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EXAMENSARBETE 

 i 

Sammanfattning 

Vårt examensarbete är ett arbete vi gjort åt Länsstyrelsen i Västra Götaland och syftar till 
att kartlägga befintlig och planerad vindkraft i länets 49 kommuner. Västra Götaland är det 

län som har den största ökningen av antal verk i landet.  

Syftet med denna rapport är att ge länsstyrelsen i Västra Götaland en bättre översikt av 
vindkraftsläget i länet. Energimyndigheten gör en liknande kartläggning av hela Sverige och 

vi har fått i uppgift att förmedla den information vi samlat in även till dem. 

I och med att energimyndigheten föreslagit regeringen nytt planeringsmål att öka 
vindkraftsproduktionen från idag 1,99 TWh till 30 TWh år 2020 ger man tydliga riktlinjer 

på hur man ska satsa på vindkraften i framtiden. Den svenska politiken styrs också av EU-
beslut där mål för förnybara energikällor utgör en stor del.   

Kartläggningen ligger också i linje med det nya EU-direktivet Infrastructure for Spatial 

Information in Europe 2007 (INSPIRE) som syftar till att öka tillgängligheten av 
geografisk information för allmänheten och även mellan myndigheter.  

I vår kartläggning har vi gjort en enkät till kommunerna där vi bland annat fick uppgifter 

om koordinater, fastighetsbeteckning och vilket ansökningsskede de olika verken befinner 
sig i. Resultatet på detta presenteras i rapporten. Vi kan idag redovisa för 287 befintliga 
verk och cirka 1450 planerade vindkraftverk i länet. Eftersom vi inte har fått fullständig 

information från alla kommuner ännu så är undersökningen inte ännu komplett. Arbetet 
med detta kommer att fortsätta hos Länsstyrelsen, Västra Götaland. 
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A survey of existing and planned wind farms in     
Västra Götaland 

Summary 

Our thesis is a work we have done to the County Administrative Board of Västra Götaland 
and aims to identify existing and planned wind power stations in the county's 49 
municipalities. Västra Götaland is the county with the largest increase of wind power in 

Sweden. 
The purpose of this report is to provide the County Administrative Board of Västra 
Götaland a better overview of wind energy situation in the county. The Swedish Energy 

Agency makes a similar mapping of the whole of Sweden and we have been tasked to 
communicate the information we collect also to them. 

As the energy authority proposed new Government planning to increase wind power 

production from today 1.99 TWh to 30 TWh in 2020 gives clear guidelines on how to 
invest in wind power in the future. The Swedish policy is governed also by the EU decision 
where targets for renewable energies make up a large part.  

The mapping is also in line with the new EU directive Infrastructure for Spatial 
Information in Europe 2007 (INSPIRE), which aims to increase the availability of spatial 
information to the public and also between authorities. 

In our mapping we have done a survey to the municipalities in which we received 
information on coordinates, the cadastral and the application status the different wind 
power stations are in. The result of this is presented in the report. 

The result we got from our survey is that there are 287 existing and approximately 1450 
planned wind power stations in the county. Since we have not received complete 
information from all municipalities, the investigation is not yet complete. Work on this will 

continue in the County Administrative Board, Västra Götaland. 
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Förord 

Vi avslutar nu vår utbildning på Lantmäteriingenjörsutbildningen med att göra vårt 
examensarbete på 15 högskolepoäng. Eftersom vi båda sedan länge haft ett stort 

miljöintresse ville vi gärna arbeta med något som hade med förnybar energi att göra och då 
gärna med vindkraft.  

Väldigt mycket är nu på gång när det gäller vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Det gällde nu 

att hitta ett examensarbete som någon annan inte redan höll på med, något som 
efterfrågades och som hade anknytning till vår utbildning. 

Efter en hel del sökande kom vi i kontakt med Rune Kelvered som arbetar med 

vindkraftutbyggnad på Naturbruksgymnasierna i länet åt Västra Götalandregionen. Vi vill 
ge ett speciellt tack till Rune för att han entusiasmerade oss och hjälpte oss med nya 
kontakter som till slut ledde till det examensarbete om vindkraft som vi nu gjort åt 

Länsstyrelsen, Västra Götaland. 

Arbetet kommer att beröra både tillstånd, planering och fakta om vindkraft. Detta som en 
bakgrund till det arbete vi har gjort med insamlingen av uppgifter från det befintliga och 

planerade vindkraftsbeståndet i länets 49 kommuner. Meningen är att dessa uppgifter ska 
sedan ska åskådliggöras med hjälp av GIS och så småningom finnas på Länsstyrelsens 
hemsida där allmänhet och andra aktörer kan gå in och titta var det finns och planeras 

vindkraft. GIS-framställningen har inte hunnits inom tidsramen för vårt arbete utan det 
arbetet kommer man fortsätta med på Länsstyrelsen. 

Vi vill tacka vår handledare Magnus Nårdal på Länsstyrelsen för hans hjälp och stöd att 

genomföra detta arbete. Likaså vill vi även tacka Berit Olsson på Länsstyrelsen som har 
hjälpt oss med transformation av koordinaterna och att få in dem i ArcGIS. 

Vi vill även tacka de representanter vi har varit i kontakt med på länets kommuner och som 

tjänstvilligt lämnat alla de uppgifter vi har efterfrågat och tacka för deras tålamod i de fall vi 
enträget återkommit för att få kompletterande uppgifter. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår examinator Einar Hunnes vid Högskolan Väst för 

uppmuntran med arbetet.  
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Nomenklatur 

Effekt 

Förmåga att avge eller förbruka energi under en viss tid. Effekt mäts i watt (W).  

1 kW (kilowatt) = 1 000 W 

1 MW (megawatt) = 1 000 kW 

1 GW (gigawatt) = 1 000 000 kW 

Energi 

Rörelse eller förmåga till rörelse. Energi är effekt gånger tid.  

1 Wh = 1 W under en timme 

1 kWh = 1 kW under en timme 

1 MWh (megawattimme) = 1 000 kWh 

1 GWh (gigawattimme) = 1 000 000 kWh 

1 TWh (terrawattimme) = 1 000 000 000 kWh 

Navhöjd 

Höjden från marken eller vattenytan upp till turbinens nav på vindkraftverket. 

Rotordiameter 

Diametern av den cirkel som bildas när rotorn roterar  

Totalhöjd 

Höjden från marken eller vattenytan upp till vingspetsens högsta möjliga läge. 

Koordinatsystem 

Standardsystemet för svenska kartor har tills nu varit RT 90 2.5 gon V som är ett 2-

dimensionellt system i plan (x, y -koordinater). Det håller på att bytas ut i hela landet till 
SWEREF 99 som är ett 3-dimensionellt system där också höjd är med (x-, y-, z- 
koordinater).  

