningsfält, flygplaster, tekniska system och anläggningar 

(Försvarsmakten 2018). 

3.7 Rättsliga och administrativa åtgärder som tidigare 
vidtagits för att effektivisera processen för miljötillstånd 

I vindkraftsärenden prövades, fram till 2009, i stor utsträckning samma frågor enligt 

PBL (av kommunen) som av MB (Länsstyrelsen). Regelverket reformerades i hopp 

om en effektivare tillståndsprocess. Utredningen (SOU 2008:86) som föranledde 

regeländringen menade att tillståndsprövning enligt MB är mer omfattande. 

Tillståndsprövning av vindkraft enligt PBL avskaffades således (Energimyndigheten 

och Naturvårdsverket 2017). 

Exempel på ytterligare åtgärder som vidtagits med syfte att effektivisera 

tillståndsprocessen är omorganisationen av de nationella prövningsmyndigheterna. År 

2011 bildades MMD, genom en sammanslagning av de före detta 

fastighetsdomstolarna och miljödomstolarna (Socialdepartementet 2011).  

År 2012 gjordes dessutom en sammanslagning av 21, till 12 

miljöprövningsdelegationer, i syfte att främja en likriktad prövning och beslut, öka 

enhetligheten i rättstillämpningen, underlätta snabbare handläggning, samt öka 

erfarenheterna av prövning av olika typer av verksamhet (Socialdepartementet 2011). 

Vid sammanslagningen meddelade Regeringen målsättningen att ärenden vid MPD 

ska beslutas inom sex månader från och med att ansökan lämnats in. Vid särskilda skäl, 

kan längre handläggningstid vara motiverad. Landets olika MPD fick även uppdraget 

samverka och samråda med varandra i frågor om handläggning som är gemensamma 

(SFS 2011:1237).  

Webbaserade lösningar har dessutom introducerats för att vägleda 

projektutvecklare genom tillståndsprocessen. Energimyndigheten har tillsammans 

med omkring 20 myndigheter och organisationer publicerat webbplatsen Vindlov, 

som samlar information om tillståndsprocessens utformning och vad som bör tänkas 

på i dess olika faser (Vindlov 2015a). 
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4. Kommissionens förslag till  
RED II artikel 16 och 17 

I följande kapitel beskrivs kort utvecklingen av förnybarhetsdirektivet, med tonvikt på direktivets 

föreskrifter om administrativa förfaranden för förnybar energi. Avslutningsvis redogörs för artikel 16 

och 17 i RED II. 

4.1 Förnybarhetsdirektivet 

EU:s förnybarhetsdirektiv (RED I) från år 2009 ämnar övergripande säkerställa att 

minst 20 % av energin i den slutliga energiförbrukningen i unionen är förnybar år 2020. 

RED I riktar sig övergripande till de tre sektorerna el (RES-E), värme och kyla (RES-

H&C) samt transporter (RES-T) (Europaparlamentet och rådets direktiv 

(2009/28/EG). 

Efter utvärdering av ett offentligt samråd med berörda i EU:s medlemsländer 

beslutades att RED I ska omarbetats och att ett nytt energianvändningsmål ska fastslås 

till år 2030 (RED II Public Consultation 2016). Den ursprungliga versionen av 

förnybarhetsdirektivet (RED I), ersätts av en ny version: förnybarhetsdirektivet RED 

II.5   I RED II föreslår Kommissionen att den slutliga energianvändningen i EU ska 

vara minst 30 % förnybar senast 2030 (COM(2016) 767 final).6   
  

                                                   

5 RED II är ett av åtta lagförslag i det så kallade Vinterpaketet som presenterats av Europeiska 
Kommissionen 30 november 2016 i syfte att möjliggöra en smidig övergång från fossila- till förnybara 
energikällor. Reformpaketet förväntas träda i kraft 2021 och gäller fram till 2030 (European 
Commission 2016). 

6 I förhandlingar under 2018 diskuteras en potentiell höjning av energianvändningsmålet till 35 % 
(European Parliament 2018). 
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4.2 Reglering av administrativa förfaranden  

Förnybarhetsdirektivet RED I artikel 13 berör ”Administrativa förfaranden, regler och 

normer för förnybar energi” (2009/28/EC, art. 13). Direktivet tar stor hänsyn till 

variationer mellan medlemsländerna då det kommer till administrativ uppbyggnad, 

men kommer med rekommendationer, bland annat att de ”nationella, regionala och 

lokala administrativa organens ansvarsområden för godkännande, certifiering och 

licensiering, inklusive fysisk planering, är tydligt samordnade och definierade, med 

transparenta tidsplaner för fastställande av planer och ansökningar om bygglov” 

(2009/28/EC, art. 13). 

Trots EU:s försök till styrning, visade en utredning att det fortsatt återstår många 

flaskhalsar i medlemsländernas olika organisatoriska system för tillståndsprövning och 

att de uppsatta energianvändningsmålen skulle gynnas av en förlängd styrning (RED 

II Public Consultation 2016). Artiklarna 16 och 17 i det reviderade 

förnybarhetsdirektivet RED II (se bilaga 1) ersätter således artikel 13 i RED I. 

4.3 Kommissionens förslag till artikel 16 och 17 i RED II 

Artiklarna 16 och 17 berör ”Tillståndsförfarandets varaktighet och hur det ska 

organiseras” samt ”Förfaranden för enkel anmälan” (se bilaga 1). Artiklarna anger att 

tillståndsförfaranden vad gäller projekt för förnybar energi ska effektiviseras och göras 

mer transparenta genom att varje medlemsland ska utse eller inrätta en, eller flera, 

myndigheter som ska fungera som enda kontaktpunkt under tillståndsprocessen. Detta 

i enlighet med en så kallad one-stop shop-modell (COM(2016) 767 final, art. 16 § 1). 

Den gemensamma administrativa kontaktpunkten ska samordna hela 

tillståndsprocessen för dem som ansöker om tillstånd till uppförande och drift av 

anläggningar, med tillhörande nätinfrastruktur för överföring och distribution, för 

produktion av energi från förnybara energikällor (COM(2016) 767 final, art. 16 § 1).  

Myndigheten eller myndigheterna ska vägleda sökanden genom 

ansökningsprocessen på ett transparent sätt, förse sökanden med all nödvändig 

information, samordna, vid behov involvera andra myndigheter och fatta ett rättsligt 

bindande beslut i slutet av processen (COM(2016) 767 final, art. 16 § 2). Den 

gemensamma administrativa kontaktpunkten ska även, i samarbete med 

systemansvariga för överförings- och distributionssystem, offentliggöra en handbok 

om förfaranden för projektutvecklare inom området förnybar energi (COM(2016) 767 

final, art. 16 § 3).7   

                                                   

7 Gäller även för projektutvecklare av småskaliga projekt samt projekt som avser egenförbrukare, men 
detta berörs inte närmre i denna underökning med hänsyn till avgränsningen till storskalig vindkraft. 
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I artikel 16 och 17 anges maximala tidsgränser för det sammantagna 

tillståndsförfarandet för nya energianläggningar, liksom repoweringprojekt 

(COM(2016) 767 final). Tillståndsförfarandet i de fall som avser § 1, det vill säga, 

tillstånd för uppfarande och drift av anläggningar, får inte ta längre än tre år. Denna 

tidsgräns gäller i samtliga fall utom vid repowering där ett förenklat tillståndsförfarande 

ska tillämpas, vilket inte får överstiga ett år från och med den dag då begäran om 

uppgradering lämnas in till myndigheten (COM(2016) 767 final, art. 16 § 4 och § 5).  

Repowering ska tillåtas efter anmälan om inga betydande negativa miljömässiga 

eller sociala konsekvenser väntas. Huruvida anmälan är tillräcklig, ska den 

gemensamma administrativa kontaktpunkten avgöra inom sex månader från det att 

anmälan mottagits. Beslutar myndigheten att anmälan är tillräcklig, ska tillståndet 

automatiskt beviljas. Om den gemensamma administrativa kontaktpunkten beslutar 

att anmälan inte är tillräcklig måste ett nytt tillstånd sökas, varpå tidsgränsen likt 

beskrivningen ovan uppgår till tre år (COM(2016) 767 final, art. 17 § 2). 

4.4 Kommissionens definition av en one-stop shop 

En one-stop shop defineras av Kommissionen som en central enhet som koordinerar 

och assisterar projektutvecklare i ansökan om tillstånd för att etablera eller uppgradera 

en verksamhet (Kampman et al. 2015) Kommissionen menar att det, för en effektiv 

tillståndsprocess, inte finns något ”universalsystem” som passar samtliga 

medlemsländer. Inte heller finns en enhetlig bild av hur en one-stop shop-modell ser 

ut (Kampman et al. 2015 s 119-120).  

Enligt Ecofys (2014 s. 164) räknas 11 av EU:s medlemsländer ha system för 

prövning av anläggningar för förnybar energi organiserade enligt en one-stop shop, 

däribland Italien, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Sverige.  

Trots att ett land ser till att få åtgärder på plats i enlighet med RED 

rekommendationer, så visar tidigare erfarenheter att det inte är givet att effektivare 

tillståndsprocesser uppnås av en sådan organisering. Ett konkret exempel på detta, 

menar en studie av Europeiska Kommissionen (2015), är Österrike, där en enda 

myndighet har ansvar för tillsprövning, licensering och certifiering. Här har 

involverade intressenter ändå flaggat för problem med långa processer och en tungt 

belastad myndighet (Kampman et al. 2015 s. 119–120).  Italien lyfts som ytterligare ett 

exempel på one-stop shop där det, trots en enda central kontaktpunkt, måste samlas 

in godkännande från upptill 50 olika myndigheter innan besked om tillstånd erhålls 

(ECORYS 2010 s. 25). 
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5. Teoretisk bakgrund till 
styrningsmodellen one-stop shop 

För att ge läsaren en djupare förståelse, samt skapa grund för senare analys, presenteras i följande 

kapitel en teoretisk bakgrund till styrningsmodellen one-stop shop.  

 

Under 1970-talet utvecklades konceptet one-stop shop som en organisatorisk 

styrningsmodell förekommande inom lokala förvaltningar, men har sedan 2000-talet 

övergått till att bli vanligare förekommande som en form av styrsystem på nationell 

nivå (Wettenhall & Kimber 1996).  

One-stop shop-konceptet adresserar enligt Kubicek & Hagen (2000) ett problem 

som uppstått inom den moderna offentliga förvaltningen. I takt med expansionen av 

antalet statliga förpliktelser, har funktionellt avgränsade enheter och myndigheter vuxit 

fram i förvaltningsstrukturen, där det vanligtvis skiljs på beslutande ansvar och 

verkställande ansvar, vilka även kan variera över politiska nivåer. 

Funktionsfragmentiseringen som kan upplevas av ”användarna” i den moderna 

förvaltningsmodellen, skapar inte sällan förvirring eller administrativ oordning.  

Idén om en one-stop shop som lämplig förvaltningsmodell, grundar sig ofta i en 

föreställning om att olika enheter/myndigheter är heterogena med varierande 

intressen, strukturer och roller. Denna heterogenitet tros även återspeglas i 

verksamheternas bemötande gentemot utomstående klienter/medborgare (March & 

Olsen 1983). Ett förvaltningssystem enligt en one-stop shop kan vidare definieras som 

en idé om att administrativa problem kan lösas genom införandet av ett integrerat 

service-eller förvaltningssystem (Minas 2014).  

Pollitt (2003) menar att målsättningen med införandet av modellen är uppnå 

horisontell och vertikal samordning för att eliminera situationer i vilka olika policyer 

undergräver varandra. På så sätt kan resurser nyttjas bättre, och intressenter kan 

sammanföras inom ett visst politikområde, i en bestämd riktning och ges en sömlös 

service.  

