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Inledning 

I följande kapitel presenteras en kort bakgrund till rapportens problemställning. Därefter följer 

examensarbetets syfte och frågeställningar, rapportens disposition och en intressedeklaration. 

  

1.1 Bakgrund 

Världen står just nu inför stora utmaningar relaterade till klimatförändringarna. I augusti 2021 

publicerade IPCC en rapport (IPCC, 2021) som visar att klimatförändringarna går fortare än vad 

forskning tidigare förväntat. Budskapet är tydligt; klimatförändringarna behöver tas på allvar och det 

nu. (IPCC, 2021)  

Ungefär 40 % av de globala växthusgasutsläppen härstammade år 2019 från elproduktion (IEA, u.å.), 

varför elproduktion och -förbrukning blivit ett stort fokus inom det globala arbetet för att nå 

klimatmålen. Sveriges elproduktion har sedan länge ett lågt koldioxidavtryck, där majoriteten av elen 

producerats från vatten- och kärnkraft (Holmström, 2021). Dessa kraftslag kan dock inte möta en 

ökande efterfrågan på el (Energimyndigheten, 2018). Istället har fokus hamnat på expansion av 

förnybara kraftslag som sol- och vindkraft. Av dessa har framför allt vindkraft lyfts som passande för 

svenska förhållanden. Potentialen är stor och tekniken förhållandevis billig. (Energimyndigheten, 

2019a) Därtill behöver elen i större utsträckning få en geografisk spridning som motsvarar var elen 

förbrukas (Energimyndigheten & Naturvårdsverket, 2021a). I södra Sverige är konkurrensen om 

mark hård, varför havsbaserad vindkraft är aktuellt att överväga i dessa områden1. Vindkraft till havs 

har även andra fördelar, så som jämnare vindförhållanden och mindre störningar för lokalboende 

(Anderson, 2020). Energimyndigheten bedömer att Sverige år 2040 behöver ungefär 100 TWh årlig 

elproduktion av vindkraft, varav 10–45 TWh från havsbaserad vindkraft (Energimyndigheten, 2019a).  

År 1990 byggdes världens första havsbaserade vindkraftverk – Svante – vilket var placerat utanför 

Blekinges kust (Bjerström, 1993). Fram till idag, 30 år senare, har det på svenska vatten byggts 

havsbaserad vindkraft som år 2020 producerade 0,63 TWh (Energimyndigheten, u.å.). Detta 

motsvarade omkring 0,4 % av landets elproduktion år 2020 (Energimyndigheten, u.å.) 

(Statistikmyndigheten SCB, 2020). Flera av våra grannländer har under samma tid expanderat sin 

havsbaserade vindkraftsproduktion dramatiskt i jämförelse med Sverige. I Danmark utgjorde 

havsbaserad vindkraft år 2020 22 %2 av elproduktionen och i Tyskland 17 %3 (Buljan, 2021). Båda 

länderna bygger fortfarande intensivt (Energistyrelsen, u.å.; Deutsche WindGuard, 2019) medan 

Sveriges senast uppförda havsbaserade vindkraftspark är Kårehamn, som stod färdig år 2013 

(Energimyndigheten, u.å.; NCC, 2021). Samtidigt har Regeringen uttalat en ambition om att Sverige 

ska vara ett föregångsland inom klimatområdet och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer 

(Finansdepartementet, 2019). 

Enligt StEM och NVV är en av faktorerna som begränsat utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i 

Sverige intressekonflikter med FM (Energimyndigheten & Naturvårdsverket, 2021b). FM har många 

intresseområden längs med Sveriges kuster – vilka ofta sammanfaller med potentiellt intressanta 

 
1 Hanna Magnusson, Svensk Vindenergi, videointervju 21 maj 2021. 
2 År 2020 producerades 6,6 TWh från havsbaserad vindkraft i Danmark (Energistyrelsen, 2021a) och total 
elproduktion i landet samma år var 29,1 TWh (Energistyrelsen, 2021b). 
3 Tysklands elproduktion uppgick år 2020 till 132 TWh, varav havsbaserad vindkraft producerade 24 TWh 
(Buljan, 2021). 
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områden för vindkraft (Länsstyrelsen Västra Götaland, u.d.). Med anledning av detta är möjligheten 

till samexistens mellan FM och havsbaserad vindkraft intressant och viktig att analysera. 

Examensarbetets målsättning är att studera förutsättningarna för FM:s verksamheter att 

samexistera med havsbaserad vindkraft, idag samt framgent, på ett vis som kan möjliggöra en 

utökad exploatering av havsbaserad vindkraft i Sveriges vattenområden. Målgruppen för rapporten 

är personer, tjänstemän eller organisationer med ansvar för eller ett intresse av hur Sveriges 

energiomställning ska kunna uppnås. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att analysera utmaningar relaterade till samexistens mellan 

Försvarsmakten och havsbaserad vindkraft samt bakgrunden till dessa. Vidare syftar examensarbetet 

till att identifiera och formulera ett begrepp med en tillhörande metodik som kan möjliggöra för 

Försvarsmaktens verksamheter och havsbaserade vindkraftsetableringar att samexistera i större 

utsträckning. 

Syftet uppfylls genom att besvara följande frågeställningar: 

1. Vilka utmaningar relaterade till samexistens finns mellan Försvarsmakten och havsbaserad 

vindkraft? 

2. Vilken inställning har Energimyndigheten samt företrädare för vind- respektive 

försvarsintresset till att lösa utmaningarna som beskrevs i frågeställning 1 för att på så vis 

bidra till energiomställningen? 

3. Hur effektivt fungerar dagens statliga strategiska metoder för att främja samexistens, mellan 

Försvarsmakten och havsbaserad vindkraft, på ett vis som bidrar till energiomställningen? 

4. Hur skulle konceptet med kompensationsåtgärder kunna vidgas och användas för att lösa de 

identifierade utmaningarna relaterade till samexistens?  

5. Vilka möjligheter ser Energimyndigheten samt företrädare för vind- respektive 

försvarsintresset att använda en sådan metodik för att uppnå samexistens? 

Slutligen undersöks hur den formulerade metodiken kan användas genom tillämpning i en 

fallstudie där intressekonflikter förknippade med vindkraftsprojektet Blekinge Offshore studeras. 

Fallstudien syftar även till att förankra litteratur- och intervjustudien i ett verkligt fall. 

 

1.3 Disposition 

I kapitel 1 introduceras examensarbetet; dess bakgrund och huvudsakliga syfte samt 

frågeställningar. 

I kapitel 2 beskrivs examensarbetets metodik och avgränsningar. 

I kapitel 3 introduceras Sveriges energipolitiska målsättningar, förutsättningar för Sveriges 

elförsörjning samt framtidsprognoser för hur målen ska kunna nås. Vidare behandlas totalförsvaret 

och riksintresseområden. 

I kapitel 4 beskrivs vilka tillstånd som krävs för uppförande av havsbaserad vindkraft i Sverige samt 

FM:s roll inom tillståndsprocessen. Därutöver presenteras villkorade tillstånd som begrepp och 

relevant statistik för examensarbetet. 
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I kapitel 5 redogörs för statliga metoder relaterade till ökad samexistens mellan havsbaserad 

vindkraft och FM.  

I kapitel 6 besvaras frågeställning 4 genom att vårt formulerade begrepp presenteras.  

I kapitel 7 presenteras referat från den genomförda intervjustudien.  

I kapitel 8 analyseras det insamlade materialet från litteratur- och intervjustudien. 

I kapitel 9 presenteras fallstudien av Blekinge Offshore. 

I kapitel 10 förs en diskussion kring examensarbetets resultat samt förslag på fortsatta studier. 

Utöver detta förs en kritisk diskussion kring examensarbetets metodik. 

I kapitel 11 knyts examensarbetet samman genom att slutsatser dras och frågeställningarna 

besvaras. 

 

1.4 Intressedeklaration 

Författarna till detta examensarbete vill tydliggöra att de inte har några finansiella intressen 

kopplade till något företag, någon organisation eller något ämne som diskuteras i rapporten. Sofie 

Nilsson har familjeband till personer med finansiella intressen i det studerade vindkraftsprojektet 

Blekinge Offshore. Sofie själv är emellertid inte involverad i företaget. Däremot är Sofie 

styrelseledamot i Vingkraft AB, vilket är en av ägarna till Blekinge Offshore AB. Värt att notera är att 

Sofie åtog sig detta uppdrag efter att vindkraftsprojektet lagts ner.  

Samtliga dokument som behandlats avseende projektet Blekinge Offshore finns tillgängliga för 

allmänheten att begära ut från Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt samt från 

Regeringskansliet. Vidare vill författarna poängtera att de i arbetet med den här rapporten strävat 

efter att upprätthålla en saklig och opartisk ställning i förhållande till vindkraftsprojektörerna i 

allmänhet och projektet Blekinge Offshore i synnerhet. Utgångspunkten för examensarbetet är dock 

att etablering av havsbaserad vindkraft utgör en viktig del i arbetet mot att nå Sveriges klimat- och 

energipolitiska mål, något som även påtalats av bland annat Energimyndigheten, och således tar 

examensarbetet viss ställning till vindkraftens fördel.  
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2 Metod och avgränsningar 

I följande kapitel presenteras arbetets metodik och avgränsningar. 

 

2.1 Metod 

Examensarbetets problemformulering undersöks genom att kombinera en litteraturstudie, 

intervjuer och en fallstudie, för att på så vis belysa problemställningen utifrån flera olika perspektiv. 

Samtliga metoder används för att besvara examensarbetets syfte och frågeställningar. 

 

 Litteraturstudie 

I litteraturstudien undersöks vad som ligger till grund för intressekonflikten mellan FM och 

havsbaserad vindkraft. Bland annat redogörs hur Sveriges elsystem är uppbyggt och hur 

tillståndsprocessen för havsbaserad vindkraft fungerar idag. Litteraturstudien omfattar även aktuella 

energipolitiska målsättningar och vilka strategiska styrmedel som idag används för att öka 

möjligheterna till samexistens mellan FM och havsbaserad vindkraft.  

Litteraturstudien baseras i huvudsak på myndighetsrapporter och andra publikationer utgivna av 

StEM, HaV, RK och FM. Därtill har relevanta paragrafer i miljöbalken (MB, SFS 1998:808) studerats, 

samt kommentarer till lagtexten. Även information publicerad av MSB, Boverket och NVV har 

inkluderats när detta ansetts relevant. Litteraturen har framför allt inhämtats genom webbsökningar 

samt navigering på respektive myndighets webbsida.  

Litteraturstudien utgörs av kap. 3–5. Dessa kapitel ligger till grund för formuleringen av begreppet 

med tillhörande metodik som presenteras i kap. 6, och utgör svar på frågeställning 4. 

 

 Intervjuer 
Som en del av studien intervjuas aktörer som bedöms relevanta för examensarbetets 

problemställning kring intressekonflikter mellan havsbaserad vindkraft och FM. Intervjuerna utförs 

med avsikt att kartlägga hur de olika aktörerna ser på den aktuella konflikten samt deras inställning 

till samexistens och hur det kan uppnås. Vidare undersöks i intervjuerna hur de olika 

respondenterna ställer sig till det begrepp med tillhörande metodik som formuleras i 

examensarbetet för att lösa de aktuella intressekonflikterna.  

De myndigheter som intervjuas är Energimyndigheten, Försvarsmakten samt Havs- och 

Vattenmyndigheten. Vidare intervjuas även vindkraftsprojektörerna Vattenfall och Eolus Vind4 i syfte 

att höra branschens syn på problemställningen. I examensarbetet kommer dessa emellertid att 

benämnas och hänvisas till som projektörer vid återgivning av deras resonemang och i efterföljande 

analys. En intervju var planerad med Infrastrukturdepartementet, men denna blev inställd med kort 

varsel. Istället har telefon- och mejlkontakt förts med personer på både Infrastrukturdepartementet 

och Försvarsdepartementet. Frågorna som var formulerade till Infrastrukturdepartementet inför 

intervjun omformulerades något för att kunna besvaras skriftligen. Bland annat skrevs frågorna på 

 
4 De två vindkraftsföretagen valdes för att representera branschen; Vattenfall som statligt ägt och Eolus Vind 
som ett privat bolag. Eolus Vind valdes på grund av förankringen till elområde 4 då företaget har sitt 
huvudkontor i Hässleholm, Skåne (Eolus Vind, u.å.b.) och är en stor aktör inom Svensk vindkraftsprojektering 
(Eolus Vind, u.å.a.).   
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ett mer konkret vis för att kompensera för att inga följdfrågor kunde ställas. Frågorna anpassades 

även för att ställas till Försvarsdepartementet.  

Intervjupersonerna kontaktades över mejl under slutet av april. Processen kring att välja ut 

kontaktpersoner genomfördes genom att skapa en lista med potentiellt intressanta personer, 

myndigheter och organisationer. Listan bearbetades och kortades ner utifrån inhämtad kunskap och 

intressanta frågeområden formulerades. Därefter identifierades och kontaktades personer med 

relevant kunskap för studien på respektive instans. I enstaka fall hänvisade en kontaktad person 

vidare till en kollega som intervjuades i dennes ställe. 

Intervjuerna utfördes genom videosamtal under maj och juni månad. Samtalen spelades in i samtliga 

fall, förutom intervjun med FM där löpande anteckningar fördes. Inspelningarna transkriberades och 

därefter valdes de viktigaste punkter som lyftes under intervjuerna ut för vidare analys. Dessa 

involverade intressanta tankegångar och relevanta resonemang, vilka sammanfattades i 

intervjureferat. Respondenterna fick sedan ta del av referaten för att kunna rätta till eventuella 

feltolkningar. Personer som medverkat genom telefonsamtal fick möjlighet att ta del av och ge sitt 

godkännande till den text som formulerats baserat på samtalen med dem. Information som 

översänts via e-post sammanställdes så troget det skriftliga materialet som möjligt och översändes 

därför inte för godkännande.  

Intervjuerna utfördes utifrån ett semi-strukturerat upplägg (Lantz, 2013) där frågeområden och 

huvudfrågor formulerades på förhand. Respondenten gavs under intervjun utrymme att relativt fritt 

utveckla sina tankegångar utifrån de övergripande frågorna, där följdfrågor ställdes vid behov. 

Fullständiga intervjumanualer finns i Bilaga A. 

Intervjuerna presenteras i examensarbetet som referat i kap. 7, och innehållet analyseras och 

diskuteras vidare i kap. 8 respektive kap. 10.  

 

 Fallstudie 

Fallstudien ämnar förankra examensarbetets problemställning i ett verkligt scenario där 

vindkraftsprojektet Blekinge Offshore (BO) studeras. Projektet valdes med anledning av dess 

geografiska lokalisering. Dels planerades projektet i elområde 4, vilket är intressant av ett antal 

anledningar, dels tangerar projektets föreslagna lokalisering flera av FM:s intresseområden. Detta 

föranledde att intressekonflikten med FM blev mycket uttalad under tillståndsprocessen. Då 

tillståndsprocessen för projektet var omfattande finns även gott om yttranden att tillgå.  

Utgångspunkten för fallstudien är att den utförs i egenskap av en extern, objektiv part. Denna part 

intar rollen som medlare och föreslår möjliga aspekter och åtgärdsförslag som kan utredas vidare för 

att lösa de problem som påtalats under tillståndsprocessen.  

Fallstudien inleds med en övergripande beskrivning av projektet och dess tillståndsprocess. Vidare 

presenteras även förutsättningarna i området, däribland FM:s intresseområden.  

Fallstudien fortsätter med ett avsnitt där FM:s påståenden och invändningar under 

tillståndsprocessen presenteras. Påståendena hämtas från FM:s inlämnade yttranden till MMD samt 

Regeringen. Relevanta påståenden och invändningar sållas fram utifrån följande urvalsgrund: 

• Information som enbart redogör för FM:s verksamhet i området inkluderas inte. 

• Ett påstående inkluderas enbart första gången det förekommer. Om exakt samma 

information förmedlas två gånger – i samma yttrande eller i ett annat yttrande – 

inkluderas inte dubbletten. 
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Med grund i FM:s påståenden och invändningar tas förslag på åtgärder fram, med utgångspunkt i 

vårt formulerade begrepp. Detta görs genom att först kategorisera FM:s påståenden utifrån karaktär 

på det aktuella problemet. Aktuella påståenden under varje kategori sammanfattas för att tydliggöra 

problemets karaktär. Utifrån detta ges förslag på möjliga lösningar att utreda vidare. Förslagen tas 

fram genom att tänka fritt och kreativt utifrån det förestående problemet. Förslagen syftar till att 

skapa konstruktiv dialog kring de invändningar som FM hade till projektet samt testa hur väl det 

formulerade begreppet kan appliceras på ett verkligt fall.  

Fallstudien redogörs i kap. 9 och diskuteras i relation till litteraturstudie och intervjuer i kap. 10. 

 

2.2 Avgränsningar 

Examensarbetet avgränsar sig till att studera utmaningar som direkt är relaterade till samexistens 

mellan FM:s verksamheter och havsbaserad vindkraft. Med detta avses problem som specifikt rör 

samspelet mellan dessa och som motverkar den havsbaserade vindkraftsexpansionen. Hinder 

kopplade till tillståndsprövningen, strikt ekonomiska eller juridiska frågor kommer att beröras, men 

inte utredas vidare.  

Samexistens definieras i arbetet som att två, eller fler, intressen verkar sida vid sida inom ett 

specifikt område utan att den ena verksamheten utesluter den andra.  

Statistiken i rapporten kommer delvis att vara avgränsad till sådan som beskriver elområde 4. Detta 

gäller statistik som rör elunderskott och fördelningen mellan olika användningar i havsplanerna. 

Avgränsningen görs med anledning av det i fallstudien studerade projektet Blekinge Offshore, vilket 

är lokaliserat i elområde 4. Statistik som mer generellt berör vindkraftsutbyggnad, avslagsgrunder 

för tillstånd med mera kommer att beskrivas för landet som helhet. 

Examensarbetet är begränsat till att enbart behandla åtgärdsförslag som syftar till att lösa 

intressekonflikter mellan FM och vindkraftsetableringar till havs. Lösningsfokuserade åtgärder 

applicerade i andra sammanhang eller gentemot andra intressenter kommer inte att behandlas inom 

ramarna för detta examensarbete. 

Vidare kommer examensarbetet inte att utreda huruvida åtgärdsförslagen som presenteras ryms 

inom befintlig lagstiftning eller om de av andra skäl inte är aktuella att vidta. Detta skulle exempelvis 

kunna röra huruvida de ekonomiska incitamenten till att etablera vindkraftsparken försvinner eller 

om åtgärdsförslagen inte avhjälper problematiken som FM upplever. Fokus kommer istället att ligga 

på att tänka lösningsorienterat och föreslå åtgärder som skulle kunna vara aktuella att utreda vidare 

för att möjliggöra samexistens mellan FM och havsbaserad vindkraft.  

Fallstudien över Blekinge Offshore är baserad på dokument från 2011–2016, men utförs utifrån 

perspektivet av att projektet genomgick prövning idag, varför hänsyn tas till de förändrade politiska 

och samhälleliga förutsättningarna avseende energipolitiska målsättningar, strategiarbete och 

lagstiftning. Projektet antas ha samma tekniska förutsättningar avseende antal verk, storlek på dessa 

samt planerad årsproduktion som i den ansökan som bolaget lämnade till MMD. Vidare antas 

förutsättningarna i Hanöbukten avseende miljöfaktorer och påverkan på dessa vara desamma.  
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3 Förutsättningar och intressekonflikter vid utbyggnad av 

havsbaserad vindkraft i Sverige  

I detta kapitel presenteras en teoretisk bakgrund till examensarbetet. Även förutsättningar avseende 

elsystemets utformning, energipolitiska mål och framtidsprognoser presenteras. Därtill redogörs för 

hur det svenska totalförsvaret är organiserat samt hur riksintressen regleras i MB. 

 

3.1 Klimat- och energipolitiska mål 

Sverige har högt satta miljö- och klimatmål. Redan år 1999 togs beslut i Riksdagen om att införa det 

svenska miljömålssystemet, vilket utgörs av ett övergripande generationsmål och specificeras i ett 

antal miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket, 2021a). Bland miljökvalitetsmålen inkluderas bland annat 

miljöaspekter som frisk luft, levande skogar, ingen övergödning och begränsad klimatpåverkan 

(Naturvårdsverket, u.å.b.). Regeringen har uttalat en önskan om att Sverige ska vara ett 

föregångsland på klimat- och miljöområdet (Finansdepartementet, 2019), vilket har motiverat 

storskaliga satsningar från deras sida. Sverige ratificerade Parisavtalet år 2016 (Miljödepartementet, 

2016a) och införde år 2017 ett klimatpolitiskt ramverk, bestående av en klimatlag, klimatmål samt 

ett klimatpolitiskt råd. Ramverket ska tydliggöra Sveriges klimatpolitiska ambitioner och skapa 

förutsättningar för långsiktiga satsningar för att leva upp till Sveriges åtaganden inom ramarna för 

Parisavtalet. Det långsiktiga klimatmålet är att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av 

växthusgaser. Tre etappmål som specificerar hur långt utvecklingen bör ha kommit år 2020, 3030 

respektive 2040 är också formulerade. (Bengtsson, 2020)  

Det långsiktiga klimatmålet fanns formulerat sedan tidigare. År 2016 slöts nämligen en 

överenskommelse mellan fem riksdagspartier, den så kallade Energiöverenskommelsen, vilken 

beskriver målsättningar för energiområdet. Överenskommelsen stipulerar att Sverige ska ha en helt 

förnybar elproduktion år 2040 samt ha nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045 – det senare målet 

identiskt med det långsiktiga klimatmålet. Utöver detta fastslår överenskommelsen att Sveriges 

energiförsörjning ska vila på samma tre grundpelare som fastslagits inom ramarna för den EU-

gemensamma politiken. Dessa är konkurrenskraft, försörjningstrygghet och ekologisk hållbarhet. 

(Miljödepartementet, 2016b)  

 

 Vindkraftutbyggnaden ska vara hållbar  
I januari 2021 presenterade StEM och NVV rapporten ”Nationell strategi för en hållbar 

vindkraftsutbyggnad” (Energimyndigheten & Naturvårdsverket, 2021a). Strategin tar ett 

helhetsgrepp om vindkraftsutbyggnaden för hela Sverige. Det tillhörande planeringsunderlaget 

omfattar dock enbart landbaserad vindkraft, då havsbaserad vindkraft inkluderas i HaV:s uppdrag 

rörande havsplanering (se kap. 5.1). Definitionen av hållbar vindkraftsutbyggnad gäller emellertid all 

vindkraftsutbyggnad oberoende av lokalisering, varför den är relevant även för havsbaserad 

vindkraft (Energimyndigheten & Naturvårdsverket, 2021a). 

StEM och NVV definierar i strategin en hållbar vindkraftutbyggnad utifrån följande parametrar: 

• Utbyggnaden ska bidra till att energipolitiska målsättningar nås. 

• Utbyggnaden ska fördelas jämnt över landet för att öka den geografiska spridningen och på 

så vis minska variationerna i produktion. Detta för att bidra till ett tryggt elsystem. 

• Vindkraften ska bidra till att upprätthålla en god driftsäkerhet. 
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• Utbyggnaden ska ske på ett sådant vis att övriga miljömål, utöver minimerad 

klimatpåverkan, ej påverkas negativt. 

• Utbyggnaden ska göras med hänsyn till människors hälsa och livskvalitet. 

• Vindkraftsetableringar ska vara förankrade i och generera mervärden för lokalsamhället där 

de uppförs. 

• Utbyggnaden ska ske resurseffektivt genom att nyttja bästa möjliga vindlägen och teknik.  

(Energimyndigheten & Naturvårdsverket, 2021a) 

 

 Fossilfritt Sverige 
Som en del i Regeringens ambitioner om att arbeta mot Sveriges åtaganden under Parisavtalet 

tillsattes 2015 ett initiativ som kallas Fossilfritt Sverige. Initiativet syftar till att länka samman 

näringsliv, myndigheter och andra aktörer för att påskynda utvecklingen mot att göra Sverige 

fossilfritt. (Fossilfritt Sverige, u.å.b.) Inom ramen för initiativet tar Fossilfritt Sverige fram färdplaner 

för olika branscher. Dessa ska visa hur respektive bransch kan stärka sin konkurrenskraft och 

påskynda sin övergång till att bli fossilfria. (Fossilfritt Sverige, u.å.a.) I samarbete med 

Energiföretagen Sverige har Färdplan el (Fossilfritt Sverige & Energiföretagen Sverige, 2020) tagits 

fram för elbranschen. I färdplanen beskrivs och analyseras nuläget för Sveriges elsystem. Vidare 

presenteras framtidsprognoser kring produktions- och konsumtionsmönster, vilka presenteras i kap. 

3.3.3. I färdplanen lyfts vindkraft som en betydande kraftkälla i Sverige framöver, med reservation 

för att tillståndsprocessen agerar som begränsande faktor. Energiföretagen efterfrågar därför bland 

annat en revidering av MB och en utredning av hur försvarsintressen och vindkraft ska kunna 

samexistera. Specifikt rörande havsbaserad vindkraft efterfrågas att områden som identifierats som 

lämpliga för detta beaktas under tillståndsprocessen, något som författarna till Färdplan el menar 

inte gäller idag. (Fossilfritt Sverige & Energiföretagen Sverige, 2020)  

 

3.2 Det svenska elnätet 

Det svenska elnätet kan delas upp i tre nätkategorier: transmissionsnät, regionnät och lokalnät. 

Transmissionsnätet har som uppgift att transportera ström långa sträckor genom Sverige och ägs 

samt förvaltas av Affärsverket Svenska Kraftnät (SvK) (Svenska kraftnät, 2021b). Regionnätet fördelar 

ut el från stamnätet till de lokala näten. Vissa större industrier eller elproducenter är också 

uppkopplade mot regionnätet. Lokalnäten förflyttar elen den sista biten till slutkunden, vilket kan 

vara en privatbostad, en kontorsbyggnad eller en mindre industri. Småskalig elproduktion kan också 

anslutas till lokalnätet. Till skillnad från transmissionsnätet ägs region- och lokalnäten av omkring 

170 olika företag, där Vattenfall, E.ON och Ellevio är de största. (Nordling, 2016)  
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 Elområden synliggör var behovet av ny elproduktion är som störst 

Sedan år 2011 är Sverige indelat i fyra elområden, ett initiativ som togs av 

SvK (Energimarknadsinspektionen, u.å.). Indelningen framgår av figur 1. 

Indelningen gjordes främst för att uppfylla EU-krav rörande den 

gemensamma elmarknaden, men tydliggör också begränsningar i 

stamnätets överföringsförmåga då gränserna mellan elområdena är dragna 

vid så kallade ”flaskhalsar” i nätet (Svenska kraftnät, 2021c). En stor del av 

den svenska elproduktionen är lokaliserad i de norra delarna av landet, 

vilket medför att det där finns ett produktionsöverskott. Det omvända 

gäller i södra Sverige, där konsumtionen istället är större än produktionen. 

På grund av detta måste stora mängder el förflyttas från norra Sverige, där 

den produceras, till södra, där den konsumeras. Begränsningarna i 

överföringskapacitet mellan elområdena gör att priserna kan skilja sig 

relativt kraftigt mellan olika områden. Mekanismen med prisskillnader 

mellan elområden synliggör var det behövs en utökad 

produktionskapacitet samt var transmissionsnätet behöver rustas upp. 

(Energimarknadsinspektionen, u.å.)  

 

 

 

 

 

 Effektbrist är ett resultat av att elproduktionen inte matchar elanvändningen 
När efterfrågan på el vid ett givet tillfälle är större än mängden el som tillförs nätet uppstår 

effektbrist. Effektbrist kan uppstå till följd av att produktionen är mindre än konsumtionen inom ett 

givet område. Det kan också uppstå till följd av att elnätet inte kan leverera tillräckligt stor effekt. 

Det senare benämns ofta kapacitetsbrist, då det inte är en brist på tillgänglig effekt utan snarare 

handlar om begränsningar i överföringskapaciteten i elnätet. (WSP, 2021) 

Redan idag uppträder tillfällen med effektbrist i södra Sverige, inte minst i elområde 4 där 

efterfrågan är hög och produktionen låg. Fram mot år 2045 beräknas effektbrist uppstå oftare, till 

följd av att kärnkraftsreaktorerna i elområde 3 når sina tekniska såväl som ekonomiska livslängder 

och därför läggs ner. Prognoser från SvK bedömer att kärnkraftsreaktorerna till största del kommer 

att ersättas med vindkraftsetableringar i elområde 1 och 2, vilket skulle förskjuta 

produktionsöverskottet ytterligare norrut. (Svenska kraftnät, 2017b) 

 

 Driftsäkerhet uppnås genom sammankoppling med andra länder  
Sveriges elnät är sammankopplat med flera omkringliggande länder, såsom Norge, Finland, 

Danmark, Polen och länderna i Baltikum (Svenska kraftnät, 2021a). Syftet med detta är att uppnå ett 

mer driftsäkert elnät (Svenska kraftnät, 2021c). Sammankopplingen länderna emellan möjliggör att 

elen kan flöda från områden där priset är lågt till där det är högre, det vill säga från områden med 

stort utbud till områden med stor efterfrågan (Svenska kraftnät, 2021a).  

 

 

Figur 1. Sveriges elområden 
(Energimarknadsinspektionen, 
u.å.) Bilden är publicerad med 
tillstånd. 
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3.3 Nulägesbeskrivning och framtidsutsikter för elproduktion och elanvändning 

I följande kapitel presenteras hur elproduktionen och -användningen ser ut idag samt bedömningar 

av dess utveckling framöver.  

 

 Sverige är idag nettoexportör av el… 
Den svenska elproduktionen har under de senaste åren legat stabilt omkring 160 TWh per år, där 

vattenkraft och kärnkraft varit de dominerande kraftslagen. Vindkraft är idag Sveriges tredje största 

kraftslag och mängden el producerad från vindkraft ökar för varje år. (Statistikmyndigheten SCB, 

2020) År 2020 uppgick vindkraftsproduktionen till drygt 27 TWh, varav havsbaserad vindkraft stod 

för 0,63 TWh (Energimyndigheten, u.å.). Detta innebär att vindkraft år 2020 utgjorde 17% av 

elproduktionen, jämfört med 12% år 2019 (Dellby & Arvidsson, 2021). Produktionen har sett över 

hela året överstigit konsumtionen, varför Sverige varit nettoexportör av el (Statistikmyndigheten 

SCB, 2020). Fördelningen av produktion är emellertid inte jämn över landet. De stora 

vattenkraftsanläggningarna ligger i elområde 1 och 2 och kärnkraften är lokaliserad i elområde 3 

(WSP, 2021). Nyetablering av elproduktion görs främst i form av vindkraft där den största 

utbyggnaden sker på land i norra Sverige (Berard, 2021) 

 

 …däremot produceras elen inte där den används 
Elanvändningen i Sverige har under de senaste åren sjunkit något för varje år, men legat i snitt på 

knappt 140 TWh årligen (Statistikmyndigheten SCB, 2020). Den största förbrukningen sker i 

elområde 3 och den minsta i elområde 1. I elområde 4 är skillnaden mellan konsumtion och 

produktion som störst och det finns där ett elunderskott som behöver täckas upp genom 

elöverföring från andra elområden eller genom import från andra länder. (Svenska kraftnät, 2017a) 

År 2020 uppgick detta till 15 TWh5. 

 

 Prognoser rörande Sveriges framtida elsystem  

Olika myndigheter och organisationer har utfärdat prognoser kring hur Sveriges elsystem kan tänkas 

se ut i framtiden, utifrån de mål som har satts upp från politiskt håll (se kap. 3.1). Ett urval av dessa 

presenteras nedan.  

 

Vindkraft – framtidens kraftslag? 

StEM uppskattar i sin rapport Vägen till ett 100 procent förnybart energisystem (Energimyndigheten, 

2018) att nya elproduktionsanläggningar motsvarande uppemot 120 TWh årsproduktion behöver 

byggas innan 2045 för att nå målet om en helt förnybar elförsörjning. StEM lyfter vindkraft, solvärme 

och kraftvärme som viktiga kraftslag som behöver byggas ut för att uppnå detta, där tonvikt läggs vid 

vindkraftens expansion (Energimyndigheten, 2018). I rapporten 100 procent förnybar elproduktion 

(Energimyndigheten, 2019a) – vilken är en uppföljning av den tidigare nämnda rapporten – 

undersöks olika scenarier över hur en helt förnybar elproduktion kan se ut. Av dessa bedömer StEM 

scenariot där vindkraften får en särskilt framträdande roll som mest fördelaktig och trolig. Beroende 

på scenario varierar vindkraftens uppskattade årliga elproduktion mellan 70–100 TWh. Myndigheten 

har även gjort tre scenarier över hur vindkraften kan fördelas över landet. Den havsbaserade 

vindkraften beräknas stå för 10–45 TWh år 2040, beroende på vilket scenario som avses 

 
5 Sofia Enoksson, SvK, mejlkontakt 7 oktober 2021.  
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(Energimyndigheten, 2019a). Detta kan jämföras med 27 TWh elproduktion från vindkraft år 2020, 

varav 0,63 TWh producerades till havs (Energimyndigheten, u.å.).  

Utifrån underlaget menar StEM således att en omfattande utbyggnad av vindkraft är nödvändig för 

att uppnå målsättningarna inom Energiöverenskommelsen (se kap. 3.1). StEM:s analys visar att 

fördelarna med vindkraft är att den redan idag är konkurrenskraftig och att teknikutvecklingen 

kontinuerligt går mot större och mer effektiva verk. (Energimyndigheten, 2019a) Under perioden 

2008 − 2019 minskade produktionskostnaderna för vindkraft i Sverige med cirka 70 %, vilket gör att 

vindkraft i dag är det billigaste elproduktionsslaget i landet (Energimyndigheten & Naturvårdsverket, 

2021b).  

Den främsta nackdelen med vindkraftsexploatering är, enligt StEM, de många motstående intressen 

som finns kring vindkraftsetableringar och svårigheten att få tillstånd för nya projekt inom elområde 

3 och 4. Bland annat nämns intressekonflikter med FM som ett problem som kan hindra den 

vindkraftsutbyggnad som behövs. (Energimyndigheten, 2019a) 

StEM anför följande: 

”Här bedömdes framför allt möjligheten att få nya tillstånd som avgörande. 

Fortfarande är bedömningen att det är svårt att få nya tillstånd för havsbaserad 

vindkraft med utgångspunkt från havsplanerna där energiproduktion varit 

nedprioriterad, vilket främst beror på konflikter med Försvarsmaktens intressen. 

Försvaret ser idag få möjligheter till samexistens mellan vindkraft och deras 

intressen och har därför en mycket restriktiv hållning till nya tillstånd. Utan några 

främjande åtgärder bedöms därför potentialen som låg.”  

(Energimyndigheten, 2019a, s. 95)  

Utöver dessa faktorer lyfter StEM även utmaningar relaterade till tillståndsprocessen som frågor 

som måste adresseras. Från att ett projekt börjar planeras till dess att det är i drift tar det i 

normalfallet 5–10 år, och ibland längre än så, varför den förutspådda utbyggnaden behöver inledas 

inom en snar framtid. (Energimyndigheten, 2019a) 

 

Elproduktionen i landet bedöms öka för att… 

Även elproduktionen ser ut att öka framöver. Enligt StEM:s bedömningar uppskattas den svenska 

elproduktionen uppgå till som lägst knappt 220 TWh år 2050. Med en högre elektrifieringsgrad 

bedömer StEM att elproduktionen behöver öka till dryga 280 TWh år 2050 (Energimyndigheten, 

2021). WSP beräknar att Sveriges totala elproduktion år 2045 kommer att uppgå till 230 TWh, varav 

120 TWh utgörs av vindkraft, i det scenario som utpekas som mest sannolikt (WSP, 2021). 

 

…möta den växande elanvändningen 

Fram till år 2050 förväntas elanvändningen öka. Beroende på vilka antaganden som görs ser 

utvecklingen olika ut. I StEM:s senaste prognoser (Energimyndigheten, 2021) varierar 

uppskattningen mellan 170 och drygt 230 TWh år 2050.  Den stora skillnaden mellan dessa scenarier 

rör industrins elektrifiering, där osäkerheter kring den tunga industrins elektrifiering gör det svårt att 

förutsäga exakt hur elbehovet kommer att utvecklas framåt i tiden. (Energimyndigheten, 2021) 

Fossilfritt Sverige uppskattar i sin publikation Färdplan el (Fossilfritt Sverige & Energiföretagen 

Sverige, 2020) att Sverige kommer ha en elanvändning av 190 TWh år 2045. Även WSP har 

uppskattat det framtida elbehovet. I den nyligen publicerade rapporten Brister, beslut och balans i 

elsystemet (WSP, 2021) uppskattar de att Sveriges elanvändning kommer att ligga någonstans 

mellan 215–275 TWh år 2045. Liksom StEM:s uppskattningar beror osäkerheten på 
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elektrifieringsviljan inom industrin samt hur stor den svenska vätgasproduktionen blir framöver 

(WSP, 2021). 

 

3.4 Sveriges totalförsvar – vad avser det egentligen? 

Totalförsvaret är ett samlingsbegrepp för all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för 

krig och består av två delar: militärt och civilt försvar. Den militära delen utgörs av Försvarsmakten 

och det civila försvaret utgörs av ett större antal aktörer såsom myndigheter, regioner och 

kommuner. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2021b) 

 

 Försvarsmakten utgör Sveriges militära försvar  

Det militära försvaret utgörs av FM och har som huvudsakligt uppdrag att skydda landet från hot och 

bevara dess frihet. Försvarets uppdrag regleras med hjälp av lagar och förordningar samt 

regleringsbrev, vilket beskrivs i kap. 5.3 respektive kap. 5.2.2. (Försvarsmakten, u.å.c.) 

 

 Det civila försvaret inkluderar samhällets alla viktiga funktioner 
Det civila försvaret omfattar alla delar av samhället och har till syfte att dels stabilisera och 

upprätthålla samhällets funktioner, dels att bistå det militära försvaret i händelse av krig 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2021b). Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) ansvarar för att företräda det civila försvarets behov, exempelvis i frågor som rör 

resursfördelning mellan totalförsvarets olika delar (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

2021a). 

Viktiga funktioner som det civila försvaret värnar och ansvarar för i tid av krig eller höjd beredskap är 

bland andra energiförsörjning, sjukvård, livsmedelsförsörjning och dricksvattentillgång 

(Försvarsdepartementet, 2017b). 

 

3.5 Områden av nationell betydelse pekas ut som riksintresseområden 

I följande kapitel beskrivs lagstiftningen angående mark- och vattenanvändning samt hur den 

regleras genom riksintressen. 

 

 Miljöbalken reglerar hur marken används 

I 1 kap. 1 § MB fastslås lagens syfte, vilken är ”att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö” (1 kap. 1 § MB). Hur 

detta övergripande syfte kopplas till mark- och vattenanvändning preciseras i 3 kap. 1 § MB: 

”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka 

områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 

föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från 

allmän synpunkt god hushållning.” 

(3 kap. 1 § MB) 
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I Regeringens proposition 1997/98:45, del 2 (Miljödepartementet, 1997), vilken beskriver hur MB 

ska tillämpas, görs följande förtydligande:  

”Vid bedömningen av den lämpligaste användningen av ett område bör alltid 

möjligheten att samtidigt utnyttja ett område för olika verksamheter undersökas”  

(Miljödepartementet, 1997, s. 30)  

Det yttersta ansvaret för att ovanstående regleringar efterföljs ligger på kommunerna och 

formaliseras i deras översiktsplaner (Boverket, 2017b). Översiktsplanen beskriver hur kommunens 

mark- och vattenområden ska användas, både i närtid och hur användningen ska utvecklas framöver. 

I översiktsplanerna ska även nationella intressen beaktas, vilka redovisas i form av riksintressen. 

(Boverket, 2020b) Det finns totalt 12 sektorsmyndigheter som ansvarar för att konkretisera och 

precisera riksintressen enligt 3 kap. 5–9 §§ MB inom sina respektive verksamhetsområden. I den 

kommunala planeringen företräds statens samlade intressen av berörd LST genom att denna lämnar 

underlag till kommunen kring vilka riksintressen som föreligger i området. Boverket har i sin tur en 

samordnande roll för myndigheterna inom riksintressesystemet. (Boverket, 2020a) 

 

 Vad definierar ett riksintresseområde? 

Ett riksintresse är ett geografiskt område som anses ha värden och kvaliteter som är av nationellt 

intresse att värna. Kvaliteterna kan vara sådana som ska bevaras, exempelvis höga naturvärden eller 

kulturminnen. Det kan också handla om goda förutsättningar för en viss sorts exploatering eller 

verksamhet, såsom goda vindförhållanden eller fyndigheter för mineralutvinning. En tredje sorts 

riksintressen är områden som redan används av en viss aktör eller inom en viss verksamhet och där 

det finns ett riksintresse av att den verksamheten inte förhindras. Detta gäller exempelvis rennäring, 

yrkesfiske och militärt försvar. (Boverket, 2020a)  

Respektive sektorsmyndighet ansvarar självständigt för att utse och klassificera riksintresseområden. 

Klassificeringen är inte permanent, utan kan revideras ifall ny kunskap kommer fram eller om 

myndighetens bedömning av områdets värde ändras. Detta innebär således att respektive 

sektorsmyndighet har ansvar för att regelbundet se över sina riksintresseanspråk, vilket inkluderar 

att upphäva och revidera anspråk samt ta fram nya om behovet finns. (Boverket, 2017c)  

De områden som sektorsmyndigheterna utser benämns riksintresseanspråk. Ett riksintresseanspråk 

blir inte definitivt förrän det i samband med ny eller förändrad markanvändning (Boverket, 2020a) 

prövas enligt någon av de lagar som finns anknutna till riksintressesystemet, där MB är en av dessa 

(Boverket, 2017a). Först efter att anspråket behandlats under en sådan process kan 

riksintresseanspråket överklagas (Boverket, 2017a).  
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 Reglering av riksintresseområden – vad prioriteras högst? 
Riksintressen regleras i 3 och 4 kap. MB, där 3 kap. MB definierar de riksintressen som är relevanta 

för detta examensarbete. I 3 kap. MB specificeras vilka anspråk som sektorsmyndigheterna kan göra 

på områden som de anser är av särskild vikt. Exempelvis kan StEM på detta vis peka ut områden i 

Sverige som är av extra intresse för vindkraftsproduktion (Boverket, 2013).  

”Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell 

produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, 

vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 

som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

anläggningarna.” 

