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Länsstyrelsernas uppdrag 

Länsstyrelserna får i uppdrag att utarbeta ett regionalt planeringsunderlag för en 

hållbar vindkraftsutbyggnad i respektive län. Underlaget ska tas fram utifrån det 

nationella planeringsunderlaget och den metodvägledning som 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket kommer att ta fram i det fortsatta 

arbetet med att genomföra den nationella strategin för en hållbar 

vindkraftsutbyggnad.  

Mål: Ta fram regionala planeringsunderlag som samlat motsvarar ett nationellt 

utbyggnadsbehov på 100 TWh vindkraft, varav 80 TWh på land, som ett steg i 

målet att nå 100 procent förnybar elproduktion till 2040. 

Syfte: Att undersöka förutsättningar för att nå det regionala utbyggnadsbehovet 

som tagits fram inom den nationella strategin. 

Genomförande: Länsstyrelserna ska undersöka och redovisa förutsättningar för 

att nå det regionala utbyggnadsbehovet för respektive län. Länsstyrelserna ska 

vidareutveckla och kvalitetssäkra det nationella planeringsunderlaget genom att 

föra in regionala aspekter i underlaget. Arbetet ska resultera i ett regionalt 

planeringsunderlag som visar potentiella områden för vindkraftsetableringar. 

Arbetet ska ske i samverkan med berörda aktörer inom länet; kommuner, 

regionen, samebyar, elnätsföretag, projektörer, intresseorganisationer m.fl.  

Flera centrala myndigheter behöver ges i uppdrag att stötta länsstyrelsernas 

arbete genom att delta i de regionala analyserna och genom att förse 

processen med planeringsunderlag. Detta rör bl.a. Energimyndigheten, 

Naturvårdsverket, Försvarsmakten, Sametinget och Riksantikvarieämbetet.  

Energimyndigheten och Naturvårdsverket behöver förse länsstyrelserna med 

metodvägledning och annat stöd för genomförandet av strategin. 

Framtagandet av metodvägledningen bör ske i samverkan med övriga 

myndigheter som deltagit i arbetet med strategin. Naturvårdsverket bör även 

bistå med ytterligare tematiska planeringsunderlag avseende naturvärden och 

friluftsliv. 

Sametinget behöver bistå Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, 

Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län med planeringsunderlag för att 

identifiera möjligheter till samexistens mellan renskötsel, samiska 

markanvändningsintressen och vindkraft. För att genomföra detta behöver 

Sametinget tillskjutas resurser.  
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Försvarsmakten behöver bistå länsstyrelserna med planeringsunderlag 

avseende hanteringen av försvarets intressen i det regionala analysarbetet. 

Även Riksantikvarieämbetet bör delta i och bistå länsstyrelserna med 

planeringsunderlag och i genomförandet av de regionala analyserna avseende 

hanteringen av frågor som rör landskap och kulturmiljö.  

I genomförandet av de regionala analyserna bör även samverkan ske med 

Vindvals forskningsprojekt om storskalig planering, samt med Miljömålsrådets 

pågående program Ramverk för nationell planering.  

Uppdraget ska redovisas till Energimyndigheten och Naturvårdsverket med kopia 

till regeringen, Infrastrukturdepartementet och Miljödepartement senast 

[2022/23-12-31]1 och utgöra underlag för den nationella sammanställningen. Det 

regionala planeringsunderlaget ska utgöra underlag för den kommunala 

översiktsplaneringen avseende vindkraft. 

Tidplan: Två år.  

Resurser: 70 miljoner SEK totalt, 35 miljoner SEK per år2. 

 
1 Beroende på när uppdraget lämnas. 
2 Uppgiften baseras på länsstyrelsens uppskattning av tidsåtgången för uppdraget . 