En one-stop shop kan dels ha formen av ett system som förser användare 

(medborgare eller involverade aktörer) med information om pågående administrativa 

processer likt en ”närbutik”. Likväl kan en one-stop shop-modell vara mer omfattande 

genom att service och stöd samordnas och erbjuds från början till slutet av en 

administrativ process (Kubicek & Hagen 2000). En one-stop shop kan enligt Minas 
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(2014) även förekomma som ett verktyg för problemlösning inom visa delar av en 

administrativ process, så som i inlednings- eller uppföljningsfasen.  

Askim et al. (2009) skiljer mellan djup och bredd i organiseringen av en 

interagerat förvaltningsmodell; bredd syftar till mängden policydomäner som 

modellen/proceduren kopplar ihop, medan djup syftar till modellens täckande av 

helheten (samtliga delar) av en administrativ process.  

Förändrade roller mellan central och lokal politisk nivå kan enligt Christensen & 

Laegreid (2007) förväntas av introduktionen av en one-stop shop. Författarna menar 

att den aktuella strategin inom offentlig verksamhet inte sällan bidragit till stärkt central 

kontroll och minskad lokal autonomi, samt ett skifte från operationellt ansvar från 

toppen till botten av ett styrsystem. Samtidigt har kontrollen ökat över den lokala 

enheten genom användandet av prestationsmål och/eller tillsyn.  

Vidare menar March & Olsen (1983) att implementeringen av en integrerad 

förvaltningsmodell, för att uppnå önskad effekt, bör bemötas med tålamod då dess 

införande kräver att nya kunskaper, relationer och organisationskulturer byggs upp. 
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6. Tidigare erfarenheter och forskning 
- Utmaningar i tillståndsprocessen för vindkraft 

I detta kapitel skildras erfarenheter och forskning kring styrningsutmaningar i processen för 

tillståndsprövning för vindkraft. De utmaningar som beskrivits har systematiskt delats in under olika 

teman för att ge läsaren överblick. Med hänsyn till studiens fokus på det svenska förfarandet redovisas 

ej forskning som fokuserar på internationella erfarenheter. 

Ledtiderna i tillståndsprocessen för vindkraft sticker ut som mer tidsomfattande än 

andra verksamheter inom samma klassificering. Förklaringar till ovanligt långa ledtider 

beror ofta på att prövningsärenden förblir liggande under längre tid. Tid för 

handläggning, det vill säga de tillfällen när ärendet ligger hos Länsstyrelsen/MPD, har 

uppmätts kortare än delmoment som kompletteringstid och remisstid (Tillväxtanalys 

2016 s. 28).  

6.1 Prövningsmyndigheter 

Tidigare studier har pekat på skillnader i ledtider mellan olika prövningsmyndigheter, 

vilket skulle kunna förklaras av olika vana att hantera ärenden så som vindkraft, samt 

ytterligare resursfaktorer så som kompetens, erfarenheter eller personalomsättning. 

Den aktuella strömmen av vindkraftsärenden (huruvida den är jämn eller ojämn), samt 

rutiner och organisationssätt är även avgörande för effektiviteten i hanteringen av 

ansökningarna (Naturvårdsverket 2017c s. 20). Det har dessutom sagts föreligga en 

konflikt mellan noggrannhet kontra effektivitet i prövning av miljöfarlig verksamhet 

(Länsstyrelsen Västerbotten 2015). 

Vidare är remisstiden i viss mån avhängig prövningsmyndighetens förmåga att 

ordna ett skyndsamt remissförfarande, utöver remissinstansernas undvikande av 

dröjsmål vid yttrande (Tillväxtanalys 2016 s. 28).  
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6.2 Ansökans kvalitet  

Stillastående i tillståndsprocessen har ofta sagts bero på kompletteringskrav. Sådana 

uppstår exempelvis då inkomna ansökningshandlingar är bristfälliga eller om 

planeringen för verksamheten ändras. Ibland kan Länsstyrelsens 

kompletteringsföreläggande leda till att ansökan måste göras om fullständigt 

(Tillväxtanalys 2016 s. 23).  

6.3 Lagstiftningens komplexitet  

I en internationell undersökning har det pekats på att det i Sverige föreligger problem 

med en inhomogen anpassning till lagar och förordningar, samt ibland oförutsägbara 

mönster i rättstillämpning, i samband med prövning av vindkraft (ECORYS 2010, s. 

26).  

I en senare underökning med fokus på regelverket för miljöprövning av vindkraft 

drogs slutsatsen att vindkraften ges sämre förutsättningar i relation till andra 

prioriterade intressen, samt att utrymmet för att beakta vindkraftens negativa 

konsekvenser är tydligare i lagstiftningen än möjligheten att väga in de positiva 

effekterna. Utredningen visade vidare att det finns utrymme att i ett tidigt skede ta 

hänsyn till positiva samhällsekonomiska faktorer som ges av 

hushållningsbestämmelserna (MB) och den fysiska planeringen (PBL), men inte senare 

under processen. Dessutom saknas möjligheten att räkna in positiva globala 

miljöeffekter. Detta tros påverka prövningsmyndighetens osäkerhet då det kommer 

till att göra avvägningar mellan vindkraften och andra intressen, vilket påverkar 

tillståndsprocessens tid och omfattning (Vindval 2017 s. 8–10).  

Lagstiftningen har även sagts vara en stoppkloss i fråga om repowering av 

befintliga parker. Idag krävs ett helt nytt tillstånd vid repowering, oavsett om en plats 

rymt vindkraft tidigare. Utan ett förenklat regelverk eller ett så kallat ”sidospår” för 

repowering, menar en studie att det finns risk att anspråkstagna områden med goda 

vindlägen inte längre kan nyttjas, och att VU undviker att uppgradera verken på grund 

av mödan att ge sig in i en helt ny tillståndsprocess (Energikontoret Skåne & Skånes 

Vindkraftsakademi 2018). 
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6.4 Aktörer i tillståndsprocessen 

Antalet aktörer utöver sökanden som berörs av etableringen påverkar ledtiderna 

för tillståndsprocessen. Det kan handla om såväl myndigheter, som organisationer och 

enskilda som på olika sätt tros påverkas av verksamhetens karaktär och/eller 

lokalisering (Naturvårdsverket 2017c s. 18; Ramböll på uppdrag av Svenskt Näringsliv 

2012 s. 22–23).  

Bristande information, kommunikation och koordinering mellan olika sektorer 

och nivåer; så som projektörer, politiker och myndigheter har även nämnts av 

Kampman et al. (2015) och ECORYS (2010, s 24) som fördröjande för 

tillståndsprocessen. 

De tillfällen i tillståndsprocessen då ärendet ligger hos andra aktörer än just 

Länsstyrelserna tycks mest tidskrävande för tillståndsprocessen i sin helhet. Många 

remissinstanser och brist på samsyn mellan dessa har fastslagits ge upphov till onödiga 

kompletteringsbegäranden. Remissinstansernas resurser i form av exempelvis 

erfarenhet, kunskap, personal och tid påverkar dessutom såväl kvaliteten på det 

underlag som kommer in till prövningsmyndigheten för beslut, som tiden ärendet 

befinner sig hos remissinstansen (Tillväxtanalys 2016 s. 33).  

Likväl har kunskapsnivån hos sakägare en inverkan på prövotiden, vilken är 

beroende av kvaliteten på samrådet och de berördas deltagande (Tillväxtanalys 2016). 

Kunskapsbrist avseende vindkraftens nytta samt uppfattningen av vindkraft som en 

för samhället dyr teknologi; gör inte sällan att starka lobbygrupper som motsätter sig 

vindkraft gör fler och längre rättsprocesser av vindkraftsfrågor. Att fördröja 

vindkraftens administrativa processer har sagts vara så kallade NIMBY-gruppers legala 

verktyg för att på ett effektivt sätt hindra projekt från att realiseras (ECORYS 2010 s. 

29).8     

6.5 Överklagan  

Den totala ledtiden i tillståndsprocessen påverkas naturligt av möjligheten för 

berörda att överklaga. Huruvida ett ärende överklagas eller ej kan bero på vad ansökan 

avser (exempelvis lokalisering, utformning etcetera) och kvaliteten på beslutet som 

fattas. En annan orsak kan vara hur väl beslutet motiveras och skälen som redovisas 

(Länsstyrelsen Västerbottens län 2015).  

Vid bristande deltagande från allmänheten i det inledande samrådet, alternativt 

bristande lyhördhet vad gäller allmänhetens synpunkter, finns risk att sökanden tidigt 

i processen undgår att identifiera alternativa lokaliseringar eller vidta 

                                                   

8 NIMBY står för ”Not On My Backyard”. 
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skadeförebyggande åtgärder i projekteringen. På så vis ökar risken för överklagan i ett 

senare skede (Länsstyrelsen Västra Götalands län 2010). 

6.6 Fysisk planering  

Planering är en avgörande fråga för långsiktig utveckling av vindkraften. Otillräcklig- 

och en ibland ”fientlig” fysisk planering har i internationella jämförande 

undersökningar utmärkts som en huvudsaklig barriär för en effektiv 

vindkraftsutbyggnad i Sverige (Gonzáles & Arantegúi 2015 s. 35; ECORYS 2010, s 

28).  

Larsson & Emmelin (2016) och Larson (2011) pekar på att den lokala nivåns 

beslutsfattande spelar en avgörande roll för resultatet av helheten i ett 

planeringssystem och vidare för uppfyllelsen av nationella mål. I Sverige har den lokala 

planeringen ett övertag i mötet med ett system med flera nivåer för överklagande och 

tillståndsgivning inom miljöområdet. I ett rationellt top-down-perspektiv förmodas att 

planer och program däremot följer en hierarkisk struktur, där högre nivåer sätter 

tydliga ramar för lokala nivåers handlande. I det svenska fallet blir top-down-

antagandet aktuellt att ifrågasätta, eftersom att kommunens långtgående självstyre gör 

att dess vilja att prioritera vindkraften i den lokala planeringen är avgörande för 

vindkraftens utbredning (Larsson, Emmelin & Vindelstam 2014).  

Haughton et al. (2010) menar att det är vanligt förekommande att lokala 

planeringsmyndigheter bortser från större sammanhang än de som de verkar inom. 

Till utpekandet av områden lämpliga för vindkraft (i regel tilläggsplan till ÖP) tar 

kommunen följaktligen ställning till hur vindkraftsprojektet passar in i relation till 

prognoser om framtida tillväxt, landskapsbild och mer diffusa begrepp så som hållbar 

utveckling. Möjligt blir då, att kommunen värderar andra intressen framför vindkraften 

(Larsson, Emmelin & Vindelstam 2014).  

I Sverige förkommer inte någon fysisk planering på regional nivå. Den regionala 

nivån övervakar enbart om och hur kommunen tillvaratar det sektoriella och nationella 

intresset i sin lokala planering. Aspekter som förnybar energi och miljö/klimat blir, 

enligt Larsson, Emmelin & Vindelstam (2014), i Länsstyrelsens prövning ofta 

försumbara i relation till andra konkurrerande intressen. 
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7.  Resultat – Intervjustudie 

Nedan redovisas resultatet av de intervjuer som hållits med representanter från prövningsmyndigheter 

och kommuner samt projektörer. Syftet med intervjuerna var att fånga bilden av styrningsutmaningar 

samt utvecklingsmöjligheter inom tillståndsprocessen för vindkraft i Sveriges sex nordligaste län. 