(3 kap. 8 § MB) 

I flera av MB:s paragrafer används uttrycket ”påtagligt försvåra”. Vad som avses med 

uttrycket är att bagatellartad påverkan utesluts. De åtgärder som åsyftas är sådana som kan 

ha en bestående negativ inverkan, eller som tillfälligt kan ha en mycket stor negativ 

påverkan, på det aktuella intresset. (Miljödepartementet, 1997)  

Försvarsintressen regleras i MB på samma sätt som energiintressen. 

”Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. 

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets 

anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 

eller utnyttjandet av anläggningarna.” 

(3 kap. 9 § MB) 

Områden av intresse för totalförsvarets militära del delas av FM in i två kategorier: 

områden av betydelse (3 kap. 9 § första stycket MB) och riksintresseområden (3 kap. 9 § 

andra stycket MB). Somliga av Försvarsmaktens riksintresseområden är säkerhetsklassade 

och bakgrunden till varför de utnämnts som riksintresse är därför inte offentlig. 

(Försvarsmakten, 2020) 

När två eller fler riksintresseanspråk överlappar varandra och anses vara oförenliga i en 

prövningsprocess reglerar MB hur avvägningen mellan dessa ska göras. 

”Om ett område enligt 5–8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall 

företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig 

hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området 

eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges 

företräde. 

Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot bestämmelserna i 4 kap.” 

(3 kap. 10 § MB) 

Företrädet avser totalförsvarets militära intressen (Miljödepartementet, 1997), vilka då ges 

företräde framför exempelvis riksintresse vindbruk. 
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 Försvarsmaktens intresseområden – däribland riksintressen  
FM ansvarar för att redovisa vilka områden som bedöms vara av riksintresse för totalförsvarets 

militära del och företräder i dessa sammanhang samtliga myndigheter inom försvarssektorn, vilka 

bland andra inkluderar Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets Radioanstalt (FRA) och 

Försvarets Materielverk (FMV) (Försvarsmakten, 2019a). 

Som nämndes tidigare delar FM in områden av intresse för totalförsvarets militära del i två 

kategorier: områden av riksintresse och områden av betydelse. Därtill definierar FM så kallade 

påverkansområden som speglar den omgivningspåverkan som deras riksintressen respektive 

områden av betydelse ger upphov till. (Försvarsmakten, 2019a) Fortsättningsvis kommer FM:s 

intresseområden fungera som ett samlingsbegrepp för FM:s riksintressen, områden av betydelse och 

påverkansområden6.  

FM har både öppna riksintresseanspråk och riksintressen som av sekretesskäl inte kan redovisas 

öppet (Försvarsmakten, 2019a). Områden av riksintresse för totalförsvarets militära del omfattar 

bland andra skjut- och övningsfält, sjöövningsområden, flygplatser samt tekniska system och 

anläggningar. Gemensamt för dessa är att de på olika sätt bedöms utgöra viktiga förutsättningar för 

att FM ska kunna uppnå den förmåga som Riksdag och Regering beslutat om. Området eller 

funktionen som riksintresset avser kan exempelvis vara av stor vikt vid skarpa insatser eller för att 

träna, öva och utbilda personal. (Försvarsmakten, 2020) FM behöver kunna säkerställa att även 

påverkansområdena, och indirekt riksintresseområdena, inte riskerar att skadas påtagligt vid 

förändrad eller ny exploatering, varför FM granskar planer och lovansökningar även inom dessa 

områden. Ett påverkansområde identifieras således för att förenkla bedömningen av vad som kan 

medföra påtaglig skada på riksintresset. (Försvarsmakten, 2019a) 

Vilken typ av exploatering som inom ett påverkansområde kan innebära risk för påtaglig skada på 

riksintresset går inte att definiera på förhand, eftersom det beror på lokala förutsättningar i 

respektive ärende. Exempel på faktorer som granskas kan vara buller, fysiska hinder eller 

elektromagnetisk störning. På grund av att nödvändig information för området i fråga kan omfattas 

av försvarssekretess är det endast FM som kan bedöma huruvida ett ärende riskerar att påtagligt 

skada ett militärt riksintresse. (Försvarsmakten, 2019a)  

FM beskriver i sin publikation Riksintressen för totalförsvarets militära del i Blekinge 2019 

(Försvarsmakten, 2019a) den juridiska skillnaden mellan riksintressen och områden av betydelse, 

enligt citatet nedan. Samma formulering återfinns även i andra publikationer avseende deras 

riksintressen i landet (Försvarsmakten, 2019b).  

”Riksintressen för totalförsvarets militära del omfattas av 3 kap. 10 § Miljöbalken, 

som säger att ett riksintresse för totalförsvarets militära del skall ges företräde vid 

en avvägning mellan oförenliga riksintressen. Områden av betydelse för 

totalförsvarets militära del omfattas inte av det företrädet och är således att 

likställa med andra områden av betydelse.”  

(Försvarsmakten, 2019a, s. 5) 

 
6 FM:s områden av betydelse inkluderar vissa hamnar och övningsfält samt lågflygningsområden med 
tillhörande påverkansområde (Arnesson, u.å.). Endast en liten del av ett av lågflygningsområdena berör 
havsområdet. Detta område täcks emellertid in av FM:s riksintresseområde till havs (Länsstyrelsen Västra 
Götaland, u.d.), vilket medför att FM:s områden av betydelse inte kommer att beröras inom ramarna för 
examensarbetet. Däremot kommer MB:s definition av områden av betydelse att beröras varför begreppet 
kommer användas i juridiska sammanhang och resonemang. 
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Som en del i arbetet med att ta fram en nationell strategi för hållbar vindkraft har FM formulerat 

vägledningar för möjligheten till samexistens mellan vindkraft och försvarsintresset. Detta 

presenterar FM i PM – Vägledningar vindkraft (Arnesson, u.å.) där de specificerar inom vilka 

områden det finns utrymme för samexistens med vindkraft och inom vilka det inte finns det. 

Generellt kan sägas att FM anser att det inte finns utrymme för samexistens inom deras 

riksintresseområden och stoppområden, medan det behöver prövas i respektive ärende om det är 

fråga om ett påverkansområde (Arnesson, u.å.).   

 

 Riksintresseområden för energiproduktion 
StEM är ansvarig myndighet för att definiera riksintresseområden som anses vara av nationell 

betydelse för energiproduktion, exempelvis storskalig vindkraftsproduktion. Detta benämns 

riksintresse vindbruk. För att ett område till havs ska få denna klassificering krävs en del 

förutsättningar. Området ska bland annat vara större än 15 km2 och med ett maximalt djup om 35 

meter. Gällande vindförutsättningarna i området ska medelvinden vid 100 m ovanför havsytan vara 

minst 8,0 m/s. (Energimyndigheten, 2020d) 

 

 Riksintressesystemet är föremål för viss kritik 
Avvägning mellan motstående riksintressen ska göras i enlighet med 3 och 4 kap. MB. Boverket, vilka 

har en samordnande roll inom riksintressesystemet, tycker emellertid att det finns brister i hur det 

fungerar idag. I publikationen Slutredovisning av uppdrag angående tillämpningen av miljöbalkens 

bestämmelser om riksintressen (2017) framhåller Boverket att regleringen kring totalförsvarets 

intressen är för oprecist formulerad. Boverket framhåller bland annat att dialog kring avvägningar 

inte kan genomföras på ett konstruktivt vis eftersom många av FM:s riksintressen är hemliga. 

Myndigheten anser att detta är problematiskt och att det därför behövs tydligare kriterier för hur 

sekretessbelagda riksintressen ska hanteras för att möjliggöra en diskussion kring dem utan att delge 

känslig information. Även StEM:s anspråk får viss kritik i publikationen. Boverket menar att StEM inte 

är tillräckligt precisa i sina anspråk, exempelvis definieras inte vad ”särskilt goda förutsättningar för 

vindkraft” innebär. (Boverket, 2017c) 

Fossilfritt Sverige och Energiföretagen Sverige riktar i sin rapport Färdplan el (Fossilfritt Sverige & 

Energiföretagen Sverige, 2020) kritik mot hur tillståndsprocessen för vindkraft ser ut. Författarna till 

rapporten menar att avvägningen mellan försvars- och energiintressen idag görs på ett sätt som 

motarbetar måluppfyllnad och hållbar utveckling. Därför vill de se ett mer fokuserat arbete från 

Försvarsmaktens håll kring hur samexistens mellan försvarsintressen och vindkraft kan nås. 

Dessutom efterfrågar Fossilfritt Sverige och Energiföretagen Sverige ett större hänsynstagande till 

områden som pekats ut som lämpliga för vindkraftsetablering till havs, eftersom deras uppfattning 

är att detta inte beaktas idag. (Fossilfritt Sverige & Energiföretagen Sverige, 2020) 
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4 Tillståndsansökan för havsbaserad vindkraft 

Sveriges etableringssystem för vindkraft baseras på att varje vindkraftsprojektör projekterar samt 

söker erforderliga tillstånd för den verksamhet som de önskar bedriva. Processen kring att ansöka 

om tillstånd för att uppföra vindkraftverk skiljer sig åt beroende på om projektet är lokaliserat på 

land eller till havs (Energimyndigheten, 2019b). Generellt kan sägas att processen är lång och 

omfattande; i snitt tar det ungefär tio år från att projekteringen inleds till idrifttagande 

(Energimyndigheten, 2018). Eftersom examensarbetet endast berör havsbaserad vindkraft är det 

tillstånden som krävs för specifikt detta som kommer att beskrivas i följande kapitel.  

 

4.1 Vilka tillstånd behövs för att uppföra havsbaserade vindkraftsetableringar? 

Vilka tillstånd som erfordras för uppförande av vindkraftverk till havs skiljer sig åt mellan 

etableringar i Sveriges sjöterritorium och Sveriges ekonomiska zon. Sjöterritoriet omfattar inre 

vatten, så som sjöar och hav innanför riksgränsen, samt territorialhavet, vilket sträcker sig 12 

nautiska mil7 från kusten. (Energimyndigheten, 2020g) Utanför territorialhavet ligger den 

ekonomiska zonen, vilken gränsar mot andra staters ekonomiska zoner (Energimyndigheten, 2020f). 

Detta illustreras nedan i figur 2.  

 

Figur 2. Illustration av Sveriges vatten och dess olika kategorier: inre vatten, territorialhav och ekonomisk zon. I bilden syns 
också kustlinjen och baslinjen. Detta begrepp aktualiseras i kap. 5.1 angående havsplaneområdet. 

Ansökan om vindkraftsetablering till havs prövas dels som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. MB, 

dels som vattenverksamhet enligt 11 kap. MB (Energimyndigheten, 2020i). Till ansökan ska bifogas 

en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som redogör för den miljöpåverkan som verksamheten 

kommer medföra i området (Naturvårdsverket, u.å.a.). Därtill behöver verksamhetsutövaren – i det 

här fallet vindkraftsprojektören – söka rådighet hos Kammarkollegiet, vilket ger denne rätt att 

förfoga över vattenområdet i fråga (Energimyndigheten, 2020e) samt tillstånd enligt 

kontinentalsockellagen (SFS 1966:314) för undersökning av havsbotten och nedläggning av ledningar 

(Energimyndigheten, 2020f). 

 
7 Motsvarande cirka 22,2 km. 
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För att ansluta vindkraftsparken till elnätet behövs tillstånd att uppföra en ny ledning för detta – så 

kallad nätkoncession, vilket söks hos Energimarknadsinspektionen (Energimyndigheten, 2020b). 

Vindkraftverk kan påverka radio- och TV-kommunikation såväl som radarutrustning negativt. På 

grund av detta behöver underlag inhämtas från Post- och Telestyrelsen (PTS) angående hur 

radiomiljön ser ut i det planerade området, vilket används som underlag i tillståndsbedömningen för 

att avgöra huruvida vindkraftverken kan störa viktiga radiofunktioner, både civila och militära. För 

radarutrustning finns en skyddszon på 5 km radie runt stationen. Detta eftersom vindkraftverk kan 

orsaka oönskade radarekon som påverkar eller rent av stör ut signalen. Inga vindkraftverk får 

uppföras inom skyddszonen. (Energimyndigheten, 2020c) 

 

4.2 Vem prövar ärenden om havsbaserade vindkraftsetableringar? 

Tillstånd för havsbaserad vindkraft prövas – till skillnad från landbaserade etableringar – vid någon 

av landets fem mark- och miljödomstolar (Energimyndigheten & Naturvårdsverket, 2021b). I de fall 

där vindkraftsprojektet är beläget inom den ekonomiska zonen krävs därtill tillstånd enligt lagen om 

Sveriges ekonomiska zon (SFS 1992:1140), vilket utfärdas av Regeringen (Energimyndigheten, 2020f). 

Även i de fall då projekteringen berör ett annat intresse av synnerlig vikt, som exempelvis 

totalförsvarsintresset, ska ärendet med eget yttrande från MMD lämnas till Regeringen för prövning 

(21 kap. 7 § andra stycket MB).  

Tillstånd för vindkraftsetableringar inom territorialhavet får endast medges om berörd kommun 

tillstyrkt ansökan. Det finns dock möjlighet för Regeringen att ge verksamheten tillstånd även utan 

kommunens tillstyrkan ifall verksamheten anses vara av nationell betydelse. (Energimyndigheten, 

2020a) Vindkraftsetableringar belägna i den ekonomiska zonen ligger utanför kommunernas gränser, 

varför dessa projekt inte kräver kommunal tillstyrkan (Energimyndigheten, 2020f). 

 

4.3 Försvarsmaktens roll inom tillståndsprocessen för havsbaserad vindkraft 

Höga objekt riskerar att påverka totalförsvarets intressen, varför FM är remissinstans vid 

tillståndsprövning för vindkraftverk. En remiss till FM krävs för objekt högre än 20 meter utanför 

sammanhållen bebyggelse, och för objekt högre än 45 meter inom samlad bebyggelse. I remisskedet 

företräder FM hela totalförsvarets militära del och svarar därför även för FRA:s, FOI:s och FMV:s 

riksintressen. Vissa av dessa intressen är sekretessbelagda och kan därför inte redovisas öppet. 

(Försvarsmakten, u.å.b.) Med anledning av detta bör en första remiss sändas till FM redan tidigt i 

planeringsprocessen för ett vindkraftsprojekt. Detta kallas för remiss i tidigt skede och ger FM 

möjlighet att yttra sig om huruvida det planerade projektet exempelvis skulle hamna i konflikt med 

FM:s sekretessbelagda intressen. Beskedet som ges i tidigt skede bör ses som preliminärt och vid en 

kommande prövning behöver ett nytt yttrande från FM inhämtas (Energimyndigheten, 2020h). 

FM yttrar sig även i egenskap av statlig myndighet och sektorsmyndighet i tillståndsprocessen för 

vindkraft. Det är först när ansökan är inlämnad till prövande instans som denna möjlighet ges. 

(Energimyndigheten, 2020a) 
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4.4 Fler aspekter för projektörer att beakta 

Projektörerna har flera olika parametrar att ta hänsyn till när de identifierar lämpliga 

lokaliseringsalternativ för havsbaserad vindkraft. Utöver att beakta befintliga intressen inom 

området är även vindförhållanden, vattendjup och anslutningsmöjligheter till elnätet viktiga 

aspekter att beakta (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b). Det variabla elpriset är ytterligare en 

parameter som påverkar var projektörer väljer att etablera nya projekt (Energimyndigheten & 

Naturvårdsverket, 2021b). Allt som allt krävs det att förutsättningarna är sådana att etableringen blir 

ekonomiskt lönsam (Energimyndigheten, 2018).   

 

4.5 Samexistens mellan två verksamheter kan möjliggöras genom anpassningar, 

åtgärder och villkorade tillstånd 

Tillstånd till miljöfarlig verksamhet – dit vindkraftsetableringar räknas – är i normalfallet förknippade 

med ett antal villkor rörande olika miljöfaktorer. Dessa villkor utdöms för att minska verksamhetens 

påverkan på den omkringliggande miljön. (Sveriges domstolar, 2020) Villkoren kan vara i form av 

krav på en viss teknik eller hur driften ska gå till. Oftast utdöms villkor i form av begränsningsvärden 

som anger begränsningar i exempelvis bullernivåer eller utsläppsvärden. Utformningen av villkoren 

grundar sig på bestämmelser i 2 och 22 kap. MB. (Naturvårdsverket, 2021b) Utöver villkor som berör 

uppförande och drift förekommer även villkor i tillståndet som ålägger verksamhetsutövaren att 

kompensera för en ofrånkomlig negativ påverkan på andra intressen. Detta kallas för 

kompensationsåtgärder och appliceras ofta i relation till artskydd eller andra höga naturvärden i 

prövningen (Naturvårdsverket, 2016) men skulle likväl kunna beröra tekniska anläggningar. Tillstånd 

innehållande villkor, vilka ålägger vindkraftsprojektörer att vidta åtgärder som säkerställer att FM:s 

verksamhet inte påverkas negativt, benämns villkorade tillstånd (Odell, et al., 2021).  

 

 Tekniska möjligheter att minimera och kompensera påverkan på väderradar 
StEM beskriver i sin avrapportering av deluppdrag 5 från 2014 års regleringsbrev (Alfrost, 2014) en 

studie som utförts angående vindkraftsverks påverkan på väderradar på Gotland. Studien utfördes 

med anledning av att goda förutsättningar fanns för en storskalig vindkraftsutbyggnad, vilken i det 

berörda området begränsades kraftigt av försvarsintressen, närmare bestämt en väderradarstation. 

Avsikten med studien var att kartlägga hur storskalig vindkraftsutbyggnad skulle kunna genomföras, 

samtidigt som påverkan på väderradarn minimerades. Målet med studien var att kartlägga möjliga 

platser dit radarstationen kunde flyttas, alternativt platser för uppförande av en ytterligare 

radarstation – en så kallad kompletteringsradar – som skulle täcka upp för påverkan på den 

ursprungliga radarutrustningen. Utredningen visade att det i 70 % av de områden som pekats ut som 

lämpliga för vindbruk gick att hitta nya lokaliseringar för radarstationen som möjliggjorde 

uppförande av vindkraft i området. Den genomförda studien kompletterades senare med en 

fördjupad studie där effekterna av omlokalisering av radar samt en mer detaljerad undersökning av 

lämpliga placeringar undersöktes. I denna uppföljande studie konstaterades att hela 95 % av fallen 

med konflikt mellan väderradar och vindkraftsutbyggnad kunde lösas genom uppförande av 

kompletterande radarutrustning på strategiskt utvalda platser. Detta gällde oavsett höjd på 

vindkraftverken och deras placering inom respektive projektområde. (Alfrost, 2014)  
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 Villkorade tillstånd inom vindkraftsprojekt 
Det finns exempel på när vindkraftsprojektörer ålagts att kompensera FM för påverkan på deras 

verksamhet. Ett urval av dessa presenteras nedan. 

 

Försvarsmakten kompenseras ekonomiskt av Vattenfall för att åtgärda påverkan på teknisk utrustning 

Ett konkret exempel som rör kompensation mellan vindkraftsprojektör och FM gäller ett av 

Vattenfalls havsbaserade vindkraftsprojekt. År 2006 utfärdade Regeringen tillstånd för Vattenfall att 

uppföra en vindkraftpark på Kriegers flak, vilket ligger inom Sveriges ekonomiska zon. Etableringen 

skulle innebära störningar för FM på deras radiokommunikationsanläggningar samt påverka 

Försvarets radioanstalt i dess signalspaning. I beslutet från Regeringen lades därför ett krav på 

Vattenfall att kompensera dessa störningar gentemot FM, motsvarande en summa på 70 miljoner 

kronor. Kompensationen handlade om att bekosta ny teknik för att hantera de av vindkraftsparken 

inducerade signalspaningsstörningarna samt att bekosta uppförandet av nya radarstationer för att 

garantera bibehållen havsövervakningsförmåga. (Regeringen, 2006) 

 

Bygdepeng – förankring i lokalsamhället eller förklädd muta? 

För att kompensera ingrepp i närområdet till en vindkraftsetablering kan vindkraftsbolagen på eget 

initiativ betala ut så kallad bygdepeng. Detta görs frivilligt av vindkraftsbolagen som ett sätt att 

stödja lokalsamhället och summan sätts normalt till ungefär en procent av bruttointäkterna för den i 

parken producerade elen. (Andersson, u.å.)  Kritiker menar emellertid att det är en förklädd muta för 

att blidka skeptiker och motivera kommunen att lämna sin tillstyrkan till projektet (Carlén, 2012). 

 

4.6 Vilka är anledningarna till att vindkraftsetableringar nekas tillstånd?  

I rapporten Nulägesbeskrivning – vindkraftens förutsättningar (Energimyndigheten & 

Naturvårdsverket, 2021b) redovisar StEM och NVV statistik över såväl landbaserade som 

havsbaserade vindkraftsetableringar8 mellan åren 2014 och 2019. Statistiken redovisas dels utifrån 

det totala antalet vindkraftverk, dels utifrån tillstånd för projekt, där ett projekt kan avse allt från ett 

till flera hundra vindkraftverk. Av denna anledning blir statistiken som baseras på antalet 

vindkraftverk mer representativ i förhållande till installerad effekt, varför denna kommer 

presenteras nedan. 

Statistiken som StEM och NVV tagit fram visar att 46 % av alla vindkraftverk avslogs under perioden 

2014–2019. Av de verk som avslogs var intressekonflikter med FM avslagsgrund i 39% av fallen. 

Detta betyder att av samtliga vindkraftverk som genomgick prövning under åren 2014–2019, avslogs 

18 % på grund av intressekonflikter med FM. Detta kan jämföras med 9 % på grund av det 

kommunala vetot och 4 % på grund av artskydd. (Energimyndigheten & Naturvårdsverket, 2021b)  

Avseende specifikt havsbaserad vindkraft har Jan Darpö, professor emeritus i miljörätt vid Uppsala 
Universitet, i rapporten Vem fick lov? sammanställt vindkraftsprojekt där slutgiltigt besked för 
tillståndsansökan gavs mellan åren 2014–2018. Darpö noterar att det finns ett begränsat antal 
projekt att basera statistiken på, men att han utifrån de tio projekt som granskas i rapporten kan 
konstatera att FM utgör en betydande avslagsgrund för havsbaserad vindkraft i Sverige. Vidare 
konstaterar han att FM säger nej till vindkraftsetableringar i stora delar av Östersjön och delar av 
Västerhavet. (Darpö, 2020)  

 
8 Antalet havsbaserade vindkraftsetableringar är en bråkdel i jämförelse med landbaserade under perioden 
(Darpö, 2020). 



25 
 

5 Statliga strategier för att öka vindkraftsutbyggnaden till havs  

För att möjliggöra en ökad etablering av havsbaserad vindkraft använder staten olika strategiska 

medel och metoder. I detta kapitel presenteras de verktyg som är relevanta för en ökad 

vindkraftsutbyggnad till havs.  

 

5.1 Havsplaner – en kartläggning över Sveriges vattenområden 

HaV har på uppdrag av Regeringen tagit fram förslag till havsplaner 

som ska gälla för Sveriges havsområden. Havsplaneområdet börjar 

en nautisk mil (1 852 m) utanför den svenska baslinjen9 och 

sträcker sig hela vägen till gränsen mot fritt hav eller ett 

angränsande lands ekonomiska zon (se figur 2 i kap. 4.1). 

Planområdet inkluderar därmed den största delen av Sveriges 

territorialhav och hela den ekonomiska zonen. (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019b) Planområdet illustreras i figur 3, där 

de olika färgerna representerar havsplanernas tre delområden 

(dessa beskrivs mer i kap. 5.1.3 nedan). 

Arbetet med havsplanerna utförs inom ramarna för EU:s 

ramdirektiv för havsplanering, vilket säger att alla EU:s kustländer 

ska ha antagna havsplaner senast 31 mars 2021 (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019b). Havsplanerna som behandlas i 

examensarbetet utgår från planunderlaget som HaV lämnade till 

Regeringen i december 2019. Planerna ligger fortfarande för 

beredning hos Regeringskansliet10.  

 

 

 

 

 Syfte och användning av havsplanerna 
Det finns flera syften med havsplaner. Generellt ska havsplanerna ge vägledning kring vad som är 

den bästa användningen av havet och på så vis bidra till att uppnå en hållbar utveckling inom 

Sveriges vattenområden. Detta görs genom avvägningar om vilket eller vilka intressen som utgör 

mest lämpliga användning av ett specifikt havsområde. Syftet med havsplanerna är därtill att 

möjliggöra för olika havsverksamheter att kunna utvecklas samtidigt som de näringspolitiska, sociala 

och generella miljömålen förenas. Detta genom att planerna ska fungera vägledande för nationella 

myndigheter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. 

Planerna ämnar även främja samexistens mellan olika aktörer och intressen på de svenska vattnen.  

De utgår därför från vilken eller vilka användningar som har företräde och vilken anpassning som 

 
9 Baslinjen följer lågvattenlinjen längs med kusten och ligger till grund för exempelvis sjökort (Sjöfartsverket, 

2021). 
10 Anna Ahlén, Ämnesråd vid Naturmiljöenheten på Miljödepartementet, mejlkontakt 7 oktober 2021. 

Figur 3. Översiktskarta över Sveriges 
havsplaneområden. Ljusblå avser 
Bottniska viken, mellanblå Västerhavet 
och mörkblå Östersjön. (Havs- och 
Vattenmyndigheten, 2019) Bilden är 
publicerad med tillstånd. 
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behövs för att möjliggöra samexistens verksamheterna emellan. På så vis har HaV för avsikt att 

undanröja och/eller synliggöra intressekonflikter. (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b) 

 

 Arbetet med havsplanerna 
I arbetet med havsplanerna har HaV haft löpande dialog med ett stort antal aktörer aktiva i svenska 

vatten. Detta har inkluderat myndigheter, kommuner, regioner, intresseorganisationer och företag. 

Förslaget som bearbetats fram har lämnats på samråd, omarbetats utifrån inkomna synpunkter och 

därefter skickats ut för granskning igen innan det slutgiltiga förslaget till Regeringen togs fram. 

Gällande vindkraft i havsplanerna har StEM företrätt energiintresset som helhet i grundarbetet till 

planförslaget. Ett antal vindkraftsprojektörer har deltagit genom att ta del av samrådsmaterial och 

där inkommit med sina synpunkter på arbetet i form av remissvar. (Havs- och vattenmyndigheten, 

2019b) 

För att hålla planerna aktuella avser HaV att uppdatera dem åtminstone vart åttonde år, eller oftare 

om så efterfrågas. På detta vis ska planerna vara representativa utifrån möjligheterna med dagens 

tillgängliga teknik. De avvägningar som gjorts mellan olika intressen kan även följas upp och 

utvärderas. (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b) 

 

 Havsplanernas upplägg 
Planunderlaget består av tre planer: en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet 

(se figur 3 för översiktsbild). Planen utgörs av kartor där lämplig användning av havet anges för olika 

havsområden (se figur 4 nedan för exempel), kompletterat med vägledande text kring hur 

avvägningar gjorts och vilka intressen som existerar inom respektive område. I många fall kan fler än 

en användning förekomma inom ett och samma område. 

Följande användningar anges i havsplanerna: elöverföring, energiutvinning, försvar, generell 

användning, kultur, natur, rekreation, sandutvinning, sjöfart och yrkesfiske. Varje användning 

representeras av en bokstav. Den användning som havsplanerna anger som mest lämpad för 

respektive vattenområde benämns med versal. Mer än en användning kan anges för samma område 

och i de fallen har samtliga samma grad av företräde framför annan användning. Anges flera versaler 

för ett och samma område bedöms samexistens dem emellan vara möjlig, men viss anpassning kan 

behövas (se exempelvis Ö260 och Ö265 i figur 4 nedan). I vissa fall kompletteras versalen/-rna med 

gemener, vilka representerar att särskild hänsyn ska tas till intresset som gemenen representerar (se 

exempelvis område Ö247 och Ö262 i figur 4 nedan). Områden som anses lämpliga för 

energiutvinning benämns i havsplanerna med bokstaven E. På flertalet ställen i planförslaget åtföljs E 

av gemenerna f eller n, vilket betyder att särskild hänsyn ska tas till totalförsvarsintressen (f) 

respektive höga naturvärden (n). Områden där totalförsvarsintressen fått företräde representeras på 

motsvarande vis av bokstaven F. De områden där ingen specifik användning givits företräde 

benämns som generella, så kallade G-områden (G). (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b)  
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Figur 4. Utsnitt av Plankarta havsområde Södra Östersjön. I figuren illustreras hur havsplanerna delas in i områden där olika 
användningar angetts och hur de representeras. (Havs- och Vattenmyndigheten & Lantmäteriet, 2019). Bilden är publicerad 
med tillstånd. 

 

 Vindkraft i havsplanerna 
I planförslaget som HaV lämnat till Regeringen har ytterst få11 av StEM:s utpekade 

riksintresseområden för vindbruk inkluderats som områden specifikt avsedda för energiutvinning (E). 

I de flesta fall beror detta på att områdena även utgjort intresse för totalförsvaret, men det 

förekommer även ställen där höga naturvärden givits företräde. (Havs- och vattenmyndigheten, 

2019b) HaV har under planeringsprocessen, i samarbete med StEM, tagit fram förslag på ytterligare 

områden som skulle kunna vara lämpliga för vindbruk, vilka benämns utredningsområde 

energiutvinning (Eutr) i planunderlaget. (Havs- och vattenmyndigheten, 2019c) Trots detta bedöms 

havsplanerna endast möjliggöra 23–31 TWh årlig elproduktion till havs, vilket inkluderar befintliga 

och tillståndsgivna vindkraftsparker. Bedömningen kan jämföras med de 50 TWh som StEM 

uppmanade HaV att möjliggöra för i planunderlaget. (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b) 

Havsplanerna ämnar behandla överlappande intressen utifrån rådande bestämmelser och 

lagstiftning. Deras avvägningar mellan oförenliga riksintresseanspråk görs därmed utifrån 3 kap. 10 § 

MB, vilket kommer analyseras vidare i kap. 8.4. I havsplanernas områden med användning försvar (F) 

inkluderas FM:s riksintresseanspråk inom havsplaneområdena (sjöövningsområden) och 

påverkansområden för riksintresseanspråk som finns utanför havsplaneområdena (exempelvis 

tillhörande skjutfält nära kusten). I avvägningarna som görs inom havsplaneringen inkluderas även 

riksintresseanspråk för totalförsvaret som omfattas av sekretess, men dessa redovisas inte närmre. I 

havsplaneringsprocessen har försvarsintresset och energiutvinning visat sig vara oförenliga i flera 

områden, eftersom FM:s bedömning varit att försvarsintresset riskerar att påverkas negativt. För att 

komma runt detta och möjliggöra en utökad etablering av havsbaserad vindkraft föreslår HaV att en 

utredning tillsätts för att studera hur vindkraft ska kunna etableras samtidigt som förutsättningarna 

för säkerhet och försvar bibehålls. (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b)  

 
11 Totalt har sju områden av riksintresse för vindbruk inkluderats i havsplanerna. Tre av dessa avser redan 
tillståndsgivna projekt, varav ett är i drift. Övriga områden som angetts för användning energiutvinning i 
förslaget är framtagna under havsplaneprocessen, baserade på kommunala översiktsplaner eller på pågående 
projekt som drivs i området. (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b)   
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I havsplaneunderlaget är avvägningen försvar framför energiutvinning extra påtaglig i planområde 

Östersjön. Flera områden som i tidigare versioner av planunderlaget pekades ut för användning 

energiutvinning blev efter samråd tillbakadragna till förmån för användning försvar. (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019b) Avseende elområde 412, vilket är fokusområde för denna rapport, 

motsvarar områden med användning försvar (F) knappt 19 % av vattenområdet, medan områden 

med användning energiutvinning (E) utgör 0,01 % och områden med användning utredningsområde 

energiutvinning (Eutr) 0,9 %. Fördelningen är representativ även för landet som helhet13. Statistiken 

inkluderar inte ytor där hänsyn ska tas till andra intressen, alltså de efterföljande gemenerna. 

(Johannesson, 2021) Samtliga områden benämnda med E eller Eutr i förslaget till havsplaner har 

efterföljande gemener av f, n eller dem båda. (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b) 

 

 Respons på Havs- och vattenmyndighetens presenterade förslag till havsplaner 
StEM har i sina remissvar till HaV varit kritiska till att vindintressen i så stor utsträckning fått stå 

tillbaka för försvarsintressen. De menar att förnybar energiförsörjning är av vikt, inte bara för 

måluppfyllelse, men för totalförsvarets civila del. (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a) StEM 

påpekar att MB visserligen ger företräde till totalförsvarets militära intressen vid oförenliga 

riksintressen, men att det inte är tillräckligt noga utrett huruvida FM:s verksamheter och 

havsbaserade vindkraftsetableringar verkligen är oförenliga (Havs- och vattenmyndigheten, 2019c). 

Genom teknikutveckling och tydligt målinriktat arbete från såväl vindkraftsbranschen som FM menar 

StEM att samexistens mellan verksamheterna kan nås. (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a) 

Ur samanställningen av samrådssvaren utläser vi att även andra aktörer har synpunkter på HaV:s 

bedömning av huruvida samexistens mellan FM och havsbaserad vindkraft är möjlig eller ej. Region 

Skåne och Region Blekinge är två av dessa, vilka påtalar att mer utrymme för energiutvinning bör ges 

i havsplanerna och att det företräde som FM fått genom avvägningarna motverkar Sveriges klimat-

och energipolitiska målsättningar. Även Sveriges kommuner och landsting (numera Sveriges 

kommuner och regioner) påtalar att samplanering bör ske i högre grad mellan berörda 

sektorsmyndigheter. (Havs- och vattenmyndigheten, 2019c) 

Flertalet aktörer uttalar sig emellertid positivt till HaV:s arbete med havsplanerna och det underlag 

som tagits fram. Bland annat FM ställer sig positiva till den dialog som myndigheten har fört med 

HaV under utredningens gång samt att HaV i planförslaget beaktat de risker för skada på 

försvarsintresset som FM påtalat. (Havs- och vattenmyndigheten, 2019c)  

 

5.2 Regleringsbrev – ett sätt för Regeringen att styra myndigheterna 

Samtliga myndigheter får varje år ett regleringsbrev från Regeringen. I regleringsbrevet presenteras 

vilka ekonomiska resurser myndigheten tilldelas samt mål och uppdrag som Regeringen vill att 

myndigheten ska arbeta mot (Regeringskansliet, 2021). Vidare anger regleringsbrevet hur och när 

dessa uppdrag ska rapporteras till RK (Persson, 2011). Myndigheterna tilldelas, förutom 

regleringsbrev, en långsiktig instruktion om myndighetens arbete och utveckling vart fjärde år 

(Regeringskansliet, 2021). 

 

 
12 De vattenområden som ligger i anslutning till elområde 4 och som statistiken från HaV är baserad på är 
Sydöstra Östersjön, Södra Östersjön, Sydvästra Östersjön och Öresund, samt Södra Västerhavet. 
13 För landet som helhet motsvarar samma indelning att F utgör 20 %, E 1 % och Eutr 0,7 % (Johannesson, 2021). 
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 Regleringsbrevens syfte 
Regleringsbreven är ett verktyg för Regeringen att verkställa den av Riksdagen beslutade politiken. 

Syftet med regleringsbreven är att tydliggöra för myndigheten hur verksamheten ska prioriteras och 

hur resurserna ska fördelas. Tillsammans med den långsiktiga instruktionen utgör regleringsbreven 

på så vis myndighetens uppdrag. (Persson, 2011) 

 

 Vindkraft i regleringsbrev avsatta för Försvarsmakten 
Vindkraft berördes första gången i ett regleringsbrev år 2006. FM uppmanades då att delta i 

samrådsprocessen för vindkraftsärenden för att i ett tidigt skede kunna identifiera lämpliga 

lokaliseringsalternativ och på så sätt arbeta mot att möjliggöra mer förnybar elproduktion. 

(Försvarsdepartementet, 2006) Regleringsbrevsuppdragen avseende vindkraft var sedan mer eller 

mindre identiska till och med år 2009. (Försvarsdepartementet, 2008a; 2008b; 2009)  

Först år 2020 berördes återigen vindkraft i ett regleringsbrevsuppdrag efter att miljöfrågor 

sporadiskt nämnts ett par gånger åren däremellan. I samma regleringsbrev nämns ordet samexistens 

för första gången i samband med vindkraft. FM uppdrogs bland annat att analysera jämförbara 

länders erfarenheter av en fungerande samexistens med storskalig vindkraftsutbyggnad. 

(Försvarsdepartementet, 2020a)  

I regleringsbrevet till FM år 2021 är punkterna som berör vindkraft både fler och mer specifika än 

tidigare. Regeringen önskar bland annat att FM redovisar hur de bidrar till samexistens mellan olika 

samhällsintressen inom samma geografiska område samt att FM utreder förutsättningar för att 

använda så kallade villkorade tillstånd. (Försvarsdepartementet, 2021)  

I tabell 1 citeras de regleringsbrevsuppdrag till FM från 2020 och 2021 som bedöms vara mest 

relevanta för examensarbetet.  
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Tabell 1. I tabellen citeras ett antal regleringsbrevsuppdrag till FM från år 2020 och 2021 som berör vindkraft och Sveriges 
energiomställning. Källorna vilka citaten är hämtade från är FM:s regleringsbrev för respektive år, det vill säga  
(Försvarsdepartementet, 2020a) och (Försvarsdepartementet, 2021). 

Regleringsbrev 
till FM år 

Uppdragsrubrik Citat 

2021 Samverkan i 
samhällsplaneringen 

 ”Försvarsmakten ska, mot bakgrund av myndighetens 
kommande tillväxt […] redovisa hur myndigheten bidrar till 
samexistens mellan olika samhällsintressen inom samma 
geografiska områden och samverkar med relevanta 
myndigheter och organisationer i samhällsplaneringen”  
(s. 14) 

Förnybar energi ”Försvarsmakten ska fortsätta att utveckla förmågan till 
tidig dialog och samverkan med relevanta aktörer i 
planerings- och prövningsprocessen av deras planerade 
anläggningar för förnybar energiproduktion. 
Försvarsmakten ska redovisa förutsättningar för att 
använda s.k. villkorade tillstånd. 
Myndigheten ska senast den 15 oktober 2021 till 
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa hur 
utvecklingen av denna dialog fortskrider och 
förutsättningarna för att använda s.k. villkorade tillstånd.” 
(s. 14) 

Miljö och klimat  ”Försvarsmakten ska […] redovisa hur myndighetens 
arbete med hållbarhet bidrar till Sveriges åtaganden under 
Parisavtalet” (s. 14) 

2020 Våg- och vindkraft ”Försvarsmakten ska i sina yttranden i våg- och 
vindkraftsärenden utveckla förmågan till tidig dialog och 
samverkan med övriga samhället. Försvarsmakten ska 
analysera jämförbara länders och grannländers 
erfarenheter av fungerande samexistens mellan 
försvarsmakt och kraftigt utbyggd vindkraft inom samma 
geografiska område. Försvarsmakten ska återkomma med 
förslag på hur det svenska systemet kan förbättras i det 
avseendet.” (s. 11) 

 

I årsredovisningen för 2020 redogör FM för hur de arbetat med 2020 års regleringsbrev. Avseende 

uppgiftspunkten som beskrivs i tabellen ovan – Våg- och vindkraft – har FM arbetat med uppgiften 

på två vis. Dels uppger FM att de har utökat sin dialog med StEM i frågor som rör vindkraft. De har 

även deltagit i StEM:s och NVV:s arbete med att ta fram en strategi för en hållbar 

vindkraftsutbyggnad (se kap. 3.1.1). Detta samarbete har syftat till att utveckla FM:s möjligheter till 

dialog och samverkan med samhället i övrigt. Den andra halvan av uppgiften, vilken avser att 

analysera grannländer och ge förslag på hur det svenska systemet kan förbättras för att uppnå en 

fungerande samexistens mellan FM och vindkraft, har överlåtits till FOI. FOI:s utredning som 

besvarar frågeställningen ska presenteras under 2021. (Försvarsmakten, 2021) 
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5.3 Totalförsvarsinriktning  

I början av år 2021 presenterade Regeringen en proposition om totalförsvarets inriktning och 

därmed myndighetens långsiktiga styrning för perioden 2021–2025 (Försvarsdepartementet, 2020b). 

Denna baserades till stor del på Försvarsberedningens14 publikationer Motståndskraft 

(Försvarsdepartementet, 2017b) och Värnkraft (Försvarsdepartementet, 2019), vilka presenterar 

tendenser i det säkerhetspolitiska läget och utifrån detta gör bedömningar av hur 

försvarsverksamheten kan behöva anpassas eller förändras.  

I propositionen framför Regeringen att den svenska totalförsvarsförmågan behöver stärkas. Detta på 

grund av ett mer osäkert säkerhetspolitiskt läge, där hoten mot landet anses vara fler och mer 

omfattande. Bland annat uppmärksammar Regeringen att klimatförändringar kan leda till nya 

spänningar nationer och grupperingar emellan, exempelvis genom att resurstillgången på 

dricksvatten och naturtillgångar påverkas. I propositionen framförs också att totalförsvaret ska, 

liksom landet som helhet, beakta Sveriges åtaganden under Parisavtalet och miljömålen under 

Agenda 2030. Regeringen poängterar att detta är av vikt i en säkerhetspolitisk kontext för att 

motverka den negativa utveckling som klimatförändringarna kan medföra. (Försvarsdepartementet, 

2020b) 

Som en del i att stärka försvarsförmågan tillförs FM mer medel under de år som propositionen avser 

för att kunna rekrytera och utbilda mer personal samt öka sin närvaro på strategiskt viktiga platser. 

Budgetökningen föreslås ske gradvis över perioden som propositionen avser, tills den år 2025 är 34 

%15 större än år 2021. Även det civila försvaret behöver stärkas, där en tillförlitlig dricksvatten-, 

livsmedel- och energiförsörjning är exempel på funktioner som ska stärkas och prioriteras. 

(Försvarsdepartementet, 2020b) Avseende energiförsörjning konstaterar Regeringen att 

elförsörjningen i nuläget inte kan garanteras vid en krigssituation, vilket gör samhället sårbart. 

