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2002• -2011 ökning av förnybar el motsv. 13TWh

EU • mål om 27% andel förnybart av total energianvändning 2030

2016 • hade Sverige 15,5 TWh elproduktion från vind. 3 % av den 
installerade effekten var till havs. 

Sveriges• mål med Norge: 28,4 TWh 2012-2020
Därtill – 18 TWh till 2030

• Målet är att Sverige ska ha nettonollutsläpp till atmosfären 2045 
och därefter uppnå negativa utsläpp

Presentatör
Presentationsanteckningar
Mellan 2002-2011 ökade förnybar elproduktion med drygt 13 TWh – ffa bio och vindProduktionskostnaden för havsbaserad vindkraft som fram till i början av 2016 varit över 100 EUR per MWh har på senare tid sjunkit kraftigt och förväntas fortsätta sjunka Offshore gäller för närvarande mest 8-9 MW-turbiner, men man förväntas ha 13-15 MW år 2023 som standardMål om netto-noll 2045 och därefter negativt. Detta innebär inte totalförbud mot utsläpp: De inhemska utsläppen ska minska med 85 procent, resterande 15 procent ska kunna kompenseras för genom ”komplette- rande åtgärder” 



Källa: Energimyndigheten



Den lokala nivån
• Liten effekt på den lokala sysselsättningen

• Bygdepengen riskerar uppfattas som muta (Henningsson et al, 2012)

• Fastighetsskatt till kommunen en modell som finns i flera länder

• Ingen vägvisande regel om vad som är bäst ur samhällsekonomisk synvinkel, utan
en rättvisefråga: vad bör kommunerna få ut?

• Lokalt förankrad utbyggnad förknippad med acceptans

• Lokalt delägande
– Förknippat med snabbare utbyggnad? (Toke et al, 2008)
– Förknippat med större acceptans (Christensen & Lund, 1998; Henningson et al, 

2012; Klintman & Waldo, 2008; Toke et al, 2008)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Danmark, Tyskland, Spanien, Nederländerna England/Wales och Skottland. Danmark och Tyskland, till vis del Nederländerna både stor del lokalt delägande. Å andra sidan har Spanien inget, och där har motståndet också varit till stor del frånvarande. 



Tillståndsprocessen

Några• potentiellt vägledande domar:
Kölvallsdomen–
Gabrielsberget– , Nordmaling
Strömsund–
Norra– Kärr

Den – globala miljönyttan ovanlig/svår att hävda (Ek
et al, 2017)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kölvallsdomen. Boxmodellen – exakt placering måste anges i ansökan så att en fullständig bedömning kan göras. Nu aktuellt fall avser ett stort antal vindkraftverk och ett stort projektområde som i vissa delar har höga naturvärden, våtmarker med skyddsvärda arter och kungsörnspar med revir och boplatser norr om om- rådet. Omfattande väg- och ledningsnät ska anläggas. Den slutliga placeringen av verken och antalet verk kommer att ha betydelse för vilka störningar som uppstår och i vilken omfattning t.ex. fåglar kommer att påverkas. Ansökan och MKB:n ger inte tillräck- ligt underlag för att bedöma alla de konsekvenser som verksamheten vid olika alternativutformningar kommer att ge upphov till. Lokaliseringsprövningen enligt 2 kap. 6 § MB går därmed inte att göra. Vidare är slutlig lokalisering av ett så stort antal (92 eller 59) verk inte heller av mindre betydelse så det går inte att delegera till tillsynsmyndigheten, 22 kap. 25 § 3 st MB. Gabrielsberget. Området är inte av riksintresse för rennäringen men har stor betydelse såsom vinterbetesmarker för renskötseln. Det behöver alltså inte vara ett utpekat riksintresse för att rennäringen ska kunna gå före. Strömsund: det kommunala vetot gäller även för ändringar.  2010 fick bolaget Statkraft Sverige Vind AB tillstånd att bygga 115 meter höga vindkraftverk i Bodhögarna i Ragunda och Strömsunds kommuner.Fyra år senare ansökte bolaget om ändring av tillståndet. Bolaget ville få bygga 220 meter höga vindsnurror istället. Strömsunds kommun motsatte sig ändringen, men Miljöprövningsdelegationen och Mark-och miljödomstolen i Östersund gav bolaget tillstånd. Strömsunds kommun överklagade till högsta instans, Mark-och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Kommunen ansåg att den kommunala vetorätten när det gäller vindkraft, även gäller för ändringar i tillståndet. Nu har Svea Hovrätt kommit med sin dom, där man ger kommunen rätt. Norra Kärr: gruvprojekt och annan lagstiftning, men potentiellt kan det vara tecken på mer holistisk bedömning.- I flera rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har konstaterats att kommunen redan i den för tillståndsprocessen vägledande översiktsplaneringen har ett avgörande inflytande genom att den kan ange vad som är lämplig användning av mark- och vatten. MÖD har också vid flera tillfällen betonat betydelsen av en aktuell och väl underbyggd översiktsplan vid lokaliseringsprövningen av vindkraftverk (se t.ex. MÖD 2009:4). Svårt – eller i alla fall ovanligt - att hävda globalt miljöintresse i vindkraftsprövningar. Å andra sidan har det hävdats i åtminstone två fall I mark- och miljööverdomstolen om vattenkraft och samma argumentation borde rimligen kunna åberopas i vindkraftsfall. 