7.1 Prövningsmyndigheter (MPD och 
Energimarknadsinspektionen) 

Utmaningar för en effektiv tillståndsprocess 

Bedömning av platsen lämplighet  

Samtliga intervjuade vid prövningsmyndigheterna menar att antalet motstående 

intressen och avvägningen mellan dessa är den absolut största utmaningen i 

tillståndsprocessen för vindkraft. Det vill säga; att bedöma huruvida ansökans angivna 

lokalisering lämpar sig bäst för just verksamhetstypen (intresset) vindkraft, i relation 

till andra möjliga användningsområden av marken, utifrån befintlig rättspraxis och 

erfarenheter. Den svåraste avvägningen gäller enligt två av respondenterna lokalisering 

på mark som ännu inte är anspråkstagen.  

Antalet aktörer i processen 

Strävan efter effektivitet kompliceras enligt de intervjuade av mängden aktörer i 

processen. Ju fler aktörer, desto fler synpunkter måste tas hänsyn till i prövningen och 

desto svårare blir det att samla in ett underlag som tillfredsställer samtliga intressenter. 

Dessutom ökar sannolikheten för att många kompletteringar till VU:s ansökan 

inkommer under processens gång och att överklagandetiden späds på. 

En utmaning som framkommer av samtliga intervjupersoner vid 

prövningsmyndigheterna, är att inte kunna styra över de totala ledtiderna då ärendet 

ligger hos andra instanser än hos dem själva. Dessa ledtider, det vill säga tid för 

kompletteringsförelägganden och remiss, anses vara mest tidskrävande för 

tillståndsprocessen i sin helhet.  
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Bristande förutsägbarhet  

Fyra av respondenterna menar att dagens tillståndsprocess för vindkraft har stora 

brister vad gäller förutsägbarhet; på grund av att processen ofta pågår över lång tid är 

den svåröverblickbar. De lokala förutsättningarna hinner ofta förändras och ärendena 

blir i takt med att projektens ökade storskalighet allt mer komplicerade. Ibland 

förekommer det att MMD ändrar synsätt i en specifik fråga så att praxis skiftar. ”Olika 

frågor är olika viktiga beroende på rådande debatt; exempelvis är rennäringen ett viktigt 

prövningsområde idag, medan artskydd för fladdermöss var viktigare förr”, påpekar en 

respondent. 

De intervjuade erfar vidare att kraven på ansökans omfattning med tiden skärpts 

gällande samtliga områden, trots att prioriteringarna av frågorna varierar i viss mån.   

En ytterligare faktor som anses försvåra förutsägbarheten i tillståndsförfarandet 

för vindkraft är den kommunala tillstyrkan, som ibland kommer in sent i processen. 

Kommunens förhållning till utpekade områden för vindbruk i ÖP anses även variera 

mellan olika kommuner. En respondent menar att de kommuner som pekat ut många 

vindkraftsområden i sin ÖP och som har haft en tradition av att tillstyrka vindkraft, är 

extra ”populära” bland projektörerna. Detta leder till en ökad belastning för 

prövningsmyndigheten i det aktuella länet.  

Komplext regelverk för prövning av vindkraft 

I fråga om regelverket för prövning av vindkraft anser de intervjuade att MB utgör en 

bra grund i bedömningen av platsens lämplighet. Tre av de intervjuade nämner dock, 

att vindkraft är den absolut svåraste kategorin av verksamhetsärenden som 

prövningsmyndigheten hanterar.  

En respondent pekar på att anläggningar för förnybar energi är unika till sin 

karaktär, då ”den som prövar ärendet inte har något att lägga i den andra vågskålen”. Mer konkret 

menar respondenten, så ”går det inte att veta om etableringen av den nya vindkraftsverksamheten 

kommer att innebära att en fossil energianläggning någon annanstans läggs ner, vilket gör att 

vindkraftens intrång i det aktuella området alltid innebär en försämring av utgångsläget för platsen 

med hänseende till miljöpåverkan.” Eventuella globala miljöeffekter av att inte bygga parken 

ges således ej utrymme att mätas i vågskålen.  

Medan tre av de intervjuade anser att klimatnyttan av vindkraften ej får utrymme 

att vägas in i prövningen enligt regelverket, menar en respondent att det finns ett 

tolkningsutrymme i nuvarande regelverk att göra det. 

Möjligheter för en effektivare tillståndsprocess 

Tydliggör krav för ansökans innehåll 

Effektivitet kan enligt fyra respondenter i aktörsgruppen åstadkommas genom 

förutsägbarhet i processen, i synnerhet vad gäller krav på innehåll i ansökan om 

tillstånd för vindkraftsverksamhet. Lösningar för att korta ledtider i tillståndsprocessen 
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som prövningsmyndigheten själv kan bidra med, är enligt två intervjupersoner en ökad 

tydlighet om vad en bra ansökan måste innehålla. Här blir en viktig faktor att hålla 

handläggare vid prövningsmyndigheterna uppdaterade kring utfallet av de 

vindkratsärenden som överklagats till domstol. På så vis kan handläggarna informera 

sökanden om senaste praxis och få till en fulltalig ansökan från start.  

Stärk resurser till prövningsmyndigheterna 

Stärkta resurser i form av personal beskrivs som en nyckelfaktor för att snabba upp 

handläggningstiden vid prövningsmyndigheterna, då handläggarna inte sällan blir 

störda i hanteringen av ärenden till förmån för prioritering av andra ärenden. En 

respondent lyfter att fler jurister i synnerhet är önskvärt. 

Öka samordningen i tillståndsprocessen 

Intervjupersonerna upplever att tillståndsprocessen för vindkraft är harmoniserad 

mellan olika län, så långt det går. På grund av lokala förutsättningar måste processen i 

viss mån skilja sig åt. En respondent lyfter att prövningsmyndigheterna arbetar för en 

likartad prövningsprocess genom att använda sig av gemensamma beslutsstöd och 

kunskapsunderlag som tagits fram av centrala myndigheter som exempelvis 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket, samt genom regelbundna 

länsövergripande träffar med andra prövningsmyndigheter. 

Samtliga respondenter tror dock att en effektivisering av prövningsprocessen för 

vindkraft är möjlig genom en översyn av alternativa omorganiseringar av 

tillståndsförfarandet. De intervjuade är överens om att samordningen mellan de två 

processerna för miljötillstånd och nätkoncession måste öka. Detta då 

nätkoncessionsförfarandet ofta blir en stressfaktor; eftersom miljötillståndet måste tas 

i anspråk innan dess igångsättningstid löper ut. ”Om igångsättningstid löper ut innan 

nätkoncession erhållits, blir vi tvungna att ompröva miljötillståndet viket försenar det aktuella 

projektet och andra projekt på kö”, menar en intervjuperson.  

En intervjuperson lyfter även att nätbolaget som ansöker om nätkoncessionen 

bättre borde nyttja tillfället då projektörer samlar in underlag till MKB för 

miljötillståndet, för att undvika nya inventeringar/kompletteringar då MKB för 

nätkoncessionen görs.  

De intervjuade tror att en sammanslagning av tillståndsprocesserna för miljö och 

nät hade varit möjlig, men det är oklart hur en sådan sammanslagning skulle kunna se 

ut och huruvida delar av- eller hela processen i så fall borde innefattas.  

Vid frågan om ifall tillståndsprövningen för miljö och nät skulle kunna göras av 

samma myndighet, menar samtliga att det är möjligt att Länsstyrelserna skulle kunna 

ta över en del av miljöfrågorna (påverkan på natur/människor/landskap etcetera) även 

för nätkoncessionen för att göra processen mer effektiv. En respondent lyfter här, att 

Länsstyrelsen är en lämplig instans då dess handläggare är insatta i regionala/lokala 

förutsättningar. 
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Tre av de intervjuade lyfter dock, att det nationella perspektivet på just 

nätanslutningen är avgörande. Således är det enligt dem mest lämplig att låta en central 

myndighet med översyn besluta om, eller åtminstone konsulteras i, frågan om 

koncessionen.  

Tydligare statlig styrning 

Flera av intervjupersonerna nämner att regelverkets utformning så som det ser ut idag 

kan anses fullgott för miljöprövning av vindkraft. Det som behövs för att effektivisera 

tillståndsprocessen för vindkraft och därmed få till en snabbare utbyggnad, är snarare 

en tydligare statlig styrning; en mer ”absolut” politik för vindkraft. En respondent 

nämner, att ”om Regeringen beslutar att mer vindkraft ska byggas, måste ställningstagandet 

återspeglas i avsättandet av områden”.  I dagsläget är just intresseavvägningen mellan 

vindkraften och intressen så som exempelvis artskydd och rennäring den största 

utmaningen för prövningsmyndigheten, vilken skulle underlättas om den politiska 

prioriteringen var mer synlig. 

7.2 Kommuner 

Utmaningar för en effektiv tillståndsprocess 

Lokalisering och avvägning mellan konkurrerande intressen 

Flera av intervjuade vid kommunerna nämner att de hittills varit generösa vad gäller 

mängden områden utsedda som lämpliga för vindbruk i den särskilda vindbruksplanen 

(tillägg till ÖP), men att så gott som samtliga nu är projekterade (upptagna). Två 

respondenter lyfter att de befarar att kommunen snart nått en ”mättnad” vad gäller 

vindkraft och att man önskar att vindkraften bättre kunde fördelas mellan 

kommunerna för att undvika täthet.  

Tre kommuner anser att rennäringen och vindkraften är de två lokala intressen 

som oftast tenderar att kollidera. ”Renägarna känner sig redan undanträngda i sina marker, 

och när förhållandevis ny industri så som vindkraft tar plats i landskapet, förstärks 

undanträngningseffekten”, menar en av respondenterna.  

En annan kommunrepresentant menar att den stora mängden vildmark och 

kulturlandskap, där besöksnäringen är stor, även är attraktiv för projektörer på grund 

av goda vindlägen. Här har kommunen, genom ÖP, dock satt ner foten för att minska 

exploateringen av marken. 

Otillräckliga incitament 

Samtliga intervjupersoner pekar på otillräckliga incitament att upplåta mark för 

vindkraftsutbyggnad. Genererar vinden som blåser pengar någon annanstans, ser 
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medborgare och kommunen ingen mening med vindkraften. ”Arrende innebär givetvis ett 

incitament för markägaren, men andra närboende som också berörs av etableringen kan stå helt utan 

ersättning. Incitament för den ene, kan vara problem för den andre”, menar en respondent. 

Trots vetorätten, som instiftades för att kommunen skulle ha sista ordet i 

vindkraftfrågor, är lagstiftningen kring denna osolidarisk då kommun och medborgare 

inte formellt ges rätt till ersättning, menar en annan intervjuad. Dessutom används 

vetot ibland av kommuner som ett verktyg för att kräva projektören på ersättning, 

vilket den intervjuade menar skapar orättvisa. De kommuner som använder vetot som 

rekommenderat, som upplåter mark för vindkraft men utan att ställa krav på 

ersättning, blir missgynnade genom vissa andra kommuners manér.  

Förväntningar på kommunen i tillståndsprocessen 

Utformandet av tillståndsprocessen som den ser ut idag anses av 

kommunrepresentanterna vara rättssäker, då möjligheten att överklaga föreligger. 

Däremot anser tre av de intervjuade kommunerna att förväntningarna på kommunen 

är oklara; här handlar det främst om en osäkerhet kring hur mycket underlag som 

kommunen behöver ha fått till sig från projektören för att kunna göra en bedömning 

om vindkraftsverksamheten är önskvärd eller inte och således tillstyrka eller avstyrka 

projektet. Projektören vänder sig inte sällan till kommunens politiska styre i förstudien 

av projektet för att få en föraning om ifall det kommer att tillstyrkas eller ej, och blir 

frustrerad när kommunen önskar få in mer underlag för att kunna bedöma projektets 

lämplighet. ”Det är alltså mer lätthanterligt för kommunen att vänta med tillstyrkan till senare i 

processen, då underlaget är större, men det är önskvärt för projektören att få ett ja eller nej tidigt i 

processen”, påpekar en respondent. 