(Försvarsdepartementet, 2020b)  

I publikationen Motståndskraft (Försvarsdepartementet, 2017b) lyfte Försvarsberedningen vikten av 

att väga in totalförsvarets behov vid utvecklingen av energisystemet, för att på så vis uppnå en mer 

robust energiförsörjning. Försvarsberedningen är också av uppfattningen att förnybar el kan vara 

fördelaktigt i sammanhanget, eftersom elsystemet blir mindre sårbart med fler mindre och utspridda 

produktionsanläggningar jämfört med exempelvis ett fåtal större kärnkraftverk. En mer utspridd 

elproduktion minskar också beroendet av transmissionsnätet, vilket pekas ut som sårbart i 

publikationen. (Försvarsdepartementet, 2017b) Bedömningen och resonemanget som framförs i 

Motståndskraft (Försvarsdepartementet, 2017b) får medhåll av Regeringen, vilka påtalar att 

försörjningstrygghet är en viktig punkt i de svenska energimålen. För att stärka elförsörjningen slår 

propositionen fast att berörda myndigheter behöver arbeta aktivt för att väga in behoven för 

totalförsvarets civila delar i sina bedömningar. (Försvarsdepartementet, 2020b) 

  

 
14 Försvarsberedningen består av ledamöter från de olika riksdagspartierna, sakkunniga och experter 
(Regeringskansliet, 2020) och bereder förslag kring den långsiktiga inriktningen i försvars- och 
säkerhetspolitiska frågor inför Regering och Riksdag (Försvarsdepartementet, 2017). 
15 Försvarsbudgeten föreslås i propositionen öka från 66,1 miljarder kr (mdkr) år 2021 till 88,7 mdkr år 2025 
(Försvarsdepartementet, 2020b). Beräkningen är gjord enligt följande: 88,7/66,1 = 1,342. 
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6 Ett begrepp med tillhörande metodik som kan genomsyra 

tillståndsprocessen 

Följande kapitel ämnar besvara frågeställning 4 – ”Hur skulle konceptet med 

kompensationsåtgärder kunna vidgas och användas för att lösa de identifierade 

utmaningarna relaterade till samexistens [mellan FM och havsbaserad vindkraft]?”. 

Inledningsvis presenteras ett konkret exempel på hur kompensationsåtgärder tillämpas i 

dagens tillståndsprövning för miljöfarliga verksamheter i form av ekologisk kompensation. 

Vidare beskrivs varför vi upplevde ett behov av att identifiera ett nytt begrepp och därefter 

redogörs för processen kring att formulera detta. Avslutningsvis presenteras vad vi kom 

fram till, med en åtföljande definition, samt hur begreppets tillhörande metodik är tänkt att 

användas. 

 

6.1 Ekologisk kompensation är en form av kompensationsåtgärder 

Ekologisk kompensation är idag ett vedertaget begrepp inom miljöprövning. Det används som ett 

sätt att tillämpa principen om att förorenaren betalar. Tanken är att den negativa miljöpåverkan som 

ofrånkomligen kommer att ske efter tillståndsgivning till en verksamhet – även efter eventuella 

begränsningar eller anpassningar av verksamheten – ska kompenseras på verksamhetsutövarens 

bekostnad. Detta då denne i det här fallet kan anses vara förorenare. (Naturvårdsverket, 2016) 

Ekologisk kompensation kan exempelvis utgöras av restaurering av natur- eller livsmiljöer efter 

ingrepp eller att orörda miljöer garanteras ett extra skydd från exploatering (Naturvårdsverket, 

2016). Metoden används ofta i samband med infrastrukturprojekt och vid påverkan på Natura 2000-

områden eller naturreservat (Hägglund & Enetjärn, 2014). 

Användningen av ekologisk kompensation idag tar sitt avstamp i olika principer, direktiv och lagar 

och en viktig standard som ekologisk kompensation baseras på är skadelindringshierarkin. 

  

 Vad är skadelindringshierarkin? 
Skadelindringshierarkin har tagits fram som en del av det globala samarbetet Business and 

Biodiversity Offset Programme (BBOP). Enligt hierarkin ska skador i första hand undvikas redan i 

planeringsfasen. I andra hand ska skadorna minimeras genom anpassning av verksamhetens 

utformning eller utförande. I tredje hand ska skador som uppstår återställas. Först i fjärde hand ska 

skador som ej går att undvika kompenseras med åtgärder. (Naturvårdsverket, 2016) 

Skadelindringshierarkin illustreras nedan i figur 5. 
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Figur 5. Illustration av skadelindringshierarkin. 

 

6.2 Varför fanns ett behov av ett nytt begrepp? 

Under examensarbetets gång har vi identifierat ett behov av ett heltäckande begrepp för att 

benämna de anpassningar och åtgärder som behöver vidtas för att lösa de omfattande 

intressekonflikterna mellan FM och havsbaserad vindkraft. Detta grundar sig i tre 

myndighetspublikationer. Dessa är StEM:s scenarier (Energimyndigheten, 2018; 2019a) för helt 

förnybar el år 2040, där det konstateras att intressekonflikter med FM kan hindra den utveckling av 

förnybar elproduktion som behöver ske (Energimyndigheten, 2019a) samt förslaget till havsplaner 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2019b) där stora ytor som bedömts lämpliga för vindkraft helt och 

hållet fördelats till försvarsanvändning (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b). Baserat på 

informationen som samlades in till litteraturstudien, där bland annat nyss nämnda 

myndighetspublikationer ingår, upplevde vi att enbart kompenserande åtgärder, som exempelvis 

ekologisk kompensation, inte var tillräckligt kraftfullt för att lösa de omfattande intressekonflikterna 

mellan FM och havsbaserad vindkraft. Eftersom FM har ett så pass stort inflytande över huruvida 

vindkraftsetableringar beviljas tillstånd eller inte (se kap. 3.5.3 angående FM:s riksintresseområden 

samt kap. 4.3 och kap. 4.6 för FM:s roll i tillståndsprocessen för vindkraft), ansåg vi att de behöver 

involveras tidigt i processen för att på så vis vara med vid utformningen av projektet. Vi menar att 

ett sådant samarbete kan öka möjligheterna för vindkraftsprojekt att få tillstånd. Denna typ av 

samarbete innefattas inte av begreppet kompensationsåtgärder (se Ordlista för definition) och 

därför påbörjade vi formuleringen av ett begrepp som kunde vara mer heltäckande. 

Behovet som identifierades var: 

• Begreppet behöver förmedla en lösningsfokuserad attityd/vilja 

• Ömsesidig dialog mellan projektörer och FM ska poängteras 

• Begreppet ska kunna genomsyra hela planeringsprocessen 

• Många ”verktyg” för att lösa låsningar behöver finnas  

• Båda parter ska kunna dra nytta av dialogen/samarbetet 
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6.3 Hur gick formuleringen av begreppet till? 

Ett nytt begrepp formulerades utifrån det identifierade behovet ovan, med avstamp i konceptet med 

kompensationsåtgärder som exemplifierades med ekologisk kompensation i kap. 6.1. Utöver 

åtgärder av kompenserande karaktär hämtades inspiration till ytterligare två kategorier av åtgärder 

från skadelindringshierarkins två steg undvikande och skyddsåtgärder (se figur 5 i kap. 6.1.1). Dessa 

ansåg vi fångar upp aspekter av åtgärder som enbart kompensation inte riktigt gör; att minska risken 

för att en negativ påverkan uppkommer samt att minska konsekvenserna om detta sker. Med andra 

ord innefattar dessa typer av åtgärder insatser som sätts in i samband med att projektet utformas, 

för att minska dess negativa påverkan på andra intressen så mycket som möjligt. Dessa två 

kategorier inkluderades därför också i begreppet, vilket därmed innefattade tre olika kategorier – 

eller dimensioner som vi valt att benämna dem. 

 

För att konkretisera det formulerade begreppet gjorde vi en illustration – en visualisering. De tre 

identifierade dimensionerna beskrivna ovan visualiserades med varsin cirkel. Det konstaterades att 

en kombination av de tre kategorierna kunde komma att behövas i vissa fall, medan det i andra 

kunde räcka med en. Detta visualiserades genom att cirklarna överlappar varandra till viss del (se 

figur 6 i kap. 6.4).  

 

6.4 Vad kom vi fram till i slutändan? 

Processen som har beskrivits ovan mynnade ut i ett samlingsbegrepp som vi avser ska beskriva ett 

spektrum av åtgärder som kan tas till under planeringsfasen av ett vindkraftsprojekt för att lösa 

intressekonflikter med FM. Detta begrepp har vi valt att benämna lösningsfokuserade åtgärder 

(LFÅ). Namnet valdes med anledning av att en lösningsorienterad attityd var ett av de behov som 

identifierats för begreppet, samt att avsikten med LFÅ var att hitta just åtgärder som skulle kunna 

lösa de utmaningar som föreligger. I kontexten av examensarbetet avgränsas LFÅ till åtgärder för att 

nå samexistens mellan havsbaserad vindkraft och militära totalförsvarsintressen, men vi ser 

möjligheter att använda begreppet även i relation till andra intressen. En LFÅ behöver inte inkludera 

alla tre dimensioner, men alla dimensioner kan behöva bli aktuella i sammanhang där samexistens är 

svårt att få till. Begreppet ämnar att, till skillnad mot ekologisk kompensation, inkludera hela den 

inställning som behöver finnas för att lösa de utmaningar som beskrivits tidigare i examensarbetet 

och som kommer analyseras vidare i kap. 8. 
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Figur 6. Konceptualisering av lösningsfokuserade åtgärder där de tre dimensionerna representeras av varsin cirkel. 

De tre dimensionerna sammanfattas nedan. 

• Förebyggande åtgärder: åtgärder för att minska sannolikheten att verksamhetsintrång sker. 

Exempel: förändra utformning på parken, sänka totalhöjden på verken, förändra placeringen 

av verken inom projektområdet. 

• Konsekvensminimerande åtgärder: åtgärder som syftar till att minska konsekvenserna av ett 

intrång. Exempel: bullerminskande teknik, tidvis avstängning av verken. 

• Kompenserande åtgärder: åtgärder som kompenserar för intrånget. Exempel: ekonomisk 

kompensation, uppförande av kompletterande teknisk utrustning, utökat övningsområde för 

FM. 

  

 Definition av lösningsfokuserade åtgärder 
För att formulera en definition av begreppet LFÅ utgick vi från de ord som begreppet är sammansatt 

av; lösning, fokuserad och åtgärd. I Nationalencyklopedin återfinns följande definition av ordet 

lösning: ”(lämplig) åtgärd för att komma till rätta med praktiskt problem” (Nationalencyklopedin, 

u.å.b.). Fokusera definieras som ”sätta i centrum för uppmärksamheten” (Nationalencyklopedin, 

u.å.a). Utifrån detta kan lösningsfokuserad definieras som en attityd där uppmärksamheten läggs vid 

att identifiera och utforska lämpliga åtgärder eller vägar framåt för att nå ett önskat resultat eller 

mål, snarare än att enbart fokusera på att lösa de problem som står i vägen för resultatet. Vidare 

definieras åtgärd som ”handling som är inriktad på (visst) resultat […]” (Nationalencyklopedin, 

u.å.c.). 

 

Med utgångspunkt i de individuella ordens betydelse samt tankegången bakom begreppet definieras 

lösningsfokuserad åtgärd i detta examensarbete som:  

”en handling alternativt en insats med syfte att förebygga, begränsa eller ersätta 

värdeförluster orsakade av en verksamhets påverkan på ett specifikt intresse, för att 

möjliggöra samexistens dem emellan”  
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6.5 Hur ska lösningsfokuserade åtgärder användas? 

Vår vision när vi formulerade och utformade LFÅ, som begrepp och metodik, var att det skulle 

användas i en dialogsituation mellan motstående intressen. Denna dialog tänker vi ska initieras av en 

oberoende part i ett tidigt skede av planeringsfasen, för att komma runt eller lösa bakomliggande 

orsaker till intressekonflikt mellan berörda parter (se kap. 10.1.8 för vidare diskussion om vem denna 

oberoende part skulle kunna vara). En öppen, konstruktiv dialog är centralt så som användningen av 

begreppet är tänkt. Genom denna dialog kan LFÅ appliceras för att hitta anpassningar som möjliggör 

för de båda intressena att samexistera. För att testa hur LFÅ kan användas utifrån ett mer praktiskt 

perspektiv kommer det att appliceras på en fallstudie i kap. 9. 
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7 Intervjuer med centrala aktörer 

Nedan presenteras referat av intervjuer med centrala aktörer inom den aktuella problemställningen. 

De aktörer som intervjuats är Regeringskansliet, Försvarsmakten, Energimyndigheten, Havs- och 

vattenmyndigheten, Eolus Vind AB och Vattenfall AB.  

En djupgående analys som tar avstamp i intervjureferaten samt den tidigare presenterade 

bakgrundsteorin återfinns i kap. 8. 

Intervjumanualer med frågorna till respektive respondent återfinns i Bilaga A. 

 

7.1 Regeringskansliet 

Nedan sammanställs svar på frågor som erhållits från Regeringskansliet. Informationen är delgiven 

av Magnus Blümer, enhetschef på Energienheten på Infrastrukturdepartementet, Lina Weinmann, 

ämnessakkunnig på Enheten för militär förmåga och insatser på Försvarsdepartementet, samt 

ytterligare en tjänsteperson på Försvarsdepartementet som önskar förbli anonym.  

Frågorna som ställdes berörde departementens arbete, både rörande energiomställningen i stort och 

gällande specifikt intressekonflikter mellan vindkraft och FM. Vidare berördes praktiska detaljer kring 

regleringsbreven, som hur uppföljningen fungerar, vilken kompletterande information som finns att 

tillgå, och hur ansvarsfördelningen ser ut gällande att formulera uppdragen. 

 

 Försvarsdepartementet 
Lina Weinmann, ämneskunnig vid Enheten för militär förmåga och insatser på 

Försvarsdepartementet (F-dep), förklarar att det är F-dep som ansvarar för att formulera 

regleringsbreven till FM, men att själva beslutet i frågan fattas av Regeringen. Enligt Weinmann är 

Regeringen såväl som RK (däribland F-dep) förhindrade att offentligt uttala sig om avsikten med 

regleringsbreven. Det är således upp till mottagande myndighet att tolka sitt uppdrag från 

Regeringen och de kan vid behov begära förtydliganden i form av kompletterande regeringsbeslut, 

förklarar hon. Weinmann poängterar att RK inte kan styra myndigheter, utan att det endast är 

Regeringen som kan göra detta genom formella beslut. Däremot, förklarar Weinmann, kan 

myndigheter och RK utbyta information. Innan Regeringen fattar beslut avseende regleringsbreven 

har F-dep varje år en så kallad regleringsbrevsdialog med FM. Likaså har F-dep och FM ett årligt 

möte avseende myndighetens resultat, som en del av Regeringens uppföljning. Weinmann förklarar 

att även ytterligare dialog kan ske mellan dessa möten.   

En annan tjänsteperson vid RK förklarade att grunden till regleringsbreven kan handla om att 

Regeringen vill synliggöra en viss del av en myndighets arbete – exempelvis om det pågår en politisk 

debatt i ämnet. Då ges myndigheten ett redovisande uppdrag. Uppdraget kan också vara av mer 

uppmanande karaktär om Regeringen vill att myndigheten förändrar sitt arbetssätt i en viss riktning.  

Gällande 2021 års regleringsbrev till FM, och mer specifikt uppdragen som studerats i detta projekt 

(se kap. 5.2.2), gav tjänstepersonen sin syn på samexistens. Hen menade att Sverige har en total yta 

att disponera, inom vilken många intressen ska kunna samexistera, varför inskränkningar på 

befintliga intressen inte ska göras i onödan. Specifikt gällande vindkraft menade personen att det 

inte är hållbart att inskränka på FM:s verksamhet genom byggnation i deras intresseområden. 

Vindkraftverken riskerar att påverka FM:s verksamhet under lång tid framöver, medan utvecklingen 
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av vindkraftstekniken går så pass fort att det inom några år kan bli aktuellt att bebygga helt andra 

områden.  

 

Lina Weinmann förklarar att riksintressen i många fall kan samexistera, vilket hon beskriver som att 

de överlappar varandra, utan att de påtagligt stör varandra. Om något riksintresse bedöms skadas 

påtagligt ska detta normalt avgöras i samband med den slutliga prövningen, förklarar Weinmann, 

men hänvisar också till totalförsvarets företräde enligt till 3 kap. 10 § MB. Weinmann uppger vidare 

att samexistens kan innebära att man hittar lösningar som gör att båda intressena kan bestå, 

exempelvis genom utveckling av teknik, enskilda överenskommelser, villkor i tillstånd, dialog med 

mera. 

 

 Infrastrukturdepartementet 
Magnus Blümer, enhetschef på Energienheten, Infrastrukturdepartementet (I-dep), förklarar att 

departementets uppgifter relaterat till havsbaserad vindkraft handlar om att ta vidare inriktningen 

från energiöverenskommelsen rörande bland annat anslutningsavgifter till stamnätet för 

havsbaserad vindkraft och förutsättningarna för vindkraft i havsplaneringen. 

Blümer berättar att I-dep är delaktiga i diskussioner och beredningar som rör energifrågor i 

regleringsbreven till FM, men att det är F-dep som ansvarar för att formulera dem. De överväganden 

som ligger bakom formuleringarna i regleringsbrevet är, enligt Blümer, okända för I-dep. Han 

berättar att I-dep inte känner till någon ytterligare information om hur formuleringarna ska tolkas, 

men tillägger att det inte heller är deras uppgift att ge vägledning gällande detta. När Regeringen 

beslutat om ett regleringsbrev är det den texten som gäller tills något annat är beslutat av 

Regeringen, förklarar Blümer. Mottagande myndighet ska sedan läsa uppdraget som det är 

formulerat. De kan emellertid efterfråga bakomliggande information för att få ökad förståelse för 

bakgrunden till ett uppdrag. Regleringsbreven formuleras för ett år i taget, och på frågan om vilka 

förväntningar som finns på vad FM ska kunna redovisa utifrån årens uppdrag svarar Blümer att det 

är det för tidigt för dem att uttala sig om. Han påtalar att FM är ett vanligt återkommande intresse 

som vindkraften måste prövas i förhållande mot, vilket kan vara en anledning till att vindkraft 

återkommande har förekommit i regleringsbrev till försvaret. I-dep är av uppfattningen att mycket 

har hänt inom vindkraftsteknologin de senaste åren samtidigt som elbehovet har ökat, men att det 

säkerhetspolitiska läget också har förändrats. Detta medför, säger Blümer, att det finns förändrade 

omständigheter som är både gynnsamma och mindre gynnsamma för etablering av vindkraft till 

havs.   

 

7.2 Försvarsmakten 

Intervju med Anton Arnesson, handläggare nationell förmågeinriktning vid Försvarsmakten. 

Arnesson ansvarar för att omsätta försvarsbeslut, som exempelvis regleringsbrevsuppdrag, genom 

samverkan med andra myndigheter. I frågor som rör energi och försvar har han därför mycket 

kontakt med StEM. 

Under intervjun berördes följande teman: utmaningar relaterade till havsbaserad vindkraft och 

hantering av dessa, hur myndigheten arbetar med samexistensfrågor, erfarenheter av dialog med 

vindkraftsprojektörer samt villkorade tillstånd. 

Anton Arnesson på Försvarsmakten (FM) menar att en överhängande risk med etablering av 

vindkraft till havs är att FM inte ska kunna uppfylla sin huvuduppgift – att försvara Sverige mot ett 
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väpnat angrepp. Han berättar att det är många saker som FM behöver göra för att kunna uppfylla 

den uppgiften såsom utbildning, övning och insats.  

Till havs är det främst sjöflottilj och flygflottilj som påverkas negativt av vindkraftsetableringar, bland 

annat eftersom verken utgör fysiska hinder i vattenmiljön, såväl under som över vattenytan. 

Däremot, förtydligar Arnesson, skulle exempelvis ett fyrtorn utgöra samma typ av fysiskt hinder och 

alltså är denna problematik inte exklusivt relaterad till vindkraftverk. Arnesson belyser dessutom 

betydelsen av hinderfria områden till havs där skarpa insatser kan utföras. En skarp insats innebär 

att FM agerar på ett reellt hot mot landet och skulle exempelvis kunna vara, förklarar Arnesson, att 

förhindra kränkningar av Sveriges luftrum. ”Man kan resonera hur mycket man vill kring att FM ej 

kommer nyttja den här verksamheten” säger Arnesson, ”men det är den uppgift vi har fått från 

Regering och Riksdag och då behöver vi vissa förutsättningar för att lösa den uppgiften.” 

FM:s spanings- och övervakningsutrustning är ytterligare en del av den militära verksamheten som 

påverkas av vindkraftverk. ”Det är alltid skarp verksamhet i den delen”, förklarar Arnesson. Som 

exempel på problematiken nämner Arnesson väderradarstationer, vilket är ett tekniskt system som 

inte omfattas av sekretess. Till skillnad från i övningsområden är det i det här fallet inte själva 

objektet i sig som utgör problemet, utan det faktum att vindkraftverk har roterande blad. Detta gör 

att vindkraftverk placerade på fel plats riskerar att allvarligt störa radarutrustningen genom att 

inhämtad information blir felaktig, menar Arnesson. Även andra störningar kan uppstå, men på 

grund av sekretess har Arnesson inte möjlighet att prata mer ingående om detta.  

För att komma runt de här problemen berättar Arnesson att kompensatoriska åtgärder skulle kunna 

bli aktuella. Han betonar dock att det inte alltid är möjligt att kompensera för en negativ påverkan 

på teknisk utrustning, med hänvisning till en studie som utförts på Gotland16,  och tillägger att FM 

idag inte har särskilt goda erfarenheter av kompensatoriska åtgärder. FOI genomför i nuläget en 

utredning som undersöker just förutsättningarna för att använda kompensatoriska åtgärder som en 

del av villkorade tillstånd vid vindkraftsärenden. Arnesson berättar att FM inväntar resultatet från 

utredningen innan de tar ställning till huruvida villkorade tillstånd skulle kunna möjliggöra en utökad 

samexistens mellan FM:s verksamheter och vindkraft. Han tillägger också att det är möjligt att FOI:s 

utredning kommer fram till hur kompensation kan användas på ett bättre sätt i förhållande till FM:s 

intressen jämfört med idag.  

Arnesson poängterar att varje plats som är av riksintresse, oavsett om det berör ett övningsområde 

eller informationsinhämtande enheter, har fått denna status av en anledning, och att det är ytterst 

svårt att hitta alternativa lokaliseringar. Därutöver, menar Arnesson, är det viktigt att ha i åtanke att 

det inte är solitära verksamhetsplatser det handlar om, utan delar av ett stort system som kan liknas 

vid ett spindelnät. Om exempelvis en radarenhet flyttas eller påverkas kan det få stora utslag för 

resten. Mot denna bakgrund, berättar Arnesson, har FM i nuläget gjort bedömningen att risken att 

förlora värdefull förmåga genom att tillämpa kompensatoriska åtgärder av olika slag är så pass stor 

att samexistens inte ses som möjligt inom de områden där sådan teknisk utrustning kan påverkas17. 

 
16 Densamma som vi har inkluderat i kap. 4.5.1 – (Alfrost, 2014) 
17 Arnesson anmärker vid granskning av referatet på att samexistens ibland inte är möjligt i enskilda fall, men 
att det finns områden där det kan vara möjligt efter dialog. Han nämner bland annat områden betecknade Ef i 
havsplanerna. I sammanhanget som detta diskuteras i referatet tolkar vi emellertid Arnesson som tydlig med 
att när det gäller påverkan på försvarsteknisk utrustning är detta en risk FM inte är villig att ta, varför 
samexistens är uteslutet i områden där sådan utrustning kan påverkas. Därför har skrivelsen i referatet inte 
ändrats utifrån Arnessons kommentar. 
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Den möjliga vinsten i fråga skulle vara för verksamhetsutövaren, då FM inte ser några fördelar för sin 

verksamhet. 

Arnesson menar att en viktig parameter när det gäller utbyggnad av vindkraft rent generellt är 

teknikutvecklingen, vilken går mycket snabbare på den civila sidan är den militära. Därmed anser 

Arnesson att det är rimligt att ställa krav på den civila parten, i det här fallet vindkraftsbolagen, kring 

hur deras teknik kan anpassas för att inte påverka försvarets verksamhet. Att omvänt ställa krav på 

FM att anpassa sig utifrån vindkraftsutvecklingen skulle, menar Arnesson, innebära enorma 

kostnader för staten och är därför orimligt. En anledning till detta är att det redan är stora kostnader 

förknippade med FM:s tekniska utrustning, men även att den i nuläget inte byts ut särskilt ofta 

varför det skulle vara enklare för vindkraftsföretagen att anpassa sig till FM snarare än tvärtom. 

Kunskapen om hur vindkraftverk skulle kunna anpassas konstruktionsmässigt för att inte påverka 

FM:s tekniska utrustning är emellertid bristfällig, menar Arnesson. Han menar att det på grund av 

sekretess inte är möjligt för FM att diskutera med vindkraftsbolagen hur en anpassning av respektive 

parts tekniska utrustning skulle kunna se ut. Ett sådant utbyte skulle kunna ske mellan myndigheter, 

men inte med ett privat bolag, förklarar Arnesson.  

Arnesson förklarar att FM som myndighet inte har någon specifik instruktion eller uppdrag om att de 

ska verka för att nå Sveriges klimat- och energipolitiska mål genom att bidra till energiomställningen. 

Däremot har de fått uppdrag från Regeringen och Riksdagen som berör försvarsförmåga, varför det 

ligger i försvarets intresse att arbeta mot energisäkerhet och försörjningstrygghet. Arnesson berättar 

att FM resonerar som så att deras engagemang i strategiarbete och nationell planering ger större 

effekt för energiomställningen jämfört med om fokus istället riktades åt att möjliggöra enskilda 

projekt. Därför deltar FM aktivt i arbetet med nationella planunderlag, som exempelvis 

havsplanerna, och har där varit tydliga med sina ståndpunkter. Dessutom är dialog med enskilda 

projektörer problematiskt utifrån konkurrensskäl eftersom inget företag ska favoriseras eller gynnas 

framför andra och det i nuläget inte finns någon part som kan avgöra vilka projekt som bör 

prioriteras i dialogen med FM. 

Avvägningen mellan FM och vindkraft i havsplanerna görs utifrån gällande lagstiftning, där Arnesson 

påpekar att man från lagstiftarens håll varit tydlig i sin prioritering av totalförsvarsintressen i dessa. 

Han menar att den prioriteringen gjorts av en anledning och att FM därför inte självmant kommer 

att nedprioritera sin egen verksamhet, utan att det i så fall måste ske på statens initiativ i form av 

förändringar i nuvarande lagstiftning. Däremot vill FM visa på lyhördhet för projektörernas 

förutsättningar, berättar Arnesson, varför de ger respons på remisser i tidigt skede. Detta ger 

projektörerna en indikation om i vilken omfattning FM:s intressen påverkas, som de kan välja att 

beakta i sin fortsatta utformning av parken. 

Utifrån FM:s perspektiv, berättar Arnesson, finns det inga fördelar förknippade med att samexistera 

med vindkraftverk utan enbart nackdelar18. Det kan finnas möjligheter att samexistera i de områden 

som omfattas av hemliga intressen, menar Arnesson, men betonar att behovet av hinderfrihet i FM:s 

riksintresseområden samt vissa påverkansområden är så pass stort att FM:s verksamheter där inte 

 
18 Vid granskning av referatet anmärkte Arnesson på att detta är en given ståndpunkt enligt vår definition av 
samexistens, då han ansåg att vår definition av samexistens förutsatte att FM gör avkall på eller flyttar sin 
verksamhet. Vi vill poängtera att detta inte är vår syn på samexistens, utan att vi med samexistens menar att 
två intressen existerar sida vid sida inom samma område (se Ordlistan). I tidigare mejlkorrespondens uttryckte 
Arnesson en liknande uppfattning av ordets innebörd.  
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kan samexistera med vindkraftverk19. Det är viktigt att ha en geografisk dimension i åtanke i frågor 

som berör samexistens, menar Arnesson. I landet som helhet finns inga hinder för samexistens och 

det ligger dessutom i FM:s intressen att samexistera med vindkraft på nationell nivå, berättar 

Arnesson, inte minst på grund av det gemensamma intresset av att upprätthålla en trygg 

energiförsörjning. Likaså ser FM möjligheter att samexistera med vindkraft i elområden som helhet 

eller havsområdet som helhet, beroende på hur stor vindkraftsutbyggnad som behövs och hur 

försvarsverksamheten ser ut i området. I vissa områden är möjligheten till samexistens större än 

andra. Däremot är det, menar Arnesson, inte möjligt att arbeta mot samexistens med vindkraft i 

områden där FM sedan tidigare tydligt kommunicerat att det inte går – och utifrån FM:s tolkning är 

detta inte heller vad 2021 års regleringsbrevsuppdrag avser. 

 

7.3 Energimyndigheten 

Intervju med Hans Spets, senior rådgivare på Energimyndigheten. Spets är Energimyndighetens 

kontaktperson gentemot Försvarsmakten med inriktningen att öka möjligheterna till samexistens 

mellan Försvarsmaktens intressen och utbyggd vindkraft. 

Under intervjun berördes följande teman: utmaningar relaterade till havsbaserad vindkraft och 

hantering av dessa, hur myndigheten arbetar med samexistensfrågor samt villkorade tillstånd.  

Det är av stor vikt att ha försvarets intressen i åtanke vid etablering av nya projekt, menar Hans 

Spets vid Energimyndigheten (StEM), som ifrågasätter att försvaret ofta pekas ut som bromsande 

och problematiska i vindkraftssammanhang. Enligt gällande lagstiftning behöver de som önskar driva 

ett nytt projekt visa förståelse för och ta hänsyn till att det finns etablerade verksamheter i området, 

förtydligar han, och menar att perspektivet blir fel om redan befintliga intressen pekas ut som de 

som bär skulden om planerna ej kan genomföras. Spets berättar att StEM arbetar mot en hållbar 

vindkraftsutbyggnad20, där ordet hållbar inkluderar flera olika perspektiv och att hänsynstagande till 

andra intressen är ett av dessa. En hållbar vindkraftsutbyggnad beaktar dessutom att det är fler 

intressen utöver vindkraftens som behöver tillgodoses. I frågor som berör samexistens mellan olika 

intressen menar Spets att diskussionen måste ske på lika villkor och med en acceptans för varandras 

intressen. När det gäller möjligheter för havsbaserad vindkraft att samexistera med FM menar Spets 

att det behövs en ökad kunskap inom området. Som projektör får man på grund av rikets säkerhet 

inte alltid reda på anledningarna till att det blir ett avslag eller varför avslaget kommer i ett sent 

skede. Med anledning av detta behövs förståelse och acceptans för försvarets intressen, vilket Spets 

tror brister i dagsläget. Därför ser StEM kunskapsutveckling mellan vindkraftsprojektörer och FM 

som ett viktigt steg mot att kunna nå samexistens mellan verksamheterna. Spets berättar att de i 

samarbete med FM har identifierat ett antal problemområden för att vidare kunna analysera 

 
19 Under intervjun var Arnesson tydlig på denna punkt och talade utifrån riksintresseområden. Vid granskning 
av referatet tog Arnesson tillbaka detta och menade att behovet av hinderfrihet endast avser vissa 
hinderfrihetsområden: ”stoppområden för höga objekt” och ”stoppområden för vindkraftverk”. I övriga 
områden görs alltid en enskild bedömning och ibland accepterar FM och ibland inte, berättar Arnesson. I sin 
kommentar berör Arnesson bara vindkraftverken som fysiska hinder, medan vi under intervjun uppfattade att 
samexistens i övriga riksintresseområden var problematiskt av även andra anledningar. Vi har därför valt att 
inte ändra formuleringen i referatet utifrån Arnessons kommentar, men gjort tillägget ”vissa 
påverkansområden”. Vår tolkning av hur Arnesson uttryckte sig under intervjun tycker vi överensstämmer med 
vad som presenteras i PM – vägledningar vindkraft (Arnesson, u.å.) (se kap. 3.5.4).  
20 Se kap. 3.1.1 för definition av hållbar vindkraftsutbyggnad. 
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möjligheterna till samexistens utifrån dessa. Delar av de regleringsbrevsuppdrag som FM erhållit för 

2020 och 2021 har också inkluderats. 

Spets berättar att det redan fanns en etablerad dialog mellan StEM och FM i samexistensfrågor 

innan 2021 års regleringsbrevsuppdrag till FM och förtydligar att uppdragen från Regeringen inte 

grundar sig i behov som myndigheterna lyft, vilket är vanligt, utan att initiativet är av politiskt 

ursprung. StEM och FM har fört kontinuerliga dialoger på högsta ledningsnivå en till två gånger per 

år sedan 2015. Under flera av dessa år har frågor rörande vindkraft, och specifikt förståelsen för 

varandras intressen, funnits med som en del av dialogen. Frågorna har blivit än mer aktuella de 

senaste åren sedan fokus på vindkraftsutbyggnad har ökat överlag i kombination med att FM 

definierat omfattande lågflygningsområden21. Spets sammanfattar regleringsbrevsuppdragen som 

en tydlig styrning åt en viss riktning för FM, där StEM stöttar dem med sin kompetens. Ett exempel 

är att StEM gav FM ett PM tidigare under 2021 där fokusområden för FM:s interna planering vad 

gäller vindfrågor specificerades. Detta har vidare använts som underlag för FM:s 

prioriteringsdiskussioner. 

Med rätt utformning och förutsättningar tror Spets att villkorade tillstånd kan bidra till en ökad 

vindkraftsutbyggnad till havs i Sverige. Detta har StEM gett FOI i uppdrag att titta på. Spets 

förtydligar att det är processen bakom att utforma och tillämpa villkorade tillstånd som StEM är 

intresserade av att identifiera, eftersom de ser möjligheter till att nyttja villkorade tillstånd i andra 

sammanhang än för FM:s intressen. Det kan komma att behövas förändringar i lagstiftning, eller 

påverkan på planering och prövningsprocess, menar Spets, som även tror att det kan bli aktuellt med 

någon form av reglering. Han berättar vidare att StEM i nuläget inväntar funderingar och reflektioner 

från FOI om hur en sådan reglering skulle kunna se ut. Spets förklarar att StEM ser FOI:s utredning 

som en del av den kunskapsutveckling de vill bedriva eftersom löpande dialoger och diskussioner 

sker mellan FOI, StEM och FM. Spets förtydligar vidare att utredningen inte inkluderar 

havsperspektivet, men att de noterar att detta perspektiv från Regeringens sida har blivit viktigare 

under de senaste månaderna, varför FOI uppmanats att försöka fånga även detta perspektiv i sina 

frågor och intervjuer inom respektive relevant del.  

StEM arbetar för att skapa förutsättningar för vindkraftsprojektörer att kunna etablera vindkraft i 

Sveriges vattenområden samtidigt som StEM värnar om att exploateringen ska ske på ett hållbart 

sätt, förklarar Spets. Hans uppfattning är att projektörerna ofta ligger steget före myndigheternas 

arbete, vilket leder till frustration hos projektörerna som önskar göra mer. Spets upplever en önskan 

från branschens sida om att få föra en direktdialog med FM, vilket han tror inte minst kan bero på de 

senaste två årens regleringsbrevsuppdrag till FM. Spets konstaterar samtidigt att efterfrågan på FM:s 

tid och kunskaper inom vindkraftsexploatering är större än vad FM kan svara upp mot. Att tillsätta 

fler resurser för att på så vis möjliggöra en utökad dialog mellan FM och vindkraftsprojektörer 

behöver, i Spets mening, inte resultera i en utökad vindkraftsutbyggnad eftersom problembilden är 

mer komplex än så. Exakt hur problembilden ser ut är därför upp till FOI att utreda. Spets 

understryker att projektörer och myndigheter i slutändan strävar efter att uppnå någonting 

gemensamt, men att det är viktigt att inte glömma bort att det föreligger ekonomiska intressen för 

projektörerna i frågan. Samtidigt konstaterar Spets att Sveriges etableringssystem av vindkraft 

bygger på att just marknadsaktörer tar initiativ, där StEM:s roll är att främja samverkan och 

samexistens med motstående intressen, så som exempelvis FM. 

 
21 Detta gjordes år 2017 (Energimyndigheten, 2018). Lågflygningsområden är områden inom vilka FM utför 
flygövningar på låg höjd, varför det finns ett behov av stora, sammanhängande hinderfria ytor. 
Lågflygningsområden är ofta lokaliserade i anslutning till militära flygflottiljer (Arnesson, u.å.).  
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Avseende teknisk utrustning och huruvida denna kan möjliggöra samexistens mellan havsbaserad 

vindkraft och FM, tycker Spets att det krävs mer utredning om vilka alternativ och vilka 

förutsättningar som finns. Han ger som exempel att StEM ombett FM att se över huruvida FM:s 

utveckling av egna tekniska system skulle kunna anpassas för att inte påverkas negativt av 

vindkraftverk, exempelvis gällande JAS-flygplan och ubåtar, för att på så vis kunna möjliggöra att 

båda verksamheterna kan bedrivas samtidigt och inom samma yta. StEM har även uppmanat FM att 

definiera vilka möjligheter som finns med avseende på teknisk kompensation. Spets tror personligen 

att det kan finnas möjligheter till att tekniskt kompensera påverkan på spaningsutrustning. Tekniken 

skulle exempelvis kunna kompensera informationsbortfall eller motverka störningar på 

försvarsutrustningen, spekulerar Spets, och hänvisar till en studie som berör väderradarstationer på 

Gotland22. Samtidigt menar han att en svårighet i relation till detta handlar om vem som äger den 

insamlade informationen. För FM:s verksamhet är det känsligt att delge signaler som på något vis 

kan avslöja information, menar Spets, och berättar vidare att åtgärder på så vis kan vara tekniskt 

möjliga, men kanske inte lämpliga.  

 

Kompletterande fråga om tolkning av begreppet samexistens 

Efter sammanställning av intervjun kontaktades Hans Spets via mejl och ombads att svara på 

ytterligare en fråga som berörde StEM:s tolkning av ett av FM:s regleringsbrevsuppdrag för 2021 

Samverkan i samhällsplaneringen (se kap. 5.2.2).  

Frågan till Spets rörde vilka områden som StEM uppfattar att uppdraget avser; FM:s utpekade 

riksintresseområden, övriga områden av betydelse för FM (så som påverkansområden), landet som 

helhet, vattenområden som helhet, elområden som helhet med mera. Spets svarade att tolkningen 

av regleringsbreven ligger hos FM själva och att det inte är något som StEM gör. Han nämnde dock 

att i StEM:s dialog med FM upplever Spets det som att samtliga av dessa områden är uppe för 

övervägande.  

Även David Newell, analytiker vid Avdelningen förnybar energi och samhälle på StEM, kontaktades 

med anledning av samma fråga. Enligt Newell är StEM:s tolkning att formuleringen i 

regleringsbrevsuppdraget inkluderar alla FM:s intresseområden, det vill säga både deras 

riksintresseområden och områden av betydelse.  

 

7.4 Havs- och vattenmyndigheten 

Intervju med Joacim Johannesson, utredare vid havsplaneringsenheten vid Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Under intervjun berördes följande teman: utmaningar relaterade till havsbaserad vindkraft och 

hantering av dessa, Sveriges etableringssystem av havsbaserad vindkraft samt utvärdering av 

havsplanerna och dess möjligheter. 

Konflikter med naturvärden och intressekonflikter med försvarsintressen är de två aspekter som 

Joacim Johannesson på Havs- och vattenmyndigheten (HaV) identifierar som stora utmaningar 

förknippade med vindkraftsexploatering – främst i Östersjön, men även Sveriges vattenområden i 

stort. I Östersjön finns höga naturvärden, inte minst i anslutning till områden som är lite grundare 

och därmed intressanta även ur ett vindkraftsperspektiv.  

 
22 Densamma som vi har inkluderat i kap. 4.5.1 – (Alfrost, 2014) 
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För närvarande uppger Johannesson att det finns rekordmånga pågående vindkraftsärenden och 

eftersom alla ärenden och dess konflikter med motstående intressen behandlas enskilt menar han 

att det föreligger en risk att förlora helhetsperspektivet. De föreslagna havsplanerna kan visserligen 

bidra med ett helhetsperspektiv, men den snabba utvecklingen och det stora intresset för vindkraft 

kan, enligt Johannesson, innebära behov av att nya planeringsunderlag, alltså reviderade havsplaner, 

arbetas fram relativt snart efter att det aktuella förslaget godkänts.  

Vindkraftsetablering till havs bedöms vara en viktig energikälla för att nå Sveriges energipolitiska 

mål, vilket enligt Johannesson bör finnas i åtanke vid etablering även av enskilda projekt. Han 

konstaterar att så länge försvarsintresset enligt MB har företräde framför energiintresset och 

därmed vindkraft kommer utfallet av konflikter dem emellan att återspegla denna prioritetsordning. 

HaV:s rekommendation i samband med de förslag på havsplaner som presenterades för Regeringen i 

december 2019 lyfter därmed behovet av att se över Sveriges etableringssystem för vindkraft i stort, 

berättar Johannesson. Han menar att etableringssystemet för vindkraft behöver bli mer förutsägbart 

för att underlätta planeringsfasen och öka möjligheterna till att utforma och tillämpa diverse 

kompenserande eller minimerande åtgärder gentemot försvarsintresset.  

För att hitta lösningar mellan försvarsintressen och vindkraft och på så vis möjliggöra en storskalig 

vindkraftsutbyggnad i Östersjön berättar Johannesson att HaV ser ett behov av ett mer centraliserat 

etableringssystem där den statliga styrningen är tydligare och mer uttalad jämfört med idag. 

Exempelvis skulle staten kunna peka ut områden för vindkraft, anser Johannesson, och förtydligar 

att havsplanerna inte fyller den funktionen eftersom de inte pekar ut områden för vindkraft, utan 

endast fungerar vägledande kring mest lämpliga markanvändning. Vindkraftsprojektörerna behöver 

inte nödvändigtvis följa dessa rekommendationer, konstaterar Johannesson. Samtidigt poängterar 

Johannesson att det finns både för- och nackdelar med alla etableringssystem. Det 

marknadsbaserade system som används i Sverige idag, där vindkraftsföretag försöker hitta de bästa 

ekonomiska lokaliseringsalternativen, är gynnsamt för alla parter och inte minst för elkonsumenter. 

Men Johannesson konstaterar att om det är storskalig vindkraftsutbyggnad man är ute efter och att 

det prioriteras, kommer Sveriges etableringssystemet att behöva ses över.  

HaV:s ställningstagande baseras på 3 kap. MB som anger att riksintresse försvar har företräde 

framför bland annat riksintresse energi. Johannesson berättar att risken för påtaglig skada på 

totalförsvarets riksintressen därför har varit vägledande för HaV:s avvägning mellan försvars- och 

vindkraftsintressen. Huruvida denna risk föreligger eller ej är en bedömning som FM ansvarat för att 

göra. I förslagen till havsplaner förklarar Johannesson att samexistens med försvarsintresset anges 

genom att särskild hänsyn ska tas till totalförsvarets intressen. De områden där samexistens mellan 

vindkraft och försvar eventuellt skulle kunna vara möjlig är således områden utpekade för 

energiutvinning eller områden för generell användning.  