Det finns också många lokala system som måste räknas om, men de flesta kommuner är på 
gång/har bytt till de rikstäckande systemen. 

 

Transformation 

När man räknar om från ett referenssystem till ett annat. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vindkraften ökar kraftigt och snabbt i landet och även på många andra håll i världen. 

Detta har flera orsaker. Inte minst den pågående klimatdebatten där man insett att 
man måste minska utsläpp av koldioxid för att bromsa den pågående 
klimatförändringen med ökad växthuseffekt som följd. Vind har använts som 

energikälla i 1000-tals år och vindkraften är en ren och förnybar energikälla. Även om 
vindkraften för närvarande bara står för 1 procent av världens elproduktion så är den 
på frammarsch globalt.  

När Sverige under andra halvan av 2009 blir ordförandeland för EU kommer frågor 
om energi, biologisk mångfald och hållbar utveckling vara en av nyckelfrågorna.  

Både större bolag och mindre intressenter har fått upp ögonen för att det är lönsamt 

med vindkraft. Det har också blivit en större acceptans hos allmänheten, där det är 
viktigt för inställningen och acceptansen att det är samspel och information mellan 
allmänhet, myndigheter och vindkraftsexploatörer.  Att allmänhet har insyn och 

därmed chans att påverka exploateringen av vindkraft är viktigt. En annan aspekt på 
takten av utbyggnaden är tiden det tar i tillståndsprocessen. En lagändring som införs 
1 augusti 2009 kommer att förenkla processen i Sverige så att det blir en kortare och 

mer rationell ansökningsprocess.  

I Sverige ökar vindkraften kraftigt. År 2008 uppgick produktionen av el från vindkraft 
till 1,99 TWh. Det är en ökning från 2007 på 40 %. 2008 fanns det i Sveriges 

kommuner 1138 vindkraftverk. 

Rekordmånga ansökningar om att få uppföra vindkraftverk har inkommit till Sveriges 
kommuner det senaste året. Bara i Västra Götaland finns det enligt en undersökning 

som Göteborgs-Posten gjorde hösten 2008, över 1500 verk. Då har man räknat med 
både befintliga och de det finns ansökningar på. Troligtvis är det ännu fler och 
intresset ökar dessutom hela tiden. Enligt Energimyndighetens kartläggning 2008, var 

Västra Götaland det län som hade flest antal vindkraftverk i Sverige, med 258 stycken 
befintliga verk. 

Utvecklingen går från mindre gårdsverk till allt fler stora vindkraftsparker. 

Kooperativa vindkraftföreningar har varit med från början och är fortfarande 
populära. Idag är det många stora företag som står för en stor del av ansökningarna. 
Det gäller för kommunerna och regionala myndigheter att ha en strategi för att klara 

denna anstormning på ett bra och smidigt sätt. Bäst vore om kommunerna hade 
vindkraftsplaner, som fördjupad översiktsplan, och på det sättet ha utrett var de bästa 
platserna för vindkraft finns inom respektive kommun.  
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Länsstyrelsen har uppgifter på de verk där miljöprövning skett men inte samtliga verk 
i länet. Då det är kommunerna som lämnar bygglov är det kommunerna som har 
samtliga uppgifter om vindkraftverken i respektive kommun. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med vårt examensarbete är att göra en kartläggning av både befintliga och 
planerade vindkraftverk i Västra Götaland. Detta görs för att få en överblick av 

vindkraftsbeståndet och därmed bidra till att få en snabbare och effektivare 
tillståndsprövning. Med andra ord att tiden från start till mål – att vindkraftverken 
kommer i drift, går snabbare än idag. Det är intressant att kort presentera fakta om 

vindkraft, hur tillståndsprocessen går till i Sverige, ny lagändring och hur planering av 
vindkraften görs. 

1.3 Avgränsningar 

Vi har samlat in så mycket uppgifter vi kunnat under vår projekttid om länets 

vindkraftverk och ansökningsstatus på dem. Vi kan inte hävda att denna rapport är 
komplett då vi inte har fått in fullständiga svar från alla kommuner. Det är ett arbete 
som kommer att fortsätta hos Länsstyrelsen. Nästa steg är att göra en GIS-applikation 

av kartläggningen där man kan gå in på Länsstyrelsens hemsida och på kartan få 
vidare information om de olika vindkraftverken. Det är ett arbete som påbörjats och 
som Länsstyrelsen ska fortsätta med för att sedan årligen ajourhålla.  

1.4 Metod 

Arbetet utfördes genom att vi skrev ett e-brev som skickades till Västra Götalands 49 
kommuner där vi efterfrågade uppgifter om kommunernas vindkraftverk (se bilaga 

A). Med i brevet var också en blankett att fylla i för varje verk. Vi ville ha reda på 
bland annat verkens koordinater och sökandestatus. Med sökandestatus avses hur 
långt i ansökningsprocessen man kommit.  

Kommunerna fick tre alternativ att lämna uppgifter på: 

1. GIS-skikt eller excelfil med redovisad information 

2. Vår blankett ifylld 

3. Kopior på ansökningshandlingar 

Vi ville helst att de skulle använda sig av alternativ ett då det skulle spara tid och 
arbete för oss. Fyllde de i blanketten (alternativ två) så visste vi att vi skulle få med alla 

uppgifter vi behövde. När kommunerna inte hade färdig statistik eller tid att leta fram 
uppgifterna vi behövde så kunde de lämna kopior på ansökningshandlingarna. Detta 
alternativ innebar dock mest arbete för oss. Det var inte heller alltid den efterfrågade 

informationen fanns med där. 
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När svaren på brevet började komma in från kommunerna förde vi in dem på ett 
excelark som vi delvis anpassat till rubrikerna från Energimyndighetens förfrågan. Vi 
har ringt många samtal för att komplettera uppgifterna om verken.  

Vi har varit i kontakt med Lantmäteriet i Vänersborg och Jan Alexandersson (lärare i 
geomatik på Karlstad Universitet och Högskolan Väst) när vi har haft frågor om 
koordinattransformationer. Vi har sökt och fått information och statistik på hemsidor 

på internet för de statliga verk och myndigheter som arbetar med vindkraftsfrågan. 
Det är främst Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och 
Lantmäteriet. Vi har också varit inne på regeringens hemsida för att läsa de olika 

propositionerna som finns om vindkraft. Flera av de skrifter om vindkraft som 
Energimyndigheten (till exempel Vindkraft: Tillståndsprocessen och kunskapsläget) 
och Boverket (till exempel Vindkraftshandboken) ger ut har vi haft användning av. Vi 

har haft telefonkontakt med flera personer som arbetat med vindkraft; 
vindkraftssamordnare Lars Wärmby, Lasse Lind på Miljösamverkan Väst, Rune 
Kelvered på Regionen, Power Väst, Vattenfall med flera. 