Brist på resurser  

Två av respondenterna nämner resurser vid prövningsmyndigheterna som en stor 

utmaning vad gäller effektiviteten i processen idag. Resurser till prövningsmyndigheter 

för att kunna snabba på handläggningen av ärenden, är viktigt även för kommunen, då 

den lokala planeringen blir lidande av en utdragen process.  

Något som en respondent menar inte sällan glöms, är att det även krävs resurser 

”in-house” hos kommunen att hantera förfrågningar som kommer in, vilket är en 

utmaning i små kommuner.   

Möjligheter för en effektivare tillståndsprocess 

Harmonisera intressen – tidigt i processen 

Att projektören tidigt i processen är noga med att ta reda på förutsättningarna på den 

specifika platsen de önskar etablera verksamheten på, beskrivs av två intervjupersoner 

som avgörande för mottagandet av vindkraften hos lokala intressenter i kommunen. 
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Det kan handla om att hålla samråd med samebyarna specifikt, samtala med jaktlaget 

eller det lokala näringslivet. 

Öka de lokala incitamenten  

En intervjuperson menar att om fler lokala arbetstillfällen hade kunnat åstadkommas 

genom vindkraften i kommunen, så hade också dess lokala nytta varit mer påtaglig. 

Idag hämtas ofta kompetens för exempelvis etablering, underhåll och reparation in 

utifrån, vilket gör vindparken avskärmad från kommunens egen verksamhet.  

Ansvariga myndigheter bör även bli bättre på att tydliggöra vindkraftens 

klimatfördelar gentemot kommunal nivå, så att kommunen själv ser möjligheten att 

dra sitt strå till stacken och upplåta mark, menar två intervjupersoner. Vindkraftens 

stora globala bidrag är ofta mindre synligt på lokal nivå, vilket blir problematiskt då 

det är här vindkraften måste ges utrymme att utvecklas.  

Tre respondenter lyfter vidare att lagstiftningen bör regleras så att ekonomisk 

ersättning till berörda av vindkraftsetableringen (i synnerhet på landsbygden) blir 

obligatorisk. Idag är det som ofta kallas bygdepeng istället ett avtal mellan exploatören 

och bygden, där bygden förhandlar sig till en eventuell ersättning för intrånget som 

vindkraften orsakar. Att styra upp formen för ersättningsnivåer är av vikt för att 

minska överklaganden senare i processen, så att personer som upplever sig påverkade 

inte känner sig missgynnade. Pengarna från vindkraften bör enligt intervjupersonerna 

gå till sådant som gagnar utvecklingen i byarna.  

En annan kommunrepresentant utvecklar ovanstående resonemang och menar 

att ”(…) det snarare handlar om att bestämma villkoren för ersättning; huruvida ersättning ska 

tilldelas eller ej, var eller till vem kompensationen ska gå, samt ansvar för förvaltandet av 

ersättningen.” Ekonomisk ersättning kan bli ett incitament som påskyndar 

tillståndsprocessen genom att öka acceptansen hos berörda, snarare än att 

förhandlingen blir en stoppfaktor så som ofta idag. 

Anpassning till- och nyttjande av ÖP i möjligaste mån 

Tillståndsprocessen kan effektiviseras om samtliga aktörer blir bättre på att förhålla sig 

till direktiven i kommunens ÖP, menar fyra av sex intervjuade kommunrepresentanter. 

Två respondenter lyfter vikten av att kommunen är konsekvent i att förhålla sig till 

områden som anmälts lämpliga för vindkraft i ÖP. På så sätt kan projektören känna 

mer trygghet i att processen blir förutsägbar; och riskerar inte att starta upp ett projekt 

som senare får nej, fast att riktlinjerna i ÖP sagt annorlunda. En annan respondent 

konstaterar att projektören själv också måste förstå de gränser som bestämts av den 

lokala politiken, och undvika att skicka in förfrågningar om projekt som tar mark 

utöver områden angivna i ÖP i anspråk. 
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Tydligare riktlinjer - MB 16 kap. 4 § om kommunal tillstyrkan  

Respondenterna lyfter att vikten av att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan enligt 

16 kap. 4 § behålls för att den lokala politiken ytterst ska ha möjlighet att styra. Dock, 

menar två av de tillfrågade, bör vägledningen som finns idag vad gäller vetots 

användning stärkas eller regleras med bindande krav. Det handlar i synnerhet om när 

i processen besked om tillstyrkan ska komma och vilket underlag som ska finnas för 

att kommunen ska kunna fatta ett beslut 

7.3 Projektörer 

Utmaningar för en effektiv tillståndsprocess 

Tuffare och mer omfattande krav i ansökan  

Att få till en tillståndsansökan som är komplett, som bemöter mottagna synpunkter 

och uppfyller ställda krav, upplevs vara den största utmaningen i tillståndsprocessen. 

Tre projektörer menar att det blir allt svårare att överhuvudtaget få ett tillstånd, då 

antalet intresseområden att ta hänsyn till blir allt fler, och klimatet kring prövningen 

blir allt hårdare. Detta gör att prövningsmyndigheterna ofta är ängsliga då det kommer 

till att ge besked om tillstånd. I synnerhet upplever de tillfrågade projektörerna 

rennäringsfrågorna just nu är det område som skapar mest oro vid prövning av 

vindkraft.  

Bristande samsyn och ojämn kunskapsnivå mellan myndigheter/enheter 

Den snabba rättsutvecklingen i lokaliseringsfrågor för vindkraft, i kombination med 

flödet av ärenden i de olika länen, bidrar till varierande expertis och erfarenhet hos 

prövningsmyndigheterna. Det gäller för samtliga instanser att hålla sig uppdaterade 

och insatta i senaste praxis. Ju fler myndigheter, desto svårare blir det att uppnå samsyn 

och likriktning i prövningen, menar två intervjuade projektörer. Länsstyrelserna har 

idag olika erfarenheter av att hantera vindkraftsärenden, och i de län där vindkraftens 

utbredning fortfarande är förhållandevis liten, är erfarenheten mindre än i de län där 

vana finns.  ”Underbemanning bland handläggare har hanterats på olika sätt av Länsstyrelserna. 

Vissa Länsstyrelser lånar in resurser från andra Länsstyrelser och undgår på så vis att ärenden 

staplas på hög, medan andra gör så gott de kan med den personal som finns, men är ständigt 

överbelastade” menar en respondent. 

Bristande förutsägbarhet i tillståndsprocessen 

Då projektören inför en tillståndsprocess aldrig i förhand har en aning om förfarandets 

varaktighet, är innehållet i ansökan och omfattningen av denna svår att beräkna, menar 

två intervjupersoner. Det handlar i synnerhet om att förutsättningarna för projektet 
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hinner förändras under tidens gång, där en ”ond cirkel” uppstår i och med att det blir 

svårt att visa på påverkan på projektet. När projektören väl får sitt tillstånd är det 

vanligt förekommande att denne måste ansöka om villkorsändring för att delar av- 

eller hela verken i ansökan är av äldre teknik eller för små och därmed olönsamma. 

Det leder vidare till att projektören måste ansöka om förlängd igångsättningstid, som 

inte alltid godtas, vilket riskerar att hela tillståndet förfaller. De senaste åren har 

prövningsmyndigheterna efter ett prejudicerande rättsfall även börjat ifrågasätta 

möjligheten att ansöka om tillstånd utan fasta koordinater (så kallat boxmodellen) 

vilket enligt intervjupersonen gör att projektören inte kan använda vindkraftverk med 

de största rotordiametrarna. Fler vindkraftverk krävs då sammantaget, vilket bidrar till 

större miljöpåverkan. 

Tre projektörer lyfter vidare vikten av möjligheten att kunna förlita sig på den 

fysiska planeringen. ”Som projektör måste man ha en grundtro på att det går att räkna med att 

få ett tillstånd inom rimlig tid i ett översiktplanerat område för vindkraft, eller ett riksintresse för 

vindbruk. Det är idag inte möjligt”, menar en respondent.  

En ytterligare osäkerhetsfaktor vad gäller förutsägbarhet i tillståndsprocessen för 

vindkraft, uppges av de intervjuade projektörerna vara MB 16 kap. 4 § om kommunal 

tillstyrkan. En projektör upplever särskilt att vindkraften blir en lokalpolitisk fråga, 

snarare än att den nationella politiken är vägledande för utbyggnaden. ”Huruvida en 

politiker vill ta i frågan blir beroende av faktorer som valår och konkurrens mellan andra 

intresseområden”, menar intervjupersonen. 

Möjligheter för en effektivare tillståndsprocess 

Kontinuitet och tydliggjorda förväntningar/förutsättningar 

En faktor som nämns av flera projektörer, är behovet av ett standardiserat ramverk 

för prövningen av vindkraft för att undvika ständigt förändrade krav av 

rättsutvecklingen. ”Nu när vindkraften hunnit bli en väletablerad industri, borde det gå att 

komma fram till ett ’set of rules’ som samlar prejudikaten och som kan hjälpa 

prövningsmyndigheterna i beslutsfattandet”, påpekar en respondent. ”Genom stöttning till 

handläggare i form av att specificera vad en god ansökan förväntas innehålla, kan 

prövningsmyndigheterna bli av med den ängslighet som idag råder inför att trampa något intresse på 

tårna, fortsätter respondenten.  

Kontinuitet och tydliggjorda förutsättningar kan även underlättas genom att 

kommunen förhåller sig till ÖP. På så vis vet både projektören, kommunen och 

Länsstyrelsen vad man har att förhålla sig till i planering och beslutsfattande.  

Förändra organiseringen av tillståndsprocessen och öka samordningen 

Samtliga fyra respondenter tror att en centralisering till en gemensam kontaktpunkt 

för prövningen är en lämplig effektiviseringslösning för att underlätta och korta 

tillståndsprocessen. Den gemensamma kontaktpunkten bör ansvara för samtliga typer 
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av tillstånd (här syftas på miljö- och nät) och samordna kontakten med motstående 

intressen.  

Två av respondenterna föreslår Energimyndigheten som central 

prövningsmyndighet, och hänvisar till systemet för prövning i Danmark och Norge 

som idag är centraliserat till statliga myndigheter.  

En fjärde projektör lyfter att Sveriges sex MMD skulle kunna vara lämpliga 

instanser för prövning av vindkraftsärenden, då dessa torde ha mer distans till de 

aktuella projekten, förhålla sig opartiska samt ha ett bättre helhetsperspektiv än 

Länsstyrelserna/MPD. Vid frågan om huruvida den lokala kännedomen skulle förloras 

vid en centralisering, menar projektören att Länsstyrelsen och kommunen fortfarande 

skulle vara de viktigaste remissinstanserna, och därför bibehålls kunskapen även om 

en omorganisering av prövningen till MMD i första instans blir aktuell.   

Regional planering och starkare statlig styrning 

Dagens fysiska planering för vindkraft måste stärkas så att man kan väga vindkraften 

mot andra intressen (exempelvis örn, samebyar) ur ett större perspektiv, menar en 

intervjuperson. Idag tittar prövningsmyndigheten nästan uteslutande på ÖP, vilken ger 

en mycket lokal bild av vilka intressen som finns precis inom ett specifikt område. 

”Genom statliga mål för hur mycket man behöver bygga i varje region hade en regional planering 

kunnat understödja den nationella politiken och utbyggnadstakten hade kunnat steppas upp”, lyfter 

en intervjuad.  