Dialoger parter emellan är alltid eftersträvansvärt, anser Johannesson, men hur en dialog mellan FM 

och vindkraftsprojektörer skulle kunna se ut beror helt på systemets utformning. Oavsett hur 

etableringssystemet fungerar inkluderas FM på något vis i en dialog. Ska staten definiera områden 

för vindkraftexploatering är dialogen med FM på något vis inbyggd i systemet, menar Johannesson, 

medan dialogen mellan projektör och FM kan vara den huvudsakliga metoden i andra system, som 

mer liknar så som det är uppbyggt idag.   

Johannesson berättar att det i arbetet med havsplanerna är förhållandevis många områden som HaV 

inte kunnat tillgodose som lämpliga för vindbruk på grund av försvarsintressen. Trots detta ser inte 

HaV havsplanerna som hämmande för vindkraftsutbyggnaden i Sverige, menar Johannesson. Det är 

upp till MMD (territorialhavet) eller Regeringen (ekonomisk zon) att pröva ärendet efter de 
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förutsättningar som gäller i det specifika området, berättar Johannesson. Som exempel förtydligar 

han att MMD vid hantering av ett vindkraftsärende ska ta ställning till havsplanernas relevans för det 

enskilda ärendet, huruvida de är aktuella och om det finns ytterligare information som är viktig att 

beakta. Dessa parametrar beror helt och hållet på det specifika fallet, menar Johannesson. Samtidigt 

har han förståelse för att havsplanerna kan uppfattas som ett tungt underlag i en beslutsfattande 

process, eftersom de tagits fram under lång tid och beslutats av Regeringen. Johannesson påpekar 

dock att det finns många områden och ytor i havet där det ej gjorts en avvägning till fördel för något 

specifikt intresse i havsplanerna och ger som exempel ytor inom de områden som klassificerats som 

generella, så kallade G-områden23. 

Johannesson berättar att havsplanerna tillgodoser energiintresset så länge området inte är utpekat 

som riksintresse för totalförsvaret, i vilket fall FM ges företräde. HaV valde att inkludera och påvisa 

konflikten mellan försvar och vindkraft i förslaget till havsplaner eftersom de anser att detta blir en 

mer verklig kartläggning av den rådande situationen. Avvägningen mellan intressena gjordes utifrån 

dagens lagstiftning, vilket ger en indikation på hur ärendet kan bedömas i en tillståndsprocess längre 

fram, berättar Johannesson.  

Enligt EU-förordningen ska havsplanerna uppdateras vart åttonde år, men enligt Johannessons 

bedömning kommer detta behöva ske tidigare. Inte minst på grund av att det redan idag är flera år 

sedan som HaV:s arbete med havsplanerna påbörjades och att förutsättningarna för att etablera 

havsbaserad vindkraft idag ser annorlunda ut. Samtidigt har kostnaderna för att etablera 

havsbaserad vindkraft sjunkit kontinuerligt och tekniken utvecklats, vilket kan skapa förutsättningar 

för etablering av havsbaserad vindkraft på platser som inte var aktuella tidigare.  

 

7.5 Eolus Vind AB 

Intervju med Per Witalisson, VD på Eolus Vind AB. 

Under intervjun berördes följande teman: utmaningar relaterade till havsbaserad vindkraft och 

hantering av dessa, erfarenheter av dialog med FM samt villkorade tillstånd och metodik bakom att 

ta fram dessa.  

Per Witalisson, VD på Eolus Vind, ser tillståndsprocessen, elanslutningsfrågor och FM som de tre 

största utmaningarna förknippade med att etablera havsbaserad vindkraft i Sveriges vattenområden. 

Han menar att det från utvecklarens perspektiv är problematiskt att bära en så stor del av risken där 

stora summor kan investeras i ett projekt som i slutändan inte blir tillståndsgivet. Eftersom det 

hittills har varit betydligt dyrare att projektera havsbaserad vindkraft jämfört med landbaserad tror 

Witalisson att projektörer undvikt havsbaserade projekt för att på så vis minska de ekonomiska 

riskerna.  

Ett sätt att minska riskerna för projektutvecklaren skulle, enligt Witalisson, kunna vara att staten tar 

en större roll i utvecklingen av vindkraft. Exempelvis lyfter han auktionering som ett alternativ, där 

staten på förhand gjort de undersökningar som behövs och löst eventuella konflikter med 

motstående intressen. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv tror Witalisson att detta skulle vara 

gynnsamt för alla, eftersom mindre pengar behöver investeras i projekt som inte blir av.  

 
23 Se kap. 5.1.3 
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Ett alternativ för att jämna ut kostnadsskillnaderna mellan att projektera på land och i hav skulle, 

enligt Witalisson, vara minskade anslutningskostnader till havs, exempelvis genom att SvK står för 

utbyggnaden av transmissionsnät även i havet24. 

Eolus Vind är övertygade om att det kommer att behövas en stor mängd havsbaserad vindkraft i det 

svenska energisystemet framöver, framför allt längs kusterna i södra Sverige. De menar att 

nedläggning av kärnkraften i kombination med storskaliga industrisatsningar i norr kommer att kräva 

att de södra delarna av landet ökar sin produktion, snarare än att de förlitar sig på 

överföringsförmåga från omkringliggande elområden. Detta inte minst eftersom utbyggnaden av 

transmissionsnätet går så pass långsamt. För att detta ska kunna bli verklighet menar Witalisson att 

det behövs en ökad medvetenhet i samhället kring behovet av havsbaserad vindkraft.  

Witalisson anser att det är viktigt att ha förståelse för FM:s förutsättningar, något han tycker att 

företagen inom vindkraftsbranschen kan bli bättre på. Han tror att det som vindkraftsprojektör är 

lätt att bli självupptagen och tro att alla är behjälpta av förnybar el. Med anledning av detta, menar 

Witalisson, behöver vindkraftsprojektörer bli mer lyhörda för motstående intressen och aktivt arbeta 

för att hitta avvägningar som fungerar för alla intressenter. Witalisson har förståelse för att 

totalförsvarets intressen måste ges hög prioritet i avvägningar mellan olika samhällsintressen, vilket 

syns i dagens lagstiftning. Samtidigt ger detta FM en särställning i förhållande till många andra 

intressen, med vilken det även följer ett ansvar att respektera och agera på lämpligt vis gentemot 

andra intressenter.  

Som vindkraftsexploatör ser Witalisson de senaste årens regleringsbrevsuppdrag till FM som 

positiva, men anser att formuleringarna skulle kunna skärpas ytterligare. Från branschens håll finns 

en uppfattning av att FM ofta lite svepande hänvisar till försvarssekretess i sina argument mot en 

viss etablering, något som gör det svårt för projektören att söka dialog och på så vis hitta lösningar, 

berättar Witalisson. För att komma till rätta med detta föreslår Witalisson att säkerhetsklassade 

experter inkluderas i prövningsprocessen, vilka skulle få insikt i FM:s argument och på ett opartiskt 

vis kunna föreslå den bästa vägen framåt.  

När Eolus påbörjar ett nytt projekt är FM en av de första myndigheterna som involveras genom en 

remiss i tidigt skede25 . Något som Witalisson lyfter som problematiskt är att denna remiss inte är 

särskilt detaljerad och att FM:s ställningstagande gentemot projektet kan ändras utan förvarning 

under processens gång, något som Witalisson tror skulle kunna undvikas om FM deltog i dialoger 

kring exempelvis projektets utformning. Därför anser Witalisson att FM bör tillföras mer medel, 

öronmärkta för dessa frågor, eftersom han tror att FM skulle ha möjlighet att ge sig in i fler och mer 

konstruktiva dialoger om det fanns medel specifikt avsatt för detta.  

Eftersom alla miljötillstånd är förknippade med en rad villkor tycker Witalisson att det är naturligt att 

det även finns villkor i förhållande till FM. Eolus Vind som företag är därför positiva till att 

Regeringen lämnat uppdraget till FM att utreda hur villkorade tillstånd kan tillämpas vid prövning av 

vindkraft. Ekonomisk ersättning som en del av ett villkorat tillstånd tror Witalisson skulle kunna 

förbättra förutsättningarna för att uppnå samexistens mellan vindkraftsprojektörer och FM. 

Ersättningen skulle kunna ges i form av att vindkraftsexploatören finansierar modernare system eller 

 
24 Detta är en del i Energiöverenskommelsen (Miljödepartementet, 2016b). Regeringen presenterade den 14 
oktober 2021 att SvK ska ges i uppgift att bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges 
sjöterritorium där förutsättningar finns för att ansluta flera elproduktionsanläggningar, vilket kommer att 
minska anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft (Miljödepartementet & Infrastrukturdepartementet, 
2021).  
25 Se kap. 4.3. 
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ny utrustning åt FM, eller att vindkraftsparken möjliggör nya användningar av ett område. Från 

tidigare projekt har Eolus Vind erfarenhet av att i samråd med FM hitta lösningar som exempelvis 

finansiering av nya eller omlokalisering av befintliga radarstationer. För att detta ska kunna 

möjliggöras i större omfattning anser Witalisson att det behöver finnas forum där diskussioner kring 

åtgärder och anpassningar kan föras och där fler än bara projektören och FM kan delta. Han menar 

att vissa förslag på anpassningar kan vara för stora för dessa två att komma fram till själva och 

nämner förändring av FM:s övningsområden som ett exempel på detta. I sådana fall kanske även LST 

eller andra myndigheter behöver delta i samtalen för att kunna hitta den bästa lösningen för alla 

involverade, föreslår Witalisson.  

 

7.6 Vattenfall AB 

Intervju med Johnny Ståhlberg, projektledare på Vattenfall AB. 

Under intervjun berördes följande teman: utmaningar relaterade till havsbaserad vindkraft och 

hantering av dessa, erfarenheter av dialog med FM samt villkorade tillstånd och metodik bakom att 

ta fram dessa. 

Bland utmaningar förknippade med att bygga mer havsbaserad vindkraft i Sverige lyfter Johnny 

Ståhlberg på Vattenfall försvaret som en av de största. En viktig orsak till detta, berättar han, är 

försvarssekretessen som gör det svårt att kommunicera med FM om vilka problem de ser med en 

etablering och hur dessa skulle kunna lösas. 

En problematik relaterad till dagens vindkraftsutbyggnad i Sverige är att det inte finns någon tydlig 

målbild från politiskt håll av hur man vill att det framtida energisystemet ska se ut. Detta i 

kombination med att marknaden driver utvecklingen ganska självständigt gör att det måste vara 

svårt för myndigheter – däribland FM – att se helhetsbilden kring de etableringar som föreslås, 

menar Ståhlberg. Till FM inkommer många ansökningar, remissförfrågningar och samråd som de 

förväntas yttra sig inom, och Ståhlberg misstänker att det inte finns tillräckliga resurser för att göra 

detta på projektnivå.  

Ståhlberg lyfter även tillståndsprövningen av vindkraftsärenden som utmanande, på grund av de 

många lagar och aktörer som är inblandade, något han menar gör prövningen splittrad och svår att 

överblicka. Försvarets intressen är ett av många och det är därför viktigt att deras eventuella 

justeringar och synpunkter fångas upp tidigt i processerna för att inte försena eller onödigt 

komplicera dessa prövningar, menar Ståhlberg. Likaså kan justeringar som inkommer sent i 

processen resultera i att flertalet miljöprövningar behöver göras om vilket fördyrar satsningar på 

nyetablering av vindkraft. Ståhlberg tror att det finns mycket att lära av andra länder i det här 

sammanhanget, exempelvis Danmark och Nederländerna, där staten är med och utvecklar 

projekten. Detta skulle medföra att prövningsprocessen blir mer förutsägbar och att FM kan 

involveras i ett tidigare skede, menar han. 

Från vindkraftsbolagens sida ser Ståhlberg att det kan finnas ett behov av ett mer strukturerat och 

gemensamt synsätt på vem som planerar vilka projekt och var, men ser samtidigt att det kan vara 

svårt att få till eftersom företagen befinner sig i en konkurrenssituation. 

Ståhlberg beskriver att Vattenfalls kommunikation med FM företrädelsevis sker genom prövningen, 

via prövningsmyndigheten, och därmed hålls ganska formell. Han menar att det är svårt att föra 

dialog – framför allt informellt – med FM, även om detta troligen hade underlättat för alla parter. Att 

få till en mer standardiserad form för dialog tror Ståhlberg kan vara utmanande då förutsättningarna 
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skiljer sig åt mellan varje projekt. I och med avsaknaden av informell, standardiserad dialog mellan 

FM och projektören är det svårt för FM att delge sin syn på projektet innan prövningen inleds. 

Ståhlberg säger också att hans egen uppfattning utifrån tidigare projekt är att FM inte verkar 

intresserade av något forum för den här formen av kommunikation. 

Vattenfall söker för närvarande förnyade tillstånd för två havsbaserade vindkraftsprojekt, Kriegers 

Flak och Stora Middelgrund. I dessa två fall finns, enligt Ståhlberg, en historik av dialog med FM och 

FRA samt villkor i de befintliga tillstånden kring summor som Vattenfall ska ersätta FM och FRA med 

för att kompensera störningar på deras utrustning. I samband med att de utfärdade tillstånden ska 

förnyas söker Vattenfall åter dialog med FM och FRA med förhoppning om att dessa villkor ska följa 

med även i de nya tillstånden. Ståhlberg anser emellertid att dialogen med FM har varit mycket 

sparsmakad och att det från Vattenfalls sida har varit svårt att få tag på rätt personer eller initiera 

vägar för dialog. I Vattenfalls numera nedlagda projekt Taggen fanns ett samarbetsavtal med FM 

som beskrev hur samexistensfrågan skulle behandlas. Ståhlberg berättar att FM ändrade sitt 

ställningstagande till projektet under processens gång, varpå Vattenfall sökte dialog för att utreda 

bakgrunden till det ändrade beskedet och vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att lösa 

problemet. Dialogen var emellertid ej fruktsam och projektet fick till slut läggas ner.  

En risk som Ståhlberg ser med en ökad användning av villkorade tillstånd gentemot FM är att 

villkoren blir mer omfattande än nödvändigt – ”önskelistor”, som Ståhlberg uttrycker det. Med detta 

menar han att han befarar att vindkraftsprojektören åläggs att lösa problem utöver de som faktiskt 

orsakas av parken, vilket skulle riskera att driva kostnaderna så pass högt att projektören väljer att 

lägga ner projektet på grund av bristande lönsamhet trots att denne fått miljötillstånd. För att hitta 

lämpliga anpassningar och åtgärder från fall till fall tycker Ståhlberg att ett alternativ skulle kunna 

vara att inkludera en oberoende part med insikt i sekretessklassat material i processen som båda 

parter kan lita på, för att på så vis finna de bästa lösningarna för alla inblandade parter. 

 

7.7 Respons på lösningsfokuserade åtgärder 

Begreppet lösningsfokuserade åtgärder (LFÅ) berördes i intervjuerna med Energimyndigheten, Eolus 

Vind AB, Försvarsmakten samt Vattenfall AB. Havs- och vattenmyndigheten fick begreppet 

presenterat för sig, men valde att inte uttala sig i frågan. 

För illustration av begreppet – se figur 6. 

Per Witalisson på Eolus Vind tycker att begreppet LFÅ fångar upp det spektrum av initiativ och 

åtgärder som behövs i en dialogsituation mellan två intressenter. Han anser att den mest 

lösningsorienterade dimensionen av begreppet är kompenserande åtgärder. Även Anton Arnesson 

på FM och Johnny Ståhlberg på Vattenfall är positiva till begreppet. Ståhlberg tycker att de tre 

dimensioner som begreppet inkluderar speglar de områden som de som företag jobbar utifrån i 

kontakten med FM. Han menar att angreppssättet liknar det som redan finns för miljöprövningen i 

övrigt, vilket är bra att efterlikna. Hans Spets på StEM tycker att begreppets och illustrationens 

omfattning generellt är bra, men uppmärksammar att det kan finnas ett behov av att förståelsen 

mellan aktörerna, och främst för försvarets intressen, framgår i illustrationen. Spets menar att det 

behöver finnas en acceptans för FM:s förutsättningar om att de har sekretessbelagd verksamhet, 

vilken de inte kan föra dialog om med exempelvis vindkraftsprojektörer, och att vikten av detta bör 

framgå av illustrationen.  
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Witalisson lyfter några konkreta förslag på åtgärder som han ser skulle kunna exemplifiera 

begreppet. Han föreslår att FM borde delta mer aktivt i planeringsprocessen och lyfta fram 

alternativa lokaliseringar ifall det valda projektområdet utgör ett för stort intrång i FM:s verksamhet. 

Vidare menar han att det är viktigt att undvika motstående intressen så mycket som möjligt, men att 

detta bör balanseras mot de positiva effekterna som ett projekt kan föra med sig. Ståhlberg är inne 

på ett liknande spår då han menar att det i dagsläget är avgörande att kontakt etableras med ”rätt” 

person för att kunna föra dialog och hitta lösningar med FM. För att en framtida metodik bakom 

villkorade tillstånd ska bli framgångsrik menar Ståhlberg att det behöver finnas en vilja från alla håll 

att vara en del av förändringen och hitta lösningar. Detta kräver i sin tur att problembilden 

analyseras på djupet för att kunna finna förslag på lösningar inom de tre dimensioner som LFÅ 

omfattar.  

Anton Arnesson för ett resonemang kring hur dimensionerna av begreppet kan kopplas till olika 

processer och tidsförhållanden, där han anser att begreppet kan vidgas till att inte enbart omfatta 

projektspecifik planering. Som exempel på detta lyfter Arnesson att förebyggande kan kopplas till 

det nationella planeringsarbetet, medan konsekvensminimering snarare blir aktuellt i dialogen 

mellan projektör och FM. Kompensation, i sin tur, blir aktuellt i själva prövningen. I Arnessons 

mening är dimensionen som berör förebyggande viktigast att fokusera på och han menar att det 

finns en konsensus kring detta även hos övriga myndigheter. 
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8 Analys av utmaningar och möjliga lösningar relaterade till 

samexistens mellan Försvarsmakten och havsbaserad vindkraft 

I följande avsnitt kommer intervjuerna och den presenterade teorin att analyseras utifrån ett antal 

teman, genom att paralleller och jämförelser dras mellan de olika respondenternas intervjusvar och 

teorin.  

 

8.1 Innebörden av Försvarsmaktens regleringsbrevsuppdrag 

Punkterna som berör klimat- och energifrågor i 2021 års regleringsbrev till FM har aldrig varit fler 

eller skarpare formulerade (se kap. 5.2.2). Hela tre punkter berör ämnet, varav en kommer att 

analyseras i detta avsnitt. Regleringsbrevsuppdraget i fråga är Samverkan i samhällsplaneringen (se 

kap. 5.2.2 för fullständig återgivelse), och omber FM att ”redovisa hur myndigheten bidrar till 

samexistens med andra samhällsintressen inom samma geografiska områden” 

(Försvarsdepartementet, 2021, s. 14). Vilka geografiska områden som avses beskrivs dock inte 

närmre. Detta öppnar upp för en tolkningsfrihet, där intervjuerna visar att StEM och FM gör helt 

olika tolkningar.  

FM:s tolkning är enligt Arnesson (FM) att uppdraget inte inkluderar FM:s riksintresseområden och 

inte heller vissa av deras påverkansområden. Kontrasterande till detta har företrädaren för StEM, 

David Newell, förklarat att myndighetens uppfattning är att uppdraget omfattar samtliga FM:s 

befintliga intresseområden. Hans Spets på StEM, som har en mer direkt kontakt med FM i frågan, 

ville inte uttala sig om StEM:s tolkning av uppdraget. Spets (StEM) uppgav dock att han utifrån den 

dialog som förs med FM i frågan var av uppfattningen att FM:s befintliga intresseområden kunde 

vara aktuella. Eftersom respektive myndighet arbetar utifrån sin egen tolkning av 

regleringsbrevsuppdraget har vi skäl att tro att myndigheterna inte är medvetna om att deras 

tolkningar skiljer sig åt.  

Tolkningen av uppdragets innebörd skiljer sig även åt när FM:s och vindkraftprojektörernas 

uppfattningar jämförs. Respondenterna från vindkraftssidan (Per Witalisson på Eolus Vind och 

Johnny Ståhlberg på Vattenfall) uttalade en hoppfullhet om att FM:s attityd och arbetssätt gentemot 

havsbaserad vindkraft ska förändras efter de regleringsbrevsuppdrag som myndigheten ålagts. Som 

exempel framgick i intervjun med Witalisson (Eolus Vind) att han förväntar sig att samexistens 

mellan vindkraft och FM i marina övningsområden förverkligas inom en snar framtid. 

I kontakten med tjänstepersonerna på RK har de påtalat att det är upp till mottagande myndighet att 

tolka regleringsbrevsuppdragets innebörd. Därmed är det formellt FM:s tolkning som gäller i det här 

sammanhanget.  

 

8.2 Att samexistera – vad innebär det egentligen? 

Det går att utröna en skillnad i hur respondenterna i intervjuerna uppfattar innebörden av ordet 

samexistens. Intervjuerna med företrädare för Eolus Vind (Witalisson) och Vattenfall (Ståhlberg) 

påvisar att de önskar kunna samexistera med FM inom relativt begränsade geografiska områden, 

exempelvis genom att försvarsteknisk utrustning kompletteras för att kompensera eventuell 

påverkan från vindkraftsparken. Detta tolkar vi som att projektörerna med begreppet samexistens 
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avser att såväl vindkraftsetableringar som FM:s verksamheter finns inom samma begränsade 

geografiska yta.  

Utifrån intervjun med Anton Arnesson på FM framgår att FM har ett annat förhållningssätt till 

begreppet samexistens, där framför allt deras geografiska perspektiv på att samexistera skiljer sig 

mot projektörernas. FM:s syn på samexistens utgår från ett mer övergripande nationellt perspektiv. 

Exempelvis nämner Arnesson (FM) att samexistens inom samma elområde eller havsområde skulle 

kunna vara möjlig, men är tydlig med att FM inte ser det som möjligt att samexistera med vindkraft 

inom något av FM:s utpekade riksintresseområden eller vissa av deras påverkansområden. Den 

tolkning Arnesson (FM) har av samexistens bedömer vi överensstämmer med den som 

tjänstepersonen på Försvarsdepartementet (F-dep) gav uttryck för. Gemensamt för dessa är att 

perspektivet avser landet som helhet, där olika intressen samexisterar inom landets gränser.  

Olikheterna i hur de ser på ordets innebörd kan liknas vid att FM ser samexistens som att 

verksamheterna bedrivs samtidigt på skilda geografiska platser – som grannar – medan 

projektörerna ser det som att verksamheterna bedrivs inom samma geografiska område – som 

samboende. Dessa skillnader i synsätt på vad det innebär att samexistera och inom vilka geografiska 

områden detta förväntas ske misstänker vi är en orsak till att FM och projektörerna också har olika 

sätt att se på utmaningarna relaterade till samexistens och hur dessa bör hanteras.  

 

8.3 Den juridiska spelplanen för vindkraftsutbyggnad  

Följande avsnitt har delgivits en miljöjurist samt en försvarsjurist, vilka har fått ge sina synpunkter på 

formuleringar och tolkningar i avsnittet. Miljöjuristen styrkte flera av resonemangen som vi för i 

avsnittet och försvarsjuristen förtydligade FM:s syn i frågan, särskilt avseende påverkansområdenas 

juridiska status. 

 

I MB framgår att om ett riksintresseområde eller del av detta behövs för en totalförsvarsanläggning 

och påverkan på anläggningen kan bli påtaglig ska försvarsintresset ges företräde framför andra 

riksintressen om dessa anses vara oförenliga (se kap. 3.5.3). Lagtexten specificerar inte om 

försvarsintresset ska vara civilt eller militärt, men i praktiken är det militärens riksintresseområden 

som åtnjuter detta företräde.  

 

Försvarsmaktens företräde enligt miljöbalken – hur strikt är det? 

Anton Arnesson på FM är under sin intervju tydlig med att FM anser att försvarsintresset är 

oförenligt med vindintresset inom vissa områden som FM har pekat ut, exempelvis deras 

riksintresseområden, och att den prioritetsordning som lagstiftningen klargör därför bör respekteras 

och upprätthållas. Per Witalisson på Eolus Vind och Johnny Ståhlberg på Vattenfall är emellertid inte 

lika övertygade om att intressena verkligen är oförenliga, utan hävdar att det går att förena de båda 

verksamheterna – åtminstone i någon utsträckning.  

Vad MB dikterar och hur detta ska tolkas är centralt i sammanhanget. I 3 kap. 10 § MB står bland 

annat följande (paragrafen kan läsas i sin helhet i kap. 3.5.3): ”Behövs området eller del av detta för 

en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde”. Observera specifikt ordvalen 

”behövs” och ”del” i första halvan av meningen. Vi uppfattar att valet av dessa ord, i jämförelse med 

ordet ”skall” i slutet på meningen, öppnar upp första halvan av meningen för tolkning. Således är vår 

uppfattning att formuleringen i 3 kap. 10 § MB inte är definitiv, utan att frågan huruvida 

totalförsvaret ska ges företräde eller ej ska prövas i respektive ärende. Om, exempelvis, ett 
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projekteringsområde för vindkraft ligger inom ett av FM:s riksintresseområden säger MB alltså inte 

per automatik att FM ska ges företräde inom hela området, vilket vi uppfattar det som att FM 

antyder. Uppfattningen baseras dels på vad Arnesson (FM) uppgav i sin intervju, dels på vad FM 

skriver i sina publikationer om riksintresseanspråk (se kap. 3.5.4).  

 

Vår tolkning – det är inte så strikt som Försvarsmakten framhåller 

Baserat på Boverkets information (Boverket, 2020a), vilken presenterades i kap. 3.5.2, är vi av 

uppfattningen att prövningsmyndigheten i varje enskilt fall ska ta ställning till huruvida de 

föreliggande riksintresseanspråken i området ska ges rättslig tyngd som riksintresse. Om 

prövningsmyndigheten finner att FM:s anspråk ska klassas som riksintresse blir skrivelsen i 3 kap. 10 

§ MB aktuell att beakta.  

 

Prövningsmyndigheten behöver därefter, som vi tolkar Boverkets information (Boverket, 2020a) och 

formuleringen i 3 kap. 10 § MB (”Behövs området eller del av detta för en anläggning för 

totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde”), utreda om projektytan för vindkraftsparken 

(”del”) påverkar riksintresseområdets totalförsvarsanläggning i sådan omfattning att det påtagligt 

försvårar tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen (”behövs”). Dessutom ska 

prövningsmyndigheten, vid bedömning av lämpligaste markanvändningen, alltid undersöka 

möjligheterna till att utnyttja ett område för flera olika verksamheter (Miljödepartementet, 1997).  

Enligt vår tolkning av informationen från Boverket (Boverket, 2020a), formuleringen i 3 kap. 10 § MB 

och propositionens (Miljödepartementet, 1997) förtydligande har alltså försvarsintresset företräde 

enligt 3 kap. 10 § MB först om FM:s riksintresseanspråk värderas vara av riksintresse och 

vindkraftsparken därtill bedöms påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av totalförsvarets 

anläggning. Detta kan jämföras med Arnessons (FM) och FM:s generella uppfattning att FM alltid har 

företräde inom sina identifierade riksintresseanspråk.  

  

Vilken juridisk status har ett påverkansområde? 

Vidare, angående 3 kap. 10 § MB, är det för oss inte helt tydligt hur FM:s påverkansområden ska 

behandlas. FM skriver att deras riksintressen ska ges företräde enligt MB, men att detsamma inte 

gäller områden av betydelse (se kap. 3.5.4). Vår uppfattning, baserad på publikationerna som 

redovisar riksintressen (Försvarsmakten, 2019a; 2019b), PM – Vägledningar vindkraft (Arnesson, 

u.å.) och Arnessons (FM) svar under intervjun, är att påverkansområden inte hör till någon av dessa 

kategorier. Ett påverkansområde kan, som förklarat i kap. 3.5.4, höra till ett riksintresse för att 

underlätta bedömningen av huruvida något riskerar att påtagligt skada riksintresset, men är inte i sig 

självt en del av riksintresset. Vi gör därmed bedömningen att FM:s påverkansområden har samma 

juridiska status som deras områden av betydelse och därför inte omfattas av totalförsvarets 

företräde enligt 3 kap. 10 § MB.  

 

En trygg energiförsörjning är också en del av totalförsvaret 

Lagstiftaren har vid utformning av lagtexten tagit ställning till hur avvägningen mellan oförenliga 

intressen bör göras genom formuleringarna i MB (se kap. 3.5.3) och därmed gett det militära 

totalförsvarsintresset företräde. Det går att argumentera för att även det civila försvaret borde 

inkluderas bland de som får företräde enligt 3 kap. 10 § MB, eftersom även detta är av vikt för 

totalförsvaret. Exempelvis lyfte Försvarsberedningen i publikationen Motståndskraft 

(Försvarsdepartementet, 2017b) att det är fördelaktigt ur en säkerhetspolitisk aspekt med en 

decentraliserad elproduktion eftersom elsystemet blir mindre sårbart, något som även Regeringen 
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ställde sig bakom (se kap. 5.3). Dock hamnar detta utanför syftet med denna rapport och kommer 

därför inte att analyseras vidare.  

 

8.4 Havsplaner – en form av nationell styrning 

Joacim Johannesson från HaV förklarar under sin intervju att avvägningarna i underlaget till 

havsplaner (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b) helt och hållet baserats på riksintressesystemet 

och därmed på vad 3 kap. MB dikterar om hur intressen ska värderas (se kap. 3.5.3). På så vis 

kartläggs vilka intressen och verksamheter som idag anses kunna bedrivas i vilka områden.  

 

Försvarsmaktens intressen har vägt tungt i förslaget till havsplaner 

Vid genomgång av havsplanerna (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b) fick vi uppfattningen att 

FM:s intresseområden vägt tungt i underlaget, eftersom de ofta prioriterats före andra möjliga 

användningar. Under intervjun berättade Johannesson att HaV i sina avvägningar har utgått från 

FM:s bedömningar av huruvida det finns en påtaglig risk för skada på totalförsvarets riksintressen. Vi 

har dock noterat att de områden som i förslaget till havsplaner (Havs- och vattenmyndigheten, 

2019b) tilldelats användning försvar inkluderar både FM:s riksintresseområden och 

påverkansområden.  

I kap. 8.3 redogjordes för vår tolkning av hur påverkansområden ska värderas, där vi menar att 

påverkansområden inte inkluderas i totalförsvarsintressets särställning i 3 kap. 10 § MB. Utifrån 

lagtexten gör vi därför tolkningen att vid en domstolsprövning av exempelvis ett vindkraftsärende 

ska ett område som är av riksintresse för vindbruk formellt ges företräde framför FM:s 

påverkansområden. Det finns exempel på områden i havsplanerna (Havs- och vattenmyndigheten, 

2019b) där just FM:s påverkansområden givits företräde framför riksintresseområden för vindbruk26. 

Detta påvisar att avvägningarna i förslaget till havsplaner (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b) 

tillgodoser FM:s intressen i större utsträckning än vad som kan motiveras med skrivelsen i MB (se 

kap. 8.3).  

Havsplanerna (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b) fungerar endast vägledande (se kap. 5.1.1), 

men Joacim Johannesson på HaV tror att beslutsfattare och andra instanser som förväntas nyttja 

dem kommer att uppleva havsplanerna (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b) som ett tungt 

vägande underlag. Detta menar han beror på att havsplanerna (Havs- och vattenmyndigheten, 

2019b) arbetats fram under flera års tid, samt att de kommer vara godkända av Regeringen (se kap. 

5.1). Därmed anser vi att det är missvisande om prioritetsordningen av områdena i havsplanerna 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2019b) inte överensstämmer med vad lagstiftningen säger.  

 

Områdena för vindkraft är få – vad betyder det för energiomställningen? 

Scenarierna som StEM har tagit fram (Energimyndigheten, 2019a) är inte glasklara kring vare sig de 

exakta mängderna vindkraft som behövs för energiomställningen, eller var vindkraftverken ska 

placeras. Dessa två faktorer beror på vilket scenario som studeras. Emellertid poängteras både i 

StEM:s scenarier (Energimyndigheten, 2019a) och i strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad 

 
26 Exempel: I planunderlaget till Bottniska viken har påverkansområde till Tåme skjutfält i Skellefteå kommun 
getts företräde framför riksintresseanspråk vindkraft (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b). 
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(Energimyndigheten & Naturvårdsverket, 2021a) att produktionen behöver spridas geografiskt över 

landet och matcha var konsumtionen sker i större utsträckning jämfört med idag. 

Totalt behöver 120 TWh förnybar elproduktion tillföras den svenska elmixen under de kommande 20 

åren (se kap. 3.3.3) (Energimyndigheten, 2018). Av dessa bedöms 70–100 TWh komma från vind, 

varav 10–45 TWh från havsbaserad vindkraft (se kap. 3.3.3) (Energimyndigheten, 2019a). Den av 

StEM rekommenderade målsättningen på 50 TWh vindkraftsproduktion i havsplanerna (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019b) (se kap. 5.1.4) är med andra ord inte godtycklig. För att möjliggöra en 

sådan omfattande havsbaserad vindkraftsproduktion skulle en fördubbling jämfört med det 

nuvarande förslaget till havsplaner (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b) behöva komma till stånd. 

Om HaV gjort ett grundligt arbete med havsplanerna (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b), vilket 

vi måste utgå från, borde det vara i det närmaste omöjligt att hitta ytor som möjliggör denna 

fördubbling av elproduktion utan att tillföra ytor som, i nuvarande förslag till havsplaner, avsatts för 

andra användningar.  

I arbetet med planunderlaget gjordes vissa antaganden kring vilka förutsättningar som krävs för 

vindkraft, vilka ligger till grund för de avvägningar som gjorts. För att nya ytor för vindkraft ska kunna 

pekas ut i ett framtida planunderlag behöver således HaV:s bedömningar om vilka ytor som är 

praktiskt möjliga att bebygga förändras, exempelvis genom att områden som idag anses för djupa 

aktualiseras. Detta är dock inte inom ramarna för vårt examensarbete att utreda och därför nöjer vi 

oss med att konstatera att detta kräver tekniska lösningar som i dagsläget inte är kommersiellt 

vedertagna eller ekonomiskt gångbara. Istället baseras våra resonemang och slutsatser på dagens 

förutsättningar för var det är möjligt att bygga havsbaserad vindkraft (se kap. 4.4).  

I det framtagna förslaget till havsplaner (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b), utgör FM:s andel av 

landets totala havsområde 20 %, jämfört med 1,7 %27 för energiutvinning (se kap. 5.1.4). Utifrån 

detta, tillsammans med de svar Johannesson (HaV) gav under intervjun – att FM definierar vilka 

områden som riskerar att påtagligt skada totalförsvarsintresset – drar vi slutsatsen att en betydande 

anledning till att energiintresset inte gavs mer utrymme i planunderlaget var att försvarsintresset 

gavs företräde i flera av de områden som kunde vara aktuella för vindkraft.  

 

8.5 Aktörernas roll i hur vi kan uppnå ett förnybart elsystem 

Så som tillståndsprocessen för vindkraft fungerar idag har FM ett stort inflytande. Etableringar av 

vindkraftverk kräver remiss från FM där de har befogenhet att motsätta sig etableringar som riskerar 

att negativt påverka försvarsförmågan (se kap. 4.3). FM:s ställningstaganden i dessa frågor är således 

avgörande för om vindkraftverk ges tillstånd eller inte.   

StEM påtalar i sin rapport 100 procent förnybar el (Energimyndigheten, 2019a) att intressekonflikter 

med FM måste adresseras för att möjliggöra den vindkraftsutbyggnad som myndigheten själv 

bedömt behöver åstadkommas för en lyckad energiomställning (se kap. 3.3.3). Dessutom visar 

statistik som StEM och NVV (Energimyndigheten & Naturvårdsverket, 2021b) presenterat, där både 

landbaserad och havsbaserad vindkraft inkluderas (se kap. 4.6), att FM utgjorde den vanligaste 

avslagsgrunden till vindkraftverk i landet mellan åren 2014–2019. Deras statistik visar att konflikter 

 
27 Inkluderar områden för energiutvinning (1 %) och utredningsområden för energiutvinning (0,7 %) (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2019b). Den angivna ytan inkluderar nya ytor för elproduktion samt redan befintlig 
elproduktion till havs (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b), det vill säga 0,63 TWh år 2020 
(Energimyndigheten, u.å.).  
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med försvarsintresset förhindrade knappt vart femte vindkraftverk. I kontrast mot StEM:s 

uppfattning och vad statistiken påvisar, förklarade Arnesson (FM) under sin intervju att FM inte har 

något ansvar i energiomställningen.  

Likaså har projektörerna en definierad roll i sammanhanget. Projektörernas roll är att planera och 

projektera vindkraft på de platser där de bästa förutsättningarna för detta råder (se kap. 4.4). 

Eftersom vindkraftsprojektörer och FM ofta aspirerar på samma områden, vilket berördes i kap. 8.4, 

är få områden helt utan motstående intressen. Som beskrivits i kap. 3.5.4 finns inga juridiska hinder 

för projektörerna att projektera vindkraft inom FM:s områden av betydelse. Enligt vår tolkning av 

MB (se kap. 8.3) gäller detsamma för påverkansområden. Likaså redovisar FM i PM – Vägledningar 

vindkraft (Arnesson, u.å.) att det finns möjligheter för FM att samexistera med vindkraft inom vissa 

påverkansområden, förutsatt att detta prövas i respektive fall (se kap. 3.5.4). Av förslaget till 

havsplaner (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b) att döma verkar FM emellertid negativa till att 

tillåta vindkraft även inom påverkansområden, vilket avspeglat sig i HaV:s avvägningar i 

planunderlaget. Detta analyserades mer ingående i kap. 8.4.  

I förlängningen blir en konsekvens av FM:s agerande att projektörerna behöver söka sig till områden 

långt från land om de helt vill undvika FM:s intresseområden. Dessa områden uppfyller ofta inte de 

kriterier som projektörerna har att förhålla sig till vid val av lokalisering, bland annat gällande djup 

och närhet till elnätsanslutning (se kap. 4.4). Exempelvis ligger de områden som föreslås för 

energiutvinning i förslaget till havsplaner (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b) nära land eller på 

grunda utsjöbankar (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b). Likaså är StEM:s utpekade områden för 

riksintresse vindbruk företrädelsevis lokaliserade i kustnära miljöer. En hänvisning bort från dessa 

områden till ytor som inte har samma förutsättningar medför i förlängningen att projektörerna inte 

kan uppfylla sin roll i dagens etableringssystem. FM har således en delaktighet i huruvida 

projektörerna kan etablera vindkraft till havs i den omfattning som energiomställningen kräver.  

 

8.6 Betydelsen av att föra dialog 

Uppfattningen om vilken roll och betydelse dialog har för att uppnå samexistens skiljer sig åt, 

beroende på vem som frågas. Vindkraftsprojektörerna vill se att dialogen sker på projektspecifik 

nivå, medan FM och StEM föredrar nationella planer och strategier. 

 

Projektspecifik dialog efterfrågas av projektörerna, men prioriteras bort av Försvarsmakten   

Utifrån intervjusvaren verkar det från projektörernas håll finnas stora förväntningar på att FM ska 

ingå i dialog med dem. Dessa förhoppningar har ökat efter att FM uppmanats fokusera mer på 

samexistens med vindkraft i de senaste två årens regleringsbrev (Försvarsdepartementet, 2020a; 

2021). Utöver formella yttranden i tillståndsprocessen efterfrågar projektörerna därför möjligheter 

till mer omfattande projektspecifik dialog med FM, där ömsesidiga lösningar kan diskuteras för att 

på så vis möjliggöra samexistens inom samma geografiska område.  

Anton Arnesson på FM anser i motsats till projektörerna att FM inte bör ingå i dialog kring enskilda 

projekt. Istället menar han att FM gör mest nytta genom att delta i nationell planering, exempelvis 

vid framtagandet av havsplaner, för att på så vis möjliggöra att fler områden kan pekas ut som 

lämpliga för vindkraftsprojektering. Arnesson (FM) resonerar som så att behovet av den typ av 

projektspecifik dialog som Witalisson (Eolus Vind) och Ståhlberg (Vattenfall) efterfrågar skulle 

minska om den nationella planeringen blir tydligare. FM:s angreppssätt verkar vara, så som Arnesson 

framställer det, att arbeta på ett vis som gör att dialog om specifika åtgärder inte blir aktuellt. 
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Arnesson (FM) förklarar att anledningarna är flera till att FM väljer att fokusera på nationell 

planering. Exempelvis har FM på grund av sekretess svårt att på detaljnivå diskutera hur en 

vindkraftsetablering kan komma att påverka deras verksamhet. Han menar också att det är praktiskt 

svårt för FM att diskutera specifika projekt eftersom detta kräver mer resurser – såväl personal som 

tid och finansiella medel – jämfört med om diskussionen sker på ett mer övergripande plan. Vi tolkar 

Arnessons (FM) uppfattning som att dialog inom enskilda projekt inte är ett effektivt sätt att lösa 

utmaningar relaterade till samexistens. Det finns således en påtaglig skillnad mellan projektörernas 

och FM:s uppfattning om betydelsen av och möjligheten till dialog på projektnivå. Detta föranleder 

att de har olika strategi relaterat till hur problematiken ska angripas, vilket ger upphov till 

missförstånd och friktion parterna emellan, snarare än en lyckad dialog som leder till samexistens. 

 

Energimyndigheten och Försvarsmakten fokuserar på styrkorna med nationellt planeringsarbete 

FM:s prioritering att fokusera på arbetet med nationell planering stöds av StEM, som rått dem till 

just detta. StEM vill finna en lösning som kan fungera på sikt och för ett spektrum av projekt. Enligt 

Hans Spets på StEM finns en övertro på FM:s möjligheter att i projektspecifik dialog komma fram till 

fungerande lösningar för alla inblandade. Från myndighetshåll finns med andra ord en tydlig 

prioritering av planering och utredning på nationell nivå.  

Utifrån vad som kommit fram under intervjuerna finns flera faktorer som kan förklara detta. 