Vi har gått igenom Länsstyrelsen arkiv i Vänersborg och Mariestad för att få uppgifter 
om de vindkraftverk som man ansökt om miljötillstånd hos Länsstyrelsen. 

Göteborgs-Posten hade en artikelserie om vindkraft hösten 2008 som vi har läst. Vi 

har varit på GIS Väst-dag i Göteborg, GIS-dagarna i Jönköping, Vattenfalls 
vindkraftsseminarium på Högskolan Väst och Mät- och Kartdagarna i Borlänge. På 
dessa sammankomster har vi tagit del av många föreläsningar om vindkraft och även 

talat med personer som håller på med vindkraft på olika sätt.  

Den litteratur som vi framför allt har haft nytta av är ”Vindkraft i teori och praktik” 
(2007) av Tore Wizelius, som är ämnesansvarig för vindkraftsutbildningen på 

Gotlands högskola.  
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2 Fakta om vindkraften i Sverige och internationellt 

2.1 Vindkraft förr och nu 

Vindkraften är ingen ny företeelse utan den användes redan för över 2000 år sedan 

för att pumpa vatten och mala säd med. 

Under 1800-talet kan det ha funnits så många som en halv miljon väderkvarnar i 
Europa och lika många i Kina. Det var på 1970-talet som debatten om vindkraft som 

möjlig energikälla kom igång i Sverige i samband med oljekrisen. Vindkraften är idag 
den snabbast växande energikällan i världen och vind finns det för att täcka våra 
energibehov flera gånger om. 

De största marknaderna för vindkraft finns idag i USA, Kina, Indien, Spanien och 
Tyskland. Dessa länder är också de som har mest installerad effekt.  USA har mest 
med 25,2 GW installerad effekt år 2008. Den sammanlagda installerade effekten i 

världen uppgick år 2008 till 122 GW. 1 2  

2.2 Vindkraftskooperativ 

I Sverige drivs 10 procent av vindkraften av ekonomiska föreningar.  

Amfunds, Näs socken på Gotland var de första gemensamägda vindkraftverken i 

Sverige. De restes i januari 1990. Det var medlemmar i Gotlands väderkraftsförening 
som bildade föreningen Gotlandsvind och som satt upp två danska 150 kw 
vindkraftverk. Gensvaret blev väldigt stort och andelarna såldes slut på två dagar så 

föreningen byggde två verk till redan på sommaren 1990. 

Utvecklingen på dessa snart tjugo år har gått mycket snabbt, de största verken idag är 
på 3 MW. Det finns idag tusentals verk i drift i Europa och i Sverige fanns det i 

början av 2009 över niohundra verk. 

Av de svenska verken drivs över hundra som kooperativ och många nya föreningar 
håller också på att bildas.  

Det är idag nästan 20 000 svenska hushåll som delägare i vindkraftverk, som 
andelsägare i ekonomiska föreningar. Det är dessutom lika många som är andelsägare 
i lokala vindkraftsbolag. Tore Wizelius menar att vindkraften har utvecklats till en 

folkrörelse. 

Det är även flera kommunala energibolag som, varav ett är Göteborg Energi, som 
bildat vindkooperativ, där de erbjuder sina kunder att köpa andelar och sedan 

överlåter vindkraftverken till föreningarna. 

                                                 
1  Wizelius, 2007, s. 23-26, 35 
2  Kalmar kommunförbund, www.kalmar.regionforbund.se 
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Även om vindkraften byggs ut snabbt med alltfler stora anläggningar, både till lands 
och till havs så har inte vindkraftskooperativen spelat ut sin roll. Man kan med denna 
ägarform sprida vindkraften till nya platser och stärka det lokala intresset genom att se 

till att man har klara och gynnsamma regler för det. 3 

 

2.3 Mål och statistik 

Förutsättningarna för vindbruk i Sverige är mycket bra med långa kuster, stora ytor 
och gles befolkning. 

Idag ligger produktionen av vindkraft i Sverige på nära 2 TWh. 2002 beslutade 

riksdagen om en årlig produktion av vindkraft på 10 TWh till år 2015. 

2007 gjordes en revidering av målet till 30 TWh till år 2020. 

Den totala elproduktionen i Sverige 2008 var 145,8 TWh, varav vattenkraft 68,3 TWh, 

kärnkraft 61 TWh och vindkraft 2 TWh.  

Idag är den totala installerade effekten i Sverige på cirka 1048 MW. År 2007 byggdes 
cirka 240 MW vilket är fyra gånger mer än de senaste åren då utbyggnadstakten har 

varit mellan 50 och 60 MW per år. Energimyndigheten bedömer i sin 
långsiktsprognos att år 2015 kommer årsproduktionen att vara 8-9 TWh. 

Livslängden på ett vindkraftverk är ungefär 25 år. Så gott som allt material från 

vindkraftverket kan återvinnas, så när verket gjort sitt kan det lätt monteras ner och 
platsen det stått på kan återställas. Inga utsläpp sker av elproduktion av vindkraft.  

Ett vindkraftverk har efter 8 månader producerat lika mycket energi som det gått åt 

för att tillverka det. 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Nätverket för vindbruk, www.natverketforvindbruk.se 
4 Svensk energi, www.svenskenergi.se 
5 Regeringen, www.regeringen.se 
6 Vattenfall, www.vattenfall.se 
7 Boverket, www.boverket.se 
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2.4 Vindkraftverkets beståndsdelar 

Vindkraftverket består av fundament, torn, maskinhus och rotor med rotorblad. När 
vinden sätter fart på rotorn som är kopplad till en generator, alstras elektricitet. 

 

  

 

 

 

 

Tekniken utvecklas hela tiden för att förbättra funktionen på verken. Man provar nya 
material som till exempel kolfiber i rotorbladen för att hålla vikten på en rimlig nivå 
när verken blir allt större. 

Ett vindkraftverk på 2,5 MW producerar cirka 5000 MW per år. Det motsvarar 
energiförbrukning för cirka 250 villor. De verk som planeras nu har i regel en effekt 
på 2-3 MW. Det finns dock verk som redan idag är på 5 MW och i framtiden kommer 

de förmodligen att bli ännu större. De största verk som planeras idag kan ha en 
tornhöjd på 100 meter eller mer. Utvecklingen pekar på att verken blir allt större men 
också tystare på grund av teknikutvecklingen. 8 9 

Det kan också vara intressant att veta hur mycket ett verk kan väga. Nedanstående 
siffror är ungefärliga och tagna från Vestas broschyr för ett 2 MW-verk. 