Ökade incitament för kommuner att upplåta mark 

Flera av de intervjuade projektörerna nämner att utmaning är att kommuner har 

bristande incitament att upplåta mark för vindkraftsutbyggnad, då värdet av det som 

produceras tillfaller andra aktörer. Istället för att av projektören begära direkt 

ersättning i form av bygdepeng, menar en intervjuperson att det är rimligt att 

Regeringen arrangerar så att kommunen gagnas av att tillåta vindkraft inom de 

geografiska gränserna. Ett förslag som presenteras är här att fastighetsskatten för 

vindparken ska tillfalla kommunen. Genom ekonomiska incitament torde kommunen 

även undgå att avstyrka projekt i samma utsträckning som idag. 

Utveckla MB - mer klimathänsyn 

Dagens miljöbalk borde bli mer av en klimatbalk, menar tre intervjuade projektörer. 

Idag tappas ofta den större bilden, då enbart den lokala miljöpåverkan prövas. En 

möjlighet är att lokaliseringsprövningen istället görs i ett regionalt perspektiv.  

”På grund av processens längd, är det idag nödvändigt att ge projektören möjlighet att ta höjd 

för teknikutvecklingen i ansökan till prövningsmyndigheten” påpekar en respondent. Detta kan 

exempelvis göras genom att förlänga igångsättningstiden och giltighetstiden för 

tillståndet, eller att möjligheten att söka tillstånd utan fasta koordinater återtas (under 
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förutsättning att sökanden beskrivit verksamhetens påverkan, oavsett var 

vindkraftverken placeras).  

Slutligen menar samtliga projektörer att villkoren för MB 16 kap. 4 § om 

kommunal tillstyrkan ska ändras och tydliggöras. Ett alternativ här kan vara att ställa 

krav på kommunen att komma med besked tidigare i processen, eller att bestämmelsen 

i sig helt ska slopas. 
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7.4 Sammanställning av intervjusvar 

Tabell 1. Resultat av intervjustudie - Utmaningar  

Den färgkodade mittenkolumnen i schemat redogör för de övergripande utmaningar som tagits upp av 

respektive aktörsgrupp. Högerkolumnen presenterar underkategorier till dessa utmaningar: 
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Tabell 2: Resultat av intervjustudie - Möjligheter  

Den färgkodade mittenkolumnen i schemat redogör för de övergripande möjligheter som tagits upp av 

respektive aktörsgrupp. Högerkolumnen presenterar underkategorier till dessa möjligheter.  
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8. Jämförande analys och diskussion  
- Aktörernas bild av utmaningar och möjligheter i 

tillståndsprocessen 

Följande kapitel ämnar besvara studiens inledande frågeställning genom att jämföra aktörernas bild 

av styrningsutmaningar, respektive möjligheter till effektivisering av tillståndsprocessen för vindkraft. 

Tidigare erfarenheter och forskning vägs även in i analysen.   

 

Frågeställning 1: Vilka styrningsutmaningar respektive möjligheter till 

effektivisering, anser involverade aktörer (kommuner, projektörer och 

prövningsmyndigheter) föreligga i dagens svenska tillståndsprocess för 

vindkraft? 

8.1 Respondenternas syn på utmaningar i 
tillståndsprocessen: 

Övergripande reflektion 

Långa ledtider förklaras av tidigare forskning vara den samlade konsekvensen av olika 

påverkansfaktorer; nämligen komplex lagstiftning, prövningsmyndigheternas hantering av 

ärenden, ansökans kvalitet, antalet involverade aktörer i processen, överklaganden och den fysiska 

planeringen för vindkraft (se kap 6). Det är tydligt att aktörernas bild i stort 

överensstämmer med bilden som presenterats av tidigare erfarenheter.  

Upplevelsen av utmaningar i tillståndsprocessen är relativt likartad mellan de 

olika aktörsgrupperna och diskrepansen inom grupperna är mycket liten. Inte heller 

inom gruppen kommuner är svarsvariansen stor, trots att kommunerna har tillstyrkt 

olika mycket vindkraft. Projektörernas och prövningsmyndigheternas problembild är 

mer lika, vilket skulle kunna förklaras av kommunens unika roll som en 

politisk/administrativ nivå med en mängd hänsynsområden utöver vindkraften 

(Larsson, Emmelin & Vindelstam 2014).  
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Föränderliga förutsättningar 

Aktörerna har en gemensam uppfattning om att de långa ledtiderna måste kortas för 

att underlätta tillståndsprocessen, eftersom att det leder till att förutsättningarna för 

prövningen hinner förändras under förfarandets gång. Det gäller såväl förutsättningar 

för naturmiljön på den lokala platsen och de parter som har ett intresse i området, som 

förutsättningar vad gäller lämplig teknik, ekonomi att genomföra projektet, aktuell 

rättspraxis och fysisk planering för området. Erfarenheter av att vindkraften prövas 

hårdare än andra verksamheter finns hos intervjuade respondenter, liksom påpekats i 

tidigare forskning (Vindval 2017).  

Otydliga förväntningar 

Det tycks hos samtliga intervjuade finnas frågeställningar kring förväntningar i 

tillståndsprocessen, vilket bekräftar tidigare forskning (ECORYS 2010; Vindval 2017). 

Hos projektörerna finns en frustration över otydlighet kring vad som bör ingå i 

tillståndsansökan (MKB) och vid prövningsinstanserna en motsvarande ängslighet 

över att fatta beslut om tillstånd på grund av föränderlig praxis och ett komplext 

ramverk som gör det svårt att värdera vindkraftens nytta (Vindval 2017). Hos vissa 

kommuner finns vidare en oro gällande förväntningar om tillämpning av MB 16 kap. 

4 §, kommunal tillstyrkan.  

Lokalisering 

Den fysiska planeringens betydelse för möjliggörande av vindkraften lyftes i tidigare 

forskning (Gonzáles & Arantegúi 2015; ECORYS 2010). Denna studie har kunnat visa 

på en gemensam upplevelse av att det, på grund av konflikterande intressen, blir allt 

svårare att finna lokaliseringar för etablering av vindkraft. Prövningsmyndigheterna 

och projektörerna menar att regelverket för prövning ser till den lokala påverkan av 

vindprojektet, snarare än att se till globala fördelar av att ställa om från fossil energi.  

Ytterligare anser samtliga aktörer att det föreligger bristfälliga incitament för 

kommunen att upplåta mark för vindkraft, vilket är problematiskt då såväl ÖP, som 

kommunens roll som remissinstans, väger tungt i prövningen. Dessutom är 

utbyggnaden av vindkraft beroende av att kommunen undgår att avstyrka projekt med 

anledning av att de anser sig förfördelade av etableringen (Larsson, Emmelin & 

Vindelstam 2014).  

Variation mellan prövningsmyndigheter 

Intervjuade projektörer upplever, liksom tidigare forskning pekat på, att det finns en 

variation mellan prövningsmyndigheternas ärendehantering (Naturvårdsverket 2017c). 

I studien förklarar representanter från prövningsmyndigheterna detta som att olika 

förutsättningar föreligger inom respektive län och att viss variation därför är 

nödvändigt när det kommer till bedömning av verksamhetens påverkan på bland annat 

miljö och människor.  
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Upplevelsen av variation i prövningen kan i jämförelse mellan gruppernas 

intervjusvar betraktas som ett dilemma, nämligen; är en variation godtagbar om den 

prövande instansen har förmåga att tillgodose de unika förutsättningarna för 

vindkraftsprojektets lokalisering? Eller blir prövningen mer rättssäker om en och 

samma (eller färre) instanser, med potentiellt sämre insikt i de lokala förutsättningarna, 

prövar samtliga projekt? 

8.2 Respondenternas syn på möjligheter/åtgärder för en 
effektivare tillståndsprocess 

Övergripande reflektion 

Synpunkterna kring möjligheter för att effektivisera tillståndsprocessen är mer 

nyanserade mellan aktörsgrupperna än bilden av utmaningar. Övergripande lyfter 

aktörerna främst organisatoriska, processrelaterade och administrativa/rättsliga aspekter som 

potentiella effektiviseringsåtgärder. Projektörerna tycks vara mest öppna inför 

organisatoriska förändringar av tillståndsprocessen, medan de rättsliga/administrativa- 

samt processrelaterade åtgärderna tagits upp av samtliga grupper.  

Processrelaterade åtgärder 

En gemensam möjlighet som lyfts av aktörsgrupperna är att i större utsträckning se till 

att eliminera motstående intressen tidigt i processen. Synen på hur, skiljer sig dock 

mellan grupperna. Kommunerna är noga med att lyfta projektörens ansvar att i 

förstudien själv kontakta lokala intressen. Projektörerna däremot menar att trots att 

inbjudan skickas ut inför samtal och samråd, finns ett problem rörande lågt 

engagemang. Det är först senare i processen intresset väcks när det finns en klar idé 

om hur verksamheten kommer se ut, vilket i regel leder till att synpunkter sent i 

processen blir fler och att antalet överklaganden stiger.  

Organisatoriska åtgärder  

Ansvarsfördelningen mellan myndigheter anses av respondenterna fungera väl, men 

intervjupersonerna är också överens om att samordningen mellan de två processerna 

för miljötillstånd och nätkoncession bör öka då dessa tillsammans tar flera år.  

Kommunernas ställning till frågan om omorganisation av tillståndsprocessen är 

att den möjligen hade kunnat snabbas upp av en förflyttning av prövningen till 

centraliserade instans(er), men att det finns flera sidor av effektivitetsbegreppet; en 

snabb prövning får inte ske på bekostnad av den lokala nivåns vidmakthållande av den 

yttersta beslutanderätten. Ur kommunernas perspektiv bör prövningen fortsatt vara 

decentraliserad som idag, likaså bör bestämmelsen om kommunal tillstyrkan och ÖP:s 

starka ställning i prövningen bevaras. 
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Projektörernas ingång i diskussionen, är att prövningen bör centraliseras till 

MMD eller Energimyndigheten. Ett alternativt förslag som ges, vilket i viss mån även 

stöttas av prövningsmyndigheterna, är att fortsatt låta Länsstyrelsen/MPD pröva 

frågorna som rör miljöpåverkan av vindkraftsverksamheten för såväl miljötillståndet 

som nätkoncessionen, och låta Energimarknadsinspektionen bibehålla rollen som 

prövningsinstans för anslutningen till elnätet. På så kan det lokala/regionala 

perspektivet beaktas för miljöpåverkan, och det nationella perspektivet bibehållas för 

nätanslutningen, samtidigt som ett moment i tillståndsprocessen som den ser ut idag 

hade eliminerats.9  En fråga som här är intressant, är hur ett sådant förslag hade 

mottagits av kommunerna och om dessa likt prövningsmyndigheterna skulle vara 

öppna för en förändring under förutsättning att den nuvarande lokala 

bestämmanderätten bevaras. 

En ytterligare organisatorisk åtgärd som lyfts av projektörerna och som stöttas 

av prövningsmyndigheterna är en stärkt helhetssyn på den fysiska planeringen för 

vindkraft. Här nämner projektörerna införandet av en regional planering, utöver ÖP, 

som en möjlighet att tillgodose faktorer utöver den lokala påverkan i prövningen. 

Administrativa/rättsliga åtgärder  

Administrativa och rättsliga åtgärder som nämnts varierar till stor del mellan de olika 

aktörsgrupperna, men handlar generellt om ökad tydlighet kring förväntningar, ökad 

förutsägbarhet och kontinuitet inom rådande system. 

Prövningsmyndigheterna önskar sig klarare riktlinjer för när och hur de ska 

ställning för vindkraften, exempelvis genom en förstärkning av vindkraftspolitiken i 

form av klimat- och energimål och tydligare fysisk planering, som kan leda till att 

underlätta avvägningen mellan intressen.  