Exempelvis påtalar både Arnesson (FM) och Spets (StEM) att nationell planering är mer 

resurseffektivt i förhållande till hur stora ytor som kan frigöras för vindkraft. Därtill kommer 

möjligheten att utbyta sekretessklassad information, vilken Arnesson (FM) berättar finns 

myndigheter emellan, men däremot inte i kontakt med privata bolag. Baserat på syftet med 

havsplanerna (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b) kan ett nationellt planeringsunderlag även 

användas för att möjliggöra en ökad förutsägbarhet, genom att indikera hur frågan kan komma att 

bedömas av en domstol. Med grund i dessa faktorer tror vi att StEM råder FM att fokusera på 

nationell planering på grund av att de upplever detta som det mest effektiva sättet att möjliggöra för 

en mer storskalig havsbaserad vindkraftsutbyggnad. Förslaget till havsplaner (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019b) visar emellertid att den nationella planeringen idag har sina 

begränsningar. Detta eftersom områdena avsedda för energiutvinning är alltför få (se kap. 5.1.4 för 

bakgrund och kap. 8.4 för mer djupgående analys i frågan).  

 

8.7 Tidsperspektiv i relation till de klimat- och energipolitiska målen 

Liksom StEM:s framtidsscenarier (Energimyndigheten, 2019a) visar, behövs en storskalig 

havsbaserad vindkraftsutbyggnad inom de närmaste åren (se kap. 3.3.3) för att realisera den av 

Regeringen initierade energiomställningen (se kap. 3.1). Med hänvisning till detta är projektörerna vi 

har intervjuat (Per Witalisson på Eolus Vind och Johnny Ståhlberg på Vattenfall) överens om att 

åtgärder behöver vidtas i närtid som möjliggör för branschen att etablera vindkraft i den takt som 

krävs. Från myndighetshåll är tidsperspektivet något annorlunda. Utifrån intervjusvaren framgår att 

både StEM och FM inväntar färdigställandet av ett antal utredningar, då de vill att en grundlig 

översyn genomförs innan slutsatser dras och åtgärder sätts in, för att på så vis förvissa sig om att 

vindkraftsutbyggnaden är hållbar28.  

Tillståndsprocesserna för vindkraftsetablering är ofta långa, och därtill även byggnationstiden innan 

vindkraftsparken kan tas i bruk. Allt som allt tar den samlade processen omkring tio år, men den kan 

 
28 Se kap. 3.1.1 för definition av hållbar vindkraftsutbyggnad. 
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även ta längre tid än så (se kap. 4). Liksom StEM uppmärksammar i sina framtidsscenarier kring ett 

förnybart elsystem (Energimyndigheten, 2019a) finns en tidskritisk aspekt att ha i åtanke (se kap. 

3.3.3). StEM påtalar nämligen att initiering av tillståndsprocesser behöver ske i närtid för att hinna 

genomgå prövning och byggnation innan 2040. Dagens elproduktion från havsbaserad vindkraft 

uppskattas behöva öka med mellan 1 500 och 7 000 %29 på 20 år för att komma upp till de 10–45 

TWh som myndigheten har bedömt kommer att behövs i ett helt förnybart elsystem 

(Energimyndigheten, 2019a) (se kap. 3.3.3). 

I förhållande till de svenska klimat- och energipolitiska målen ligger alltså projektörernas uppfattning 

om tidsperspektiv mer i linje med vad som krävs för att kunna uppnå målen jämfört med 

myndigheternas.  

 

8.8 Vem ska anpassa sig, och hur? 

Respondenterna har olika uppfattning rörande vilken verksamhet som bär ansvaret för att anpassa 

sin verksamhet till den andra, för att på så vis möjliggöra samexistens. FM å sin sida är tydliga med 

att de tycker att vindkraftsprojektörerna behöver anpassa sig utifrån FM:s närvaro i området, medan 

projektörerna anser att ömsesidiga anpassningar är den rätta vägen framåt för att hitta samförstånd 

och möjligheter till samexistens.  

 

Ömsesidigt ansvar för att möjliggöra samexistens 

Ur intervjuerna med Arnesson (FM), Witalisson (Eolus Vind), Ståhlberg (Vattenfall) och Spets (StEM) 

utläser vi att vindkraftsföretagen kan bli bättre på att visa förståelse för FM:s förutsättningar och bli 

mer öppna med vilka anpassningar de kan göra för att minska påverkan på FM:s verksamhet. 

Exempel på detta lyfts av Per Witalisson på Eolus Vind, som bland annat lyfter ekonomisk ersättning 

som en möjlig lösning för att minska några av olägenheterna för FM. Av Arnesson (FM) att döma är 

det dock inte säkert att detta förändrar FM:s inställning till att tillåta vindkraftsetableringar inom 

sina intresseområden, med tanke på de riskanalyser FM utfört och vad dessa visar.  

De särskilda förutsättningar FM har på grund av hur deras myndighetsuppdrag är formulerat 

poängteras av bland andra Hans Spets på StEM, som menar att FM bara blir ett hinder för 

vindkraftsutbyggnaden om de uppfattas vara det. Spets (StEM) menar att projektörerna i det här 

sammanhanget behöver visa en ökad förståelse för FM:s förutsättningar genom att inte projektera 

där FM har befintliga intressen, och lyfter vikten av en kunskapsutveckling från båda sidor. Utifrån 

hans formuleringar uppfattar vi det dock som att det inte är ömsesidigt, utan att han främst menar 

att vindkraftsprojektörerna behöver mer kunskap om FM:s verksamheter. Arnesson (FM) delar Spets 

(StEM) uppfattning om att projektörerna behöver anpassa sig efter FM:s närvaro i området.  

Projektörerna uppmärksammar samtidigt att FM har en särställning i MB, med vilken det följer ett 

ansvar att inte agera maktfullkomligt. Projektörerna menar därför att FM behöver gå dem till mötes 

och vara öppna för en dialog om möjligheterna att finna samförstånd genom anpassningar och 

åtgärder. Baserat på de resonemang som förts fram konstaterar vi att både FM och projektörerna 

har ett ansvar i sammanhanget och att förändringar i attityd kan behöva ske från båda håll.  

 
29 StEM uppger ett spann på 10 – 45 TWh från havsbaserad vindkraft år 2040 (Energimyndigheten, 2019a). 
Årsproduktionen från havsbaserad vindkraft år 2020 var 0,63 TWh (Energimyndigheten, u.å.). Detta innebär att 
elproduktionen från havsbaserad vindkraft måste öka med 1 487 % för att uppnå den lägre siffran i StEM:s 
spann (10/0,63 = 15,87 –> ökning med ca 1500 %). För att uppnå 45 TWh elproduktion från havsbaserad 
vindkraft år 2040 måste produktionen öka med 7 143 % (45/0,63 = 71,43 –> ökning med ca 7000 %). 
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Påverkan på teknisk utrustning och hur den kan kompenseras 

StEM har uppmanat FM att utreda hur deras tekniska utrustning kan utvecklas och anpassas för att i 

mindre grad påverkas av vindkraftverk, vilket framkom av intervjun med Spets (StEM). Samtidigt 

menar Arnesson (FM) under sin intervju att det vore orimligt att lägga kravet om teknisk anpassning 

på FM. Istället anser Arnesson (FM) att den tekniska utvecklingen bör åläggas den civila sidan – det 

vill säga vindkraftsföretagen. På så vis anpassas vindkraftverken efter FM:s närvaro i området 

snarare än tvärtom. Samtidigt påpekar Arnesson (FM) att det är svårt för vindkraftsprojektörerna att 

avgöra hur deras utrustning behöver anpassas eftersom FM många gånger inte kan dela med sig av 

den informationen, varför läget blir låst.   

Både Arnesson (FM) och Spets (StEM) exemplifierar problematiken med hur vindkraftverk påverkar 

FM:s tekniska system genom att hänvisa till väderradarstationer, eftersom detta är ett system som 

inte omfattas av sekretess. De båda hänvisar mer specifikt till den studie om vindkraftverk och 

väderradar på Gotland som inkluderas i kap. 4.5.1 av detta examensarbete (Alfrost, 2014). Vår 

uppfattning är att Arnesson (FM) och Spets (StEM) anser att studiens resultat är representativa för 

vilka möjligheter som finns för kompensation på tekniska system. Därför kommer vi att utgå från 

Alfrosts studie (Alfrost, 2014) i våra resonemang.  

Studien (Alfrost, 2014) lyfter bland annat omlokalisering av radaranläggningar som en möjlig åtgärd 

för att minska vindkraftverkens påverkan på väderradar. En omlokalisering av 

informationsinhämtande utrustning skulle kunna utdömas genom villkor i miljötillståndet, där 

vindkraftsprojektören åläggs att ekonomiskt ersätta FM motsvarande kostnaderna för dessa 

åtgärder. Detta gjordes exempelvis i fallet med Kriegers flak (se kap. 4.5.2) och lyftes även som 

förslag under intervjun med Per Witalisson på Eolus Vind. Förutom omlokalisering visar studien 

(Alfrost, 2014) att även komplettering av försvarsteknisk utrustning genom uppförande av ytterligare 

anläggningar är en möjlig åtgärd (se kap. 4.5.1). Eftersom lokaliseringen av denna kompletterande 

anläggning endast behöver täcka upp för delar av den befintliga är måhända detta det enklaste 

sättet att åtgärda ett bortfall.  

Det är inte alltid möjligt att hitta alternativa eller kompletterande lokaliseringar för berörda 

anläggningar. Däremot är möjligheterna stora, vilket påvisas av exemplet i kap. 4.5.1. Studien 

(Alfrost, 2014) visar att det i 95 % av fallen då radar förorsakade en konflikt mellan 

vindkraftsutbyggnad och FM, gick att kompensera för bortfallet med hjälp av kompletterande 

utrustning. Arnesson (FM) menar i sin intervju att det inte alltid går att kompensera för påverkan på 

teknisk utrustning. Den tekniska utrustning som Arnesson (FM) hänvisar till innefattar mer än bara 

väderradar, men som nämndes tidigare exemplifierade både Spets (StEM) och Arnesson (FM) 

problematiken med just väderradar för att illustrera påverkan på FM:s tekniska system. Med tanke 

på de goda resultat som studien (Alfrost, 2014) visade, indikerar detta att det bör finnas goda 

möjligheter att kompensera även annan teknisk utrustning.  

 

8.9 Inställningen till villkorade tillstånd 

Ett av 2021 års regleringsbrevsuppdrag till FM uppdrar FM att redovisa förutsättningarna för att 

använda villkorade tillstånd som en metod för att möjliggöra för fler vindkraftsetableringar (se kap. 

5.2.2 för uppdragets formulering i sin helhet). Därför genomför FOI just nu en utredning som 

förväntas ge svar på hur ett system med villkorade tillstånd kan utformas (se kap. 5.2.2) och ur 

intervjuerna framgår att Arnesson (FM) och Spets (StEM) vill avvakta resultaten av utredningen 

innan de uttalar sig om vilka möjligheter de ser med villkorade tillstånd.  
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Förväntningar på villkorade tillstånd 

Utifrån intervjuerna verkar generellt vindkraftsprojektörerna (Per Witalisson på Eolus Vind och 

Johnny Ståhlberg på Vattenfall) se stora möjligheter med villkorade tillstånd och ha förhoppningar 

om att villkorade tillstånd kan möjliggöra att fler vindkraftsprojekt realiseras. Anton Arnesson på FM 

är mer försiktigt inställd till konceptet, med hänvisning till att villkor kan medföra att FM förlorar 

viktig förmåga i området. Utifrån Arnessons (FM) intervjusvar tolkar vi det som att FM befarar att ett 

system med villkorade tillstånd skulle göra att tillstånd ges till projekt som FM motsatt sig, med 

hänvisning till att villkor formulerats. Arnesson (FM) berättar att FM idag är skeptiska till en ökad 

användning av villkorade tillstånd, men att de är beredda att ompröva denna ståndpunkt beroende 

på vad FOI kommer fram till i sin pågående utredning.  

Från vindkraftsprojektörerna finns omvänd farhåga, vilken uttalas av Ståhlberg (Vattenfall) – att 

villkoren kommer bli omotiverat omfattande och på så vis göra etableringen så olönsam att den inte 

genomförs.  

 

En systematisering av villkorade tillstånd kräver att sekretessklassad information kan hanteras  

Baserat på intervjusvaren kan vi konstatera att en systematisering av villkorade tillstånd måste 

utformas på ett sådant vis att både FM och projektörer har tilltro till att enbart tillstånd med skäliga 

villkor utfärdas och på så vis känner tillit till systemet. Vidare måste det kunna garanteras att ingen 

av parterna utnyttjar konceptet med villkorade tillstånd, utan jobbar gemensamt för samma mål – 

samexistens. I kap. 10.1.7 utvecklas en tanke kring hur detta skulle kunna hanteras.    

Arnesson påtalar i sin intervju att påverkan på försvarsintresset ofta involverar sekretessklassad 

information, vilken FM inte kan delge privata bolag. Därmed finns troligtvis få eller inga möjligheter 

till dialog mellan projektör och berörd sektion inom FM, vilket kan göra det utmanande att på ett 

transparent vis formulera relevanta villkor för det aktuella projektet. Både Witalisson (Eolus Vind) 

och Ståhlberg (Vattenfall) lyfter som förslag att en oberoende part med insikt i sekretessklassade 

frågor skulle kunna medverka vid formuleringen av villkor. Enligt Arnesson finns möjligheter för FM 

att utbyta sekretessklassad information med andra myndigheter, varför förslagsvis StEM eller berörd 

LST skulle kunna fylla denna funktion genom att en tjänsteperson med sekretessklassning företräder 

vindkraftsprojektören i dialogen med FM.  

 

8.10 Respons och värdering av begreppet lösningsfokuserade åtgärder 

Begreppet LFÅ som utvecklats inom ramarna för detta examensarbete (se kap. 6) togs emot väl av 

samtliga tillfrågade respondenter. Det var ingen som uttryckligen motsatte sig begreppet och inte 

heller var det någon som uppfattade begreppet som direkt främmande eller orealistiskt.  

 

Respondenternas attityd återspeglas i hur begreppet togs emot 

Både Per Witalisson på Eolus Vind och Johnny Ståhlberg på Vattenfall menade att begreppets 

dimensioner omfattar vad företagen strävar efter att beröra i kontakten med FM. Företrädare för 

såväl StEM (Spets) som FM (Arnesson) tyckte däremot att det eventuellt saknades något i 

illustrationen. Från StEM:s håll påtalades även att begreppet och illustrationen eventuellt är vinklad 

till projektörernas fördel.  

Utifrån vad som kommit fram under intervjuerna i övrigt – och som analyserats tidigare i 

analysavsnittet – är vår bedömning att projektörerna har en mer lösningsorienterad attityd än vad 

som går att återfinna på myndighetssidan. Eftersom just lösningsfokus är centralt i begreppet är det 
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därför inte förvånande att företrädare för StEM (Spets) och FM (Arnesson) upplever en vinkling till 

projektörernas fördel. Både Spets (StEM) och Arnesson (FM) föreslog en vidgning av begreppet till 

att omfatta begränsningar och tidsfaktorer, med hänvisning till att detta skulle minska den upplevda 

vinklingen till fördel för projektören och få LFÅ att bli mer heltäckande. Det är för oss inte helt klart 

vad som menas med detta – vilken typ av begränsningar som avses eller hur de skulle inkluderas. En 

reflektion från oss är emellertid att begreppet kan behöva förankras i hur prövningsprocessen för 

vindkraft går till samt i hur förutsättningarna kring en projektering verkligen ser ut. Dock har vi i 

nuläget inget förslag på hur detta mer konkret skulle gå till. Däremot anser vi att detta är ett 

intressant ämne för framtida forskning, vilket kommer att presenteras i kap. 10.3. 

 

Åsikter om de identifierade dimensionerna 

Synen på LFÅ som begrepp, och hur det kan appliceras för att möjliggöra samexistens mellan 

havsbaserad vindkraft och FM:s verksamheter, skiljer sig mellan tillfrågade projektörer och FM. Från 

vindkraftprojektörernas sida, i form av Witalisson (Eolus Vind) och Ståhlberg (Vattenfall), lyfts alla 

dimensioner som viktiga. Framför allt Ståhlberg (Vattenfall) poängterar att alla delar behövs för att 

hitta en bra lösning mellan projektörer och FM, exempelvis för att formulera villkorade tillstånd. 

Witalisson (Eolus Vind) lyfter att dimensionen kompensation eventuellt är viktigast och menar att 

det är den mest lösningsorienterade dimensionen av begreppet. Samtidigt uppmärksammar han 

vikten av att kunna arbeta förebyggande genom att exempelvis undvika vissa områden.  

Från myndigheternas håll var uppfattningen delvis en annan. Hans Spets på StEM var försiktig med 

att uttala sig om hur begreppet kunde appliceras. Det är möjligt att han avhöll sig från att expandera 

sina tankegångar vidare på grund av den upplevda vinklingen av begreppet, vilken istället 

poängterades. 

Från Anton Arnesson på FM var ståndpunkten tydlig. Liksom har analyserats i kap. 8.6 vill FM 

understryka vikten av nationell planering och strategi. Arnesson (FM) kopplade ihop dimensionen 

förebyggande med detta, varför han ansåg att den bör vara högst prioriterad. Vid formuleringen av 

LFÅ avsåg vi dialog på ett projektspecifikt plan, men som Arnesson (FM) påtalar kan begreppet 

expanderas till mer övergripande strategiarbete, dock utreds inte detta inom ramarna för 

examensarbetet. Så som det nationella arbetet ser ut menar Arnesson (FM) att det ligger ett stort 

fokus på att arbeta förebyggande. Denna uppfattning menar Arnesson är gemensam bland svenska 

myndigheter. Då intervjun med Arnesson utfördes efter den med Spets (StEM) fick Spets inte 

möjlighet att bemöta Arnessons (FM) uttalande.   
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9 Vindkraftsprojektet Blekinge Offshore 

I följande kapitel presenteras examensarbetets fallstudie. Fallstudien utförs genom att studera 

vindkraftsprojektet Blekinge Offshore. Första halvan av kapitlet beskriver bakgrunden till projektet. I 

den andra halvan presenteras FM:s påtalade problem med etableringen och förslag på åtgärder eller 

aspekter att utreda för att komma tillrätta med de påtalade problemen presenteras. Avslutningsvis 

kommer fallstudien att diskuteras. 

 

9.1 Förutsättningar och kontext för projektet Blekinge Offshore 

I följande avsnitt beskrivs bakgrunden till den i fallstudien studerade vindkraftsparken Blekinge 

Offshore; projektets föreslagna utformning, processen kring prövningen och de berörda 

intresseområdena.   

 

 Projektbeskrivning 
Blekinge Offshore (BO) är ett numera nedlagt vindkraftsprojekt, lokaliserat i Hanöbukten utanför 

Blekinges kust (Blekinge Offshore, 2016). Vindkraftsparken skulle i och med detta ingå i elområde 4 

(Energimarknadsinspektionen, u.å.). Projektet var planerat att omfatta 500 – 700 vindkraftverk över 

en yta på 200 km2 med en sammanlagd installerad effekt på 2 500 MW. Parken var beräknad att 

producera 7–8 TWh per år, vilket skulle utgöra ett betydande bidrag till den svenska elproduktionen. 

(Blekinge Offshore, 2016) Den föreslagna lokaliseringen pekades år 2013 ut som riksintresse för 

vindbruk av StEM (Energimyndigheten, 2013), enligt 3 kap. 8 § MB (Länsstyrelsen Västra Götaland, 

u.d.). Den planerade lokaliseringen låg också nära en möjlig anslutningspunkt till elnätet (Blekinge 

Offshore, 2016). Den aktuella lokaliseringen valdes med anledning av de goda vindförhållandena, 

närheten till elanslutningspunkt samt det relativt grunda havsdjupet. Projektets lokalisering 

sammanföll emellertid även med flertalet intresseanspråk för FM (läs mer under 10.1.3 nedan). 

(Regeringen, 2016) 

 

 Tillståndsprocessen för Blekinge Offshore 
Blekinge Offshore AB ansökte i december 2010 om tillstånd att uppföra en vindkraftspark i 

det beskrivna området (Mark- och miljödomstolen, 2021). FM ställde sig negativa till 

etableringen, med hänvisning till negativ påverkan på deras riksintressen i området. Den 

samlade motiveringen till att FM motsatte sig projektet BO löd som följer: 

 

”Försvarsmakten anser att etableringens [BO:s] negativa inverkan på 

Försvarsmaktens intressen är så påtaglig att det inte finns möjlighet att vidta 

varken skydds- eller kompensationsåtgärder för att kunna samexistera på den 

aktuella platsen” 

(Regeringen, 2016, s.13)  

Ärendet prövades av MMD vid Växjö tingsrätt, vilka lämnade ärendet vidare till Regeringen i februari 

2013 (Mark- och miljödomstolen, 2021). I MMD:s yttrande till Regeringen anfördes att FM inte 

övertygande kunnat visa att vindkraftsparken sammantaget skulle försvåra försvarets möjligheter att 

bedriva sina verksamheter i det aktuella projektområdet. Vidare gjorde MMD, utifrån den 

information de tagit del av, bedömningen att olika skydds- och kompenserande åtgärder borde vara 

möjliga att vidta. (Mark- och miljödomstolen, 2013) Etableringen tillstyrktes därför enligt MB under 

förutsättning att vissa villkor upprättades i tillståndet, men då projektet ansågs påverka 
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totalförsvaret i hög utsträckning överläts tillåtlighetsfrågan till Regeringen i enlighet med 21 kap. 7 § 

andra stycket MB (Regeringen, 2016).  

I december 2016 meddelade Regeringen följande:  

”Med hänsyn till det starka totalförsvarsintresse som föreligger i detta fall bedömer 

regeringen att vindkraftsparken […] påtagligt [skulle] motverka totalförsvarets 

intressen i området och påtagligt försvåra utnyttjandet av totalförsvarets 

anläggningar i och kring Hanöbukten. Sammantaget föreligger därmed hinder mot 

verksamheten enligt 3 kap. miljöbalken. Ansökan bör därför avslås.”  

(Regeringen, 2016, s.18) 

Regeringen avslog således tillståndsansökan till projektet med hänvisning till 3 kap. 10 § MB 

(Regeringen, 2016), varför ärendet avslutades i början av 2017 (Mark- och miljödomstolen, 2021). 

 

 Intressen för Försvarsmakten som berörs av Blekinge Offshore 
Utöver att projektområdet utnämndes till riksintresse för vindbruk av StEM i år 2013 

(Energimyndigheten, 2013) har FM flertalet intressen i det aktuella området. Dessa presenteras 

samlat i figur 7 nedan. I bilaga B finns även bilder som redovisar de olika intressena grupperade 

utifrån vilket slags intresse det rör sig om. 

Projektområdets placering låg helt inom det militära sjöövningsområdet Hanö vilket är riksintresse 

för försvarets militära del (Länsstyrelsen Västra Götaland, u.d.). Sjöövningsområdet är indelat i tre 

delområden: väst, ost och norr, där projektets föreslagna lokalisering berör den västra och norra 

delen av området (Häckner, 2012). Sjöövningsområdet används av flertalet förband inom FM för 

övningar ovan och under vattenytan (Försvarsmakten, 2019a). Vidare låg den planerade placeringen 

i utkanten av påverkansområdet förknippat med Ravlunda skjutfält i Simrishamns och Kristianstads 

kommuner samt det dithörande området med särskilt behov av hinderfrihet (Länsstyrelsen Västra 

Götaland, u.d.). Skjutfältet är av riksintresse och används för övning med skarp ammunition, varför 

det tillhörande riskområdet har behov av hinderfrihet (Försvarsmakten, 2019b). Slutligen var parken 

planerad inom två intressen förknippade med Ronneby flottiljflygplats, nämligen dess stoppområde 

för höga objekt samt MSA-område30 (Länsstyrelsen Västra Götaland, u.d.). Inom stoppområdet för 

flygflottiljen har FM bedömt att objekt högre än 20 m inte får uppföras på grund av risk för skada på 

riksintresset (Boverket, 2021). Inom MSA-området kan högre objekt uppföras, givet att de inte 

överstiger den höjdbegränsning31 som gäller inom området. Projektområdet ligger även inom 

påverkansområde för väderradar32, vilken är uppförd i Karlskrona. (Försvarsmakten, 2019a) 

 
30 Minimum Sector Altitude – Ett cirkulärt område med radie 46 km kring en militär flygplats där höga objekt 
kan påverka in- och utflygningar från flygplatsen (Försvarsmakten, 2019a). 
31 Information om höjdbegränsningen för det aktuella MSA-området finns inte att tillgå.  
32 Stoppområdet för vindkraftverk kring väderradar är 5 km i radie. Inom 50 km radie klassas området som 
påverkansområde väderradar, inom vilket FM har gjort bedömningen att enskild prövning behöver ske för 
varje fall. (Försvarsmakten, 2019a) 
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Figur 7. Intressebilden i det aktuella området. Den planerade ytan för BO sammanfaller med StEM:s riksintresse för 
vindbruk mitt i bilden. Lågflygningsområdet syns i bilden endast som en spets i anslutning till stoppområdet för höga objekt. 
Underlaget är hämtat från karttjänsten Vindbrukskollen. (Länsstyrelsen Västra Götaland, u.d.) 

 

Tabell 2 redogör för vilka av FM:s intresseområden som berörs, huruvida det är ett 

riksintresseområde eller ett påverkansområde samt projektets placering inom FM:s intresseområde.  

 
Tabell 2. Schematisering av de försvarsintressen som skulle påverkas av projektet BO, intressenas status samt projektet 
BO:s placering i förhållande till respektive intresseområde.  

Riksintresse för FM Intresse som BO berör Status Projektets placering 

Sjöövningsområde 
Hanö 

Sjöövningsområdet  Riksintresse Helt inom området i nordväst 

Ravlunda skjutfält Område med behov av 
hinderfrihet 

Påverkansområde I yttre, östra kanten 

Påverkansområde 
buller och annan risk 

Påverkansområde I yttre, östra kanten 

Ronneby 
flottiljflygplats 

Stoppområde höga 
objekt 

Påverkansområde I yttre, sydvästra kanten 

MSA-område Påverkansområde Södra delen av området 

Väderradar 
Karlskrona 

Påverkansområde 
väderradar 

Påverkansområde I yttre, sydvästra kanten 
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9.2 Studie av vindkraftsprojektet Blekinge Offshore och hur det bemöttes av 

Försvarsmakten under tillståndsprocessen 

För att förankra litteratur- och intervjustudien i ett verkligt fall, samt undersöka hur metodiken 

tillhörande LFÅ skulle kunna utformas eller tillämpas, kommer vindkraftsprojektet BO att studeras. 

Projektet BO valdes med anledning av dess förutsättningar och omfattning, vilka har presenterats 

ovan (kap. 9.1). Vi intar i fallstudien rollen som en extern part, vars uppgift är att uppmuntra en 

konstruktiv dialog för att finna lösningar. Eftersom det aktuella projektet är nedlagt finns det inget 

utrymme för dialog. Därför studeras de yttranden som FM anförde under tillståndsprocessen. 

Utifrån dessa ges förslag på åtgärder eller aspekter som skulle kunna utredas för att avhjälpa de 

problem som FM påtalat.  

Samtliga FM:s fem yttranden i ärendet BO har analyserats inom ramarna för fallstudien. Ur 

yttrandena har påståenden och invändningar som lyfts angående projektets utformning och 

påverkan på FM:s verksamhet sållats ut från övrig text (se kap. 2.1.3 för beskrivning av 

urvalskriterier). Dessa har sammanställts i tabeller, vilka återfinns att läsa i bilaga C. I tabellerna har 

påståendena kategoriserats utifrån ett antal övergripande kategorier med underkategorier. 

Kategorierna med tillhörande underkategorier presenteras nedan och en sammanfattning av 

aktuella påståenden återfinns under respektive rubrik.  

De övergripande kategorierna vi har identifierat är Samövningsverksamhet, Sjöövningsverksamhet, 

Flygövningsverksamhet, Övningsverksamhet på land, Tekniska system samt Logistik och kostnader. 

Till respektive kategori förs ett resonemang kring problemets natur och möjliga vinklar för att lösa 

det. Med grund i resonemangen presenteras åtgärdsförslag, som skulle kunna vara aktuella att 

utreda vidare, utifrån respektive dimension av det i examensarbetet formulerade begreppet LFÅ (se 

kap. 6) – förebyggande, konsekvensminimerande och kompenserande. Förslagen återfinns under 

respektive rubrik och sammanfattas i kap. 9.2.2. 

 

 Sammanfattning av Försvarsmaktens yttranden och åtgärdsförslag 

Nedan sammanfattas FM:s påståenden åtföljt av ett kortare resonemang kring det framförda 

problemets karaktär. Resonemanget föregås av indrag. Under respektive resonemang presenteras 

förslag på aspekter och åtgärder som skulle kunna utredas i en lösningsorienterad dialog. Dessa har 

sorterats in under dimensionerna som begreppet LFÅ innefattar – förebyggande, 

konsekvensminimerande och kompenserande. 

 

Samövning flyg och marin 
FM framför att projektområdet är viktigt för samövning mellan flyg och marin. De befarar att 

vindkraftsparken skulle påverka möjligheterna till denna typ av verksamhet negativt, särskilt 

eftersom FM:s olika verksamheter behöver dela på ett mindre övningsområde.  

Resonemang Samövning är en viktig verksamhet för FM i det aktuella området. En tanke 

är att detta kan kompenseras genom att FM tilldelas ett utökat 

övningsområde i anslutning till det befintliga som väger upp för den 

påverkan som vindkraftsparken orsakar. Var övningsområdet ska utökas ska 

såklart förankras med FM:s behov. Påverkan kan också minskas genom att 

ytan som upptas av projektet BO minskas. 

Förslag Förebyggande 

Inga förslag 
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Konsekvensminimerande 

Anpassa vindkraftsparkens utformning på ett vis som minskar påverkan på 

FM:s verksamhet. 

FM schemalägger sina olika verksamheter på ett vis som gör att trängsel 

undviks. 

 Kompenserande 

FM:s övningsområde utökas i anslutning till det befintliga på ett sätt som 

gör att FM:s verksamheter kan bedrivas. 

 

Flygmålsövningar33 

FM framför att projektområdet för BO är viktigt för flygmålsövningar. Denna verksamhet nyttjar 

stora arealer, vilka behöver vara fria från fysiska hinder. Därtill är verksamheten förknippad med 

stora riskområden. På grund av den civila sjöfarten i Hanöbukten påverkas vilka skjutriktningar som 

är möjliga. FM menar att vindkraftverkens placering skulle omöjliggöra den här typen av övningar i 

området.  

Resonemang För flygmålsövningar är det svårt att hitta anpassningar som möjliggör att 

FM:s verksamheter fortsatt kan bedrivas inom projektområdet för 

vindkraftsparken. Detta illustreras av behovet av hinderfrihet. Vid en 

dialogsituation skulle det vara viktigt att kartlägga hur ofta problemet 

uppkommer, för att på ett korrekt vis uppskatta påverkan och därifrån 

utforma lösningar. Aspekter som kan vara aktuella att utreda är möjligheter 

till förändrade arbetssätt eller metoder som kan minska behovet av 

hinderfri areal, samt hur parkens utformning kan anpassas för att minska 

påverkan på FM:s verksamhet. Liksom gällande samövningsverksamhet 

skulle en utredning kunna visa om och hur övningsområdet kan utökas på 

ett vis som möjliggör för verksamheten att fortsätta bedrivas. 

Förslag Förebyggande 

Anpassa parkens utformning så att betydelsefulla skjutriktningar för FM 

möjliggörs. 

Konsekvensminimerande 

FM anpassar sina rutiner i samband med flygmålsövningar.  

Kompenserande 

FM:s övningsområde utökas i anslutning till det befintliga på ett sätt som gör att 

FM:s verksamheter kan bedrivas. 

 

Sjöövningsverksamhet 
FM anser att vindkraftsparken skulle halvera övningsområdets potential, detta bland annat på grund 

av att den minskade ytan skulle göra det trängre för flera förband att öva samtidigt. Enligt FM är 

denna påverkan så pass påtaglig att det inte finns möjlighet att vidta vare sig skydds- eller 

kompensationsåtgärder för att kunna samexistera på den aktuella platsen. 

 
33 Vid flygmålsövningar bogseras ett skjutmål efter ett flygplan på en vajer. I de studerade yttrandena ger FM 
tre olika uppgifter avseende längden på ekipaget: 1–3 km (Häckner, 2011) (Häckner, 2011), upp till 6 km (Gille, 
2013a) (Gille, 2013a) samt med längder på 4,5 km (Gille, 2013b) (Gille, 2013b).  
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Resonemang  Det är svårt att ge förslag på åtgärder som skulle kunna utredas vidare 

eftersom FM, utöver den minskade ytan för övningsområdet, inte 

konkretiserat anledningarna till att etableringen skulle påverka potentialen 

av området negativt. Påverkan på ubåtsverksamheten belyses nedan och 

där ges förslag på hur specifikt den verksamheten kan värnas. Eftersom inga 

andra konkreta exempel lyfts antar vi att det är samövning och 

ubåtsverksamheten som påverkas. Se de rubrikerna för förslag att utreda 

vidare. 

 

Skjutning 

FM anför att sjöövningsområdet har goda förutsättningar för övning med skarp ammunition. 

Verksamhetsplatsen är en av tre i landet där detta är möjligt.  

Resonemang Övning med ammunition är förknippad med risker. Vi läser mellan raderna 

att denna verksamhet inte kan bedrivas i närhet av parken och att det finns 

få alternativa övningsplatser att tillgå. Antagligen beror det 

uppmärksammade problemet på krav på säkerhets- och riskavstånd. 

Närvaron av vindkraftverk torde inte vara något som direkt påverkar 

försvarets möjlighet att bedriva verksamheten, däremot riskerar 

vindkraftverken att skadas på grund av FM:s verksamhet i området. 

Parterna skulle kunna reglera hur detta ska hanteras i ett avtal, så att inte 

FM åläggs ansvar för materiella skador på vindkraftverken. Ett annat 

alternativ är att utreda hur projektet BO:s utformning kan anpassas för att 

orsaka mindre olägenhet för FM. 

Förslag  Förebyggande 

Projektören ser till att ingen personal befinner sig i vindkraftparken vid 

skjutningar. 

Konsekvensminimerande 

Avtal sluts mellan FM och BO som reglerar hur eventuella skador relaterade 

till denna risk ska hanteras.  

Anpassa vindkraftsparkens utformning på ett vis som minskar påverkan på 

FM:s verksamhet. 

Kompenserande 

Inga förslag. 

 

Ubåtsverksamhet 

FM lyfter problem med ljudutbredning under vatten som orsakas av vindkraftverken, vilken skulle 

påverka deras övningar med ubåtsförband negativt. FM hänvisar till en utredning gjord av FOI  

(Frenje Lund, et al., 2011) och påtalar att problembilden kan bli större än vad FOI kommit fram till på 

grund av förenklade ansatser gällande vindhastigheter i utredningen. Ett annat problem som påtalas 

är att sjöövningsområdet i Hanöbukten till följd av vindkraftsetableringen skulle minska så pass 

mycket till ytan att ubåtsförbanden inte längre kan utföra övningar i området. 

Resonemang Att ubåtsövningarna påverkas negativt är såklart problematiskt. I rapporten 

som FM hänvisar till (Frenje Lund, et al., 2011) framgår att det inte är utrett 

huruvida Marinens spaningssystem kommer att påverkas av 

ljudutbredningen. I förbifarten nämns att det går att undertrycka denna 
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ljudutbredning med hjälp av filtreringsmetoder, men att detta inte är utrett 

ytterligare.  

Vi tänker att det finns flera infallsvinklar för att lösa problematiken, såväl 

tekniska som praktiska. Eftersom det rör sig om planerad 

övningsverksamhet, kan vindkraftverken stängas av eller bromsas vid dessa 

tillfällen för att på så vis undvika att störningen uppkommer. Vidare skulle 

anpassning av vindkraftverkens struktur kunna utredas, för att se hur de 

störningar som uppkommer kan förebyggas. Vidare, som FOI nämner, kan 

det finnas tekniska lösningar som kan filtrera bort störningar från 

ljudutbredning. Kostnader för installationen och utveckling av sådan 

utrustning kan utformas som villkor i tillståndet, varpå 

vindkraftsprojektörerna åläggs att ekonomiskt kompensera FM för detta.  

En utredning kring hur parkens utformning kan anpassas för att minska 

påverkan på ubåtsverksamheten kan också vara aktuell. Därtill kan det 

också vara relevant att utreda om det finns alternativa övningsplatser eller 

om sjöövningsområdet kan utökas för att avhjälpa påverkan på 

ubåtsförbanden. 

Förslag Förebyggande 

Stänga av vindkraftverken vid dessa övningar. 

Konsekvensminimerande 

Anpassning av vindkraftverkens konstruktion för att minska ljudutbredning, 

exempelvis skulle curtailment34 kunna undersökas.  

Stänga av vindkraftverken som förorsakar den mest påverkande ljudbilden.  

Anpassning av FM:s ubåtar till att kunna filtrera bort 

vindkraftsstörningarna. 

Anpassa vindkraftsparkens utformning på ett vis som minskar påverkan på 

FM:s verksamhet. 

Kompenserande 

Ekonomisk kompensation till FM för anpassning av teknik. 

FM:s övningsområde utökas i anslutning till det befintliga på ett sätt som 

gör att ubåtsverksamheten kan bedrivas. 

 

Flygövningsverksamhet 

FM menar att projektområdet kommer påverka flygverksamheterna från Ronneby flottiljflygplats 

eftersom den norra delen av parken ligger inom stoppområde för höga objekt. Problem handlar till 

stor del om de krav på separation från fysiska hinder som finns i flygreglerna. Enligt FM:s 

uppskattningar skulle en stor del av den aktuella övningssektorn för flyget bli obrukbar på grund av 

dessa krav. Vindkraftverken är också svåra att upptäcka vid dålig sikt, vilket FM anför skulle begränsa 

möjligheterna för flygförbanden att öva i dåligt väder på grund av säkerhetsskäl. 

 
34 Curtailment innebär att effekten ut från vindkraftverket begränsas. Detta kan ske genom att vingarna vinklas 
för att fånga upp mindre vind. För vindkraftverk med variabel rotorhastighet medför detta att 
rotationshastigheten minskar. Beroende på vad tipphastighetsförhållandet är mellan vindkraftverkets 
rotorblad och vindhastigheten kan detta minska det aerodynamiska bullret. (Anderson, 2020) 
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Resonemang Det framgår att FM ser projektet BO som ett fysiskt hinder för sina piloter. 

För att avhjälpa detta kan man angripa problemet från flera vinklar. Först 

och främst är det möjligt att utreda hur en förändring i projektet BO:s 

utformning minskar problematiken. Exempelvis skulle enskilda verk kunna 

flyttas eller tas bort. Anpassning av verkens utformning är också ett 

alternativ att utreda, till exempel huruvida förändring av totalhöjden skulle 

minska olägenheten för FM. Möjligheter att öka vindkraftverkens synlighet 

på håll och i dåligt väder är också relevant att utreda. Ett förslag är att 

möjligheterna att installera extra stark hinderbelysning utreds. Från FM:s 

håll är ett alternativ att utreda hur rutiner och arbetssätt kan anpassas för 

att påverkas mindre av vindkraftverkens närvaro. 

Förslag Förebyggande 

Anpassa vindkraftsparkens utformning genom att ta bort de vindkraftverk 

som berör stoppområdet.  

Konsekvensminimerande 

Sänka totalhöjden på berörda vindkraftverk – förutsatt att höjden är av 

relevans för FM:s problem. 

Förändrade rutiner och arbetssätt hos FM relaterade till de berörda 

flygverksamheterna. 

Extra stark hinderbelysning på vindkraftverken. 

Kompenserande 

Inga förslag. 

 

In- och utflygning 

FM anför att in- och utflygningsmöjligheterna till Ronneby flottiljflygplats skulle påverkas negativt 

om vindkraftparken uppfördes.  

• I grunden samma problem som lyfts under 1.4 Flygövningsverksamhet. Samma åtgärder 

föreslås för vidare utredning. 

 

Lågflygning 

FM framför att möjligheten för stridsflyg att öva taktiskt inom projektområdet skulle förloras om 

vindkraftparken uppförs. Likaså skulle uppdrag som inkluderar identifiering eller fotografering av 

fartyg i området, inte längre kunna genomföras på låg höjd och helt omöjliggöras vid dåliga 

väderförhållanden. Detta då flygning på låg höjd omöjliggörs på grund av att vindkraftverken utgör 

fysiska hinder för flygplanen. 

• I grunden samma problem som lyfts under 1.4 Flygövningsverksamhet. Samma åtgärder 

föreslås för vidare utredning. 

 

Nödsituation och haveri 

FM framför att möjligheten till nödförfarande genom molngenomgång över hav som metod vid 

flygplansfel på stridsflygplan kommer att försvåras om vindkraftverken uppförs med tanke på 

flygsäkerhet. Avseende sjöoperativ helikopter anger FM att flygsäkerheten begränsas då de vid ett 

delhaveri med vindkraftsparken mellan sig och flygplatsen får en längre flygsträcka hem till bas. 
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Resonemang Vid molngenomgång är sikten låg, varför det är viktigt för piloten att kunna 

förutse vad som finns under molnen. Hur säkerheten för piloterna kan ökas, 

genom att exempelvis kunna upptäcka vindkraftverken på större avstånd, 

behöver därför utredas. Ett förslag är att möjligheterna att installera extra 

stark hinderbelysning utreds.  

Förslag  Förebyggande 

Inga förslag. 

Konsekvensminimerande 

Extra stark hinderbelysning på vindkraftverken. 

Kompenserande 

Inga förslag. 

 

Övningsverksamhet på land 
FM anför att ungefär halva projektområdet ligger inom påverkansområdet förknippat med Ravlunda 

skjutfält, varifrån det skjuts med skarp ammunition.   

Resonemang Vindkraftsetableringen hindrar inte FM:s möjligheter att bedriva sin 

verksamhet vid Ravlunda skjutfält, vilket FM bekräftar i ett yttrande (se #22 

i tabell C.2 bilaga C). Däremot riskerar vindkraftverken att skadas på grund 

av FM:s verksamhet i området. Parterna skulle kunna reglera hur detta ska 

hanteras i ett avtal, så att inte FM åläggs ansvar för materiella skador på 

vindkraftverken. Detta föreslås av FM i påstående #22 (se tabell C.2 i bilaga 

C). Ett annat alternativ att utreda är hur projektet BO:s utformning kan 

anpassas för att orsaka mindre olägenhet för FM, exempelvis genom att de 

delar av projektet BO som ligger inom FM:s riskområde tas bort. 

Riskområdet avlyses vid övningar (Försvarsmakten, u.å.a) och information 

om när dessa övningar ska hållas kan då delges BO så att de kan se till att 

inte ha personal i området. 

Förslag Förebyggande 

Projektören ser till att ingen personal är i vindkraftparken vid skjutningar. 

Anpassa vindkraftsparkens utformning så att inga vindkraftverk planeras 

inom påverkansområdet. 