Maskinhus: 68 ton 

Rotor: 38 ton 

Torn 95 m.: 200 ton 

2.5 Miljöpåverkan 

Det sker främst på mark när bland annat fundament och vägar byggs till verken samt 
vid transporter av vindkraftverken. Själva grundläggningen är ett litet ingrepp jämfört 

med vad som krävs för vägar och ledningar. Verken kräver större yta runt varje 
vindkraftverk än den bebyggda ytan. När energi utvinns så bromsas vinden upp. 
Verken måste därför stå på ett sådant avstånd från varandra att de inte tar vind från 

varandra. För en vindkraftspark räknar man med ett ytbehov på 0,1-0,2 km²/MW 
beroende på hur terrängen ser ut.  Transporten av stora vindkraftverk kan vara 
svårare på land än till havs. 10 

                                                 
8 Wizelius, 2007, s. 116,119 
9 Regeringen, www.regeringen.se 
10 Boverket, www.boverket.se 
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Vindkraften har en visuell inverkan och nära vindkraftverk uppstår buller. Det gör att 
verken inte bör placeras för nära annan bebyggelse. Ofta placeras de inte närmare än 
400-1000 meter från bebyggelse. Den mark som åtgår för vindkraftsproduktion är 

liten. Djurlivet anses påverkas i mycket begränsad omfattning. Fåglar kolliderar i regel 
inte med vindkraftverk, däremot är det vanligare att fladdermöss ibland gör det. 11 Det 
finns flera pågående forskningsprojekt om hur fåglar påverkas av vindkraftverken.12 

                                                 
11 Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se 
12  Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se 
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3 Tillståndsprocessen 

3.1 Allmänt 

Det krävs tillstånd från kommun, länsstyrelse och ibland också från miljödomstolen 

för att få bygga vindkraft. Myndigheterna prövar om ansökningarna stämmer med 
lagar i plan- och bygglagen (PBL) för bygglov och miljöbalken (MB) för 
miljöprövning. På grund av att vindkraften kan orsaka visst buller och skuggeffekter 

klassas vindkraften enligt lagen som miljöfarlig verksamhet trots att det är en förnybar 
energikälla som minskar miljöbelastningen. 

Genom bygglov tar kommunen ställning till planerade vindkraftsprojekt. Besluten om 

bygglov fattas av politiker i byggnadsnämnden. Bygglov ska också uppfylla kraven i 
miljöbalken som värnar om hälsa och miljö och att värdefulla natur- och kulturmiljöer 
samt den biologiska mångfalden skyddas. De vindkraftprojekt som är större än 25 

MW prövas av länsstyrelserna, medan all vindkraft till sjöss eller havs prövas av 
miljödomstolarna. 13 

3.2 Lagstiftning 

3.2.1 Nuvarande lagstiftning 

Om anläggningar ska prövas av kommunen eller både stat och kommun regleras i 

lagstiftningen. Vad som krävs beror på vindkraftverkets storlek och på hela projektets 
sammanlagda effekt. Det krävs alltid bygglov för vindkraftverk som har en 
rotordiameter ≥ 2 meter. När byggnadsnämnden handlagt frågan remitterar man den 

ofta till andra kommunala nämnder och ibland till länsstyrelsen för att få deras 
synpunkt.  

Det är en politisk fråga hur snabbt vindkraftsutbyggnaden i Sverige sker genom de 

lagar och regler som riksdagen bestämmer. Speciellt viktigt är de ekonomiska 
styrmedlen, t.ex. skatter och nätavgifter, som utgör en mycket större del av 
konsumentpriset för el än själva produktionskostnaden. Det är regeringen som 

bestämmer den statliga energipolitiken och regeringen måste ha stöd av riksdagen för 
att kunna genomföra den.  

De myndigheter som praktiskt ska genomföra de energipolitiska åtgärder som 

riksdagen beslutar är främst Energimyndigheten fastställning av energisystem, 
Boverket (BV) fysisk planering, Naturvårdsverket (NV) natur och miljö och 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) fornminnen och kulturmiljö 

                                                 
13 Wizelius, 2007, s.155, 157, 159 
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Energimyndigheten administrerar tillsammans med affärsverket Svenska Kraftnät 
systemet med elcertifikat. Energimyndigheten har hand om anslag till forskning och 
utveckling för vindkraft och avsätter också områden av riksintresse för vindkraft. 14 15 

3.2.2 Lagändring 

I propositionen ”Prövning av vindkraft” (SOU2008:86) har det föreslagits ändringar i 
plan- och bygglagen som innebär att det inte längre krävs detaljplan eller bygglov för 
vindkraftsanläggningar som har fått tillstånd enligt miljöbalken, det vill säga de 

tillståndspliktiga anläggningarna över 25 MW. Vindkraftsanläggningar under 25 MW 
är anmälningspliktiga till kommunen. Ofta har kommunerna två avdelningar som 
sköter detta, en samhällsbyggnadsavdelning för bygglov och en miljöavdelning som 

har hand om miljöprövningen på kommunen. Enligt lagändringen kommer det inte 
att behövas dubbelprövning med både miljöprövning och bygglov för anläggningarna 
över 25 MW och därmed kommer ansökningsprocessen gå smidigare, snabbare och 

innebära mindre kostnader. 

Riksdagen beslutade att anta propositionen den 20 maj 2009 och den 1 augusti 2009 
införs lagändringen. 

I de fall det finns konkurrens om markanvändningen kommer det dock fortfarande bli 
aktuellt med detaljplan. Kommunerna kommer också i fortsättningen kunna påverka 
var vindkraftverken ska etableras i kommunen genom att de måste ge sitt 

godkännande innan tillstånd kan ges genom miljöbalken. 

I fråga om tillståndspliktiga verk (de över 25 MW) kommer liksom tidigare frågan om 
anläggningens miljöpåverkan prövas av Länsstyrelsen enligt miljöbalken. 16 17 

 

3.2.3 Tillstånd hos Länsstyrelserna  

I och med det mål för vindkraftsutbyggnaden på 30 TWh som regeringen har till 2020 
har länsstyrelserna fått en kraftig ökning av tillståndsärenden och samråd. 

Enligt energimyndighetens sammanställning från februari 2009 finns det 
tillståndsansökningar och samråd för nästan 6000 planerade verk i Sverige. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har flest antal tillståndsansökningar medan 

Norrbotten har haft samråd för det största projektet med sammanlagt flest antal verk, 
1101 stycken. 

I sammanställningen är inte de havsbaserade verken medräknade eftersom de hanteras 

av miljödomstol, regering eller hos respektive kommun. 18 

                                                 
14 Wizelius, 2007, s. 160 
15 Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se 
16 Regeringen, www.regeringen.se 
17 Boverket, www.boverket.se 
18 Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se 
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4 Planering av vindkraft 

4.1 Allmänt 

2007 gjorde Energimyndigheten på uppdrag av regeringen en revidering av det 

tidigare målet på 10 TWh till 2015 målet med en ökning till 30 TWh produktion till år 
2020. Då ska det vara 20 TWh till lands och 10 till havs. 

Tidigare har de flesta verk byggts till lands nära kusterna, nu planeras alltfler 

anläggningar till havs och i fjällen. 