Från projektörernas sida önskas i första hand standardisering av krav i 

tillståndsansökan, och med det ett avtagande vad gäller rättspraxisens utveckling vilken 

skapar osäkerhet hos såväl projektörer och prövningsmyndigheter. Utöver detta, 

menar projektörerna att upplevda variationer i prövningen skulle kunna åtgärdas 

genom en stärkt central styrning, vilket även prövningsmyndigheterna pekat på. 

Från kommunerna slutligen, efterfrågas skärpt vägledning för hur 16 kap. 4 § MB 

om kommunal tillstyrkan ska tillämpas, samt att formellt styra upp formerna för 

ersättning som ett synligt incitament för att tillåta vindkraft i kommunen.  

Övriga åtgärder  

Övriga åtgärder som nämnts kunna effektivisera tillståndsprocessen, som samtliga 

aktörer varit överens om, är ökade personalresurser till prövningsmyndigheterna, samt 

att förstärka de lokala incitamenten så att kommunen gynnas av att tillåta vindkraft, 

                                                   

9 Här syftas på Ei:s prövning av miljöpåverkan för nätanslutningen (MKB). 
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där ekonomiska incitament övergripande nämns som en nyckel till mer positiv 

inställning hos kommunerna. 

Både projektörer, prövningsmyndigheter och kommuner menar vidare att genom 

en för vindkraften ”pålitlig” fysisk planering, där samtliga parter förhåller sig till ÖP 

och riksintressen för vindbruk, så skulle effektivitetsproblem kunna reduceras. 
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9. Analys och diskussion  
- RED II och den nuvarande svenska tillståndsprocessen 

I detta kapitlet sammanvägs litteraturstudien och intervjustudien för att ge överskådlig bild av 

identifierade styrningsutmaningar i relation till möjliga utvecklingspotentialer i dagens 

tillståndsprocess. Kapitlet besvarar studiens två senare frågeställningar. 

Frågeställning 2: Hur förhåller sig RED II Artikel 16 och 17 till den 

svenska processen för tillståndsprövning av vindkraft? 

 

Figur 1: Den nuvarande svenska tillståndsprocessen för vindkraft. 

Organisering och ledtider i tillståndsprocessen  

Att döma av artikel 16, skulle organisationen av den svenska tillståndsprocessen i en 

första tolkning redan idag kunna sägas falla inom ramen för Kommissionens definition 

av en one-stop shop-modell. Detta då 1) förslaget tillåter en eller flera kontaktpunkter 

(förtydligas här som prövningsmyndigheter), samt att 2) de administrativa funktioner 
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som beskrivs i direktivet redan förekommer i dagens tillståndsprocess, nämligen att 

dagens prövningsmyndigheter vägleder sökanden genom tillståndsprocessen, 

samordnar kontakten med berörda myndigheter, tillhandahåller nödvändig 

information och fattar ett rättsligt bindande beslut i slutet av processen (COM(2016) 

767 final, art. 16 § 1). Värt att nämna här, är att det svenska systemet redan av tidigare 

forskning klassificerats som en one-shop-shop (Ecofys et al. 2014). 

Dock finns det utrymme att tolka förslaget annorlunda. Möjligt är att en översyn 

av tillståndsprocessen hade visat att en omorganisation vore lämplig i syfte att 

effektivisera förfarandet. En utsikt vore då, som överensstämmer väl med förslaget i 

artikel 16, att samordna processen för miljötillstånd och nätkoncession, exempelvis 

genom att låta hela prövningen eller delar av den utföras av samma myndighet (Minas 

2014).  

Vid en implementering av Kommissionens förlag till artikel 16 bör en betydande 

förändring bli målsättningen avseende ledtider för den sammantagna 

tillståndsprocessen (COM(2016) 767 final, art. 16 § 4). Idag finns ingen uppdaterad 

statistik över sammantagna ledtider, men då upplevelsen hos intervjuade aktörer är att 

processen tar för lång tid, finns incitament att införa en målsättning.  

Samråd  

Vad gäller ordnandet av samrådet i tillståndsprocessen torde ansvaret för detta vid en 

implementering av direktivet fortsatt ligga på projektören, då artiklarna inte nämner 

någonting om att den gemensamma kontaktpunkten (prövningsmyndigheten) ska ta 

över samordning av kontakten med allmänheten (COM(2016) 767 final).  

Överklagan  

Kommissionens förslag till artikel 16 anger vidare ej om överklagan ska innefattas i 

den totala tidsangivelsen för tillståndsprocessen. Om överklagan ej innefattas, kan de 

totala ledtiderna för en mängd ärenden fortsättningsvis förmodas överstiga tre år. Då 

ärenden överklagas, är det vid implementeringen av RED II troligt att MMD/MMÖD 

tar över ansvaret som kontaktpunkt, likt dagens system (Naturvårdsverket 2012). 

Handbok för projektutvecklare 

I förslaget beskrivs att prövningsmyndigheten i samarbete med systemansvariga för 

överförings- och distributionssystem ska offentliggöra en handbok för 

projektutvecklare inom små- och storskalig vindkraft (COM(2016) 767 final, art 16 § 

3). Idag fyller Energimyndighetens webbsida Vindlov en funktion för 

informationsspridning om faserna i tillståndsprocessen för vindkraft som är 

framarbetad av en rad myndigheter och berörda organisationer. En möjlighet är att 

jämföra webbsidan vid den handbok som direktivet presenterar och vid en 

implementering av artikel 16 och 17 utveckla och formalisera användandet av 

webbsidan för att tillvarata den kunskap som redan finns samlad.  
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Repowering  

En annan betydande förändring som direktivet kan föra med sig är att underlätta 

processen för repowering av befintlig vindkraftsverksamhet. Idag måste VU, oavsett 

omfattningen av repowering i regel ansöka om ett helt nytt miljötillstånd, samt 

nätkoncession om produktionen förändras. Prövningsförfarandet för repowering 

skulle med implementeringen av artikel 17 förmodligen effektiviseras, då ett förenklat 

tillståndsförfarande föreskrivs vilket maximalt får ta ett år från det att ansökan lämnas 

in till prövningsmyndigheten. Artikel 17 menar att enbart anmälan ska krävas såvida 

inga betydande negativa miljömässiga eller sociala konsekvenser väntas av 

uppgraderingen, vilket skulle kunna jämföras vid systemet för ändringstillstånd i 

dagens svenska tillståndsprocess (COM(2016) 767 final, art 17 § 2; Naturvårdsverket 

2012).  

Om anmälan ej anses tillräcklig, krävs enligt artikel 17 ett nytt tillstånd. Denna 

tillståndsprocess får maximalt ta tre år från och med den dag då begäran lämnas in till 

prövningsmyndigheten (COM(2016) 767 final, art 17 § 2). Definitionen av repowering 

är dock idag inte entydig, utan kan innefatta små operationer så som att små 

teknikdelar av ett verk byts ut, till att innefatta en total utväxling av torn och förändrade 

positioner för verken (Energikontoret Skåne & Skånes Vindkraftsakademi 2018). För 

att prövningsmyndigheten ska kunna fatta ett förstabeslut inom målsättningen 6 

månader måste det formellt och entydigt definieras vilken omfattning uppgraderingen 

ska ha för att klassas som tillståndspliktigt, respektive anmälningspliktigt. Om inte, blir 

bedömningen beroende av den enskilda prövningsmyndigheten. 

Frågeställning 3: I vilken mån kan det tänkas att tillståndsprocessen 

organiserad enligt RED II artikel 16–17 (one-stop shop, och tidsbestämd 

tillståndsprocess) kan leda till att hantera de utmaningar som beskrivits 

i undersökningen? 

Det är påtagligt att Kommissionens förslag till RED II artikel 16 och 17 adresserar 

flera av de punkter intervjuer lyfts som hinder i tillståndsprocessen för vindkraft, såväl 

vad gäller stärkt samordning mellan de två processerna för miljötillstånd och 

nätkoncession, som tidsgränser för förfarandet.  

Föränderliga förutsättningar  

En av de utmaningar som tagits upp av studiens respondenter är att förutsättningarna 

hinner förändras på grund av att tillståndsprocessen tar lång tid. Här har tidsgränserna 

i förslaget till artikel 16 och 17 möjlighet att bidra med en potentiell lösning. Då 

organisationen av det svenska systemet för prövning ur en första tolkning kan sägas 

leva upp till beskrivningen av en one-stop shop-modell, bör det ha god potential att 

kunna leverera ledtider enligt målsättningen (Ecofys et al. 2014).  

I det svenska exemplet är dock de tillfällen då ärendet ligger hos andra instanser 

än prövningsmyndigheten de mest tidskrävande delarna av tillståndsprocessen 
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(Tillväxtanalys 2016 s. 28). En förbättrad leverans av yttranden måste således till från 

remissinstanserna för att hålla ramarna för tidsgränserna. Att som tillägg till förslaget 

införa någon form av konsekvens för de instanser som inte svarar inom angiven 

tidsgräns vore troligen nödvändigt, exempelvis att göra svarstiden mer avgränsad 

genom att undgå att låta yttranden utanför den angivna tidsgränsen tas med i den 

slutliga bedömningen.  

Så vida tidsåtgången för överklagan inte inräknas till de totala ledtiderna, bör även 

ett stort fokus ligga på att harmonisera intressen tidigt i tillståndsprocessen vilket kan 

göras i samband med samrådet eller i förstudien. Detta ansvar skulle vid en 

implementering av direktivet fortsatt ligga på projektören, varför artikel 16 och 17 inte 

kan antas bidra till tillståndsprocessens effektivitet genom insatser i dessa faser.  

Vidare skulle förslaget om ett förenklat tillståndsförfarande för repowering vara 

en åtgärd till utmaningen vad gäller förutsägbarheten hos involverade aktörer. En 

enkel anmälan skulle korta processen och göra spelreglerna tydligare, förutsatt att 

omfattningen av repowering först definieras av central myndighet. Kommissionens 

förslag överensstämmer vidare med rekommendationerna från Energimyndigheten 

(2016b) som menar att tillståndsprocessen för repowering skulle kunna effektiviseras 

då den övervägande delen av förutsättningarna för vindverksamheten är kända sedan 

tidigare och därmed inte behöver omprövas.  

Oklara förväntningar  

Vad gäller aktörernas upplevelse av otydliga förväntningar i tillståndsprocessen så kan 

denna utmaning till viss del åtgärdas av direktivet, sett till att en webbaserad handbok 

för projektutvecklare utvecklas. Exempelvis skulle handboken för projektören 

tydliggöra krav (likt en ”checklista”) för vad en fullgod ansökan bör innehålla, samt 

uppdatera sökanden på senaste rättspraxis för att minimera antalet kompletteringar. 

Kompletteringar har dessutom av tidigare forskning markerats som en utmaning som 

behöver åtgärdas (Tillväxtanalys 2016 s. 23).  

Fördelaktigt skulle även vara om handboken riktar sig till nyckelintressenter som 

kommuner och tyngre myndigheter (exempelvis Försvarsmakten), för att synliggöra 

förväntningarna på dem i processen. Vad som för övriga involverade kan tydliggöras 

är tidsgränser för när synpunkter ska komma in samt vilket underlag som krävs för att 

instansen ska kunna yttra sig.  

För att göra processen mer transparent, skulle vidare möjligheten att digitalisera 

förfarandet i större utsträckning kunna ses över, för att för sökanden och intressenter 

underlätta att följa ärendet. 