Konsekvensminimerande 

Avtal sluts mellan FM och BO som reglerar hur eventuella skador relaterade 

till denna risk ska hanteras.  

Kompenserande 

Inga förslag. 

  

Tekniska system 
FM lyfter att vindkraftverken bedöms påverka flertalet av FM:s tekniska system som omfattas av 

riksintresse såsom radio, radar och undervattensövervakning. Vissa av dessa omfattas av sekretess, 

men inte alla. Informationen som inhämtas av dessa tekniska system är av stor vikt för FM och 

används som underlag för beredskap och insatsförmåga. Informationen delges även andra statliga 

myndigheter. Vidare har FM åtaganden inom ramarna för internationella avtal, vilka inte skulle 
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kunna uppfyllas om störningarna blir för stora. Enligt en genomförd teknisk analys, som FM utfört, 

går det inte att kompensera för störningarna i det aktuella fallet, vilket i förlängningen kan försvåra 

FM:s förmåga att hävda territoriell integritet. 

Resonemang Flera av FM:s tekniska system berör sekretessklassad information. Vi 

kommer, likt FM själva (se exempelvis intervjun med Anton Arnesson på FM 

kap. 7.2) hänvisa till väderradarstationer i diskussioner om tekniska system. 

Vi ser två möjliga angreppssätt för detta, som därmed kan utredas vidare. 

Det första är att göra så att vindkraftverken inte påverkar utrustningen alls 

– antingen genom anpassning av vindkraftverken eller genom anpassning 

av FM:s tekniska system. Det andra alternativet är att hantera den påverkan 

som blir. Då den tekniska analys som FM hänvisar till inte finns att tillgå vet 

vi inte hur påverkan ser ut eller vilka tekniska system som påverkas mest. Vi 

har därför utgått från de tekniska system som i olika sammanhang nämnt i 

FM:s yttranden (radio, radar och undervattensövervakning) när vi gett 

förslag på åtgärder att utreda vidare. 

Förslag Förebyggande 

Installera radaravstötande beläggning på vindkraftverken35. 

Byta ut FM:s utrustning så den är helt opåverkad av vindkraftverk. 

Konsekvensminimerande 

Uppförande av kompletterande utrustning av informationsinhämtande 

tekniska system. 

Anpassa vindkraftverkens konstruktion för att minska ljudutbredning.  

Anpassa FM:s utrustning för att kunna filtrera bort störningar från 

vindkraftverken.  

Kompenserande 

Ekonomisk kompensation för ny/kompletterande utrustning. 

 

Logistik och kostnader 
FM menar att vindkraftsparken skulle förhindra dem att bedriva vissa övningar för kombinerad flyg- 

och marinverksamhet, ubåtsverksamhet samt påverka stridsflygdivisionernas möjlighet att öva 

taktiskt i området. En ny plats för dessa övningar skulle därför behövas. Detta skulle resultera i 

ökade personal- och bränslekostnader, minskade övningstider och negativ miljöpåverkan på grund 

av längre transportsträckor jämfört med idag. Vidare påtalas att ett alternativt samövningsområde 

inte är lätt att hitta. 

Resonemang Vi anser att det utifrån FM:s påståenden är svårt att resonera kring möjliga 

åtgärdsförslag att utreda vidare. FM anger extra kostnader per 

övningstillfälle (se #61 och #63), men då detta inte sätts i kontext har vi 

svårt att uppskatta signifikansen av kostnadsökningen. En summa anges för 

kostnadsökningar per år, vilken även den är svårt att bedöma. I förhållande 

 
35 Det finns sedan tidigare teknik för militära ändamål, vars syfte är att dölja föremål från att synas på 

radarbilder genom att använda ett tunt lager radarabsorberande beläggning. Bland andra Saab (Alfrost, 2014) 

och QinetiQ (QinetiQ, 2018) har studerat tekniken med goda resultat.  
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till FM:s årsbudget är summan liten36, men då vi inte har studerat 

fördelningen i budgeten kan kostnaden vara signifikant i 

övningssammanhang. Vidare anges tidsuppskattningar om påverkan på 

övningstiden (se #63). Även denna är svår att värdera då längden på en 

övning inte framgår. FM nämner också negativ miljöpåverkan (se #58), men 

då det inte framgår hur stor denna är i förhållande till FM:s miljöpåverkan 

idag är även denna svår att greppa. Allt som allt framgår inte riktigt hur 

allvarliga eller omfattande extrakostnaderna blir. Detta skulle behöva 

kartläggas och utredas vidare. Vår utgångspunkt är emellertid att det vore 

rimligt i det här fallet att sluta ett avtal mellan projektör och FM om 

ekonomisk kompensation för extrakostnader, upp till en viss summa per år. 

FM skulle även kunna se över om de kan förändra sina rutiner kring dessa 

övningstillfällen för att minska de negativa effekterna av en eventuell längre 

transportsträcka.  

Förslag Förebyggande 

Inga förslag. 

Konsekvensminimerande 

Förändrade rutiner kring dessa övningar hos FM, som exempelvis skulle 

kunna planera dem till att pågå under längre tid och på så vis bli färre, vilket 

skulle minska transportkostnaderna i fråga.  

Kompenserande 

Ekonomisk kompensation för högre kostnader. 

 

 Utvärdering av lösningsfokuserade åtgärder med grund i fallstudien av Blekinge 

Offshore 
I föregående kapitel (9.2.1) gav vi förslag på åtgärder som vi menar skulle kunna utredas vidare i en 

lösningsorienterad dialog. Förslagen sammanställs i tabell 3 nedan utifrån ett antal övergripande 

teman som beskriver vad de berör för område/aspekt för vidare utredning. Dessa teman listas nedan 

i tabell 3, kolumn 1. I kolumn 2 listas hur många förslag som formulerades inom detta tema. I 

kolumn 3–5 specificeras hur dessa förekomster fördelades på de tre dimensionerna av LFÅ 

(förebyggande, konsekvensminimerande och kompenserande). Som kan ses i tabell 3 nedan 

formulerades 11 förslag inom förebyggande, 30 förslag inom konsekvensminimerande och 9 förslag 

inom kompenserande. Totalt formulerades 50 förslag. 

Som beskrivits i resonemangen under respektive kategori i kap. 9.2.1 var några av FM:s yttranden av 

sådan karaktär att inga åtgärdsförslag kunde ges. I övriga fall har åtminstone ett förslag kunnat 

formuleras, och ofta ett tillhörande varje dimension.  

 

 

 

 

 
36 FM anger i påstående #60 att övningskostnaderna bedöms öka med 44 miljoner kronor per år (se #60 i tabell 
C.2 i bilaga C). FM:s totala budget år 2021 var 66,1 miljarder kr (Försvarsdepartementet, 2020b). 
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Tabell 3. Föreslagna åtgärder kategoriserade utifrån teman. I andra kolumnen presenteras antalet förekomster på 
respektive teman. Fördelningen av dessa mellan de tre dimensionerna av LFÅ kan ses i kolumn 3, 4 och 5. Nederst i tabellen 
summeras respektive kolumn. 

Tema 
Antal 

förekomster 

Varav… 

Förebyggande 
Konsekvens-
minimerande 

Kompenserande 

Anpassning av FM:s 
teknik 

5 1 4 0 

Anpassning av 
vindkraftparkens 
utformning 

10 5 5 0 

Anpassning av 
vindkraftverken 

11 1 10  0 

Avtal mellan 
projektör och FM 

2 0 2 0 

Ekonomisk 
kompensation från 
projektör till FM 

4 0 0 4 

Rutiner FM 7 0 7 0 

Rutiner projektör 6 4 2 0 

Utökat 
övningsområde 

5 0 0 5 

Summa = 50 = 11 = 30 = 9 

 

Ur tabellen kan avläsas att det finns åtgärdsförslag inom alla dimensioner av begreppet LFÅ 

(förebyggande, konsekvensminimerande och kompenserande). Vi tolkar detta som en indikation på 

att samtliga tre dimensioner är relevanta att inkludera i begreppet. Om någon dimension hade varit 

överflödig hade denna med stor sannolikhet haft mycket få eller inga åtgärdsförslag. Däremot är det 

svårt för oss att dra slutsatser huruvida någon dimension saknas. För att i någon utsträckning 

undersöka detta valde vi att börja med en fritänkande attityd utifrån det sammanfattande 

påståendet för att hitta idéer på åtgärdsförslag som sedan sorterades in under respektive dimension 

av LFÅ. Det faktum att alla föreslagna åtgärder kunde sorteras in under en rubrik, menar vi visar på 

att dimensionerna är väl valda.  

De förslag vi ser som viktigast att utreda vidare hör till följande av våra identifierade teman: 

anpassning av vindkraftparkens utformning, anpassning av FM:s teknik, ekonomisk kompensation till 

FM och ett utökat övningsområde för FM. I förslagen ovan har det utökade övningsområdet 

föreslagits i direkt anslutning till det befintliga. Med FM:s yttranden avseende transportkostnader 

och logistik i åtanke är detta en bra lösning för att minska dessa olägenheter. Om FM emellertid 

anser att ett utökat övningsområde på annan plats är en bättre lösning kan detta också tänkas vara 

aktuellt. 

Eftersom vår fallstudie endast berör ett enskilt vindkraftsärende är möjligheterna att dra slutsatser 

kring hur väl begreppet fungerar för att lösa intressekonflikter mellan havsbaserad vindkraft och 

FM:s verksamheter i stort begränsade. Vi menar emellertid att den variation i förslag som vi kom 

fram till visar på mångsidigheten i begreppet. 
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 Hur ska man tillämpa lösningsfokuserade åtgärder och när? 
I kap. 6.5 redogjordes kortfattat för hur vi har resonerat vid formulering av LFÅ i examensarbetet och 

hur en tänkt metodik kunde se ut. Baserat på utfallet i fallstudien följer här en fördjupad genomgång 

av begreppets möjliga tillämpning. 

Angreppssättet som vi följt i den här fallstudien tror vi kan vara en bra guide för hur LFÅ kan 

användas i ett generellt fall. Genom att bryta ner FM:s yttranden till enskilda påståenden och 

därefter kategorisera dem efter verksamhetsområde, blev problematiken mer konkret och 

överblickbar samtidigt som de centrala problemen synliggjordes, vilket underlättade när de väl skulle 

angripas. Dessutom synliggörs överlappande påståenden vilket i sin tur leder till att textmassan att 

behandla minimeras.  

Vi tror att metodiken med LFÅ kan användas vid många olika tidpunkter under en tillståndsprocess; 

allt från initial projektering till att ärendet prövas i domstol. En övergripande observation är att 

åtgärder av förebyggande karaktär blir enklare att utforma desto tidigare i planeringsfasen LFÅ 

appliceras.  

 

 Anmärkning om Försvarsmaktens uttalanden 
En anmärkning vi har i sammanhanget av denna fallstudie är att det varit utmanande att ta sig an FM 

yttranden, såväl de till MMD som till Regeringen. Flera av de analyserade yttrandena bestod till stor 

del av fakta så som formuleringar i lagtext, hur FM:s organisation är strukturerad eller hur deras 

verksamhet i det berörda projektområdet ser ut idag, vilket i sammanhanget inte tillförde någon 

substans till den aktuella problematiken. I flertalet fall framgår inte om ett problem föreligger och i 

många fall där problemet framgår är det otydligt hur omfattande och/eller allvarligt problemet är. 

Detta blir problematiskt när vi ska applicera LFÅ, eftersom vi inte kan formulera förslag på åtgärder 

att utreda vidare om inte problemet framgår. I fallstudien synliggörs detta i form av att några 

kategorier saknar konkreta åtgärdsförslag. Utöver de kategorier som bemötts med resonemang i 

kap. 9.2.1 finns ytterligare påståenden och invändningar som vi valt att inte bemöta. Detta gäller 

påståenden där det inte framgått vad orsaken till det påtalade problemet är, där en 

problembeskrivning saknats eller om påståendet bevisats vara felaktigt. Se bilaga C för mer 

information.  

I ett av sina yttranden anför FM att de inte anser att man kan behandla påståenden som enskilda 

problem. Detta i motsats till vad vi menar är en styrka med LFÅ, att en stor problembild kan brytas 

ner i mindre delar för lättare hantering. I yttrandet framförs följande:  

”Försvarsmakten vänder sig emot den styckvisa analysen av Försvarsmaktens 

verksamhet och menar att vindkraftsprojektets påverkan måste ses mot den helhet 

av Försvarsmaktens verksamheter som påverkas genom lokaliseringen av Blekinge 

Offshores vindkraftspark.”  

(Gille, 2013a, s. 2) 

En mer utvecklad diskussion kring detta förs i kap. 10.1.3.  
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10 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras ett antal olika aspekter av examensarbetet. Först berörs 

examensarbetets resultat, vilket diskuteras utifrån ett antal olika teman. Därefter följer en 

metoddiskussion där bland annat felkällor diskuteras. Diskussionskapitlet avslutas med ett stycke där 

förslag på vidare studier lyfts fram.  

 

10.1 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt knyts examensarbetet samman och resonemang förs grundat på vad som 

presenterats i tidigare kapitel.  

 

Inledande reflektion 

Under examensarbetets gång har vi blivit införstådda med att den studerade problembilden är 

väldigt komplex. Den problemställning som till en början något förenklat beskrevs som ”utmaningar 

relaterade till samexistens mellan Försvarsmaktens verksamheter och havsbaserade 

vindkraftsetableringar” (se kap. 1.2) visade sig snabbt vara mer komplicerad än förväntat. Kortfattat 

kan problembilden beskrivas som att en energiomställning ska genomföras för att nå dels Sveriges 

energimål om 100 % förnybar el år 2040, dels det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp år 

2045 (se kap. 3.1). Denna energiomställning kräver att en storskalig vindkraftsutbyggnad av 

framförallt havsbaserad vindkraft kommer till stånd, vilket påtalats av bland andra StEM (se kap. 

3.3.3). Som hinder för denna utveckling finns omfattande intressekonflikter mellan havsbaserad 

vindkraft och FM. Detta eftersom de aspirerar på samma områden och att det i många fall visat sig 

vara komplicerat för dem att samexistera. Konflikten är känd för inblandade aktörer; däremot går 

åsikterna isär om hur konflikten ska avhjälpas och på så vis möjliggöra den vindkraftsutbyggnad som 

krävs.  

 

 Tolkningsutrymme orsakar problem 
Det har under examensarbetets gång blivit uppenbart för oss att stort tolkningsutrymme finns i 

relation till vindkraft och försvar. De främsta exemplen på detta, vilka vi har studerat i arbetet, är 

formuleringen av 3 kap. 10 § MB samt ett av 2021 års regleringsbrevsuppdrag till FM. 

 

Försvarsmaktens påverkansområden får status av att vara riksintresse 

Den, för sammanhanget, relevanta skrivelsen i 3 kap. 10 § MB kring avvägning mellan oförenliga 

riksintressen har diskuterats, och i analysen har vi kunnat konstatera att det finns skillnader i hur 

olika aktörer tolkar lagtextens innebörd (se kap. 8.3).  

Ett exempel på detta är vad som räknas som ett riksintresse för totalförsvaret och därmed ska 

omfattas av företrädet i 3 kap. 10 § MB. I HaV:s avvägningar mellan intressen i havsplanerna (Havs- 

och vattenmyndigheten, 2019b) likställs FM:s påverkansområden med FM:s riksintresseområden och 

ges därmed samma tyngd enligt 3 kap. 10 § MB. Detta innebär att områden som inte formellt är av 

riksintresse getts företräde framför riksintresse för vindbruk (se kap. 8.4). På samma sätt framgick i 

fallstudien att FM hänvisar till skada på riksintresset när det i själva verket gäller en påverkan på ett 

påverkansområde (se kap. 9.2).  

I kap. 8.3 resonerade vi kring hur FM:s påverkansområden ska värderas enligt MB. Vår uppfattning, 

baserad på ordalydelsen i 3 kap. 9 § MB, är att FM:s påverkansområden rent formellt inte har status 

av riksintresse och därmed inte innehar en särställning enligt 3 kap. 10 § MB, även om de bevisligen 
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behandlas på samma vis i ovan nämnda exempel. Vi vill dock poängtera att, såsom vi har uppfattat 

och bedömt frågan, ett område antingen är av riksintresse, eller så är det inte det. Det torde med 

andra ord inte finnas något mellanting.   

Utifrån ovanstående bakgrund menar vi att HaV:s avvägningar i havsplanerna (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019b) inte följer MB:s skrivelser. Havsplanerna (Havs- och vattenmyndigheten, 

2019b) ska agera vägledande i tillståndsprocessen och de avvägningar som där gjorts kommer 

sannolikt avspeglas i beslut om tillståndsgivning och i förlängningen energiomställningen, varför vi 

menar att detta är problematiskt.  

Ytterligare ett exempel på tolkningsutrymme i lagtexten är det i fallstudien studerade projektet 

Blekinge Offshore (BO). Vindkraftsprojektet BO ansågs av MMD förenligt med FM:s intresseområden 

i Hanöbukten, och domstolen tillstyrkte projektet. Regeringen gjorde motsatt bedömning, med 

hänvisning till samma paragraf, det vill säga 3 kap. 10 § MB (se kap. 9.1.2). De båda 

prövningsmyndigheterna gjorde alltså olika värderingar av huruvida de två riksintressena (FM och 

vindbruk) var förenliga samt om tillkomsten av den nya verksamheten skulle påverka FM:s 

riksintressen påtagligt. Vi föreställer oss att denna inkonsekvens är mycket frustrerande för en 

aspirerande projektör. 

 

Försvarsmaktens regleringsbrevsuppdrag är otydligt formulerat och innebörden inofficiell  

Genom vårt examensarbete har vi kunnat påvisa att det även i regleringsbreven finns utrymme för 

tolkning. Vi avser här specifikt ett av 2021 års regleringsbrevsuppdrag till FM (se kap. 5.2.2 för att 

läsa uppdraget i sin helhet), där Anton Arnesson som företrädare för FM:s tolkning och David Newell 

för StEM:s uttryckte vitt skilda uppfattningar angående inom vilka geografiska områden FM givits i 

uppdrag att arbeta mot samexistens med förnybar elproduktion (se kap. 8.1). Utifrån intervjun med 

Arnesson (FM) har vi kunnat konstatera att FM tolkar skrivelsen ”inom samma geografiska 

områden” (Försvarsdepartementet, 2021, s. 14) som att flera av FM:s intresseområden inte 

inkluderas. Newell (StEM), å andra sidan, tolkade innebörden av skrivelsen avseende FM:s 

intresseområden som motsatt – det vill säga att de inkluderas. Tolkningsskillnaden rörande en 

mycket central del av regleringsbrevsuppdraget är således stor.  

Vår uppfattning efter att ha läst regleringsbrevsuppdraget var att det är tydligt formulerat, där vår 

tolkning av innebörden överensstämde med Newells (StEM). Därför blev vi förvånade när Arnesson 

(FM) förklarade FM:s tolkning av vilka områden som uppdraget avser. Om FM:s intresseområden 

vore undantagna, skulle väl detta framgått ur regleringsbrevsuppdraget? Ifall Arnessons (FM) 

tolkning är vad Regeringen faktiskt avser med uppdraget tycker vi att en formulering där det 

uttryckligen framgår att FM:s intresseområden exkluderas hade varit att föredra. 

Vi har genom flera kontaktvägar försökt reda ut Regeringens avsikt bakom FM:s 

regleringsbrevsuppdrag, utan framgång. Det faktum att vägledningen om uppdragets syfte och 

innebörd inte är offentlig (se kap. 7.1.1) anser vi är problematiskt, åtminstone i det studerade fallet. 

Regleringsbrevsuppdraget i fråga berör indirekt energiomställningen och förutsätter genom sin 

formulering samarbete mellan olika aktörer. Samarbetet hindras och försvåras av att de olika 

aktörerna har skilda förväntningar på vad uppdraget ska fokusera på och mynna ut i.  

Med anledning av detta menar vi att regleringsbrevsuppdrag som förutsätter samarbete mellan 

aktörer måste skrivas i klartext – det ska med andra ord inte finnas utrymme för alternativa 

tolkningar eller behov av kompletterande icke offentlig information. Detta menar vi är nödvändigt 

eftersom mottagande myndighet kan ha ett egenintresse i frågan och därmed tolka uppdraget på 

ett, för sin verksamhet, fördelaktigt vis. Vi menar att det är just detta som FM gjort i det här fallet. Så 
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som processen kring regleringsbrevsuppdragen fungerar idag är FM:s tolkning den ”rätta”, men 

anmärkningsvärt är att denna tolkning kan ligga långt ifrån Regeringens intention med uppdraget.   

 

 Skillnader i synen på samexistens  
Begreppet samexistens och dess innebörd har avhandlats flertalet gånger i rapporten (se exempelvis 

kap. 8.2). Det har blivit tydligt att en enkel, entydig definition av ordet inte finns att tillgå, varför 

olika aktörer lägger olika betydelse vid det.  

FM hade en för oss mycket intressant tolkning av vad det innebär att samexistera där de lyfte landet 

i sin helhet som det område där samexistens ska möjliggöras, vilket diskuterats i kap. 8.2. Detta är 

förstås korrekt så till vida att Sverige har många intressen som ska samsas på en begränsad yta. Men 

om man accepterar FM:s tolkning av det geografiska perspektivet av samexistens som sann – 

innebär det att alla intressen alltid samexisterar inom landet, oavsett var de är lokaliserade i 

förhållande till varandra? Vi tycker att en viktig aspekt saknas i FM:s resonemang; för att två 

intressen ska samexistera på nationell nivå menar vi att båda behöver kunna uppfylla respektive 

verksamhetsmål.  

Som situationen ser ut idag uppfyller FM sina mål för verksamheten, men detsamma gäller inte den 

havsbaserade vindkraften. Detta har exemplifierats genom examensarbetets gång i hur mycket 

havsbaserad vindkraftsproduktion som måste tillföras till år 2040 (se kap. 3.3.3 och kap. 8.7) och i 

hur få områden som i förslaget till havsplaner (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b) utsetts som 

lämpliga för havsbaserad vindkraft (se kap. 5.1.4 och kap. 8.4). Efter att i kap. 8.4 därtill kunnat 

konstatera att en stor anledning till att energiintresset inte tillgodosetts i större utsträckning i 

förslaget till havsplaner (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b) beror på FM:s intressen, ställer vi oss 

frågande till FM:s geografiska perspektiv av samexistens. Om havsbaserad vindkraftsutbyggnad 

begränsas av FM så till den grad att de svenska energimålen inte kan uppnås, anser vi inte att man 

kan benämna det samexistens bara för att vindkraftverk förekommer inom landets gränser. 

En aspekt av begreppet samexistens som inte har berörts hittills i examensarbetet kan härledas till 

fallstudien, där vi kunde konstatera att det inte alltid gick att hitta förslag på aspekter att undersöka 

vidare för vart och ett av FM:s påståenden, och för alla verksamhetsgrenar. Betyder detta att 

verksamheterna inte kan samexistera? Vi menar att svaret är nej, eftersom försvarsintresset som 

helhet kan samexistera med vindkraftsparken som helhet inom det aktuella projektområdet. På 

samma vis som att några vindkraftverk kan behöva tas bort eller flyttas menar vi att FM:s rutiner kan 

behöva ändras eller anpassas för att uppnå en fungerande samexistens med bibehållen 

försvarsförmåga.  

Det är dock ofrånkomligen så att en vindkraftsetablering utgör fysiska hinder, vilket medför att 

någon av FM:s verksamhetsgrenar kommer att påverkas inom eller i närhet till projektområdet. Hur 

detta lämpligen hanteras diskuterar vi vidare i kap. 10.1 8. Det här var en aspekt av vad samexistens 

kan innebära rent konkret som inte var uppenbar för oss innan fallstudien genomfördes, men som vi 

efter utförandet av fallstudien fann i det närmaste självklar.  
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 Försvarsmaktens inställning till vindkraft 
Vi har under arbetet studerat FM:s inställning till vindkraft och kommit fram till att de ofta ser 

problem snarare än möjligheter. 

 

Försvarsmaktens besked om var det är möjligt att samexistera med vindkraft är motstridiga 

FM är tydliga med att de ser stora risker för flera delar av sin verksamhet förknippat med 

havsbaserad vindkraftsetablering. Bland annat förklarar Arnesson (FM) under intervjun att FM 

analyserat möjligheterna att samexistera med vindkraft, och kommit fram till att det inte är möjligt 

inom många av deras intresseområden. I vissa områden är dock samexistens med vindkraft möjligt, 

förutsatt att bedömning sker i varje enskilt fall. Denna ståndpunkt bekräftas av PM – Vägledningar 

vindkraft (Arnesson, u.å.).  

Statliga planeringsdokument, såsom havsplanerna (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b), vilka FM 

prioriterar att arbeta med framför projektspecifik dialog, är dock i sina avvägningar kategoriska kring 

var vindkraft är möjligt och inte. Det framgår till exempel inte att det i vissa områden skulle vara 

möjligt med vindkraftsverksetablering förutsatt att det utreds från fall till fall. Vi uppfattar FM:s 

inställning som motsägelsefull, eftersom de säger nej till projektspecifik dialog, samtidigt som de vill 

se en bedömning från fall till fall.  

 

Försvarsmakten väljer att se till helheten av vindkraftens påverkan på deras verksamhet… 

I fallstudien framför FM många olika invändningar mot vindkraftsparken BO rörande ett spektrum av 

deras verksamhetsområden. Vi uppfattar det som att FM valt att paketera invändningarna och 

behandla dem alla utifrån ett helhetsperspektiv, för att på så vis poängtera den sammanlagda 

påverkan som projekteringen kan ha på deras intresseområden.  

I ett av yttrandena till Regeringen anför de bland annat följande:  

”Försvarsmakten vänder sig emot den styckvisa analysen av Försvarsmaktens 

verksamhet och menar att vindkraftsprojektets påverkan måste ses mot den helhet 

av Försvarsmaktens verksamheter som påverkas genom lokaliseringen av Blekinge 

Offshores vindkraftspark.”  

(Gille, 2013a, s. 2) 

På samma vis lyder FM:s samlade motivering till att de motsatte sig projektet BO som följer: 

”Försvarsmakten anser att etableringens [BO:s] negativa inverkan på 

Försvarsmaktens intressen är så påtaglig att det inte finns möjlighet att vidta 

varken skydds- eller kompensationsåtgärder för att kunna samexistera på den 

aktuella platsen” 

(Regeringen, 2016, s. 13)  

När FM framställer påverkan som en samlad problembild inkluderande samtliga av deras 

verksamhetsgrenar, tycker vi att de missar möjligheten att finna en fungerande samexistens. Det 

framgår till exempel inte vilka påståenden eller invändningar som är allvarliga och vilka som är av 

mindre vikt. Fallstudien påvisar att det finns många aspekter som kan utredas vidare med avsikt att 

lösa de problem som FM presenterar. Genom att bryta ner den större problembilden i mindre 

utmaningar, som var för sig skulle kunna vara lösbara, är det möjligt att de påtalade problemen kan 

angripas på ett effektivt vis. För detta ändamål ser vi möjligheter med lösningsfokuserade åtgärder 

(LFÅ), vilket enligt vår definition angriper utmaningar utifrån en lösningsinriktad attityd (se kap. 6.4.1 

för definition av LFÅ. Vi resonerar vidare kring detta i kap. 10.1.8. Dock anser vi att FM behöver 

kommunicera tydligare vilka problem som är viktigast att adressera för att detta ska vara ett 
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effektivt verktyg att ta till. Detta skulle samtidigt bidra till en ökad förståelse för FM:s förutsättningar 

hos vindkraftprojektörerna, vilket var en poäng som lyftes av StEM.  

 

… medan vi föreslår att detta görs på ett annat vis 

I 3 kap. 9 § MB framgår att totalförsvarets riksintressen ska skyddas från åtgärder som kan ”påtagligt 

motverka totalförsvarets intressen” (se kap. 3.5.3). Som konstaterats i stycket ovan poängterar FM 

den totala inverkan som projektet BO skulle medföra för deras verksamhet, och framhåller att denna 

gör att vindkraftsetableringen ej kan ges tillstånd enligt MB. Detta eftersom 3 kap. 10 § MB fastslår 

att totalförsvarets intressen ska ges företräde om ett område är av riksintresse för två oförenliga 

ändamål (se kap. 3.5.3). Vi menar dock att FM:s angreppssätt inte resulterar i en representativ 

bedömning av huruvida vindkraftsetableringen och FM:s verksamheter är förenliga eller ej.  

Vår uppfattning är att påverkan på FM:s olika verksamhetsgrenar endast sker när de utövas, med 

undantag för signalspaning och annan teknisk övervakning eftersom dessa system alltid är i skarpt 

läge (se kap. 7.2). Därmed är det endast de av FM:s verksamheter som är aktiva vid en specifik 

aktivitet37 som påverkas av vindkraftsetableringen vid ett specifikt tillfälle. Enligt detta synsätt anser 

vi att FM:s metod att summera påverkan på alla verksamhetsgrenar blir missvisande. Exempelvis 

tänker vi oss att lågflygning i hög hastighet och flygmålsövningar ur säkerhetssynpunkt inte kan ske 

inom samma område samtidigt, varför inte heller påverkan på dessa verksamheter ska summeras. 

Ett förslag är därför att uppskatta påverkan på försvarsintresset med utgångspunkt i vilka 

verksamheter som bedrivs samtidigt (det vi tidigare definierat som en aktivitet) och hur dessa 

påverkas av vindkraftsetableringen. Om vindkraftsetableringen ger upphov till en påtaglig påverkan 

på någon av dessa aktiviteter, innebär detta enligt vårt resonemang även en påtaglig påverkan på 

riksintresset och först då blir totalförsvarets företräde enligt 3 kap. 10 § MB gällande.  

En bedömning av påtaglig påverkan enligt ovan menar vi bättre representerar hur FM:s verksamhet 

påverkas av en vindkraftsetablering. Faktum kvarstår emellertid att företräde ska ges till 

totalförsvarsintresset om en påtaglig påverkan kan uppvisas. Huruvida en påtaglig påverkan som 

uppträder vid ett fåtal tillfällen, på ett fåtal aktiviteter ska vara tillräckligt för att helt avslå en 

tillståndsansökan för en vindkraftsetablering tycker vi dock kan ifrågasättas. Vi anser utifrån detta 

att det är problematiskt att lagstiftningen dikterar att företräde ska ges till en viss verksamhet så fort 

en påtaglig påverkan föreligger. Det borde, i vår mening, först utredas vilka alternativ som finns för 

att undvika den påtagliga påverkan, exempelvis genom villkorade tillstånd. Ett sätt att hantera detta 

diskuterar vi i kap. 10.1.7, men i övrigt hamnar detta utanför examensarbetets syfte att utreda 

vidare.  

För att en utvärdering av vindkraftsetableringens påverkan på FM:s aktiviteter, likt föreslaget ovan, 

ska vara genomförbar, anser vi att påverkan på de enskilda verksamheterna behöver förtydligas. Vi 

menar att detta är en förutsättning för att påverkan på FM:s aktiviteter ska kunna identifieras. FM:s 

påtalade problem behöver därför värderas på något vis, vilket även påtalats i tidigare stycken i detta 

diskussionskapitel.  

En metod för hur ovanstående resonemang skulle kunna implementeras rent praktiskt, hur 

sekretessklassad information ska hanteras och i vilka sammanhang metoden ska appliceras, hamnar 

 
37 Med aktivitet i sammanhanget avser vi exempelvis en övning där en eller flera av FM:s verksamhetsgrenar är 
delaktiga och/eller använder samma geografiska område samtidigt. Konkreta exempel på detta skulle kunna 
vara samövning mellan flygvapen och marin, eller att ubåtsförbanden övar i sjöövningsområdet samtidigt som 
helikopterförbandet övar i luftrummet. 
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emellertid utanför syftet för vårt examensarbete att undersöka (se dock kap. 10.3 för ett förslag 

kring vidare arbete på detta tema). 

 

Felaktiga påståenden riskerar att skada Försvarsmaktens trovärdighet 

Tyvärr kan vi utifrån vår genomförda fallstudie konstatera att FM bland sina presenterade 

invändningar till projektet tagit med ett antal påståenden som varit delvis eller helt felaktiga. Detta 

anser vi är mycket allvarligt, av två anledningar. Den första är att beslut kan fattas på felaktiga 

grunder om prövande instans väljer att avstyrka ett projekt med hänvisning till de av FM 

presenterade skälen. Vi påtalade i ett tidigare stycke att påverkan på FM:s intressen behöver vara 

påtaglig. Om felaktiga påståenden vägs in i denna värdering kan projekt avslås som i själva verket 

inte ger upphov till den påtagliga påverkan på FM:s riksintressen som FM anför. Den andra 

anledningen är att det riskerar att skada FM:s trovärdighet i dessa sammanhang. Om några av 

påståendena kan påvisas felaktiga, hur kan läsaren lita på att övriga är korrekta?  

 

 En fungerande samexistens mellan Försvarsmakten och havsbaserad vindkraft är 

viktigt för energiomställningen 
Vi har kunnat konstatera att energiomställningen kommer kräva omfattande insatser från flera håll 

för att kunna realiseras. Detta inkluderar även FM 

 

Försvarsmaktens menar att de inte har ansvar för att bidra till energiomställningen 

Sveriges målsättning är tydlig: framtidens samhälle ska vara fossilfritt (se kap. 3.1). Utifrån denna 

målsättning har bland andra StEM pekat ut havsbaserad vindkraft som en viktig kraftkälla för att 

klara av energiomställningen (se kap. 3.3.3). De uppger att ett spann på mellan 10 – 45 TWh kommer 

behöva produceras av havsbaserad vindkraft, jämfört med dagens knappa 1 TWh (se kap. 3.3.3 och 

kap. 3.3.1), där de samtidigt påtalar att intressekonflikter med FM behöver adresseras för att detta 

ska vara möjligt att nå (se kap. 3.3.3). Därför fann vi det anmärkningsvärt att Anton Arnesson på FM 

under sin intervju förklarade att FM inte har något ansvar för att bidra till den energiomställning som 

måste ske. 

På sätt och vis har Arnesson (FM) rätt, då detta inte ingår i FM:s uppdrag. Eftersom FM har en 

särställning gentemot vindintresset i MB (vilket analyserades i kap. 8.3), menar vi dock att detta 

påvisar en bristande medvetenhet hos FM om vilken betydande roll de har inom det svenska 

etableringssystemet för vindkraft, och därmed i förlängningen för energiomställningen. Statistik 

visar även att totalförsvarsintressen är en av de främsta anledningarna till att utbyggnaden av 

havsbaserad vindkraft nekas tillstånd (se kap. 4.6 för statistik och kap. 8.5 för vidare analys). Vi skulle 

därmed, till skillnad från Arnesson, vilja hävda att FM – i och med sin roll i det svenska 

etableringssystemet – har ett betydande indirekt ansvar för att bidra till energiomställningen. 

I analysen (se kap. 8.4) kunde vi även konstatera att FM:s intresseområden längs med Sveriges 

kuster är en stor anledning till att energiintresset inte tillgodosågs mer i havsplanerna (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019b). Vi tycker att detta påvisar det väsentliga i att ytterligare utreda 

möjligheten till samexistens specifikt inom FM:s intresseområden och på så vis möjliggöra att fler 

områden kan pekas ut som lämpliga för energiutvinning, vilket även ytterligare bekräftar FM:s 

viktiga roll i energiomställningen.  

Genom sitt agerande, vilket kan ses som en konsekvens av deras inställning i ansvarsfrågan, menar vi 

att FM hämmar utbyggnaden av havsbaserad vindkraft, vilket negativt påverkar totalförsvarets civila 
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del där trygg energiförsörjning är ett ansvarsområde. Detta framgår i havsplanerna (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019b) (se kap. 8.4) samt av fallstudien (se kap. 9).  

 

Fallstudien exemplifierar de negativa konsekvenserna av när samexistens misslyckas 

Projektet BO skulle ha medfört ett betydande bidrag till Sveriges elförsörjning i allmänhet och 

elområde 4 i synnerhet genom en uppskattad årlig produktion av 7–8 TWh (se kap. 9.1.1). I 

slutändan berodde avslaget helt och hållet på att FM motsatte sig etableringen med hänvisning till 

att den påtagligt skulle skada FM:s intressen i Hanöbukten (se kap. 9.1.2). Av de invändningar som 

FM framförde berörde en betydande andel deras övningsverksamhet i området. Vi har inte full insikt 

i hur FM:s övningsverksamhet ser ut, men vågar hävda att övningar i området inte sker varje dag. I 

kontrast mot detta skulle de nybyggda vindkraftverken producera el i princip varje dag – året om.  

Projektet BO hade alltså utgjort ett betydande bidrag till elproduktionen i elområde 4, där områdets 

elunderskott i det närmaste hade kunnat halveras (se kap. 3.3.2 och kap. 9.1.1). En viktig aspekt att 

utreda i en lösningsorienterad dialog hade därför varit att undersöka om FM genom planering och 

ändrade rutiner fortsatt kunnat genomföra övningstillfällen i vindkraftverkens närvaro. Det är trots 

allt prioriterat enligt MB att i första hand undersöka möjligheterna för flera olika verksamheter att 

utnyttja ett område för att på lämpligaste sätt hushålla med våra mark- och vattenområden (se kap. 

3.5.1). Eftersom projektområdet för BO är av riksintresse för både försvaret och vindbruk anser vi 

således att det är viktigt att utreda om det finns möjligheter för båda parter att nyttja det. 

 

Står Försvarsmaktens huvuduppdrag i vägen för myndigheten att fokusera på samexistens med 

havsbaserad vindkraft?  

Under arbetet med denna rapport har vi reagerat på FM:s snäva syn på sitt myndighetsuppdrag. I 

kontakten med FM har deras huvuduppdrag poängterats, i det närmaste som en förevändning för 

att inte behöva engagera sig i vindkraftsfrågan (se kap. 7.2 och kap. 8.5). Självfallet förstår vi att FM:s 

myndighetsuppdrag måste beaktas och att de inte ska behöva gå med på en utveckling som hindrar 

dem från att utföra vad de ålagts av Riksdag och Regering. Baserat på vad fallstudien visade finns 

dock möjliga lösningar som hade kunnat utredas vidare för att värna försvarsförmågan (se kap. 

9.2.1). Vi menar därför att det lär finnas utrymme att förändra vissa arbetssätt inom ramarna för 

FM:s uppdrag, för att på så vis gynna samhället i stort.  

I tredje stycket i detta avsnitt (kap. 10.1.4) kunde vi konstatera att vår bestämda uppfattning är att 

FM har en viktig roll i energiomställningen, samtidigt som Arnessons (FM) uttrycker motsatt 

uppfattning. Som läget ser ut idag upplever FM dessutom enbart nackdelar av att samexistera med 

vindkraftverk, vilket påtalades av Arnesson (FM) under intervjun. Därmed motiveras inte heller FM 

att vara delaktiga i energiomställningen, vilket kan vara en orsak till det upplevda ointresset. För att 

driva på den förändring som behövs tror vi att tydligare påtryckningar måste komma utifrån.  

Det framgick av intervjuerna med Arnesson (FM) och Spets (StEM) att FM och StEM sedan tidigare 

har ett visst samarbete i frågor som rör gränszonen mellan energi och försvar, vilket fördjupades 

efter att FM mottagit regleringsbrevet för 2020 (Försvarsdepartementet, 2020a). 

Uppdragsrubrikerna Förnybar energi och Samverkan i samhällsplaneringen (se kap. 5.2.2) i 2021 års 

regleringsbrev till FM (Försvarsdepartementet, 2021) och deras innebörd tolkar vi som att 

Regeringen vill trycka på StEM:s och FM:s samarbete i frågor om samexistens med 

vindkraftsintresset, genom ett ökat fokus och förnyade ansträngningar från FM:s sida. Huruvida 

Regeringen är nöjd med hur samarbetet utvecklas, eller om de kommer fortsätta trycka på genom 

ytterligare regleringsbrevsuppdrag på temat, återstår att se. 
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 Statliga strategier och metoder bör avspegla samhällsmålen  
Förutsättningarna för havsbaserad vindkraft är idag inte optimala. Staten har möjlighet att påverka 

dessa genom planering och strategier. Vi menar att det är viktigt att detta görs med samhällsmålen i 

beaktning. 

 

Havsplanernas bidrag till samhällsintresset räcker inte till 

En av de statliga styrningsmetoder som vi har fokuserat på i examensarbetet är förslagen till 

havsplaner (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b). Vi har redan diskuterat de avvägningar som där 

gjorts och konstaterat att de inte kan motiveras av MB (se kap. 8.4 och kap. 10.1.1).  

Något som inte har adresserats tidigare är det faktum att havsplanerna (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019b) fortfarande inte är antagna av Regeringen38, trots att Sverige enligt EU-

direktiv skulle haft beslutade havsplaner till den 31 mars 2021 (Havs- och vattenmyndigheten, 

2019b). Anledningarna till att beredningen inte är avslutad kan såklart vara flera, men vi tror att en 

av dem är att förslaget inte lever upp till Regeringens förväntningar. Detta indikerar att ett ännu 

grundligare utredningsarbete behöver utföras för att HaV:s avvägningar ska avspegla 

samhällsintresset i stort.  

Som beskrevs i kap. 5.1.2 ska havsplanerna (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b) uppdateras minst 

vart åttonde år. Vid nästkommande översyn – vilken Johannesson (HaV) nämnde kan behöva ske 

inom en snar framtid – anser vi att StEM bör ställa krav på att samexistensfrågan mellan vindkraft 

och FM ska ges en mer central roll i utredningsarbetet. Dagens havsplaner möjliggör inte – som 

nämnts i kap. 5.1.4 – för den mängd havsbaserad vindkraft som kommer att krävas för att 

genomföra energiomställningen. Eftersom StEM är ansvarig myndighet i frågor rörande 

energiomställningen anser vi att de bör vara den aktör som tar en mer aktiv roll i att företräda 

energiintresset inom det nationella planeringsarbetet och agerar för att möjliggöra mer vindkraft på 

ett kraftfullt vis.  

 

Önskan om ett helt nytt etableringssystem -–men få konkreta förslag 

Ett alternativ till att förändra befintliga förutsättningar för vindkraftsetablering är att helt reformera 

dem. Flera respondenter har i sina intervjusvar lyft tankar om att övergå från dagens 

etableringssystem till ett där staten tar en mer framträdande roll. Auktionsbaserade system 

inspirerade av våra grannländer har till exempel nämnts. Implementation av ett helt nytt 

etableringssystem bedömer vi vara en omfattande och mycket tidskrävande process, troligtvis till 

den grad att det nya systemet inte kan vara på plats i tid för att bidra till energiomställningen. Att 

förorda ett framtida etableringssystem snarare än att fokusera på sin roll i det nuvarande anser vi 

varken vara hållbart eller ansvarsfullt. Involverade aktörer i energiomställningen (vilkas roll 

analyserades i kap. 8.5) bör därför – enligt vår mening – arbeta utifrån förutsättningarna med hur 

dagens system fungerar samtidigt som man undersöker hur ett eventuellt nytt etableringssystem 

skulle kunna utformas.  