Det har varit en explosionsartad utveckling då vindkraftverken för 10 år sedan hade 
en effekt på några hundra kW mot att det idag byggs verk på upp till 3 MW i Sverige. 

De största verken i världen är havsbaserade och är på 5 MW. 19 

Hur lång tid det tar för ett vindkraftprojekt att komma igång är mycket en politisk 
fråga, det handlar om prioritering och planering. Tore Wizelius skriver i ”Vindkraft i 

teori och praktik” att i Danmark har man använt sig av positiv planering, där lämpliga 
områden för vindkraft avsatts i kommunerna. När sedan ansökningarna började 
lämnas in återstod bara praktiska detaljer att lösa och processen gick smidigare och 

snabbare.  

I Sverige har man dock tidigare haft så kallad negativ planering, där de centrala 
myndigheterna, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Boverket har märkt ut 

var man inte fått bygga. Projektörerna har fått leta reda på lämpliga områden själva. 
För varje nytt projekt har det krävts en omfattande miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). Genom att riksdagen avsatte områden för riksintressen för vindkraft 2006 

och att kommunerna började göra vindbruksplaner bidrog till att planeringsprocessen 
underlättades. Man börjar alltså gå från en negativ planering av vindkraft till en positiv 
även i Sverige.  

Sverige har tidigare legat långt ner på listan ifråga om utbyggnadstakten av vindkraft 
jämfört med andra länder i Europa. I till exempel Danmark, Tyskland och Spanien har 
man haft en mycket snabbare utbyggnad. Detta trots att Sverige har goda 

förutsättningar för vindkraft, med till exempel goda vindförhållanden. Nu börjar den 
trenden vända och man investerar stort i vindkraftsproduktion (till exempel 
Vattenfall). Man ser de ekonomiska vinsterna och EU:s miljömål på 20 % 

förnyelsebar energi och minskade utsläpp av koldioxid ger klara riktlinjer att man 
satsar på vindkraft. 

Tore Wizelius skriver dock att det är viktigt att satsa på mångfald och att inte enbart 

bygga stora verk och att satsa på industripolitik. Han citerar Chalmersforskarna 
Jacobsson och Johnson från deras uppsats om vindkraft (2001). ”Förnybar energi har 

                                                 
19 Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se 



Kartläggning av befintliga och planerade vindkraftverk i Västra Götaland 
 
 

 11 

i debatten reducerats till ett substitut för kärnkraften. Vindkraften har därför 
uppfattats som ett hot mot det svenska näringslivet, speciellt den elintensiva 
basindustrin som behöver billig el, men även mot de kraftbolag som äger 

kärnkraften.”  

I till exempel Danmark gav staten under 1980-talet generösa investeringsbidrag till 
lantbrukare och andra privata investerare och ålade samtidigt kraftindustrin att betala 

bra för el från vindkraftverk från oberoende privata ägare. Detta bidrog till att det i 
Danmark blev en stark hemmamarknad som sedan också kunde etablera sig på 
exportmarknaden. Danmark har inte bara miljöanpassat sin elproduktion utan också 

utvecklat en ny industri som är dominerade på världsmarknaden genom en långsiktig 
vindkraftspolitik där ekonomiska styrmedel, planering och andra åtgärder har 
samordnats. Till exempel så har den danska vindkrafttillverkaren Vestas länge varit 

ledande på marknaden. 

Av de stödformer som använts för att främja utbyggnaden av vindkraft menar 
Wizelius att det är fasta priser som har visat sig mest effektivt. Det innebär att priset 

som betalas för vindkraftsel är fixerat antingen till ett bestämt belopp eller som en fast 
andel av konsumentpriset för el. Det har gjort att investerare har fått en garanti för att 
de får igen det kapital som de satsat. Detta system har använts i Danmark, Tyskland 

och Spanien, det vill säga de länder i Europa som kommit längst med 
vindkraftsutbyggnaden (i förhållande till landets yta och befolkningstäthet). Samtidigt 
är stödsystemet bara en faktor som måste vara rätt utformad. Exempel på andra 

faktorer är: 

• Rättighet att ansluta vindkraftverk till och utbyggnad av elnätet 

• Väl utformade administrativa rutiner och en smidig ansökningsprocess 

• Allmänhetens acceptans  

Det nationella planeringsmålet ger signal till kommunerna hur mycket vindkraft de ska 
räkna med i sin planering. Lämpliga områden för vindkraft bör identifieras och läggas 

ut i de kommunala översiktsplanerna. På det sättet kan kommunen i förväg tala om 
vilka områden som är lämpliga. 20 21 

 

 

                                                 
20 Wizelius, 2007, s.165-169, 171, 178, 179 
21 Energimyndighen, www.energimyndigheten.se 
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4.2 Kommunal översiktsplanering 

4.2.1 Översiktsplan 

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplanering (ÖP) som 
omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är vägledande när kommunen 

upprättar detaljplaner och prövar bygglov. Den är däremot inte juridisk bindande. Det 
ska ske en avvägning mellan olika intressen och miljökonsekvenserna ska redovisas i 
den. 22 

4.2.2 Vindkraftsplan 

Vindkraftsplaner görs i kommuner för att kunna bygga ut vindkraft på ett strukturerat 
och kontrollerat sätt så att allmänna intressen tar så lite skada som möjligt. Planen 
utgör ett beslutsunderlag för framtida lämpliga placeringar och den ska belysa de 

intressekonflikter som kan bli i samband med utbyggnad. Det kan vara påverkan på 
landskapsbilden eller störningar såsom ljud och skuggeffekter. Vindkraftsplanen antas 
av kommun fullmäktige och anger riktlinjer för hur vindkraften ska byggas ut. Planen 

kan fungera som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Det tematiska tillägget rör då 
de frågor som gäller vindkraft. Att man har pekat ut lämpliga platser för vindkraft 
innebär dock ingen skyldighet för markägaren att anlägga vindkraft där. Däremot kan 

det innebära att kommunen är mer restriktiv mot annan användning av marken, till 
exempel bostadsbyggande. 23 

 

4.2.3 Stöd för planering av vindkraft 

För att skapa förutsättningar för en ökad utbyggnad av vindkraft har kommuner och 
länsstyrelser under 2009 möjlighet att söka stöd för planering av vindkraft. Staten 
hoppas på så sätt planmässig beredskap för en omfattande utbyggnad av vindkraft. 

Stödet kan vara för ett tillägg i översiktsplanen eller för framtagande av en ny 
översiktsplan. Då ska stödet gälla den del av arbetet som gäller vindkraft. 

Redan idag är det 170 kommuner och länsstyrelser som använt sig av stödet och som 

arbetar med frågan.  