Tillståndsprocessen

• 2 ½ år en genomsnittlig ledtid
• Hälften avgörs inom ett år, men en fjärdedel

överstiger två år
• Längst ledtid av jämförbara verksamheter
• Ffa ökning av handläggningstiden i

Miljöprövningsdelegationen sedan 2009 (det
kommunala vetot), men orsaken är oklar

Presentatör
Presentationsanteckningar
I flera rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har konstaterats att kommunen redan i den för tillståndsprocessen vägledande översiktsplaneringen har ett avgörande inflytande genom att den kan ange vad som är lämplig användning av mark- och vatten. MÖD har också vid flera tillfällen betonat betydelsen av en aktuell och väl underbyggd översiktsplan vid lokaliseringsprövningen av vindkraftverk (se t.ex. MÖD 2009:4). Svårt – eller i alla fall ovanligt - att hävda globalt miljöintresse i vindkraftsprövningar. Å andra sidan har det hävdats i åtminstone två fall I mark- och miljööverdomstolen om vattenkraft och samma argumentation borde rimligen kunna åberopas i vindkraftsfall. 



Styrning

• Feed-in tariffer (garanterat minimipris) vs kvotsystem
(elcertifikat) 
– Mindre risk för företag
– Stimulerar konkurrens och skyddar nykomlingar (Butler & Neuhoff, 2008; 

Langniss, 1999; Menanteau et al, 2003; Mitchell et al, 2006; Oppermann, 2001

• Tysklands mer centraliserade system med prioriterade
områden har lett till en snabbare utbyggnad än i Sverige, där
skyddade områden varit en mer besämmande faktor för
vindkraftens utbyggnad (Lauf et al, 2018)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lärdomar från Danmark inte minst visar hur feed-in-tariffer har hjälpt till att bygga upp en stark inhemsk industri som länge dominerat vindturbinsförsälningen. Tyskland visar på samma sätt både hur man lyckats bygga upp en inhemsk industri och lyckats med en snabb vindkraftsutbyggnad. Det går även att titta på Kina som på relativt kort tid byggt upp en stark inhemsk vindkraftsindustri. I Sveriges fall kan vi se att marknadsliberaliseringen förvisso förändrat marknadssammansättningen, men den kan inte sägas vara mindre dominerad av stora företag idag. På samma sätt ser vi idag hur det låga elpriset sätter press på vindkraftsföretag som är helt utlämnade till marknadspriset. Detta kommer såklart de stora företagen att klara, men de små och medelstora får det svårare, och det kommer troligen att sakta ner utbyggnaden. 



Den större bilden

• Koldioxidneutralitet och nettonegativa utsläpp

• Vindkraftens påverkan på fjärrvärme



Siyal et al, 2015

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tillgängligt landyta utifrån ett icke-restriktivt och ett mer restriktivt scenario. Notera emellertid att det restriktiva scenariet inte inkluderar rennäringsintresset. Artikeln kommer förvisso fram till att det inte ens under det mer restriktiva scenariet kommer att finnas några brister på tillgängligt land, men det är ändå värt att fundera på vad som händer om vindkraften expanderar mer kraftigt norrut. 



Protester

• Vindkraftsmotståndets unika drag i en svensk
kontext (jämfört med vattenkraft, kärnkraft
och biobränslen)



Protester

Vindkraftsmotståndets• unika drag i en svensk
kontext

Vattenkraft– , kärnkraft och biobränslen har alla
väckt opinion efter deras storskaliga utbyggnad
Med – vindkraft förhåller det sig tvärtom: opinionen
grundläggs i statliga utredningar långt innan
storskalig utbyggnad