Den mest långsiktiga lösningen är kanske att helt kullkasta det nuvarande etableringssystemet och 

istället införa något helt nytt utifrån identifierat behov, men vi anser inte att detta är vare sig en 

snabb eller enkel väg framåt. Att FM, HaV och StEM lyfter behovet av ett nytt etableringssystem, 

utan att ha några konkreta förslag på hur ett sådant skulle se ut visar på komplexiteten i frågan. 

Samtidigt upplever vi det som ett sätt för dem att leda bort fokus från sitt eget ansvar för hur dagens 

situation ser ut.  

 
38 Anna Ahlén, Ämnesråd vid Naturmiljöenheten på Miljödepartementet, mejlkontakt 7 oktober 2021. 
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 Kommunikation för att lösa intressekonflikter – hur, när och vem? 
Vi har tidigare (se kap. 8.6) analyserat de olika parternas syn på vilken betydelse dialog har för att 

finna lösningar på intressekonflikter och uppnå samexistens. Ett hinder som påtalas av Arnesson 

(FM) i detta sammanhang är att det inte är möjligt att föra dialog med enskilda projektörer på grund 

av mängden ärenden som inkommer till FM. Liksom FM har specifika användningar för vardera av 

sina intresseområden (se kap. 3.5.4), har projektörerna specifika förutsättningar för varje enskilt 

projekt (se kap. 4.4). Därför menar vi att projektspecifik dialog är nödvändig för att hitta fungerande 

lösningar i varje enskilt fall. FM lyfter också själva, till exempel i PM – Vägledningar vindkraft 

(Arnesson, u.å.), att bedömningar rörande tillåtlighet för vindkraft inom deras intresseområden 

måste ske från fall till fall (se kap. 3.5.4).  

Vi föreslår därför att en metod för prioriteringsordning tas fram som kan hjälpa FM avgöra vilka 

projekt de bör prioritera att gå i dialog med. Eftersom såväl försvarsintresset som vindintresset är av 

nationell betydelse (3 kap. 8–9 §§ MB) borde en värdering av en extern part vara att föredra, då 

detta enligt vår mening lär resultera i en mer objektiv bedömning. En prioritetsordning kan grundas i 

att projekten värderas utifrån strategiskt värde av förslagsvis SvK i kombination med StEM eller 

berörd LST. På så vis tillgodoses landets geografiska perspektiv i förhållande till elunderskott, men 

även andra berörda intressen som är mer lokalt förankrade.  

Trots att vi ovan poängterar vikten av projektspecifik dialog, har planering på statlig nivå vissa 

styrkor som projektspecifik dialog saknar (se kap. 8.6). Därför menar vi att en kombination av 

projektspecifik dialog och en mer övergripande nationell planering kommer behövas för att uppnå 

den storskaliga vindkraftsutbyggnad som krävs för en lyckad energiomställning (se kap. 3.3.3) 

samtidigt som försvarsförmågan bibehålls. Vi anser därför att det är synnerligen problematiskt att 

FM på förhand dömer ut den typen av samarbete som projektspecifik dialog innebär (vilket 

diskuterades inledningsvis i detta diskussionskapitel). Likaså är det problematiskt om StEM:s 

uppmaning till FM att fokusera på nationell planering resulterar i att projektspecifik dialog helt 

utesluts (se femte stycket kap. 8.6). 

 

 Villkorade tillstånds roll och potential  

I vårt examensarbete har vi berört anpassningsåtgärder och möjligheter att använda villkorade 

tillstånd, vilket analyserades i kap. 8.9. Parten som åläggs ett villkorat tillstånd kan även anses vara 

den som ansvarar för att anpassa sin verksamhet till en annan.  

 

Delade meningar om vem som ska anpassa sig  

Ansvarsfrågan berördes i kap. 8.8, där Arnesson (FM) var tydlig med att det är 

vindkraftsprojektörerna som har ansvaret att anpassa sig, medan vindkraftsprojektörerna 

(Witalisson på Eolus Vind och Ståhlberg på Vattenfall) menade att ansvaret var ömsesidigt. Under 

intervjun med Hans Spets på StEM valde han att inte ta ställning till huruvida ansvaret om att 

anpassa sin verksamhet åligger FM eller vindkraftsprojektörerna. Detta upplevde vi som förvånande. 

Utifrån de klimat- och energipolitiska målen, vilka beskrivits i kap. 3.1, har StEM pekat ut vindkraft 

som en viktig kraftkälla för att uppnå den energiomställning som krävs. Myndigheten har dessutom, 

vilket framgår i kap. 3.3.3, identifierat samexistensfrågor som centrala i sammanhanget för att i sin 

tur möjliggöra denna vindkraftsutbyggnad. Med anledning av detta anser vi det anmärkningsvärt att 

företrädare för specifikt samexistensfrågor på StEM (Spets) inte gör ett mer aktivt ställningstagande i 

frågan.  
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Goda möjligheter till kompensation, men i längden är det fördelaktigt om Försvarsmaktens utrustning 

anpassas till närvaron av vindkraftverk 

Vad gäller villkorade tillstånd i sig framgick i intervjun med Arnesson (FM) att FM är försiktigt 

inställda till användningen av dessa, eftersom det inte alltid är möjligt att kompensera för den 

påverkan som en vindkraftsetablering har på försvarsteknisk utrustning. Som vi påtalade i kap. 8.8 är 

möjligheterna till kompensation mycket goda. Studien berör dock enbart radarutrustning och 

inkluderar därmed inte andra försvarstekniska system, för vilka andra förutsättningarna kan gälla. I 

längden tror vi därför att det är fördelaktigt, såväl ekonomiskt som praktiskt, om FM:s utrustning kan 

samverka med vindkraftverk.  

Arnesson (FM) lyfter fram att investeringar i försvarsteknisk utrustning ofta är omfattande och 

långsiktiga, varför han menar att anpassning till vindkraftsetableringarna inte ska åläggas FM. Vi 

menar att detta likväl skulle kunna ses som ett argument för att anpassa just den försvarstekniska 

utrustningen och inte vindkraftverken. Om så var fallet skulle vindkraftsprojektörerna ”bara” behöva 

förhålla sig till FM lokaliseringsmässigt (det vill säga som fysiska hinder) och ingen sekretessklassad 

information avseende tekniska system skulle behöva delges den civila sidan.  

Som Arnesson (FM) påtalar kan information som berörs av försvarssekretess inte delges ett privat 

företag, varför FM inte kan beskriva för vindkraftprojektörer hur deras utrustning behöver anpassas. 

Förutsatt att FM besitter vetskap om hur deras egen utrustning kan anpassas för att i mindre grad 

påverkas av vindkraftverken menar vi att detta vore den mest fördelaktiga lösningen i 

sammanhanget. Med tanke på de scenarier (Energimyndigheten, 2019a) som StEM utfärdat lär 

vindkraftverk bli vanligt förekommande inslag i vår omgivning i framtiden. Vi tycker därför att det 

vore rimligt om FM, när de väl investerar i ny utrustning, ser till att denna är anpassad efter en 

modern samhällsmiljö och därmed närvaron av vindkraftverk. 

 

Ett förslag på hur kvantifiering av kostnader kan ligga till grund för att formulera villkor 

I kap. 10.1.3 resonerade vi kring hur bedömningen av huruvida en vindkraftsetablering kommer ge 

upphov till påtaglig påverkan på FM:s verksamheter eller ej skulle kunna göras annorlunda jämfört 

med idag. Detta genom att undersöka påverkan baserat på aktiviteter39 snarare än en samlad 

bedömning av alla FM:s verksamhetsgrenar. Utifrån FM:s påståenden som vi har analyserat i 

fallstudien är det några specifika verksamhetsgrenar som skulle påverkas särskilt mycket om 

vindkraftsparken uppfördes, där vissa inte längre skulle kunna bedrivas inom eller i närheten av 

projektområdet. Exempel på detta är lågflygning i hög hastighet och vissa samövningar mellan flyg 

och marin. I dessa fall har FM själva pekat ut alternativa platser för denna verksamhetsutövning, 

samt angett kostnadsuppskattningar för detta (se #33, #42, #57, #58, #60, #61 och #63 i tabell C.2, 

bilaga C, samt kap. 9.2.1). Att FM i dessa fall har visat att de kan välja en annan plats för att bedriva 

dessa verksamheter indikerar, enligt oss, att det finns möjligheter till ömsesidiga anpassningar, för 

att på så vis uppnå en fungerande samexistens i området. Anpassningarna skulle lämpligen kunna 

hanteras i ett villkorat tillstånd. I nyss nämnda fall skulle antagligen den aktuella formen av villkor 

röra ekonomisk kompensation från vindkraftsprojektören till FM för att kompensera FM 

motsvarande de extra kostnader som den alternativa övningsplatsen medför.  

För att kunna utforma villkorade tillstånd behövs ett underlag som kvantifierar hur kostsamt 

(exempelvis mätt i arbete, risk, tid eller pengar) det skulle bli för FM att anpassa sig till den påverkan 

 
39 Med aktivitet i sammanhanget avser vi exempelvis en övning där en eller flera av FM:s verksamhetsgrenar är 
delaktiga och/eller använder samma geografiska område samtidigt. Konkreta exempel på detta skulle kunna 
vara samövning mellan flygvapen och marin, eller att ubåtsförbanden övar i sjöövningsområdet samtidigt som 
helikopterförbandet övar i luftrummet. 



84 
 

som vindkraftsetableringen medför på deras verksamhet. Liksom vi resonerade kring i kap. 10.1.3 

bör denna vara differentierad utifrån aktiviteter. På samma vis skulle även projektören kunna ta 

fram ett underlag som visar hur stora kostnader denne skulle få till följd av anpassningar till 

försvarsintresset och hur den förväntade elproduktionen skulle påverkas.  

Ännu en effekt av att kvantifiera åtgärder som minimerar en påverkan, menar vi är att dessa 

underlättar för beslutande organ att väga konsekvenser och möjligheter för respektive intresse mot 

varandra. I ett fall gällande en vindkraftsetablering skulle detta betyda att beslutande organ tar 

ställning till projektets bidrag till förnybar elproduktion kontra kostnader för bibehållen 

försvarsförmåga. För att det koncept som vi här beskriver ska fungera behöver en sekretessklassad 

tjänsteperson hos aktuellt beslutsorgan kunna ta del av underlaget. Eftersom svenska myndigheter 

har möjlighet till sådan personal bedömer vi att sekretess inte kommer vara ett problem.  

En metod för hur ovanstående kvantifiering skulle gå till hamnar emellertid utanför syftet för vårt 

examensarbete att undersöka.  

 

 Delaktighet i lösningsorienterad dialog 
Under litteraturstudien identifierade vi ett behov av ett heltäckande begrepp med tillhörande 

metodik för att hantera intressekonflikter mellan Försvarsmakten och havsbaserad vindkraft. Detta 

mynnade ut i begreppet lösningsfokuserade åtgärder (LFÅ) (se kap. 6).  

 

Tankar och respons på lösningsfokuserade åtgärder från intervjustudien 

Några övergripande lärdomar angående LFÅ kan dras utifrån responsen som gavs under 

intervjuerna, intervjusvaren i övrigt och fallstudien. Först och främst: vid formuleringen av LFÅ som 

begrepp var visionen en lösningsorienterad dialog redan i en initial planering av ett projekt. Denna 

tanke togs emot väl av projektörerna (Witalisson på Eolus Vind och Ståhlberg på Vattenfall) som såg 

en potential och möjlig användning av begreppet i dialogsituationer för att uppnå samexistens, vilket 

även var vår avsikt. Baserat på responsen och utfallet i fallstudien är vår uppfattning att det finns en 

relevans i begreppet och att de beskrivna dimensionerna är korrekt identifierade.  

Intervjuerna med Spets (StEM) och Arnesson (FM) gav oss emellertid insikten att vi hade högt satta 

ambitioner avseende när och hur LFÅ ska tillämpas. Som påtalats i analyskapitlet finns flera hinder, 

motsättningar och begränsningar mellan aktörer inblandade i vindkraftsetablering. Bland dessa kan 

nämnas den skilda prioriteringen av projektspecifik dialog (se kap. 8.6), begränsade möjligheter att 

utbyta sekretessklassad information (se sjätte stycket kap. 8.6 och femte stycket kap. 8.8) och skilda 

uppfattningar av vad samexistens innebär (se kap. 8.2). Att införliva LFÅ i en tidig och 

lösningsorienterad dialog för att uppnå samexistens skulle kräva en stort engagemang från berörda 

deltagare, eftersom dessa hinder skulle behöva överkommas. Vår vision om hur LFÅ skulle användas 

ligger helt enkelt långt ifrån dagens verklighet. 

 

Lärdomar från fallstudien 

Fallstudien visade däremot att det finns en möjlig användning av begreppet så som 

etableringssystemet för vindkraft fungerar idag, nämligen att tillämpa LFÅ på de yttranden som FM 

anfört under tillståndsprocessen. Vid en sådan tillämpning av LFÅ upplevde vi det som ett kraftfullt 

och användbart verktyg. Genom att, som vi beskrivit i kap. 9.2.3, bryta ner FM:s yttranden i 

individuella påståenden synliggjordes FM:s viktigaste problemställningar i annars flera sidor långa 

yttranden, vilket resulterade i att vi på ett mer konstruktivt sätt kunde bemöta vad FM lyfter som 

problematiskt med etableringen. Detta gjorde att vi i fallstudien med projektet BO kunde hitta 
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flertalet olika förslag på aspekter att undersöka vidare, i ett projekt där problemen från början 

upplevdes omfattande.  

En applikation av LFÅ i likhet med hur begreppet applicerades i fallstudien tror vi kan vara gynnsam 

även i andra, mindre omfattande fall. Vi är emellertid av uppfattningen att bättre resultat uppnås ju 

tidigare i processen LFÅ inkluderas, varför tillämpning på yttranden i en tillståndsprocess måhända 

inte är optimalt. Vid tillämpning av LFÅ på yttranden i tillståndsprocessen är nämligen inte alla 

åtgärder möjliga att genomföra på samma sätt som om dialogen initieras innan prövningsfasen 

inleds. Exempelvis minskar möjligheterna att förändra parkens utformning – detta blir endast möjligt 

inom projektområdet – eller att anpassa val av fundament efter att en MKB är sammanställd och 

den formella ansökan inlämnad till prövande instans (se kap. 4.1). Detta eftersom FM kan bemöta 

och inkomma med yttranden först efter att tillståndsansökan är inlämnad (se kap. 4.3).  

Vid tillämpningen av LFÅ i fallstudien intog vi rollen som en extern part, en objektiv medlare mellan 

FM och projektörer. Denna externa part tror vi med fördel är en myndighet, bland annat eftersom 

myndigheter har möjlighet att ta del av FM:s sekretessklassade information (se kap. 8.6). Vidare 

anser vi att det är viktigt att parten är införstådd i respektive verksamhets behov i relation till mer 

övergripande nationella målsättningar, samt intar en objektiv ställning för att kunna göra en rättvis 

bedömning. Förslagsvis skulle berörd LST kunna inta den här rollen, då vi tror att regional förankring 

är positivt i frågan. Exempelvis har kanske LST redan en etablerad kontakt med såväl 

vindkraftsprojektören som FM och vet hur deras respektive verksamheter i området bedrivs. De 

besitter även kunskap om förutsättningar som finns i området, så som översiktsplaner och 

skyddsområden, vilka kan diktera vilka åtgärdsförslag som blir möjliga att utreda. En sådan funktion 

hos LST skulle med fördel kunna kombineras med den prioriteringsordning för vindkraftsprojekt som 

vi föreslog i kap. 10.1.6.    

 

Avslutande tankar om lösningsfokuserade åtgärder 

En förutsättning för att LFÅ ska fungera fullt ut anser vi är att alla inblandade parter är i samförstånd 

om vad målsättningen är med dialogen. Ståhlberg (Vattenfall) berörde under sin intervju vikten av 

att vilja hitta lösningar, vilket även vi anser är centralt för att kunna uppnå samexistens. Utifrån 

responsen på begreppet under intervjuerna (se kap. 7.7 och kap. 8.10) tror vi att projektörer är mer 

benägna att anamma begreppet och införliva det i sina arbetssätt. Detta tror vi bottnar i att 

projektörerna har ekonomiska intressen i sina planerade vindkraftsprojekt, vilket motiverar dem till 

att vilja hitta lösningar som möjliggör samexistens. De tillfrågade myndighetspersonerna hade en 

mer ambivalent inställning till begreppet. Detta, i kombination med synen på hur dialogen ska ske, 

tror vi gör att en användning av LFÅ i linje med vad vi föreslår ovan riskerar att bli ganska ensidig. 

Intresset att medverka i en lösningsorienterad dialog verkar finnas hos projektörerna; däremot 

verkar viljan för detsamma inte riktigt finnas hos FM. 
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10.2 Metoddiskussion 

Informationen som analyseras i examensarbetet baseras till stor del på den utförda litteraturstudien. 

I och med att informationen till största delar är hämtad från myndighetsrapporter och utredningar 

anser vi att en god saklighet har kunnat upprätthållas igenom litteraturstudien.  

En viktig del av examensarbetet utgörs av vår intervjustudie. Där valde vi ett semi-strukturerat 

angreppssätt genom att använda en intervjumanual med förformulerade huvudfrågor och friare 

ställda följdfrågor. Eftersom varje respondent besatt olika kompetens var intervjufrågorna som 

ställdes dem emellan ganska olika. Detta kan ha avspeglat sig i resultatet, eftersom de olika 

respondenterna för fram olika poänger.  

Något vi vill uppmärksamma är att frågorna kan ha ställts eller formulerats på ett sätt som färgat 

resultatet. Exempelvis märkte vi under intervjun med Hans Spets på StEM av att han intog närmast 

en försvarsposition gentemot FM, och påtalade att vår utgångspunkt är vinklad. Dels bekräftar detta 

att vi saknade objektivitet i formulering av frågorna, dels påvisar det att Spets kan ha anpassat sina 

svar utifrån den upplevda partiskheten för att väga upp för vårt perspektiv.  

Likaså kan den efterföljande databearbetningen tänkas vara något subjektiv. Eftersom varje intervju 

var unik fanns begränsade möjligheter att standardiserat välja ut samma punkter från intervjuerna 

för analys. I de fall där det var möjligt att inkludera resonemang kring samma ämne eller där samma 

fråga ställs till flera respondenter inkluderades dessa. I övrigt har referaten och de ämnen som där 

behandlas valts ut utifrån en bedömning om relevans för examensarbetets syfte. Denna bedömning 

kan tänkas vara något subjektiv, men ambitionen har genomgående varit att upprätthålla en saklig 

och objektiv inställning till insamlade data.  

Respondenterna har givits möjlighet att lämna synpunkter på referaten. Utifrån dessa har vi 

antingen korrigerat referatet eller kommenterat synpunkterna i fotnoter. Med andra ord ställer sig 

respondenterna bakom informationen i referatet och i annat fall framkommer respondenternas 

synpunkter om innehållet tydligt i examensarbetet, vilket talar emot att referaten skulle ha färgats 

av våra egna åsikter. 

Flera av examensarbetets resonemang baseras till stor del på informationen från intervjuerna, där 

en person delgav respektive myndighets eller företags ståndpunkter. Eventuellt skulle 

tillförlitligheten varit högre om flera företrädare från samma myndighet eller företag intervjuats. Vid 

den initiala intervjuförfrågan öppnades möjligheten för respektive kontaktad aktör att medverka 

med en eller flera representanter. Samtliga valde att referera oss till en specifik person med relevant 

kompetens och arbetsbefattning för examensarbetets problemformulering. Detta talar för att 

informationen från intervjuerna är tillförlitlig och representativ.  

Vi har under examensarbetets gång funnit det utmanande att få kontakt med ansvariga personer på 

RK. Dels verkar strukturen på RK vara något svårförståelig och svårnavigerad för en utomstående, 

dels verkar personerna där se väldigt strikt på vad som är deras specifika arbetsområde. Kontakten 

med RK berörde i första hand regleringsbreven, dess innebörd och uppföljning. I slutändan har vi 

skapat oss en uppfattning baserat på telefonsamtal och mejlkorrespondens med ett antal olika 

tjänstepersoner. Svårigheterna rörande kontakten med RK påverkar vår studie så till vida att flera 

olika personers uppfattning har sammanfogats för att skapa en helhet av RK:s ståndpunkt. Dessa 

uppfattningar kan vara varierande och eventuellt även kontrasterande till varandra. Vidare lämnas 

ett visst utrymme för tolkning. Den presenterade informationen från RK är med andra ord måhända 
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mindre representativ än om vi hade pratat med en enda företrädare som hade kunnat svara mer 

utförligt på våra frågor samt även bemöta följdfrågor direkt i sitt sammanhang. 

Försvarssekretess har visat sig vara försvårande i många sammanhang under examensarbetets gång. 

Detta var dock förväntat. Liksom projektörerna under studien har påtalat att sekretessen hindrar 

dem från att få full insikt i bakgrunden till FM:s motsättningar till en vindkraftsetablering, har den 

hindrat oss från att ta del av vissa underlag. Det är svårt att skapa sig en korrekt uppfattning av hur 

påtaglig påverkan på FM blir av vindkraftverk, när all information inte finns att tillgå. Likaså kan 

avvägningarna i havsplanerna (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b) vara influerade av FM:s 

sekretessbelagda information. Det faktum att vi inte kunnat ta del av det fullständiga materialet kan 

ha påverkat de resonemang som förs i rapporten. Främst lär detta i så fall ha skett till FM:s nackdel, 

eftersom en del av deras anspråk och intressen inte framgått för oss. 

I arbetet med fallstudien valde vi att göra en sammanfattning av FM:s påståenden som berörde 

samma verksamhetsområde. Detta för att förenkla för läsaren och oss själva i att se essensen av 

FM:s yttranden. Samtidigt kan sammanfattningen leda till förenklingar av sammanhang och detaljer. 

Ifall att dessa förenklingar blir för generaliserade kan de ge upphov till missförstånd och i sin tur 

felkällor i ett verkligt fall. 

De resonemang som förs i analys och diskussion angående begreppet LFÅ baseras, förutom 

responsen under intervjuerna, framför allt på den utförda fallstudien. De slutsatser som dras 

därifrån hade kunnat bli mer tillförlitliga och representativa om fler liknande fall hade studerats. 

Detta var emellertid inte möjligt inom ramarna för examensarbetet. Däremot kan vi konstatera att 

underlaget som fallstudien baserades på var gediget, i och med att hela fem yttranden från FM 

kunde analyseras. Det faktum att fallstudien baserades på ett så gediget material, menar vi ändå 

ökar generaliserbarheten av resultaten, jämfört med om ett mindre projekt hade studerats. Med 

detta sagt anser vi att vidare utredning och analys av begreppet LFÅ och dess tillämpbarhet behövs, 

varför detta föreslagits som en framtida studie (se kap. 10.3).  

 

10.3 Förslag till vidare arbete 

Det i rapporten formulerade begreppet lösningsfokuserade åtgärder är i ett mycket tidigt stadium av 

sin formalisering. En intressant aspekt att undersöka vidare vore att analysera hur begreppet kan 

införlivas i en mer generell metodik och hur denna i sin tur kan inkluderas i tillståndsprocessen även 

vid andra intressekonflikter än mellan specifikt havsbaserad vindkraft och FM.  

Under arbetet med det här projektet har vi vid flertalet tillfällen känt att det finns ett behov av att 

kunna kvantifiera skada eller påverkan på ett riksintresse. Som läget är nu finns det ingen möjlighet 

att på en objektiv skala bedöma detta, vilket gör avvägningar olika intressen emellan diffus. En 

framtida studie skulle kunna fokusera på att utforma ett mätverktyg som kan användas i dessa fall i 

syfte att främja samexistens.  

Statistiken idag påvisar att FM utgör en betydande avslagsgrund för havsbaserad vindkraft (se kap. 

4.6). Det skulle därför vara intressant att analysera potentialen, det vill säga realiserbarheten, i de 

projekt som drivs idag och se huruvida de i tillräcklig mån bidrar till de av StEM satta målen 

avseende havsbaserad vindkraftsutbyggnad. Vi har i den här rapporten främst fokuserat på det 

hinder som FM utgör i sammanhanget, men även andra aspekter är att beakta såsom ekonomi och 

teknik. En djupare analys av potentialen för de projekt som drivs i detta nu i relation till de uppsatta 

energimålen vore, tror vi, mycket intressant.  
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11 Slutsatser 

Nedan presenteras examensarbetets slutsatser och frågeställningarna besvaras. 

 

Frågeställning 1:  Vilka utmaningar relaterade till samexistens finns mellan Försvarsmakten och 

havsbaserad vindkraft? 

För att – i linje med energiomställningen – kunna möjliggöra en storskalig vindkraftsutbyggnad, med 

bibehållen försvarsförmåga, behöver FM och havsbaserad vindkraft samexistera i större 

utsträckning. Vad det innebär att samexistera har de dock olika uppfattning om, vilket visar sig bland 

annat genom skillnader i det geografiska synsättet på samexistens.  

Hur strikt försvarsintressets företräde i 3 kap. 10 § MB ska tolkas finns det oenighet om. FM hävdar 

att det militära intresset ska ges företräde vid varje fall av intressekonflikt. Vi menar emellertid – 

baserat på bland annat hur MB är formulerad – att det finns två parametrar att beakta: är påverkan 

påtaglig? och går det att arbeta för att minimera eller komma runt denna påverkan?  

En annan utmaning rör FM:s syn på energiomställningen och deras ointresse av att delta i 

densamma. Detta eftersom FM har en viktig roll i att möjliggöra vindkraftsutbyggnad i stor skala, 

men i nuläget inte prioriterar detta.  

Inställningen till att lösa ovanstående utmaningar diskuteras i frågeställning 2. 

 

Frågeställning 2:  Vilken inställning har Energimyndigheten samt företrädare för vind- respektive 

försvarsintresset till att lösa utmaningarna som beskrevs i frågeställning 1 för att 

på så vis bidra till energiomställningen? 

FM:s inställning kan enklast beskrivas som defensiv. FM anser att de inte har ett ansvar i Sveriges 

energiomställning och därmed inte heller i utbyggnaden av havsbaserad vindkraft. Deras generella 

inställning till samexistensfrågor är att dessa inte är prioriterade, eftersom frågorna inte tillhör FM:s 

huvuduppdrag.  

Föga förvånande har projektörerna en mer lösningsorienterad attityd och efterfrågar projektspecifik 

dialog med FM kring hur utmaningarna kan lösas, för att på så vis kunna förverkliga sina projekt. FM 

anser sig dock inte ha möjlighet att göra detta. 

StEM har i flera av sina myndighetsrapporter lyft intressekonflikter mellan vindkraft och FM som ett 

problem som måste adresseras. Trots detta uppger företrädare för StEM att FM bara är ett problem 

om de uppfattas som det och att den viktigaste vägen framåt går genom ömsesidig 

kunskapsutveckling.  

De olika parterna har således olika sätt att se på hur de beskrivna utmaningarna relaterade till att 

möjliggöra energiomställningen ska lösas. Detta avspeglar sig i hur de arbetar med frågan.  
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Frågeställning 3:  Hur effektivt fungerar dagens statliga strategiska metoder för att främja 

samexistens, mellan Försvarsmakten och havsbaserad vindkraft, på ett vis som 

bidrar till energiomställningen? 

De två huvudsakliga statliga metoder som har undersökts i rapporten är HaV:s förslag till havsplaner 

och ett specifikt regleringsbrevsuppdrag till FM40. På grund av det tolkningsutrymme som vi i 

examensarbetet har kunnat konstatera föreligger avseende FM:s särställning i MB (se frågeställning 

1), vilket påtalas i kap. 10.1.1, ifrågasätter vi huruvida de två studerade metoderna är effektiva för 

att främja samexistens mellan havsbaserad vindkraft och FM. 

I förslaget till havsplaner utreds inte i vilken omfattning eller inom vilka geografiska områden 

samexistens mellan havsbaserad vindkraft och FM skulle vara möjlig, vilket resulterat i att mycket få 

områden pekats ut för energiutvinning. HaV:s avvägningar är istället baserade på 3 kap. MB och 

FM:s yttranden i frågan. Dock har vi i examensarbetet kunnat påvisa att avvägningarna i planerna 

har gett FM företräde även där detta inte kan motiveras av 3 kap. 9–10 §§ MB.  

Otydligheten kring vad som avses med samexistens med vindkraft i regleringsbrevet till FM har 

påvisats göra regleringsbrevsuppdraget ineffektivt sett till att främja utbyggnad av havsbaserad 

vindkraft. Samarbetet myndigheter emellan hindras av att de olika parterna har skilda förväntningar 

på vad uppdraget ska fokusera på och mynna ut i. För att komma till rätta med detta är det alltså av 

yttersta vikt att Regeringens avsikt med uppdraget formuleras med stor tydlighet.  

 

Frågeställning 4:     Hur skulle konceptet med kompensationsåtgärder kunna vidgas och användas för 

att lösa de identifierade utmaningarna relaterade till samexistens? 

Konceptet med kompensationsåtgärder har i examensarbetet vidgats till det formulerade begreppet 

lösningsfokuserade åtgärder (LFÅ). Centralt för LFÅ är en inställning att redan inledande sträva efter 

att finna lösningar på aktuella problem. Detta i jämförelse med kompensation som utdöms genom 

det utfärdade tillståndet. LFÅ har formulerats till att inrymma tre dimensioner: förebyggande, 

konsekvensminimerande och kompenserande. Frågeställningen besvaras utförligare i kap. 6. 

 

Frågeställning 5:  Vilka möjligheter ser Energimyndigheten samt företrädare för vind- respektive 

försvarsintresset att använda en sådan metodik för att uppnå samexistens? 

Projektörerna ser många möjligheter med att använda LFÅ inom sina verksamheter. De uppger att 

tankesättet ligger nära så som de redan jobbar i projekt idag. FM ser begränsade möjligheter och 

finner inte att tankesättet ligger i linje med deras arbetssätt. StEM har en liknande inställning som 

FM, om möjligt något mer optimistisk. Inställningen till möjligheterna att använda LFÅ för att uppnå 

samexistens korrelerar i princip med inställningen till projektspecifik dialog och villkorade tillstånd. 

Där är projektörerna positivt inställda, FM intar en mer avvaktande ställning och StEM inväntar att 

mer underlag från en pågående utredning presenteras.  

 

Fallstudie:  Slutligen undersöks hur den formulerade metodiken kan användas genom tillämpning i 

en fallstudie där intressekonflikter förknippade med vindkraftsprojektet Blekinge 

Offshore studeras. Fallstudien syftar även till att förankra litteratur- och intervjustudien i 

ett verkligt fall. 

Fallstudien visade att det går att tillämpa LFÅ på redan formulerade yttranden. Vi fann att det var ett 

kraftfullt verktyg för att bryta ner problematiken i mindre delar för att på så vis förtydliga de 

 
40 Rubriken på 2021 års regleringsbrevsuppdrag är Samverkan i samhällsplaneringen och den specifika 
formuleringen lyder: ”Försvarsmakten ska […] redovisa hur myndigheten bidrar till samexistens mellan olika 
samhällsintressen inom samma geografiska områden” (Försvarsdepartementet, 2021). 
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individuella problemen, något som i sin tur gjorde det lättare att hitta förslag på möjliga lösningar att 

utreda. Baserat på svaren till frågeställning 2 och 4 kan vi tänka oss att projektörerna är mer 

benägna att använda den föreslagna metodiken. I det studerade projektet var det möjligt att hitta 

ett stort antal aspekter för vidare utredning med hjälp av LFÅ. Däremot kan vi inte uttala oss om hur 

effektivt det skulle vara att applicera LFÅ i ett mer generellt fall.   
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Figurer 

Figur 1: Energimarknadsinspektionen (u.d.). Elområde, https://www.ei.se/konsument/el/sa-har-

fungerar-elmarknaden/elomrade [2021-09-27] Återgiven med tillstånd. 

Figur 3: Havs- och Vattenmyndigheten (2019). Översiktskarta över Sveriges tre havsplaner. 

Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, s. 4. Återgiven med tillstånd. 

Figur 4: Havs- och Vattenmyndigheten & Lantmäteriet (2019). Karta 9. Plankarta havsområde Södra 

Östersjön. Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, s.109. Återgiven med tillstånd. 

Teckenförklaring inlagd av Rebecka Hoppe. 

Figur 7: Skärmbild från Vindbrukskollen. https://vbk.lansstyrelsen.se/ [2021-09-27] med 

teckenförklaring inlagd av Rebecka Hoppe. 

Figur 8: Skärmbild från Vindbrukskollen. https://vbk.lansstyrelsen.se/ [2021-10-12] med 

teckenförklaring inlagd av Rebecka Hoppe. 

Figur 9: Skärmbild från Vindbrukskollen. https://vbk.lansstyrelsen.se/ [2021-10-12] med 

teckenförklaring inlagd av Rebecka Hoppe. 

Figur 10: Skärmbild från Vindbrukskollen. https://vbk.lansstyrelsen.se/ [2021-10-12] med 

teckenförklaring inlagd av Rebecka Hoppe. 

Övriga figurer (2, 5 och 6) är gjorda av Rebecka Hoppe. 
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Bilagor 
 

A. Intervjumanual  
Nedan återges de frågor som ställdes till respektive respondent. Respondenterna står i alfabetisk 

ordning. När vi ställde frågorna sattes dem i ett sammanhang genom att nämna 

bakgrundsinformation kring frågans relevans, varför vi ställde den och tankegångar kring frågans 

tema.  

 

A.1 Energimyndigheten 

• Vad skulle ni definiera som de tre största utmaningarna med att bygga mer havsbaserad 

vindkraft i Sveriges vattenområden? 

• Vilka är de viktigaste sakerna att effektivisera/förändra för att möjliggöra en ökad 

samexistens mellan havsbaserad vindkraftsetablering och FM?   

• Hur ser samarbetet/dialogen mellan StEM och FM ut idag? 

• Har ni märkt att dialogen har påverkats av regleringsbrevensuppdragen FM fått de senaste 

åren? 

• Hur vill ni se att samarbetet/kommunikationen mellan StEM och FM utvecklas framöver? 

• Hur bedömer ni att en ökad tillämpning av villkorade tillstånd kan påverka 

vindkraftsutbyggnaden (-stakten)? 

• Vad är din spontana respons på begreppet och vår illustration?  

o Är det någon av dimensionerna som du anser är extra intressant/viktig för StEM? 

o Tycker du det är något/någon dimension som fattas? Är överflödig? 

• Förutom relokalisering utanför FM anspråk, vilka åtgärder skulle vindkraftsprojektörer kunna 

vidta för att minska intrånget på FM:s verksamhet? 

• Vilken teknisk utveckling ser ni behöver ske av vindkraftverken för att deras påverkan på 

FM:s verksamhet ska minska till den grad att samexistens är möjlig? 

• Vad är er uppfattning om dagens potential till att kompensera störningar på bla 

signalspaning? Går det? 

• I och med att totalförsvarsintressen ges företräde framför andra riksintressen enligt MB ges 

FM en position av makt i tillståndssammanhang och med makt tänker vi att det även följer 

ett ansvar att inte överutnyttja denna.  

Hur anser du att denna dynamik/lagstiftning fungerar idag?  

• Vilken påverkan ser du att omställningen till förnybara energikällor – mer decentraliserad 

elproduktion – kan ha på Sveriges totalförsvar?  

• Vad anser ni att Regeringen behöver förändra/förbättra/effektivisera för att möta 

framtidens elbehov och uppfylla energipolitiska mål? 

• Tyskland och Danmark är några av de länder som de senaste åren haft en kraftig utbyggnad 

av havsbaserad vindkraft, mycket tack vare auktionering av områden som pekats ut från 

statligt håll. Till skillnad från dessa länder bygger Sveriges system på att aktörer i näringslivet 

tar initiativ till att välja ut lämpliga etableringsområden och söka tillstånd för projekt. Detta 

innebär att ansvaret att föra dialog och finna lösningar för att få igenom projekten ligger hos 

näringslivet och berörda aktörer där FM är en av dessa. Därmed behövs en samsyn hos 

dessa kring vad som är eftersträvansvärt/insikt i att de behöver vara lösningsorienterade. 

Hur upplever ni att denna samsyn fungerar idag? 

• Tror ni att auktionsbaserad system skulle kunna minska konflikterna med FM? 

• Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med dagens riksintressesystem?  
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A.2 Eolus Vind 

• Vad skulle ni definiera som de tre största utmaningarna med att bygga mer havsbaserad 

vindkraft i Sveriges vattenområden? 

• Skulle du kunna utveckla lite vad det är för utmaningar du ser relaterade till FM? 

• Vilken är den vanligaste orsaken till att en havsbaserad vindkraftsanläggning ni arbetar med 

inte beviljas tillstånd?  

• Vad anser ni är de viktigaste sakerna att förändra kring etableringsprocessen för 

havsbaserad vindkraft? 

• Arbetar ni på något vis externt för att få igenom de förändringar som ni tycker behövs?  

• Vad anser du att företagen inom vindkraftsbranschen behöver förändra i sitt arbetssätt? 

• Hur brukar er kontakt/era kontaktvägar se ut med FM?  

• Har ni någon erfarenhet då samarbetet med FM har fungerat bättre än någon annan gång? 

Vad beror det på?  

• På vilka sätt tycker du att samarbetet/dialogen med FM för att få till stånd en samexistens 

skulle kunna effektiviseras eller förbättras? 

• Vad är er inställning till en utökad användning av villkorade tillstånd? 

• Vilka erfarenheter har ni av åtgärder eller anpassningar för att nå samexistens med FM?   

• Hur skulle ni som företag vilja se att en arbetsprocess bakom att upprätta ett villkorat 

tillstånd ser ut?  

• Vad är er spontana respons på vårt begrepp och illustration?  

• Tror ni att det är skillnad mellan statliga företag och privatägda företag i möjligheterna med 

att föra dialog om att nå samexistens med FM? 

 

A.3 Försvarsdepartementet 

• Har ni på F-dep det yttersta ansvaret att författa regleringsbrevsuppdragen till FM rörande 

energi? (punkt 30–32 i 2021 års regleringsbrev) 

• Skulle du vilja utveckla varför uppdrag 31 i 2021 års regleringsbrev till FM formulerats som 

det gjort?  

• I samband med att ni överlämnar regleringsbrevsuppdrag till respektive myndighet, ger ni 

ytterligare förtydliganden om vad ni menar/avser muntligen? Hur ser kommunikation mellan 

avsändare och mottagare av regleringsbrevsuppdrag ut helt enkelt? 

• Hur pass fria är myndigheterna att göra egna tolkningar av era uppdrag? Om ni exempelvis 

blir införstådda med att de misstolkat vad ni avser – hur agerar ni då? Förtydligar ni 

formuleringarna inför nästkommande år eller sker detta direkt? Är kommunikationen 

kontinuerlig inför att myndigheterna ska redovisa sina regleringsbrevsuppdrag? 

• Hur skulle du definiera samexistens? Utveckla gärna. 

 

A.4 Försvarsmakten 

• Vad ser FM som de största utmaningarna relaterade till er verksamhet och en expansion av 

havsbaserad vindkraft i Sveriges vattenområden? 

• Vad innebär ”en hållbar vindkraftsutbyggnad”, enligt er? 

• Vilka av dessa problem/aspekter av vindkraftverkens påverkan på er verksamhet är mest 

betydelsefull/viktigast att åtgärda/undvika? 

• Vad tycker ni skulle vara en bra systemlösning för kompensatoriska åtgärder, exempelvis 

gällande beslutskedjor, finansiering, genomförande med mera? 
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• Om fokus riktas mot FM; hur skulle FM:s tekniska utrustning kunna anpassas eller 

kompletteras för att möjliggöra samexistens med havsbaserad vindkraft? 

• För teknisk utrustning tänker vi att investeringarna gäller ganska långa tidshorisonter. 

Samtidigt går teknikutvecklingen inom exempelvis vindkraft snabbt.  

Hur hanterar ni detta? I vems intresse är det att utveckla teknik för detta? Är det rimliga 

tidshorisonter att se till gällande utveckling av FM:s utrustning i förhållande till klimatmålen? 

• Förutom relokalisering utanför FM anspråk, vilka åtgärder skulle vindkraftsprojektörer kunna 

vidta för att minska intrånget på er verksamhet? 

• Kan teknisk utveckling ge mer utrymme att använda området till er verksamhet? Hur 

påverkar detta er syn på vindkraftverken som fysiska hinder? 

• Påverkan på radar- och spaningsutrustning, minskar den om verken blir färre? 

• Om vi bortser från tekniska aspekter och exempelvis tänker rutiner/arbetssätt istället, hur 

skulle FM:s verksamhet behöva/kunna anpassas för att möjliggöra samexistens med 

havsbaserad vindkraft inom ramarna för en hållbar vindkraftsutbyggnad? 

• På vilka sätt tycker du att samarbetet/kommunikationen mellan er och vindkraftsprojektörer 

skulle kunna utvecklas och effektiviseras för att ni ska kunna komma fram till lösningar som 

fungerar för båda parter? 

• Vad ser ni för möjligheter till dialog utanför den formella prövningen? 

• Skulle du kunna ge några exempel på tillfällen eller sammanhang där samarbetet med 

vindkraftsprojektörer fungerat bra? 

• Vad är din spontana respons på begreppet och vår illustration? Är det någon av 

dimensionerna som du anser är extra intressant/viktig för FM? Tycker du det är något/någon 

dimension som fattas? Är överflödig? 

 

A.5 Havs- och vattenmyndigheten 

• Vad ser Havs- och vattenmyndigheten som de tre största utmaningarna för en expansion av 

havsbaserad vindkraft i Östersjön? 

• Vad bedömer du behöver förändras för att övervinna dessa hinder? 

• Med de punkter som du nämnde nu i åtanke, tror du att fler områden hade kunnat pekas ut 

för energiutvinning i motsvarande havsplanerna om de fanns på plats? 

• Vad innebär ”en hållbar vindkraftsutbyggnad”, enligt er? 

• Hur definierar ni på HaV samexistens och vad har ni lagt i det ordet under utredningens 

gång? 

• I början visade vi er en bild på ett begrepp – lösningsfokuserade åtgärder – där tre 

dimensioner av åtgärder/anpassningar täcks in.  

Vad är er spontana respons på begreppet och vår illustration?  

• Är det någon av dimensionerna som är extra intressant/viktig för er? 