Normalt ges stödet med 50 procent av planeringsinsatsen. Hur stort stödet blir beror 
på hur komplex planeringsinsatsen är, om man har mellankommunal samverkan, hur 

goda vindförutsättningar man har och det är också viktigt hur man arbetar med den 
demokratiska processen. 24 

  

                                                 
22 Boverket, www.boverket.se 
23 Boverket, www.boverket.se 
24 Boverket, www.boverket.se 
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4.3 Riksintressen för vindbruk 

Riksintressen ska vara vägledande för samhällsplaneringen när det gäller 
användningen av mark och vatten. Enligt miljöbalken 3 kapitlet 8 § ska mark och 

vattenområden som är särskilt lämpliga för vissa typer av anläggningar, till exempel 
för energiproduktion, skyddas så det inte hindras att använda det till det ändamålet.  

Bedömningen om det ska bli ett riksintresse för vindbruk görs bland annat med 

hänsyn till medelvinden i området. Energimyndigheten avsatte 2004, 49 olika 
områden i 13 län med sammanlagd yta på 200 km² till riksintresse för vindkraft. Inom 
dessa områden bör det bli lättare att få bygglov och miljötillstånd. Kommunerna har 

markerat sådana områden på sina översiktsplaner (ÖP) och de finns också markerade 
på vanliga kartor.  

Mellan 2006-2007 gjordes det en översyn av 2004 års riksintressen för vindbruk efter 

att en ny vindkartering utförts. Denna översyn visade på betydligt fler områden som 
var fördelaktig för vindbruk. Dessa områden var speciellt i södra Sveriges och 
Norrlands inland. 

2008 års riksintresseområde för vindbruk täcker 2,2 % av Sveriges yta jämfört med 
den tidigare vindkarteringen som täckte 0,35 %. De karterade områdena är både till 
land och till havs. Processen med att få fram områdena har gjorts av 

Energimyndigheten och Länsstyrelsen i samarbete med Boverket och andra 
myndigheter. Antalet riksintressen för vindbruk hade i 2008 års kartering ökat till 423 
områden i 20 län. Dessa områden skulle möjliggöra en elproduktion på 20 TWh och 

på så sätt skulle man uppnå EU:s mål för förnybar energi . 

Områden med riksintresse för vindkraft kan överlappa med andra riksintressen. Det 
innebär att om det till exempel är riksintresse för naturvård eller rörligt friluftsliv kan 

det också vara riksintresse för vindkraft utan att dessa intressen stör varandra. 
Myndigheten måste kunna visa att vindkraftverken vållar påtaglig skada på annat 
riksintresse för att få avslå en ansökan av detta skäl. Vindkraftverk beviljas också ofta 

dispens från strandskyddet (100, 300 meter) eftersom de inte inhägnas och på det 
sättet inte hindra allmänheten att utnyttja stränderna.   

Genom att allt fler områden avsätts som riksintresse för vindbruk kommer det att 

vara ett starkt argument och göra det lättare att få bygglov från kommuner och 
miljötillstånd från länsstyrelser. Riksintressena för vindbruk är ett verktyg i 
kommunernas planering, men det går också mycket väl att bygga vindkraft utanför 

dessa områden. 25 26 

 

                                                 
25 Wizelius, 2009, s. 221-223 
26 Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se 
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4.4 Vindkartering 

Vindarna på höjder ovan mark som är lämpliga för att etablera vindkraft har kartlagts 
genom en så kallad vindkartering. Denna vindkartering ska användas som underlag i 

planeringen av vindkraft hos länsstyrelser och kommuner. Även andra aktörer som 
projektörer och kraftbolag kan använda den vid sin projektering. 

Det är den så kallade MIUU-modellen (Meteorologiska Institutet Uppsala Universitet) 

som utvecklats vid Uppsala universitet som används vid karteringen. Det är 
årsmedelvinden som beräknas.  

De faktorer som är viktiga vid lokaliseringen av vindkraftverk är dels medelvind men 

också turbulens och vindgradient. Karteringen ger uppgift om medelvinden men inte 
hur mycket energi man får från ett vindkraftverk. Generellt kan man säga att 
medelvind i ett slättlandskap är bättre än i ett skogslandskap. 

Vid vindhastigheter mellan 4 och 25 m/sek kan vindkraftverk normalt producera el. 
Den så kallade märkeffekten (den bästa maximala effekten) får man vid 12-14 m/sek. 
Vid optimala förutsättningar kan vindkraftverk producera el i mer än 98 % av årets 

timmar. 27 

4.5 Nätverket för vindbruk 

Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen bildat det nationella nätverket för 
vindbruk, som ska sprida information om vindkraft och på så sätt underlätta 

utbyggnaden. 

Nätverket ska stimulera den regionala utvecklingen av vindkraft genom att höja 
kompetensen kring planering och tillståndsfrågor. 28 

4.6 Vindkraftsamordnarna 

Vindkraftsamordnare för olika regioner i landet har tillsatts. De ska arbeta med att 
förbättra samspelet mellan myndigheter, vindkraftsproducenter och andra aktörer på 

central, regional och lokal nivå. De ska skapa förutsättningar för en storskalig 
expansion av vindkraften. Det är ett erbjudande från staten till projektörerna. När 
projektörerna anser att de har behov av hjälp ska vindkraftssamordnarna erbjuda det, 

genom att lotsa fram stora anläggningar. Samordnaren rapporterar sedan kontinuerligt 
till Näringsdepartementet hur det går med projekten. 29 

 

 

                                                 
27 Energimyndigheten, www.energimyndiheten.se 
28 Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se 
29 Regeringen, www.regeringen.se 
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4.7 Stödsystem för vindkraft 

Det finns idag i huvudsak tre stödsystem för vindkraft: 
1. Elcertifikatsystemet 
2. Vindpilotprojekt 
3. Miljöbonus 

 
 

4.7.1 Elcertifikatsystem 
Elcertifikatsystemet infördes 2003 och syftar till att öka elproduktionen från förnybara 
energikällor. 

Vindkraft är en av de förnyelsebara energikällor som ska få rätt till elcertifikat. 
Producenter av förnybar energi får ett certifikat per 1000 kWh/år av staten under en 

period av 15 år.  

Det är meningen att elcertifikat ska användas som ekonomiskt styrmedel för all slags 
förnybar energi i Sverige. Värdet på detta stöd ska bestämmas av marknaden. Man vill 

ersätta direkt stöd från stadsbudgeten med ett marknadsbaserat stöd som betalas av 
konsumenterna. Värdet på elcertifikat styrs av politikerna eftersom riksdagen 
fastställer kvoternas storlek. Elcertifikat kan användas som styrmedel antingen för att 

stimulera eller begränsa utbyggnaden av förnybar energi och vindkraft. 

De företag som säljer el måste ha en bestämd andel förnybar el av elen de säljer. 
Genom att köpa elcertifikat av producenterna kan elförsäljningbolagen få denna 

andel. Det medför en ökad efterfrågan på elcertifikat vilket i sin tur medför ett ökat 
intresse för el från förnybar energi, till exempel vindkraft. Kvoter är plikten för 
elproducenter att inneha en viss mängd certifikat.  

