
Med en ny nationell strategi hoppas vi att utbyggnaden av vindkraft kan ske med

förbättrad samsyn, förutsebarhet och rättssäkerhet. Det skriver Björn Risinger,

Naturvårdsverket, och Robert Andrén, Energimyndigheten.
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Sveriges elförsörjning

”Vi inför ny strategi för vindkrafts-
utbyggnad”

Bilden är från Markbygden 1101 – Europas största vindkraftspark som ligger utanför Piteå. Foto: Magnus
Hjalmarson Neideman
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DEBATT | ELFÖRSÖRJNING

Sverige har högt ställda klimatambitioner och mål om en 100
procent förnybar elproduktion till år 2040. För att nå dit krävs en
kraftsamling där både myndigheter och andra aktörer bidrar. Det
kommer att kräva breda insatser och nytänkande - och
myndigheternas goda förmåga att samverka.

Därför har vi, generaldirektörerna för Naturvårdsverket och
Energimyndigheten, i dag tagit beslut om en gemensam nationell
strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Det här initiativet är vårt
sätt som myndigheter inom miljö- och energiområdet att bidra till
omställningen.

En av många förändringar som sker i dag är elektrifieringen i
transport- och industrisektorn, där fossila bränslen nu byts ut mot el.
En ökad elektrifiering i dessa sektorer är nödvändig för att vi ska
uppnå det svenska målet om inga nettoutsläpp till 2045 men det ökar
också behovet av ny elproduktion.

Samtidigt vet vi att närmare 70 procent av vår befintliga
kraftproduktion behöver bytas ut eller moderniseras under de
närmsta decennierna, framför allt på grund av åldersskäl. Det rör sig
om minst 100 TWh el som behöver ersättas till 2040-talet,
motsvarande cirka 70 procent av dagens elanvändning. Detta
tillsammans med en avreglerad elmarknad där elproducenterna
naturligt investerar i den elproduktionsteknik som har lägst
kostnader.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är
skribentens egna.
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Enligt vår bedömning kommer vindkraften att stå för merparten av
denna elproduktion. Detta på grund av att Sverige har goda
förutsättningar för vindkraft och vindkraftens låga
produktionskostnader. I strategin har vi därför utgått från att vi
behöver skapa förutsättningar för runt 100 TWh vindkraft till 2040-
talet. Hur mycket vindkraft som sedan kommer att byggas bestäms av
marknadsaktörerna och av tillståndsgivande myndigheter.

Att ställa om till ett helt förnybart energisystem är inte bara en
klimatfråga utan också en fråga om konkurrenskraft, försörjnings-
trygghet och ökade krav på en trygg och robust elförsörjning, bland
annat genom lokal produktion och distribution av el över hela Sverige.
Utbyggnaden behöver också ta hänsyn till värdefull natur, hotade
arter, människans livsmiljö och en rad andra samhällsintressen.
Utbyggnaden ska inte heller ske till för hög kostnad vare sig för
samhället eller konsumenterna.

I vår strategi föreslår vi:

• En utvecklad och sammanhållen planeringsprocess för
landbaserad vindkraft. En viktig fråga för en hållbar vindkrafts-
utbyggnad är att utbyggnaden fördelas på ett lämpligt sätt över landet,
både utifrån ett elförsörjningsperspektiv och med hänsyn till andra
markanvändningsintressen. Därför har vi valt att lägga strategins
fokus på att utveckla planeringsprocessen för vindkraft. Med
utgångspunkt i ett nationellt utbyggnadsbehov har vi därför arbetat
fram regionala utbyggnadsbehov utifrån ett antal kriterier som
därefter ska analyseras vidare i det regionala arbetet. Vi har tagit fram
en regional fördelning av det nationella utbyggnadsbehovet och ett
nationellt planeringsunderlag.
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Vårt mål har varit att ta fram ett användbart planeringsunderlag för
länsstyrelser och kommuner som underlättar den kommunala
planeringen av vindkraft.