• Tycker du det är något/någon dimension som fattas? Är överflödig?  

• (Angående att havsplanerna ska fungera vägledande) Om ni redan har gjort en avvägning om 

den mest lämpliga användningen, varför skulle en domstol eller kommun göra en annan 

avvägning? 

• Ni skriver i havsplanerna att ”omplacering av försvarstekniska anläggningar som en möjlig 

åtgärd har diskuterats” – vill ni utveckla mer vad det är som undersökts? 

• Bedömer ni att detta skulle kunna vara en framkomlig väg för att nå högre grad av 

samexistens?  

• När, enligt din bedömning, behöver havsplanerna ses över igen? 
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A.6 Infrastrukturdepartementet 

• Skulle du vilja utveckla lite kort vad ni på I-dep gör angående specifikt havsbaserad 

vindkraftsetablering?  

• Har ni på I-dep det yttersta ansvaret att författa regleringsbrevsuppdragen till FM rörande 

energi? (exempelvis punkt 30–32 i 2021 års regleringsbrev) 

• Skulle du vilja utveckla varför uppdrag 31 i 2021 års regleringsbrev till FM formulerats som 

det gjort?  

• Vilka konkreta förväntningar har ni på det som FM givits i uppdrag att redovisa? Är det mer 

omfattande förändringar som ska fortsätta löpa över flera år eller kortsiktiga?  

• Vi har uppmärksammat att detta är nästintill identiskt med vad ni ålade FM i 

regleringsbreven mellan åren 2006–2009. På dessa tio år har mycket hänt inom 

vindkraftsteknik, men FM verkar stå inför samma problematik i förhållande till vindkraft idag. 

Vad tror du att detta beror på? Har formuleringarna av regleringsbrevsuppdragen inte varit 

tillräckligt tydliga gentemot FM om vilka era förväntningar är? 

• I samband med att ni överlämnar regleringsbrevsuppdrag till respektive myndighet, ger ni 

ytterligare förtydliganden om vad ni menar/avser muntligen? Hur ser kommunikation mellan 

avsändare och mottagare av regleringsbrevsuppdrag ut helt enkelt? 

• Hur pass fria är myndigheterna att göra egna tolkningar av era uppdrag? Om ni exempelvis 

blir införstådda med att de misstolkat vad ni avser – hur agerar ni då? Förtydligar ni 

formuleringarna inför nästkommande år eller sker detta direkt? Är kommunikationen 

kontinuerlig inför att myndigheterna ska redovisa sina regleringsbrevsuppdrag? 

 

A.7 Vattenfall 

• Vad skulle ni definiera som de tre största utmaningarna med att bygga mer havsbaserad 

vindkraft i Sveriges vattenområden? 

• Skulle du kunna utveckla hur försvaret är en utmaning? 

• Vilken, skulle du säga, är det som oftast gör att projekten inte kan få tillstånd? 

• Vad anser ni behöver förbättras eller effektiviseras för att möjliggöra en ökad havsbaserad 

vindkraftsutbyggnad jämfört med idag, och av vem?  

• Tycker du att det krävs en förändrad lagstiftning för att komma tillrätta med de utmaningar 

du beskriver, eller är det någonting annat som behövs? 

• Arbetar ni på något vis externt för att få igenom de förändringar som ni tycker behövs? 

• Hur brukar er kontakt/era kontaktvägar se ut med FM?  

• Hur är era erfarenheter och intryck av FM i dessa sammanhang? 

• För att få tillstånd en samexistens mellan vindkraftsetableringar och Försvarsmakten, har ni 

någon speciell strategi, arbetssätt eller metodik som ni brukar använda er av? 

• Har du någon tanke kring hur man skulle kunna få till en standardiserad eller tidigare dialog 

med FM? 

• Vad är er inställning till en utökad användning av villkorade tillstånd? 

• Vad är era erfarenheter från de andra länder ni bedriver projekt i kring hur försvarskonflikter 

hanteras där? 

• Något konkret exempel på något som fungerat bra i andra länder som ni hade velat se 

implementeras i Sverige? 

• Hur skulle ni vilja se att en arbetsprocessen bakom att upprätta ett villkorat tillstånd skulle 

se ut?  
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• Vad är er spontana respons på vårt begrepp och vår illustration?  

• Har du någon tanke kring hur man kan inkludera begreppet i en arbetsmetodik bakom 

villkorade tillstånd? 

• Hur såg dialogen bakom överenskommelsen rörande Kriegers flak ut?  

• Tror du att det är skillnad mellan statliga företag och privatägda företag i möjligheterna med 

att föra en konstruktiv dialog med FM? 
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B. Förtydligande bilder till fallstudien av Blekinge Offshore 
I kap. 9.1.3 presenterades en bild (figur 7) som visade vindkraftsprojektet BO:s lokalisering i 

Hanöbukten samt FM:s intressen i området. I bilderna nedan har de olika intressena grupperats för 

att göra det enklare att se utbredningen av respektive intresseområde. I figur 8 är endast 

riksintressen inkluderade. I figur 9 inkluderas både projektområdet för BO och riksintresse vindbruk 

vilka helt överlappar varandra. I figur 10 är samtliga av FM:s intressen som berör höjdbegränsningar 

samt projektområdet för BO inkluderade. 

 

 

Figur 8. Riksintressen i det aktuella området. Underlaget är hämtat från karttjänsten Vindbrukskollen. (Länsstyrelsen Västra 
Götaland, u.d.) 
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Figur 9. Riksintresse vindbruk samt projektområdet för Blekinge Offshore. Underlaget är hämtat från karttjänsten 
Vindbrukskollen. (Länsstyrelsen Västra Götaland, u.d.) 

 

 

 

Figur 10. Projektområdet för Blekinge Offshore samt Försvarsmaktens intressen som rör höjdbegränsningar eller 
hindersfrihet. Se kap. 9.1.3 för vidare beskrivning av vad de olika områdena innebär. Underlaget är hämtat från 
karttjänsten Vindbrukskollen. (Länsstyrelsen Västra Götaland, u.d.) 
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C. Material till fallstudie 
I tabellerna nedan presenteras relevanta påståenden och invändningar som FM framfört under 

tillståndsprocessen för BO. Påståendena citeras ordagrant så som de är skrivna i respektive yttrande. 

I vissa fall har delar av citatet ”klippts bort” för mer stringens, och i andra har förtydliganden gjorts. 

Detta framgår i aktuella citat genom markering med hakparentes. I tabell C.1 återges utdrag från de 

yttranden som inkom till MMD och i tabell C.2 utdrag från yttrandena som lämnades till Regeringen. 

Båda tabellerna följer samma struktur. I den första kolumnen (från vänster) anges vilket 

verksamhetsområde citatet berör, vilket följer FM:s egen uppdelning i yttrandena. Varje påstående 

har tilldelats ett nummer, vilket anges i kolumn 2. Själva påståendet citeras i tabellens tredje 

kolumn. Några påståenden har kommenterats. Kommentaren återfinns i dessa fall i kolumn 4. 

Slutligen har påståendena kategoriserats utifrån sex kategorier med tillhörande underkategori som 

återges i kursivt. Kategoriseringen framgår av kolumn 5. 

Som beskrivet under kap. 2.1.3 har vi vid genomgång av FM:s yttranden valt att inte återge 

information som enbart beskriver vad FM använder det aktuella projektområdet till, om inte ett 

problem påtalas. Om samma påstående ordagrant förekommer flera gånger återges det endast 

första gången. Vissa påståenden beskriver att FM:s verksamhet skulle påverkas av 

vindkraftsetableringen, men är inte precisa i hur eller vad som är anledningen till denna påverkan. 

Dessa påståenden har kommenterats som vaga i tabellen, och berörs inte ytterligare i fallstudien. 

Angående lämnade kommentarer är dessa i grunden av fyra slag. Dels kommenteras om påståendet 

är delvis eller helt felaktigt. I förekommande fall följs detta av anledning till att påståendet anses 

felaktigt, samt en källa. Den andra slags kommentar avser förtydliganden av FM:s påstående. Den 

tredje sortens kommentar redogör för antaganden som gjorts, exempelvis om det aktuella 

påståendet varit otydligt med vilken verksamhet som påverkas eller på vilket vis FM:s verksamhet 

påverkas. Det framgår även ur tabellen ifall ett påstående ej behandlas inom ramen för fallstudien 

och anledningen till detta.  
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Tabell C.1. Utdrag ur FM:s yttranden till MMD. 

Första yttrande till Mark- och miljödomstolen (Häckner, 2011) 

FM:s påståenden och invändningar 
Vår kommentar Kategori 

Rubrik # Citat 

O
m

rå
d

en
 a

v 
ri

ks
in

tr
es

se
 f

ö
r 

to
ta

lf
ö

rs
va

re
t 

1 ”Vindkraftsområdet berörs av flera överlappande riksintressen för 
totalförsvarets militära del enligt 3 kap. 9 § andra stycket MB.” (s. 1) 

Delvis felaktig. 
Vindkraftsområdet ligger 
inom ett 
riksintresseområde för 
FM och berör 
påverkansområden för 
ytterligare två samt 
väderradar. 
 
Vagt påstående. 
Behandlas ej. 

 

2 ”Aktuellt vattenområde ligger helt inom Försvarsmaktens övnings- och 
skjutområde Hanö N, V och O som är anmälda som riksintresse för 
totalförsvaret.” (s. 1) 

Delvis felaktig.  
Aktuellt vattenområde 
ligger inom Hanö N och V, 
ej O41 (Gille, 2013b, s. 9)  
 
Vagt påstående. 
Behandlas ej. 

 

3 ”I samma område finns också flygövningsområden som används av 
flygförbanden F17 och Helikopterflottiljen.” (s. 1) 

 Flygövningsverksamhet 

4 ”Riksintressena Ravlunda skjutfält och Ronneby flottiljflygplats berörs 
också i hög grad.” (s. 1) 
 

Förtydligande: 
Påverkansområdena 
berörs och därmed 
indirekt riksintressena.  
 

 

 
41 Information finns inte att tillgå huruvida denna uppdelning fortfarande gäller. 
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Vagt påstående. 
Behandlas ej. 

5 ”Vidare är området av strategisk betydelse för Försvarsmakten i händelse 
av kris eller krig.” (s. 1) 

Vagt påstående. 
Behandlas ej. 

 

6 ”Vindkraftverk riskerar alltid att störa tekniska system av olika slag. [Dessa 
kan ej redovisas öppet, men är av riksintresse för totalförsvarets militära 
del.] Enligt en genomförd teknisk analys kommer vindkraftsprojektet att 
medföra mycket stora störningar på de tekniska systemen.” (s. 1) 
 

Den tekniska analysen 
finns inte att tillgå. Vi 
antar att det är 
radarutrustning och 
signalspaning som 
påverkas. 

Tekniska system  
 

M
ili

tä
r 

ve
rk

sa
m

h
et

 i 
H

an
ö

b
u

kt
en

 

7 ” […] Övnings- och skjutområdena [inom sjöövningsområdet och 
påverkansområdet till Ravlunda] nyttjas även som riskområden vid 
flygmålföljningsövningar. […] Av flygsäkerhetsskäl skulle denna verksamhet 
inte längre kunna bedrivas om vindkraftverk uppförs i området. […]” (s. 2) 

 Samövning flyg och 
marin – 
Flygmålsövningar 

8 ”Vid övningar med ubåtsförband riskerar den ljudutbredning som sker 
under vattnet när vindkraftverkens rotorblad snurrar att försvåra 
övningarna. Ubåtsflottiljen är baserad i Karlskrona och beroende av 
övningsområdet i Hanöbukten. En utredning har genomförts av FOI som 
redovisar den påverkan ljudutbredningen under vattenytan kan ge […]. 
FOI:s utredning förutsätter att alla vindkraftverk snurrar med samma 
hastighet. Gör de inte det, vilket är troligt, blir störningsnivån ännu större 
än den som redovisas i utredningen.” (s. 2–3) 

FOI:s utredning nämner i 
förbifarten under 
slutsatser att det finns 
metoder för att 
undertrycka den 
ljudutbredning som FM 
hänvisar till att vara mest 
problematisk. Ur FOI:s 
utredning framgår också 
att de ombetts att 
undersöka problembilden 
med ljudutbredning, dock 
inte hur Marinens 
spaningssystem kommer 
att påverkas. (Frenje 
Lund, et al., 2011) 

Sjöövningsverksamhet -
Ubåtsverksamhet 
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V
er

ks
am

h
et

en
 v

id
 R

av
lu

n
d

a 

sk
ju

tf
äl

t 

9 ”Från skjutfältet Ravlunda skjuts med skarp pilammunition som har mycket 
lång räckvidd vilket innebär att riskområdet utökas vid dessa skjutningar42. 
Riskområdet påverkar ungefär halva vindkraftsområdet. […]” (s. 3) 

FM lyfter i ett senare 
yttrande (se #22) att det 
är möjligt att teckna ett 
ansvarsfrihetsavtal som 
frånsäger FM ansvar för 
eventuell skada på 
vindkraftverken orsakat 
av skjutningarna. FM 
uppger alltså själva att 
detta inte är ett problem.  
Behandlas ej. 

Övningsverksamhet på 
land 

Fl
yg

ve
rk

sa
m

h
et

en
 

10 ”[…] Den norra delen av vindkraftsområdet ligger inom det område som 
måste vara fritt från höga objekt.” (s. 3) 

 Flygövningsverksamhet 

11 ”[…] Vid allvarliga fel på stridsflygplans instrument eller navigeringssystem 
så används uppsökande av marksikt över havsområde som en nödmetod 
för att kunna landa i dåligt väder. […] [Piloten sjunker till låg höjd (som 
lägst 100 m) och navigerar visuellt tillbaka till flygplatsen för landning.] 
Vindkraftverk […] innebär hinder som utgör en allvarlig flygsäkerhetsrisk i 
samband med ovan beskrivna övningar eller skarpa nödsituationer.” (s. 3) 

 Flygövningsverksamhet 
– Nödsituation och 
haveri 

12 ”Föreslaget område för en vindkraftspark berör flygförbandens 
övningssektor S12. Flera hundra snurrande rotorblad i en övningssektor 
skulle ge ett ökat antal falskinlåsningar på en dopplerradar, vilket kan 
omöjliggöra flygövningar innefattande radarhantering. De omöjliggör även 
lågflygning i sektorn […]” (s. 3) 
 

Felaktigt. 
Påståendet 
dementerades av 
företrädare för SAAB 
Aircraft Den källa som 
angetts är ogiltig.. 
Behandlas ej. 

 

13 ”Vad gäller helikopterverksamheten är det av stor vikt att 
övningsområdena ligger nära flottiljflygplatsen eftersom helikoptrarna 
flyger i relativt låg hastighet. Delar av Helikopterflottiljen är baserad på 
Ronneby flygplats och bedriver övningsverksamhet över havet och i det 
område där vindkraftsparken är redovisad i ansökan.” (s. 4) 

Vagt påstående. 
Behandlas ej. 

 

 
42 Sedan detta yttrande har FM utökat sitt påverkansområde runt Ravlunda skjutfält. Numera är påverkansområdet alltid som det då utökade. Se karta i figur 7. 
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14 ”Vid övningar i dåligt väder skulle en vindkraftspark i området medföra 
kraftiga inskränkningar i flygövningsområdena.” (s. 4) 

 Flygövningsverksamhet 
 

R
ad

ar
ko

n
fl

ik
t 

15 ”En ytterligare komplikation är de störningar på tekniska system som radar 
och radio kan förorsakas av vindkraftverk. Vindkraftsetableringar till havs 
innebär alltid problem och en särskild utredning måste göras i varje projekt 
om vilka kompensationsåtgärder som måste vidtas för att minimera 
konsekvenserna. Försvarsmakten har genomfört en förstudie som visar att 
i detta fall finns inte möjligheter att kompensera bortfall av t.ex. 
radarinformation fullt ut genom att placera ut kompletterande 
radarutrustning i vindkraftsparken.” 43 (s. 4) 

Förstudien redovisas inte 
ytterligare. 
 

Tekniska system 

16 ”Försvarsmakten har genom internationella avtal […] krav på sig att kunna 
identifiera och rapportera all fartygstrafik i området. Denna uppgift skulle 
allvarligt försvåras om vindkraftsparken skulle uppföras.” (s. 4) 

Det framgår inte varför 
denna uppgift försvåras 
eller vilket område som 
avses. Vi antar att det är 
tekniska system som 
påverkas och att 
uppgiften gäller hela 
Hanöbukten. 

Tekniska system 

In
sa

ts
-b

er
ed

sk
ap

 m
m

 

17 ”Om vindkraftverk uppförs i området, bedöms de kraftigt störa 
Försvarsmaktens möjligheter till undervattensövervakning även på stort 
avstånd från verken. […] det är av stor vikt att hamnen [i Karlskrona] och 
området däromkring kan övervakas. Detta tillsammans med ovan 
beskrivna radarkonflikt [se #15 och #16] försvårar avsevärt 
Försvarsmaktens förmåga att lösa en av myndighetens huvuduppgifter, att 
hävda territoriell integritet […].” (s. 4) 

 Tekniska system 

18 ”Vindkraftverk i området kan också komma att påverka Försvarsmaktens 
behov av handlingsfrihet i området vid höjd beredskap.” (s. 4) 
 
 
 
 

Vagt påstående. 
Behandlas ej 

 

 
43 FM anmärker i sitt yttrande till Regeringen att denna information delges andra statliga myndigheter som exempelvis Polisen och Tullverket. 
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Andra yttrande till Mark- och miljödomstolen (Häckner, 2012) 
FM:s påståenden och invändningar 

Vår kommentar Kategori 
Rubrik # Citat 

FM
:s

 
in

st
äl

ln
in

g 
ti

ll 

an
d

ra
h

an
d

s
-y

rk
an

d
e 

19 ”[…] Slutligen införs för närvarande sjöoperativa helikopter, på ett antal av 
marinens fartyg. Denna typ av verksamhet kräver fria ytor till 
låghöjdsflygning, samtidigt som ytterligare en verksamhet ska dela på 
tilldelade övningsområden, utöver redan befintlig luftvärns-, ytstrids-, 
ubåts-, och ubåtsjaktverksamhet. […]” (s. 2) 

 Samövning flyg och 
marin 
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Tabell C.2. Utdrag ur FM:s yttranden till Regeringen. 

Första yttrande till Regeringen (Gille, 2013a) (Gille, 2013a) 
FM:s påståenden och invändningar 

Vår kommentar Kategori 
Rubrik # Citat 

Fl
yg

tr
af

ik
 

20 ”Stoppområdet som är kopplat till […] Ronneby Flottiljflygplats, har en 
utsträckning över havet som vid allvarliga fel på stridsflygplans instrument 
eller navigeringssystem […] används för uppsökande av marksikt över 
havsområde som en nödmetod för att kunna landa i dåligt väder.” (s. 2) 
 

Vi tolkar detta påstående 
som att det berör samma 
problem som #11. 

Flygövningsverksamhet 
– Nödsituation och 
haveri 

21 ”Hotbild och taktiska krav innebär att piloter i Försvarsmakten måste 
kunna flyga ned till 30 meter över marken och lägst 20 meter över hav, 
detta i farter upp emot 900 km/h. Detta gäller såväl i skarp verksamhet och 
vid incidentberedskap som vid övning inom det marina övningsområdet. 
[…] fysiska flyghinder […] i ett sådant övningsområde utgör en högst 
väsentlig begränsning i möjligheterna att utnyttja övningsområdet som 
helhet.” (s. 3) 
 

 Flygövningsverksamhet 
– Lågflygning 

Ö
vn

in
gs

-s
kj

u
tn

in
g 

fr
ån

 R
av

lu
n

d
a 

sk
ju

tf
äl

t 

22 ”[…] Givet att vindkraftsparken inte påverkar Försvarsmakten negativt i 
övrigt så skulle mycket väl ett ansvarsfrihetsavtal för skjutning med 
pilammunition från Ravlunda liknande det för projektet Taggen kunna 
tecknas. Problemet består i att Blekinge Offshores projekt påverkar 
Försvarsmaktens övriga verksamhet och anläggningar negativt i sin helhet 
varför frågan blir akademisk.” (s. 3) 
 

Vi tolkar detta påstående 
som att det berör samma 
problem som #9. 

Övningsverksamhet på 
land 

Ö
vn

in
g 

i 

va
tt

en
o

m
rå

d
e 

m
ed

 s
ka

rp
 

am
m

u
n

it
io

n
 

23 ”Blekinge Offshores effekter på flygsäkerheten […] för marin 
helikopterluftfart begränsas genom att avstånden tillbaka till bas vid t.ex. 
delhaverier på system ökar då helikoptrarna måste flyga runt 
vindkraftsparken vid återgång.” (s. 4) 
 
 
 

 Flygövningsverksamhet 
– Nödsituation och 
haveri 
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24 ”Projektets placering i övningsområdet begränsar i praktiken 
luftstridskrafterna och målflygets möjligheter att öva och samverka med 
marinen i områdets västlig sida. […] Då vindkraftsparken även utgör ett 
hinder för den civila sjöfarten så kommer denna att flyttas österut […] 
Detta innebär en högre koncentration av fartygsrörelser i den östra del av 
[sjö-]övningsområdet som återstår. Fler fartyg i en trängre övningssektor 
ger begränsningar för både marin- och luftstridskrafter att klara 
riskavstånd och säkerhetsläge.” (s. 4) 

Delvis felaktigt. 
Parken är placerad 
utanför större 
fartygsleder 
(Länsstyrelsen Västra 
Götaland, u.d.). 
Det framgår inte om 
fartygen som nämns i 
samband med en trängre 
övningssektor är civila 
eller militära. Vi tolkar 
det som att det är civila 
fartyg som avses. Med 
anledning av parkens 
utformning antar vi att 
påverkan på den civila 
sjöfarten är liten. 

Samövning flyg och 
marin 

25 ”Nya [jämfört med #24] säkra skjutriktningar och bogserade luftmålsspår 
kan inte alltid uppnås genom förflyttning med kostsamma övningsavbrott 
som följd.” (s. 4) 

 Samövning flyg och 
marin - 
Flygmålsövningar 

26 ”Sammantaget innebär detta [#23, #24 och #25] en närmast 50 % nergång 
av övningsområdets potential.” (s. 4) 

Påståendet definierar inte 
vilket övningsområde 
som avses. Eftersom 
projektet ligger helt inom 
sjöövningsområdet antar 
vi att det är detta som 
avses. 

Sjöövningsverksamhet 



115 
 

Sp
an

in
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- 
o
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ö
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in
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tr
af
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m
ed

 u
-b

åt
ar

 

27 ”En ny utbredd och störande ljudbild [som följd av att uppföra 
vindkraftverk i området], i en tidigare ostörd miljö, för vilken 
filtreringsutrustning inte existerar idag riskerar att påverka 
Försvarsmaktens förmåga att övervaka fartygsrörelser på och under ytan 
med hjälp av undervattenssensorer. Det försvårar för insatser vid ubåtsjakt 
då svenskt territorialhav kränks och det ger negativa konsekvenser för 
ubåtsvapnets egen utbildning och övning inom det marina 
övningsområdet. […]” (s. 5) 

 Sjöövningsverksamhet – 
Ubåtsverksamhet 

R
ad

ar
-

ö
ve

rv
ak

n
in

g 28 ”[…] Försvarsmakten har efter teknisk analys konstaterat att 
Försvarsmaktens befintliga anläggningar och tekniska system kraftigt skulle 
störas av en vindkraftsetablering på vald plats i Hanöbukten.” (s. 5) 
 
 

Vi tolkar detta påstående 
som att det berör samma 
problem som #6. 

Tekniska system 

Andra yttrande till Regeringen (Gille, 2013b) 
FM:s påståenden och invändningar 

Vår kommentar Kategori 
Rubrik # Citat 

In
le

d
n

in
g 

29 ”Med hänvisning till den verksamhet som Försvarsmakten bedriver inom 
det nu aktuella [projekt-]området och det skyddet som denna verksamhet 
kräver för att kunna genomföras, innebär uppförandet av de nu aktuella 
vindkraftverken påtaglig risk för Försvarsmaktens verksamhet och skada 
för riksintresset.” (s. 2) 

Vagt påstående. 
Behandlas ej. 
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30 ”Påståendet att det sällan övas i området […] [på grund av] att det är långt 
från basen är direkt felaktigt. En avgörande anledning till att Hanö Västs 
luftrum inte bokas lika ofta som område Nord och Ost står att finna i när 
Marinen bedriver övningar som inte innehåller några moment med 
verkanseld och/eller målflyg med bogserade mål är säkerheten för tredje 
man inte kritisk varför hänsyn kan tas till sådana kriterier som 
driftsekonomi, närhet till hemmabas m.m. Denna typ av övningar är mer 
vanligt förekommande än övningar med inslag av verkanseld och/eller 
bogserade luftmål vilket förklarar skillnaderna i utnyttjande av de olika 
delområdena.” (s. 3) 

Vagt påstående. 
Behandlas ej. 
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31 ”[…] Försvarsmaktens behov av Hanö Väst [är] mycket stort vid övningar 
eller provverksamhet innefattande verkanseld mot såväl yt- som luftmål. 
Detta faktum har sin utgångspunkt i att verkanseld ej kan avges om 
säkerheten för tredje man inte kan garanteras.” (s. 4) 

Vagt påstående. 
Behandlas ej. 

 

32 ”[…] Anledningen till varför just Hanö Väst är så viktigt står att finna i […] 
[att den civila sjötrafiken] kraftigt begränsar möjligheterna att avge 
verkanseld och leda målflyg i områdena Hanö O och N. Område V är 
betydligt mindre trafikerat. Sjötrafiken i de andra områdena medför att 
skjutande fartyg av säkerhetsskäl oftast tvingas manövrera i området där 
de tre delområdena möts och skjuta i SV bäringar. Om vindkraftsparken 
ges tillstånd blir detta omöjligt.” (s. 4) 

 Samövning flyg och 
marin - 
Flygmålsövningar 
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 33 ” […] Om område Hanö Väst begränsas [genom uppförande av 

vindkraftverk] kommer den civila verksamheten i högre grad koncentreras 
till kvarvarande östliga områden vilket är begränsande för vissa typer av 
övning med ubåt. Ubåtsflottiljen kommer att vid dessa vapenövningar att 
vara hänvisad till övningsområden utanför Västervik […] och Stockholm 
[…]. Detta medför ökade kostnader för drivmedel, underhåll, mer åtgång 
av arbetstid för besättningarna samt mindre faktisk övningstid för 
fartygen.” (s. 6) 

 Logistik och kostnader 

34 ”[…][#35] medför också mindre tillgänglighet till samövningar med övriga 
förband då övningsområdet inte räcker till för flera övande 
förband/enheter samtidigt.” (s. 6) 

 Sjöövningsverksamhet 

Fl
yg

va
p

n
et

s 
p

er
sp

ek
ti

v 

35 ”När man sätter ut det aktuella [projekt-]området på en flygkarta samt 
lägger till 8 km radie för hinderfrihet […] försvinner i praktiken större delen 
av […] [berörd övningssektor i Hanöbukten. Återstående] delar blir i 
praktiken inte användbara.” (s. 6) 
 

 Flygövningsverksamhet 

36 ”Problemet för Försvarsmakten med etableringen är tvådelat, dels 
vindkraftverken i sig, som genererar sensorproblem samt kräver 
separation för hinderfrihet […], vilket ger lägsta flyghöjd över verken på 
500 meter.” (s. 6) 
 

 Flygövningsverksamhet 
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37 ”[…] Försvarsmaktens samlade erfarenheter av vindkraftsetableringen på 
södra Gotland samt södra Kalmarsund, är att vindkraftverken där menligt 
påverkar de taktiska möjligheterna till upptäckt av luft- och sjömål. Med 
största sannolikhet blir problembilden densamma med etableringen i 
Hanöbukten. Detta försvårar utbildningsverksamhet i aktuellt område.”  
(s. 6) 
 

 Flygövningsverksamhet 

38 ”Samverkan […] [mellan flyg och] marina stridskrafter i eller i närheten av 
det aktuella området försvåras alternativt omöjliggörs.” (s. 7) 
 

 Samövning flyg och 
marin 

39 ” […] Vid start i radarkolonn finns risk att radar låser på vindkraftverken 
istället för på framförvarande flygplan […]” (s. 7) 

Vi tolkar detta påstående 
som att det berör samma 
problem som #12.  
Detta var felaktigt. 
Behandlas ej. 

 

40 ”Enligt de flygregler som finns skall piloten separera till hinder med 300 
meter i höjdled och 8 km i sida när denne ligger i moln eller av annan orsak 
inte kan hålla separation mot hinder visuellt (med ögonkontakt). Vid 
många flygövningar över hav sitter piloten och tittar ner i kabinen […] 
oavsett om han/hon flyger visuellt eller med stöd av instrument […]. Vid 
dessa tillfällen skall en separation enligt ovan beskriven innehas vilket 
medför att ca 20% av […] [berörd övningssektor i Hanöbukten] begränsas 
vilket medför att piloten måste välja en högre höjd för att vara 
hinderseparerad.” (s. 7) 
 
 
 
 
 
 
 

 Flygövningsverksamhet 
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41 ”Vid flygplansfel/fel vid flygplats som omöjliggör en ”normal” 
instrumentinflygning, blir reservförfarandet att sjunka under moln och 
genomföra en visuell inflygning till Ronneby. Vid vissa fel på flygplanet kan 
man inte verifiera exakt läge mer än att man vet att man är över hav och 
kan därför sjunka, idag hinderfritt, för att komma ner under moln. Vid 
eventuell etablering finns risk för att denna typ av nödförfarande måste 
strykas på grund av parkens placering rakt i inflygningsriktningen varför 
flygsäkerheten påverkas negativt. Möjligheten att säkert kunna gå ut på låg 
höjd vid skarp insats eller incidentberedskap, tillika möjligheten att med 
ev. skadad maskin genomföra reservförfarande vid hemgång och landning 
är också en av de bakomliggande orsakerna till att stoppområden för 
vindkraftverk och höga objekt införts vid landets militära flygplatser. 
Försvarsmakten ska kunna genomföra detta årets alla dagar oavsett 
väderförhållanden.” (s. 7) 

Vi tolkar detta påstående 
som att det berör samma 
problem som #11. 

Flygövningsverksamhet 
– Nödsituation och 
haveri 
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42 ”Vindkraftsetableringen kommer att utgöra menlig påverkan på 
stridsflygdivisionernas möjlighet att öva taktiskt i aktuell sektor. Övningar 
av den karaktären kommer att behöva bedrivas längre från flottiljen med 
kostnadsökningar och större miljöpåverkan som följd. Samverkan med 
marina enheter som inte kan förflytta sig över så stora ytor kommer att 
påverkas negativt.” (s. 8) 

 Logistik och kostnader 

43 ”Utvecklingen av sjöoperativ helikopter kommer att försvåras.” (s. 8) Vagt påstående. 
Behandlas ej. 

 

44 ”Räddningsinsatser i detta hårt trafikerade område kommer att försvåras.” 
(s. 8) 

Vagt påstående. 
Behandlas ej. 

 

45 ”An- och hemflygningar samt vissa övningsprofiler knutna till Ravlunda 
skjutfält kommer försvåras.” (s. 8) 

 Flygövningsverksamhet 
– In- och utflygning 

46 ”In- och utflygningar till och från Ronneby flygplats kommer på grund av 
etableringen att få negativ påverkan på såväl VFR- som IFR-flygning 
(Visuell- och instrumentflygregler).” (s. 8) 

 Flygövningsverksamhet 
– In- och utflygning 

47 ”Nödförfarande genom molngenomgång över hav kommer kraftigt 
reduceras som metod vid flygplansfel.” (s. 8) 

Vagt påstående. 
Behandlas ej. 

 

48 ”Ur ett praktiskt perspektiv kommer ca 25 % av berörd övningssektor i de 
lägre höjdintervallen inte längre vara användbar.” (s. 8) 

Vagt påstående. 
Behandlas ej. 
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49 ”Vid genomförande av motsvarande övningar är övnings- och 
skjutområden en viktig resurs, särskilt om de ligger i anslutning till 
användbara baseringsområden. Sådana förutsättningar råder i södra 
Sverige med tillgängliga övnings- och skjutfält i kombination med marinbas 
och flygflottilj som kan kompletteras med civila hamnar och övrig 
infrastruktur vid behov. En försämring av dessa förutsättningar medför 
ingen risk för skada på riksintresset för totalförsvarets militära del men 
kommer troligtvis inte heller att gagna Marinens internationella 
samarbete.” (s. 9–10) 

Vagt påstående. 
Behandlas ej. 

 

Tredje yttrande till Regeringen (Saarinen, 2014) 
FM:s påståenden och invändningar 

Vår kommentar Kategori 
Rubrik # Citat 
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50 ”Den etablering som ansökan avser, omöjliggör, inskränker och leder till 
säkerhetsrisker för de verksamheter som Försvarsmakten bedriver i 
området, det vill säga att utveckla och upprätthålla sin förmåga till väpnad 
strid.” (s. 2) 

Vagt påstående. 
Behandlas ej. 

 

51 ”Försvarsmakten gör gällande att etableringen påtagligt motverkar 
totalförsvarets intressen och försvårar tillkomsten och utnyttjandet av 
sjöövningsområdet i Hanöbukten.” (s. 2) 

Vagt påstående. 
Behandlas ej. 

 

52 ”Försvarsmakten anser sammantaget att etableringens negativa inverkan 
på Försvarsmaktens intressen är så påtaglig att det inte finns möjlighet att 
vidta varken skydds- eller kompenserande åtgärder för att kunna 
samexistera på den aktuella platsen.” (s. 3) 
 

Vagt påstående. 
Behandlas ej. 
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53 ”[…] Militära flygplan måste kunna sjunka under moln och flyga lågt, även 
med dålig sikt för piloten. Militär flygverksamhet genomförs mestadels 
med så kallade visuella referenser, vilket innebär att piloten tittar ut och 
väjer för terräng och hinder. Vindkraftverken är svåra att upptäcka för en 
pilot vid dålig sikt då de ofta är gråmålade och smälter in i horisonten. Det 
roterande gråa vingarna är än svårare att se. […]” (s. 4) 
 

 Flygövningsverksamhet 
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54 ”För att totalförsvaret ska kunna upprätthålla den av riksdag och regering 
fastlagda operativa förmågan för riket, är det en nödvändig förutsättning 
att ha möjlighet att disponera området i Hanöbukten utan inskränkningar 
av höga hinder.” (s. 4) 

Vagt påstående. 
Behandlas ej. 
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55 ”Försvarsmakten bedriver inom området kvalificerade dynamiska 
luftförsvarsövningar med målbogsering på låg höjd. Om etableringen av 
vindkraftverken genomförs medför detta att övningsområdet blir för litet. 
Målbogsering på låg höjd med flygplan omöjliggörs och skjutande fartyg 
tvingas till statiskt uppträdande med anledning av det förminskade 
övningsområdet. Konsekvensen av detta är att övningsmålen inte kommer 
att uppnås.” (s. 5) 

 Samövning flyg och 
marin - 
Flygmålsövningar 

56 ”Området blir även till sin storlek för begränsat för att ubåtsförbanden ska 
kunna genomföra sina övningar då dessa system kräver ett stort 
manöverutrymme både för vapensystem och för själva ubåten.” (s. 5) 
 

 Sjöövningsverksamhet – 
Ubåtsverksamhet 

57 ”Konsekvensen av att övningsmöjligheterna starkt begränsas [genom 
uppförandet av vindkraftverk] blir att kvalificerade övningar med 
Försvarsmaktens förband samt provverksamhet som genomförs av 
Försvarets materielverk och försvarsindustrin kan behöva flyttas till 
Stockholms södra skärgård. Detta innebär långa transportsträckor, kraftigt 
ökade kostnader, minskad operativ verksamhet samt förminskad 
övningstid då transporten kommer ta ansenlig tid i anspråk.” (s. 5) 
 

 Logistik och kostnader 

58 ”En flytt av övningsverksamheten till exempel till Stockholms södra 
skärgård, […], bedöms resultera i ökade övningskostnader med ca 44 
miljoner kronor per år, ökad drivmedelsförburkning med 4 000 kubikmeter 
per år, motsvarande koldioxidutsläpp med 11 000 ton per år. Utöver denna 
kostnadsökning kommer materialkostnader vid nyproduktion, underhåll 
och modifiering att öka. Vidare minskar tillgängligheten för övervakning till 
sjöss och övriga operativa uppgifter med 15–30 % beroende på 
fartygstyp.” (s. 5) 
 

Grunden till 
uppskattningarna av 
kostnader, bränsleåtgång 
och koldioxidutsläpp 
redovisas inte. 

Logistik och kostnader 
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59 ”Om tillstånd till vindkraftsetableringen meddelas innebär det för marinen 
sammanfattningsvis kraftigt minskad operativ verksamhet och minskad 
övningstid. Detta resulterar i att marinen varken når sina utbildningsmål 
eller kan upprätthålla den tillgänglighet som krävs av riksdag och regering 
samt kraftigt ökade kostnader. De negativa konsekvenserna blir så 
påtagliga att det inte längre är ändamålsenligt att bedriva den marina 
verksamheten i Karlskrona […]” (s. 5) 

Vagt påstående. 
Behandlas ej. 
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60 ”En alternativ samövningsplats [för flyg och marin] skulle innebära att de 
marina enheterna med besättningar tvingas att ligga till sjöss längre tider, 
med ökade personalkostnader som följd.” (s. 6) 

 Logistik och kostnader 

61 ”Bränslekapaciteten hos de helikoptersystem som Försvarsmakten 
använder medför att en längre transportsträcka till alternativ 
samövningsplats [se #62] minimerar övningstiden på grund av 
bränsleåtgången. Detta medför i sin tur en fördyrning med cirka 30 000 kr 
per helikopter och övningstillfälle.” (s. 6) 

Grunden till kostnads-
uppskattningarna 
redovisas inte. 

Logistik och kostnader 

62 ”Med etableringen förlorar stridsflygdivisionerna möjligheten att öva 
taktiskt inom det aktuella området, genom att flygning på låg höjd ej är 
möjlig.” (s. 6) 

Det framgår inte vilket 
område som avses. Vi 
antar att det är 
vindkraftsparkens 
projektområde. 

Flygövningsverksamhet 
- Lågflygning 

63 ”Följden av detta [#62] blir att dessa övningar måste bedrivas längre bort 
från flottiljen med längre transportsträckor, minskad övningstid, ökade 
kostnader och negativ miljöpåverkan som följd. […] en del övningar på låg 
höjd med JAS 39 Gripen kan behöva flyttas till flygövningsområdet öster 
om Öland. Detta innebär 20 minuters förlorad flygtid till en kostnad om 
cirka 20 000 kr per flygplan och tillfälle.” (s. 6) 
 

Grunden till kostnads-
uppskattningarna 
redovisas inte. 

Logistik och kostnader 

64 ”In- och utflygning från Ravlunda skjutfält till Ronneby flygflottilj kommer 
att försvåras. Vidare kommer övningsprofiler som bygger på lågflygning att 
omöjliggöras. […]” (s. 6) 
 

 Flygövningsverksamhet 
– In- och utflygning 
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65 ”Dessutom tillämpas vid tekniskt fel på flygplan som flyger i moln, en 
nödprocedur som innebär att nedgång genomförs över hav för att först gå 
fri från moln och sedan kunna landa på flottiljen med hjälp av visuella 
referenser. Etableringen med många höga hinder skulle omöjliggöra ett 
sådant förfarande söder om Ronneby flygplats varför risken för allvarliga 
olyckor ökar.” (s. 6) 
 

 Flygövningsverksamhet 
– Nödsituation och 
haveri 

66 ”[…] För att minimera bullerstörningar över landområden eftersträvar 
stridsflyget att öva över hav så mycket som det är möjligt även om det inte 
[är] ett krav för verksamheten. Inom det aktuella området flyger 
stridsflygplanen ner till 10 meters höjd vilket inte är möjligt om 
etableringen genomförs utan risk att kollidera med vindkraftverken.”  
(s. 6–7) 
 

Det framgår inte vilket 
område som avses. Vi 
antar att det är 
vindkraftsparkens 
projektområde. 

Flygövningsverksamhet 
- Lågflygning 

67 ”Sammantaget innebär etableringen att flygvapnets möjlighet att använda 
området för skarp verksamhet, taktiska övningar samt för samövningar 
med marina enheter i realiteten helt försvinner i sjöövningsområdet i 
Hanöbukten.” (s. 7) 
 
 

Vagt påstående. 
Behandlas ej. 

 

68 ”Spaningsinsatser och incidentuppdrag i form av identifiering eller 
fotografering av fartyg i området kommer inte att kunna genomföras på 
låg höjd och omöjliggöras helt och hållet vid dåligt väder. De höga hindren 
omöjliggör således flygning på låg höjd och medför avsevärda risker för 
flygsäkerheten och vilket är en förutsättning för militärt flyg.” (s. 7) 
 
 

 Flygövningsverksamhet 
- Lågflygning 
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69 ”En etablering kommer att påverka Försvarsmaktens tekniska system i så 
stor grad att Försvarsmakten inte kan få önskad effekt av systemen. 
Därmed hindras Försvarsmakten från att producera och leverera tekniskt 
underlag till grund för beredskap och insatsförmåga.” (s. 7) 
 
 

 Tekniska system 
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Regeringens beslut (Regeringen, 2016) 
FM:s påståenden och invändningar 

Vår kommentar Kategori 
Rubrik # Citat 
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 70 ” […] Det aktuella [sjöövnings-]området är endast ett av tre marina 

övningsområden där övning med skarp ammunition kan bedrivas. 
Havsrättsligt kan denna typ av verksamhet inte bedrivas på andra platser, 
såvida det inte sker i samverkan med andra nationer. […]” (s. 5) 

 Sjöövningsverksamhet - 
Skjutning 
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71 ”Etableringen skulle vidare försvåra utvecklingen av sjöoperativ helikopter 
eftersom flygsäkerheten begränsas på så sätt att avstånden tillbaka till bas, 
till exempel vid delhaverier på system, ökar om helikoptrarna måste flyga 
runt vindkraftsparken vid återgång.” (s. 11) 

 Flygövningsverksamhet 
– Nödsituation och 
haveri 

72 ”[…] Vid provverksamhet som innefattar verkanseld mot yt- och luftmål 
har FM ett stort behov av Hanö Väst för att kunna garantera säkerheten 
för tredje man. Samma sak gäller vid dirigering av målflyg med bogserade 
luftmål. […] flygplanet som bogserar kan bara svänga åt ett håll. Därmed 
behövs stora ytor med absolut hindersfrihet.” (s. 12) 

Vi tolkar detta påstående 
som att det berör samma 
problem som #55. 

 

 

 