Utvecklingen har gått från att det var mest ekonomiska föreningar, lantbrukare och 
andra småföretag som byggde ut vindkraften till att de stora bolagen och 
kraftindustrin på 2000-talet börjat vända från att ha varit vindkraftsmotståndare till att 

nu investera stort i vindkraft. I Sverige är det Vattenfall som blivit den stora aktören 
inom vindkraft med stora vindkraftsparker även ute till havs. Ett exempel är Lillgrund 
nära Öresundsbron, en park på 48 verk som precis blivit färdig i drift i början av 2008. 

För närvarande har Vattenfall cirka 600 vindkraftverk i norra Europa. Det är mycket 
mer fördelaktigt med systemet med elcertifikat för de stora bolagen. Det beror på att 
de stora företagen kan bygga vindkraft till en lägre kostnad. Vinden är gratis och 

kapitalkostnaderna höga så därför blir vindkraften som byggs av små projektörer 
dyrare. Handel med elcertifikat är ett expertsystem som kräver expertkunskap som 
små producenter sällan har tillgång till. 30 31 

                                                 
30  Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se 
31  Wizelius, 2007, s. 180-181 
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4.7.2 Vindpilotprojekt  

Vindpilotstödet har även det funnits sedan 2003 och är ett stöd för ny teknik och för 
storskalig vindkraft. Detta stöd kommer att finnas till och med år 2012 och är på 350 
miljoner kr. Numera kan alla områden som är lämpliga för storskalig 

vindkraftsetablering söka stöd (tidigare var det bara de till havs eller i fjällen). För att 
få stödet krävs en vindhastighet på lägst 6,5 m/sek vid 71 meters höjd. 32 

 

4.7.3 Miljöbonus 

Miljöbonusen är en skattesubvention som kommer att upphöra under 2009, det är 
bara havsbaserad vindkraft som fortfarande får den och det man får är 12 öre/kWh. 33  

4.8 Inspire 

Inspire är ett EU-direktiv som började gälla den 15 maj 2007. Det är en förkortning 
och står för Infrastructure for Spatial Information in Europe. Det är meningen att det 
ska tillämpas i medlemsländernas lagstiftningar. Man vill skapa ett gemensamt 

ramverk för insamling och användning av GIS i Europa. På detta sätt kan kvaliteten 
av data förbättras och utbytet och tillgängligheten öka för både myndigheter, företag, 
organisationer och allmänheten. INSPIRE är ett instrument för att övervaka EU:s 

miljöpolitik. 34 

                                                 
32  Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se 
33  Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se 
34 Harrie, 2008, s. 63-65 
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5 Resultat 
I bilaga B finns en sammanställning över antal verk och effekt som är befintliga 
respektive planeras. De rödmarkerade fälten innebär att information saknas 

beträffande effekt och antalet verk är bara preliminär.  

5.1 Diagram över befintliga och planerade verk 

I bilaga C presenteras i ett stapeldiagram dels antal befintliga och planerade verk per 

kommun. När vi redovisar befintliga verk så räknar vi även med de verk som är under 
byggnation (15 stycken med en sammanlagd effekt på 25,65 MW). 

Det är tre kommuner, Bengtsfors, Härryda och Partille, som inte har eller planerar 

någon vindkraft. Sedan är det ytterligare tio stycken kommuner som inte har några 
befintliga verk men där det finns planerade projekt på gång.  

Informationen är ofullständig från Sotenäs, Tanum, Tjörn, Strömstad och 

Vänersborg. Strömstad till exempel har många fler förfrågningar som inte är med i 
statistiken. När det gäller Göteborg och Grästorp så har vi bara fått muntliga 
ungefärliga uppgifter per telefon. 

       Kommuner med flest befintliga verk 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanum, Falköping, Vara och Mellerud är de kommuner som har flest befintliga verk. 
Dessa kommuner har också många planerade verk. Det är små kommuner med öppen 
jordbruksmark eller med kustläge vilket gör att de har bra vindförhållanden. 
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Kommuner med flest antal planerade verk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa kommuner har ett stort antal planerade verk. Några av de ovanstående 
kommunerna har dessutom många befintliga verk, där Tanum ligger i absolut topp 

vad det gäller det totala vindkraftsbeståndet både med befintliga och planerade verk. 

Ett stort antal kommuner har stora projekt på gång. Bland dessa har Gullspång flest 
planerade verk, 123 stycken. De tillhör den grupp av kommuner som från att ha haft 

lite vindkraft kommer att öka kraftigt. 

 

5.2 Diagram över installerad och planerad effekt 

I bilaga D presenteras hur den installerade och planerade effekten fördelar sig över 
kommunerna. Totalt är det 257,7 MW installerad effekt för 287 vindkraftverk. Jämför 
vi med statistik som Energimyndigheten tog fram för 2008 så ser man en ökning från 

204,6 MW. I vår statistik över effekt saknas Grästorp och Göteborg. Den statistik 
som finns för Grästorp avser endast ett stort planerat projekt. 35   

När det gäller den planerade effekten så har vi fått en minsta och en högsta planerad 

effekt på verken. Vi har i vårt diagram använt oss av den minsta planerade effekten 
som är totalt 2833 MW. Den högsta planerade effekten är cirka 3835 MW. Flera 
projektörer anger att verken ligger mellan 2 och 3 MW, men även mellan 2 – 5 MW. 

Därför blir det så stor skillnad på effekten.   

                                                 
35  Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se 
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6 Analys av resultat 

6.1 Diskussion   

Kommunerna som har mest installerad effekt och där man planerar för mest vindkraft 

är små kommuner gällande invånarantal, vilket kan innebära kortare beslutsvägar när 
det gäller kommunala beslut. Det viktigaste är dock att det är goda vindförhållanden 
eftersom det är öppna landskap, jordbruksbyggd och/eller nära vatten. 

Med anledning av att kommunerna kan söka bidrag av Boverket för vindbruksplaner 
är det intressant att se hur många kommuner i länet som har gjort det. Vid samtal med 
Anette Löfgren, Boverket, fick vi uppgift på att det finns 30 stycken inkomna 

ansökningar angående bidrag för vindbruksplaner, i Västra Götaland. Vi har varit i 
kontakt med Mehdi Vaziri på Länsstyrelsen i Mariestad. Han talade om att det är cirka 
35 kommuner som just nu arbetar med tematiska översiktsplaner för vindbruk i länet. 

Det finns några kommuner, däribland Vara och Hjo, som redan är klara med sina 
vindbruksplaner. En anledning till att många planerade projekt inte är tillståndsgivna 
kan bero på att så många kommuner håller på att arbeta fram vindbruksplaner och 

avvaktar med förfrågningar/ansökningar om nya etableringar.   