• Uppdrag till länsstyrelserna att ta fram regionala
planeringsunderlag för vindkraft. Vi föreslår att regeringen ger
länsstyrelserna i uppdrag att tillsammans med kommunerna och
andra berörda aktörer att ta fram regionala planeringsunderlag som
identifierar vilka områden som är bäst lämpade för vindkraft i
respektive län.

Genom den här processen tydliggörs hur den enskilda kommunen i
sin fysiska planering kan förhålla sig till det nationella målet om 100
procent förnybar elproduktion. Vi tror också att den utvecklade
planeringsprocessen leder till en ökad förutsebarhet om vilka
områden som bedöms som lämpliga för vindkraft och till mer
likvärdiga bedömningar över landet. Vi bedömer också att processen
ger förutsättningar för en bättre lokalt förankrad utbyggnad och
därmed ökad acceptans. Vi vill på detta sätt skapa bättre
förutsättningar för det arbete med projektering och
tillståndsansökningar som vindkraftsföretagen hanterar för att
etablera ny vindkraft.

• Förslag om tidig kommunal tillstyrkan. Tillståndsprocessen
behöver också förbättras, både vad gäller förutsägbarhet och
rättssäkerhet. Det handlar enligt vår uppfattning om att en större
andel av de vindkraftsprojekt som påbörjas bör kunna leda till
beviljade tillstånd och realiseras, men även att olämpligt lokaliserade
vindkraftsprojekt stoppas i ett tidigt skede. Ett av de viktigaste hindren
för en mer förutsebar och rättssäker tillståndsprocess som vi
identifierat är regeln i 16:e kapitlet, 4:e paragrafen i miljöbalken om
kommunal tillstyrkan. Därför föreslår vi en förändrad kommunal
tillstyrkan som innebär att kommunens tillstyrkansbeslut kommer
tidigare i processen och att beslutet är bindande i den fortsatta
prövningsprocessen i det aktuella ärendet.
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Detta åtgärdsförslag kommer att överlämnas till den pågående
utredning som har till uppgift att se över bestämmelsen över
kommunal tillstyrkan.

• Utred frågan om lokal nytta vid utbyggnad. Vi föreslår också att
regeringen tillsätter en utredning som med en bred utgångspunkt ser
över om och hur den lokala nyttan ska kunna öka när större och mer
omfattande utbyggnad av vindkraften sker.

• Dialog och samverkan..  Aktörsgruppen och intressena kring
vindkraften är komplex med många perspektiv att ta hänsyn till. Det
har varit vår absoluta ambition att under hela arbetets gång vara
lyhörda för många av dessa intressen, till exempel rennäringen,
naturvården, elförsörjningen och krisberedskapen. Arbetet med
strategin har bedrivits i nära samarbete med länsstyrelserna som är
centrala aktörer för genomförandet av strategin. Vi har även
samverkat med miljömålsmyndigheterna Havs- och
vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, Boverket och
Folkhälsomyndigheten. Sametinget, Försvarsmakten, Sveriges
kommuner och regioner, elnätsföretagen och vindkraftsbranschen är
exempel på andra organisationer vi samrått med. Utmärkande för
arbetet med strategin har varit dialog och samverkan med många
olika aktörer i syfte att inhämta synpunkter på vilka utmaningar och
knäckfrågor som behöver hanteras i strategin för att få ett brett
perspektiv på vindkraftsutbyggnaden.

Med strategin vill vi nu bidra till att utbyggnaden av vindkraft
framöver kan ske med ett större mått av samsyn, förutsebarhet och
rättssäkerhet. Vi avser att stötta det fortsatta arbetet och förväntar oss
samtidigt att andra också tar klivet in på arenan. Det är bara genom
samverkan som involverar såväl berörda aktörer som
samhällsintressen på olika politiska och administrativa nivåer som vi
kan åstadkomma den förflyttning som krävs för att åstadkomma
omställningen mot en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040.

Björn Risinger
generaldirektör Naturvårdsverket
Robert Andrén
generaldirektör Energimyndigheten
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