Lokalisering  

Implementeringen av Kommissionens förslag åtgärdar ej den nuvarande utmaningen 

i att finna lokaliseringar där vindkraftsintresset inte kolliderar med motstående 

intressen. Utmaningen är central att hantera för att prövningsmyndigheterna snabbt 

ska kunna fatta beslut om tillstånd. Lokaliseringsproblematiken grundar sig i flera 
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kringliggande konflikter; dels vad gäller svårigheten att värdera vindkraftens fördelar i 

relation till lokal påverkan; dels i svaga incitament för kommunerna att upplåta mark 

för vindkraft (Vindval 2017; Larsson, Emmelin & Vindelstam 2014).  

Variation mellan prövningsmyndigheter  

Implementering av förslaget skulle kunna åtgärda den utmaning som i synnerhet 

projektörer upplever vad gäller variation mellan prövningsmyndigheter, exempelvis 

om tolkningen av artiklarna leder till att hela eller delar av systemet för prövning 

omorganiseras och centraliseras till en eller färre myndigheter.  

Här bör dock nämnas, att centraliseringen i sig inte nödvändigtvis löser 

problemet med en ineffektiv tillståndsprocess. Detta exemplifieras av tidigare 

centraliserande reformer, exempelvis sammanslagning av landets MPD samt 

upprättandet av MMD:s, vilka inte hittills påvisats leva upp till sitt syfte att snabba upp 

tillståndsprocessen (Energimyndigheten och Naturvårdsverket 2017). Centraliseringen 

hade sannolikt kunnat göra prövningen av vindkraftsverksamhet mer likformig, men 

kommuner och i viss mån prövningsmyndigheter skulle hävda en del av den kunskap 

om lokala förutsättningar som den decentraliserade prövningen innebär går förlorad; 

även om lokala instanser ges en bärande roll som remissinstans i prövningen.  

I studiens teorikapitel lyftes motsvarande resonemang av Christensen & Laegreid 

(2007) som menade att förändrade maktrelationer mellan lokal- och centralpolitisk 

nivå är vanligt förekommande vid introduktionen av integrerande förvaltningssystem 

så som one-stop shops. Möjligt är således att förslag till en ytterligare centralisering av 

prövningen skulle bemötas med motstånd, då åtgärden går i strid med svensk tradition; 

nämligen att värna det lokala beslutsfattandet. 

Om större organisationsförändringar av dagens system för prövning vidtas, 

exempelvis genom att utse Energimyndigheten eller MMD till första prövningsinstans, 

skulle det vidare krävas såväl tid som tålamod för att bygga upp erfarenhet och 

inordning till det nya systemet (March & Olsen 1983). Även om målet om en 

effektivare tillståndsprocess eventuellt hade uppnåtts på sikt, är det möjligt att en 

enklare väg till måluppfyllelse är att tydliggöra villkor och krav i nuvarande modell.  

Ovanstående förbiser dock inte behovet av en utvecklad statlig styrning i riktning 

mot det nationella målet om ett 100 % förnybart energisystem år 2040. Det vill säga; 

en styrning som följer upp prövningsmyndigheternas beslut, tillgodoser underlag för 

en likformig bedömning och ställer krav/mål om kortade ledtider. 
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10. Slutsats 

Sammanfattning av uppsatsens syfte och bidrag till 
forskningen 

Denna uppsats har intresserat sig för tillståndsprocessen för vindkraft i Sverige, 

identifierandet av styrningsutmaningar i processen, samt möjliga 

utvecklingspotentialer till dessa utmaningar.  Studien har bidragit till forskningen 

genom att undersöka möjligheter för hur en effektivisering av tillståndsprocessen ska 

komma till stånd, för att vidare stimulera en skyndsam utbyggnad av vindkraft. 

Studien har även granskat Europeiska Kommissionens förslag till artikel 16 och 

17 i EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv RED II, vilka beskriver hur administrativa 

processer för prövning av anläggningar för förnybar energi ska effektiviseras genom 

att organisera processen enligt en one-stop shop-modell. Artiklarna föreslår även fasta 

tidsgränser för tillståndsprocessen. Genom den senare granskningen bidrar uppsatsen 

med ett resonemang kring hur förslaget förhåller sig till den svenska 

tillståndsprocessen för vindkraft, samt förslagets potential att åtgärda de utmaningar 

som identifierats.  

Sammanfattade slutsatser  

Genom metoden litteratur- och textanalys samt semi-strukturerade intervjuer med 

prövningsmyndigheter, kommuner och projektörer involverade i tillståndsprocessen 

för vindkraft i Sveriges sex nordligaste län, har resultatet av undersökningen visat att 

Sverige redan idag har en tillståndsprocess för vindkraft som kan tolkas falla inom 

ramen för RED II:s definition av en one-stop shop-modell.  En möjlig tolkning av 

förslaget i artiklarna, kan vara att ytterligare centralisera hela eller delar av prövningen 

till färre myndigheter/enheter än idag.  

Införandet av tidsgränser för tillståndsprocessen; såväl för prövning av ny 

vindkraft, som en förenkling av processen repowering av befintliga anläggningar, är 

vidare en betydande förändring och en möjlig förbättringspotential som 

implementeringen av Kommissionens förslag skulle kunna bidra till. Måluppfyllelsen 
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till dessa tidsgränser är dock beroende av att krav på efterlevnad införs för såväl 

prövningsmyndigheter som remissinstanser i tillståndsprocessen. 

Av de styrningsutmaningar identifierats av studiens intervjuer, skulle 

Kommissionens förslag delvis kunna hantera utmaningen vad gäller oförutsägbarhet i 

processen genom införandet av tidsgränser, då dessa torde bidra till förfarandets 

överblickbarhet. Förslaget kan även delvis åtgärda utmaningen avseende otydliga 

förväntningar på aktörerna genom utvecklandet av en handbok för projektutvecklare 

och andra involverade instanser i prövningen. Det finns dessutom potential att hantera 

projektörernas upplevelse av variation i prövningsmyndigheternas bedömning, men då under 

villkoret att implementeringen av direktivet leder till att samordningen mellan 

processerna för miljötillstånd och nätkoncession stärks, exempelvis genom statlig 

tillsyn och uppföljning av beslut, alternativt centralisering av hela, eller delar av, 

prövningen till färre myndigheter. En väsentlig utmaning som direktivet dock ej kan 

åtgärda, rör dagens svårighet i att finna lämpliga lokaliseringar för vindkraft. 

Förslag på åtgärder till den senare utmaningen ges dock av studiens respondenter, 

som pekar på ett tydligare nationellt politiskt ställningstagande för vindkraften som den 

mest centrala möjligheten för att effektivisera tillståndsprocessen. En tillkommande 

faktor som undersökningen visat har stor potential att effektivisera prövningen, är att 

klargöra vindkraftens samhälls- och klimatnytta för att underlätta värderingen av 

vindkraftens påverkan gentemot andra intressen i prövningen.  

Slutligen har det av studiens intervjuer framkommit att de lokala incitamenten att 

upplåta mark för vindkraft bör stärkas för att vindkraften ska ges fysiskt utrymme att 

utvecklas, exempelvis genom att formellt styra upp dagens former för ersättning till 

den/de som berörs av vindkraftsetableringen. 

Studiens begränsningar  

Underökningen diskuterar på en generell nivå, utifrån intervjupersonernas utsagor, 

utmaningar och möjligheter i tillståndsprocessen för vindkraft. Därmed ges inga 

detaljer eller explicita rekommendationer för hur redogjorda utmaningar bör bemötas 

eller hanteras.  

På grund av det begränsade antalet respondenter och det avgränsade geografiska 

området, kan intervjuerna inte generaliseras till att återge en rättmätig helhetsbild av 

föreliggande utmaningar i tillståndsprocessen i Sverige.  
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Förslag till vidare forskning 

En fråga för fortsatt forskning är att undersöka hur vindkraftens nytta kan synliggöras 

inom ramen för dagens regelverk för miljöprövning. Här syftas på behovet av att 

kunna vikta eller värdera vindkraftens klimatnytta gentemot den lokala påverkan på 

miljö och människor. 

Ytterligare ett intressant underökningsfält är att resonera kring hur en regional 

planering för vindkraft hade kunnat se ut och organiseras. Detta med hänsyn till 

behovet att få till ett helhetsperspektiv på vindkraftens utbredning, utan att inskränka 

på det kommunala planmonopolet. 
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Bilaga 1.  

Nedan presenteras Europeiska Kommissionens förslag till Förnybarhetsdirektivet RED II. 

Gulmarkerade stycken avhandlas i uppsatsen, resterande bortses från med hänsyn till studiens 

avgränsningar. 

 

_________________________________________________________________ 

 

Europeiska Kommissionen 

Bryssel den 23.2.2017 

COM (2016) 767 final 

2016/0382(COD) 

Artikel 16  

Tillståndsförfarandets varaktighet och hur det ska organiseras 

1. Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2021 inrätta en eller flera 

gemensamma administrativa kontaktpunkter som ska samordna hela 

tillståndsprocessen för dem som ansöker om tillstånd till uppförande och drift av 

anläggningar, med tillhörande nätinfrastruktur för överföring och distribution, för 

produktion av energi från förnybara energikällor. 

 

2. Den gemensamma administrativa kontaktpunkten ska vägleda sökanden 

genom ansökningsprocessen på ett transparent sätt, förse sökanden med all nödvändig 

information, samordna och vid behov involvera andra myndigheter och fatta ett 

rättsligt bindande beslut i slutet av processen. 

 

3. Den gemensamma administrativa kontaktpunkten ska, i samarbete med 

systemansvariga för överförings- och distributionssystem, offentliggöra en handbok 

om förfaranden för projektutvecklare på området förnybar energi, även för småskaliga 

projekt och projekt som avser egenförbrukare. 
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4. Det tillståndsförfarande som avses i punkt 1 får inte överskrida en period på 

tre år, utom i de fall som anges i artiklarna 16.5 och 17. 

 

5. Medlemsstaterna ska underlätta uppgraderingen av befintliga anläggningar för 

förnybar energi bl.a. genom att säkerställa ett förenklat och snabbt tillståndsförfarande, 

som inte får överstiga ett år från och med den dag då begäran om uppgradering lämnas 

in till den gemensamma administrativa kontaktpunkten. 

Artikel 17  

Förfaranden för enkel anmälan 

1. Demonstrationsprojekt och anläggningar med en elproduktionskapacitet på 

mindre än 50 kW ska tillåtas att ansluta sig till nätet efter en anmälan till den 

systemansvarige för distributionssystemet. 

 

2. Uppgradering ska tillåtas efter anmälan till den gemensamma administrativa 

kontaktpunkt som inrättats i enlighet med artikel 16, om inga betydande negativa 

miljömässiga eller sociala konsekvenser väntas. Den gemensamma administrativa 

kontaktpunkten ska avgöra om anmälan är tillräcklig inom sex månader från det att 

den har mottagit anmälan. 

 

Om den gemensamma administrativa kontaktpunkten beslutar att anmälan är 

tillräcklig ska den automatiskt bevilja tillståndet. 

 

Om den gemensamma administrativa kontaktpunkten beslutar att anmälan inte 

är tillräcklig måste ett nytt tillstånd sökas. I det fallet gäller de tidsfrister som avses i 

artikel 16.5. 

. 
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Bilaga 2.  

 

I detta avsnitt presenteras studiens samtliga intervjuguider, vars innehåll varierar något beroende på 

aktörsgrupp. De olika guiderna skickades på förhand ut till respondenterna, och följd frågor har i 

regel ställts under respektive intervju.  

Intervjuguide – Miljöprövningsdelegationer 

Vad har du för formell roll/titel/arbetsuppgifter vid MPD?  

 

Vilka är de viktigaste förutsättningarna för vindkraftsutbyggnad enligt dig? 

 

Vilken är den generellt största utmaningen inom ramen för tillståndsprocessen, enligt 

dig?  

 

Hur upplever du att kommunikationen/informationsutbytet under tillståndsprocessen 

fungerar mellan MPD/Länsstyrelsen och: 

• Projektören? 