Presentatör
Presentationsanteckningar
Om vi ser till utbyggnaden av vattenkraften, kärnkraften och bioenergin så infann sig miljökritiken när teknikerna för elproduktion redan var utbyggda�i stor skala och ofta mer än ett decennium efter att de avgörande politiska utbyggnadsbesluten fattats. Först när de genomgripande och långsiktiga miljö- konsekvenserna låg i öppen dag artikulerades kritiken av dessa och argumenten växte fram inom miljöorganisationer som ifrågasatte kraftbolagens agerande och riksdagens energipolitiska beslut. De statliga myndigheter och kraftbolag som tillskyndade utbyggnaden av respektive kraftslag framhöll inga negativa miljökonsekvenser och förutsåg knappast de nationella och lokala opinions- stormar som de skulle komma att konfronteras med. Det kan mot denna bakgrund vara rimligt att anta att diskussionen om vindkraftens negativa miljöpåverkan är ett fenomen som dyker upp i den energipolitiska debatten under 00-talet i samband med den tilltagande vindkraftsutbyggnaden. Så är dock inte alls fallet. Med vindkraften förhåller det sig helt annorlunda. Den är energipolitiskt unik genom att debatten om dess miljökonsekvenser i mycket hög utsträckning kom att föregå dess utbyggnad. Ett genomgående drag i de statliga utredningarna på energiområdet mellan 1973 och 1989 är att de kopplar framtida utbyggnad av vindkraften till�en eventuell kärnkraftsavveckling. Vindkraftens stora problem har närmast undantagslöst utpekats som dess bristande ekonomiska konkurrensförmåga samt dess allvarliga miljöpåverkan i form av visuella intrång i landskapsbilden och buller. Osäkerheten kring teknikens potential och huruvida dess miljö- effekter kommer att accepteras av medborgarna har varit återkommande invändningar.  



Protester

• Vindkraftsmotståndets unika drag i en svensk
kontext
– Stark förankring i lokala landskapsvärden (Anshelm, 

2013; Toke et al, 2008)

– Det partikulära mot det universella
– Rättviseaspekten: varför ska vi offra vår närmiljö

för ett globalt problem som andra skapat?

Presentatör
Presentationsanteckningar
 



Anshelm, 2013

Presentatör
Presentationsanteckningar
En tydlig korrelation som ska påpekas i sammanhanget är att motstånd mot vindkraft hänger starkt ihop med försvar av kärnkraft



Begränsade protester

Andra• sidan av det lokala myntet
Inget– lokalt engagemang = inget mostånd (Toke et al, 2008)

Svårt– att ‘skala upp’ till en nationell nivå (Anshelm & Haikola, 2016; 
Bullard & Johnson, 2000; de Rosa & Caggiano, 2015; Rootes, 2005, 2009; Schlosberg, 
2013)

Det– universella trumfar det partikulära
Och– reversibiliteten – vindkraften gör (i teorin) ingen
oåterkallelig skada på miljön

Facit: motståndet i Sverige långt ifrån obetydligt, men aldrig
landsomfattande

Presentatör
Presentationsanteckningar
Samtidigt kan man säga att den här starkt lokala förankring på ett sätt har inneburit motståndets förbannelse, eftersom det gör det svårt att översätta till en nationell nivå. Alla effektiva miljömotstånd har visat sig möjliga att ‘översätta’ till andra kontexter, så att de har kunnat skapa större allianser. Det gäller inte minst geografiskt och institutionellt: att man fått med sig motståndare över stora delar av landet och, kanske framförallt, att man får med sig experter. För vindkraftens del gäller ju att den är förknippad med sådana värden av universell karaktär som vetenskapliga experter och myndighetsexperter oftast prioriterar. Därför, trots allt, så har protesterna i Sverige varit relativt begränsade. Detta är också en starkt bidragande anledning till att den havsbaserade vindkraften inte kommit längre. Jämför med fallet England, där man har haft en helt annan samlad tyngd bakom vindkraftsprotesterna, och där den havsbaserade vindkraften växt fram starkt. 



Ett antal större utmaningar
• Kommer konflikterna att ändra karaktär när större ytor intecknas? 

– Är det en lösning att flytta vindkraften till havet? 

• Kan andra styrningssystem övervägas?
– Räcker elcertifikaten för stimulera expansionen?
– Kan den lokala nivån ges större ägandedel eller kompensation?
– Kan riksintresset vindkraft ges större tyngd (speciellt utpekade

prioriterade områden)?

• Hur passar vindkraften in i relation till målet om nettonegativa
utsläpp? 
– Konflikter med biomassa? 
– Väsentligt ökad efterfrågan på vind?
– Den olösta frågan om kärnkraft

Presentatör
Presentationsanteckningar
Energimyndigheten har gjort bedömningen att det inte kommer att finnas några acceptanskonflikter pga utbyggnad upp till målet om 18TWhHur mycket kärnkraft kan vi tänka oss? Är vi nöjda med ett fåtal företag som dominerar marknaden? Risken att kommunalt veto blir en bargaining chip I förhandlingar om bygdepeng
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