• Kommunen? 

• Markägaren? 

• Övriga? 

 

Hur skulle kommunikationen/informationsutbytet med ovanstående kunna 

förbättras?  

 

Upplever du tillståndsprocessen för vindkraft som harmoniserad mellan olika län?  

 

Skulle samordningen av ansvar mellan myndigheter i samband med processen för 

tillståndsprövning kunna förbättras? I så fall, hur? 

 

Vad är en effektiv tillståndsprocess enligt dig som representant från MPD?  

• Är processen effektiv idag? 

• Hur skulle processen kunna göras mer effektiv? 
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Tror du att tillståndsprocessen i sin helhet skulle kunna effektiviseras genom att:  

• Låta processen för nätkoncession löpa parallellt med processen för 

miljötillstånd? Varför/varför inte? 

• Processerna för miljötillstånd och nätkoncession slås samman och prövas av 

en enda myndighet, exempelvis Länsstyrelsen/MPD? Varför/varför inte? 

 

Hur lång är den genomsnittliga handläggningstiden för processen för miljöprövning?  

• Anser du att handläggningstiden är rimlig? Varför/varför inte? 

• Skulle ni själva på MPD kunna göra något för att bidra till en mer effektiv 

handläggningstid?  

• Vilka faktorer under tillståndsprocessen tenderar ofta att förlänga 

handläggningstiden, enligt dig?  

• Hur kan er arbetsbelastning i samband med handläggningen underlättas?  

• Har du något ytterligare förslag till hur skulle en förkortad process skulle 

kunna åstadkommas? 

 

Vad är en rättssäker tillståndsprocess enligt dig som representant från MPD?  

• Är prövningsprocessen rättssäker idag? 

• Hur skulle den kunna göras mer rättssäker? 

 

Vad anser du om Miljöbalken som regelverk för tillståndsprövning av vindkraft?  

Saknas någonting i Miljöbalkens innehåll för att åstadkomma en, enligt dig, fullgod 

tillståndsprövning?  

• Upplever du att Miljöbalken idag tillåter vindkraftens miljö- och klimatnytta 

att vägas in i prövningen?  

• Skulle Miljöbalken kunna utvecklas för att undvika antalet överklaganden till 

MMD? I så fall, hur? 

 

Följer MPD upp: 

• De ärenden som överklagas till MMD respektive MMÖD?  

• Antal ärenden som avslås efter överklagan? 

 

Avslutning: Har du något du vill tillägga? 
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Intervjuguide – Energimarknadsinspektionen 

Vad har du för formell roll/titel/arbetsuppgifter vid Ei?  

 

Vad är din erfarenhet av att arbeta med nätkoncessioner? 

 

Vilken är den generellt största utmaningen inom ramen för prövningsprocessen för 

nätkoncession, enligt dig?  

• Finns det någon skillnad i utmaningar beroende på spänningsnivå (lokalnät, 

regionalnät, stamnät)? 

 

Hur upplever du att kommunikationen/informationsutbytet fungerar bra mellan Ei 

och: 

• Lokala och regionala nätägare? 

• SVK? 

• Den sökande parten? 

• Skulle kommunikationen/informationsutbytet kunna förbättras? Hur? 

• Har ni kontakt med Länsstyrelsen/MPD kring frågor som anknyter till samma 

vindkraftsprojekt?  

 

Skulle samordningen av ansvar mellan myndigheter i samband med processen för 

nätkoncession kunna förbättras? I så fall, hur?  

 

Vad är en effektiv tillståndsprövning för nätkoncession enligt dig som representant 

från Ei?  

• Är prövningsprocessen effektiv idag? 

• Hur skulle den kunna göras mer effektiv? 

 

Tror du att tillståndsprocessen i sin helhet skulle kunna effektiviseras genom att:  

• Låta processen för nätkoncession löpa parallellt med processen för 

miljötillstånd? Varför/varför inte? 

• Processerna för miljö- och nättillstånd slås samman och prövas av en enda 

myndighet, exempelvis Länsstyrelsen? Varför/varför inte? 

 

Hur lång är den genomsnittliga handläggningstiden för nätkoncession idag? 

• Anser du att den genomsnittliga handläggningstiden för nätkoncession vid Ei idag 

är rimlig? Varför/varför inte? 

• Har ni någon statistik över hur handläggningstiden fördelar sig på spänningsnivå?  

• Hur kan arbetsbelastningen i samband med handläggningen underlättas? 

• Skulle ni på Ei själva kunna göra något för att bidra till en mer effektiv 

handläggningstid?  
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• Vilka faktorer under tillståndsprövningsförfaranden tenderar ofta att förlänga 

handläggningstiden för elkoncession hos er, enligt dig?  

• Har du något ytterligare förslag till hur en förkortad process skulle kunna 

åstadkommas? 

 

Hur undviker ni att de frågor i MKB:n, som redan prövats av 

Miljöprövningsdelegationen, inte omprövas i nättillståndsprövningen?  

 

Vad är en rättssäkert tillståndsprövningsförfarande enligt dig som representant från 

Ei?  

• Är prövningsprocessen rättssäker idag? 

• Hur skulle prövningsförfarandet kunna göras mer rättssäker? 

 

Vad anser du om det befintliga regelverket för nätkoncessionen?  

• Hur förhåller sig Miljöbalken och Ellagen till varandra? Finns det konflikter?  

• Saknas någonting i regelverkets innehåll för att åstadkomma en, enligt dig, fullgod 

nättillståndsprövning?  

• Skulle regelverket kunna utvecklas för att undvika antalet överklaganden? I så fall, 

hur? 

 

Följer Ei upp: 

• De ärenden som överklagas till MMD respektive MMÖD?  

• Antal ärenden som avslås efter överklagan?  

• I så fall; finns det något utmärkande för de ärenden som får avslag? 

• Idéer på hur man kan undvika att besluten överklagas? 

• Idéer på hur man kan korta ned överklagandetiden?  

 

Avslutning: Har du något du vill tillägga?  
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Intervjuguide - Kommuner 

Vad har du för formell roll/arbetsuppgifter i organisationen?  

 

På vilket sätt kommer du i kontakt med vindkraftsrelaterade frågor i din yrkesroll?  

 

Utifrån din erfarenhet, vilken är din egen inställning till vindkraft?  

 

Vilken generell inställning upplever du din kommun har till vindkraft? 

  

Vilken generell inställning upplever du att kommuninvånarna har till vindkraft?  

 

Vilken enhet/nämnd hanterar vindkraftsärenden i din kommun? 

 

Vilka är de övergripande utmaningarna för utbyggnad av vindkraft i din kommun? 

 

Vilka incitament ser ni i kommunen vad gäller utbyggnad av vindkraft?  

 

Vilka utmaningar ser du i processen för tillståndsprövning av vindkraft i din 

kommun? Motivera gärna. 

 

I relation till de utmaningar du har nämnt, upplever du att kommunen har möjlighet 

att styra i vindkraftsfrågor?  

 

Hur anser du att kommunen bäst tillvaratar sitt intresse i den lokala planeringen vad 

gäller vindkraft? Exempelvis genom:    

• Översiktsplan 

• Samråd  

• Kommunal tillstyrkan enligt MB 16:4  

• Annat? 

 

Vad är en effektiv tillståndsprocess enligt dig som representant från kommunen?  

• Är processen effektiv idag? 

• Hur skulle den kunna göras mer effektiv? 

 

Hur upplever du att kommunikationen/informationsutbytet fungerar mellan 

kommunen och: 

• Projektören? 

• Länsstyrelsen/Miljöprövningsdelegationen? 

• Kommuninvånarna? 

• Markägaren? 
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• Hur skulle kommunikationen/informationsutbytet kunna förbättras? 

  

Anser du att den genomsnittliga handläggningstiden vid Miljöprövningsdelegationen 

och Energimarknadsinspektionen idag är rimlig? Varför/varför inte? 

• Hur ser ni som kommun att ni påverkar på handläggningstiden? 

• Skulle ni själva kunna göra något för att bidra till en mer effektiv 

handläggningstid? 

• Är en generell förkortning av tillståndsprocessen möjlig, tror du? 

 

Vad är en rättssäker tillståndsprövning enligt dig som representant från kommunen?  

• Är prövningen rättssäker idag? 

• Hur skulle den kunna göras mer rättssäker? 

 

Är det tydligt vad som förväntas av kommunen i tillståndsprocessen?  

• Skulle förväntningarna kunna tydliggöras? Hur? 

 

Ur ett kommunperspektiv; vad anser du om Miljöbalken som regelverk för 

tillståndsprövning av vindkraft?  

• Saknas någonting i Miljöbalkens innehåll för att åstadkomma en, enligt dig, 

fullgod tillståndsprövning?  

• Skulle Miljöbalken kunna utvecklas för att undvika antalet överklaganden till 

Mark- och miljödomstolen? I så fall, hur?  

 

Avslutning: Har du något du vill tillägga? 
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Intervjuguide – Projektörer 

Vad har du för formell roll/titel vid ditt företag?  

 

Vad har du för erfarenhet av att arbeta med vindkraftsfrågor? 

 

Hur skulle du beskriva företagets huvudverksamhet?   

 

Var i Sverige har ditt företag varit mest aktivt vad gäller projektering av vindkraft?   

 

Vilka är de viktigaste förutsättningarna för vindkraftsutbyggnad enligt dig som 

projektör? 

 

Vilken är den generellt största utmaningen i samband med tillståndsprocessen, enligt 

dig?    

 

Hur upplever du att kommunikationen/informationsutbytet mellan dig som 

projektör fungerar med 

• Länsstyrelser/Miljöprövningsdelegationer? 

• Kommuner ni projekterar i? 

• Markägare?  

• Hur skulle kommunikationen/informationsutbytet kunna förbättras?  

 

Anser du att den genomsnittliga handläggningstiden hos Miljöprövningsdelegationen 

och Energimarknadsinspektionen för de projekt som ditt företag är involverad i idag 

är rimlig? Varför/varför inte? 

• Vilka faktorer under dessa processer tenderar ofta att förlänga 

handläggningstiden, enligt dig?  

• Om du tror att en förkortad handläggningstid för tillståndsprocessen är möjlig; 

hur skulle det kunna åstadkommas? 

 

Vad är en effektiv tillståndsprocess enligt dig som projektör?  

• Är processen effektiv idag? 

• Hur skulle den kunna göras mer effektiv? 

 

Tror du att tillståndsprocessen i sin helhet skulle kunna effektiviseras genom att: 

• Låta processen för nätkoncession löpa parallellt med processen för 

miljötillstånd? Varför/varför inte? 

• Processerna för miljö- och nättillstånd slås samman och prövas av en enda 

myndighet, exempelvis Länsstyrelsen/MPD? Varför/varför inte? 
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Vad är en rättssäker tillståndsprövning enligt dig som projektör?  

• Är prövningen rättssäker idag? 

• Hur skulle den kunna göras mer rättssäker? 

 

Är det tydligt vad som förväntas av projektören i tillståndsprocessen?  

• Skulle förväntningarna kunna tydliggöras? Hur? 

 

Vid jämförelse av din upplevelse av tillståndsprövningen mellan olika län, upplever 

du att denna varierar eller är harmoniserad?  

 

Vad anser du om Miljöbalken som regelverk för tillståndsprövning av vindkraft?  

• Finns det någonting i Miljöbalkens innehåll som saknas för att åstadkomma 

en, enligt dig, fullgod prövning?  

• Skulle Miljöbalken kunna utvecklas för att minska antalet överklaganden till 

Mark- och miljödomstolen? I så fall, hur?  

 

Avslutning: Har du något du vill tillägga? 

 

 

 

 
 