6.1.1 Koordinater och koordinatsystem 

Koordinatsystem är komplicerade med många olika varianter. Allt från system som är 
etablerade till en rad lokala varianter.  

SWEREF 99 (Swedish Reference Frame) är ett tredimensionellt system (x-, y- och z-
koordinater). I detta delas Sverige in i 13 olika plana koordinatsystem, exempelvis 
SWEREF 99 12.30 eller SWEREF 99 13.30. I systemet anges x-axeln som northing 

(N) och y-axeln som easting (E). Ett sätt att se att koordinaterna är angivna i 
SWEREF är att E-koordinaten anges med endast sex siffror jämfört med sju siffror i 
RT 90-systemet. N-koordinaten anges dock med sju siffror i båda systemen.  

När man ska placera ut vindkraftverk är det inte fråga om centimeternoggrannhet 
utan fråga om meternoggrannhet och då spelar det inte så stor roll om man bara 
använder sig av SWEREF 99. Det är inte nödvändigt att veta om det är till exempel 

12.30 eller 13.30. 

Rikets koordinatsystem 1990 (RT 90) är det system som har varit rikstäckande men 
som håller på att bytas ut till SWEREF 99. Det är ett tvådimensionellt system i plan 

(x- och y-koordinater).  

Regionsystemen (RT R) utvecklades när man höll på att göra mätningarna till RT 90. 
Kommunerna fick tillgång till dessa system allt eftersom mätningarna blev klara. 

Därför finns det flera lokala system.   
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Idag har många kommuner gått över till SWEREF 99 som referenssystem för sina 
koordinater.  Det är dock många ansökningar som lämnats till kommunerna innan de 
bytte till SWEREF 99 så koordinaterna är i de flesta fall angivna i kommunens gamla 

referenssystem. Detta är något som inte alltid har angetts och som vi har varit tvungna 
att kontrollera extra. Tyvärr vet inte alltid kommunerna hur det förhåller sig med 
detta.  

Länsstyrelsen önskar att ha koordinaterna i RT 90 2,5 gon väst eftersom det är 
systemet de använder. Koordinaterna måste därför transformeras om till RT 90 innan 
de kan kartläggas i GIS-systemet. Att vi fått uppgifter i så många olika system har varit 

tidskrävande och har inneburit att man inte kunnat förlita sig helt till att koordinaterna 
stämmer.  

En annan aspekt är att projektören bara anger det planerade verket ungefärligt. Under 

ansökningstidens gång flyttas verkets placering ibland på grund av synpunkter från 
olika inblandade, som till exempel försvaret. När man sedan väl bygger verket så bör 
den exakta placeringen kontrolleras. Det är de angivna koordinaterna i ansökan som 

ska gälla för uppförandet av verket. Ändras placeringen av verket på grund av 
synpunkter från berörda ska koordinatangivelsen också ändras. Här har man ändå en 
osäkerhetsfaktor. Flera kommuner har framfört att de vid kontroll har upptäckt att 

verkets placering inte alltid stämmer med tidigare angiven placering. I något fall slog 
det på mellan 80 och 100 meter. Det blir vilseledande för den som tittar på kartan. 
Även under handläggningen i ett ärende vill man kunna använda sig av kartan för att 

titta på omgivningarna för ett planerat verk. Då är det bra att veta att koordinaterna 
stämmer. 

En önskan från Länsstyrelsen för att ha en viss kontroll på koordinaterna var att vi 

skulle begära in fastighetsbeteckningar. När man placerar ut verket på kartan och 
verket inte hamnar inom rätt fastighet så kan man direkt se att koordinaterna inte 
stämmer. Här finns också en felkälla. När man skall hantera geodata rationellt är det 

viktigt att fastighetsbeteckningen är korrekt angiven. Stavar man fel eller använder ett 
mellanrum där det inte skall vara så hittar man inte rätt. Detta arbete har nu gjorts i en 
manuell sökning mot fastighetsregistret. Det är inte en optimal hantering vid stora 

datamängder och har tagit onödigt mycket tid i anspråk. 

För att lättare identifiera verken har vi lagt in både lokalisering och sökande. I de fall 
som vi har fått lite information från kommunerna så har vi använt oss av vindstat och 

registret för elcertifiering. Det har dock varit svårt att hitta information om specifika 
verk i registren då de namnges på olika sätt. 36 37 

                                                 
36  Vattenfall, www.vindstat.nu 
37  Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se 
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6.1.2 Register över vindkraftverk 

Vindstat är ett projekt i programmet Vindforsk. Detta finansieras av 
Energimyndigheten och företag i branschen. Det är en frivillig registrering av 
vindkraftverk som är kostnadsfri. Det sker sedan en driftuppföljning av de anslutna 

verken. Det är Vattenfall Power Consultants som sköter denna uppföljning. Tanken 
är att de som bidrar med information skall kunna dela erfarenheter som på sikt ska 
leda till en effektivare elkraftproduktion. 938 verk av 1138 (2008) är registrerade i 

Sverige. 38 39 

De som är registrerade för elcertifikat finns också med i register som 
Energimyndigheten sköter. 234 verk av 258 var registrerade i Västra Götaland till och 

med 2008.  

När vi har sökt i dessa register har vi även upptäckt att det är flera verk som är 
registrerade i fel kommun. Ibland hör de inte till Västra Götaland över huvud taget. 

Det gällde i detta fall Ale kommun och frågan är hur förekommande det är. Det får 
nog vara ett undantagsfall då vi inte hittade några fler fall som var fel. Det saknades 
dock verk i registren som enligt kommunerna var byggda.  

I registret för elcertifikat kallar man ibland vindkraftsverken för olika namn som till 
exempel Marta, Görel och Boel. Däremot är varken fastighetsbeteckningar eller 
koordinater angivna så det är svårt att jämföra med våra uppgifter. Inte heller vindstat 

har uppgifter om fastighetsbeteckningar och koordinater.  

 

Kommun Anläggningsnamn Företagsnamn 

Angiven  
årsprod 
(MWh) 

Effekt 
(kW) 

Angivet 
drifttagn.dat/enhet Ant Ort 

GÖTEB. Emma ENEREX AB 1 250 600 1996-05-01 - 1996-05-01 1 GBG 

GÖTEB. 
VG 02 Set och VG 
03 Abel Göteborgsvind NR 1 1 100 450 1993-01-05 - 1993-01-05 2 GBG 

GÖTEB. VG 04 Axel Göteborgsvind NR 1  550 225 1993-06-16 - 1993-06-16 1 GBG 

GÖTEB. VG 05 Marta Göteborg Energi AB 1 100 450 1993-07-27 - 1993-07-27 1 GBG 

GÖTEB. VG 06 Görel Göteborgsvind NR 1  1 470 600 1996-05-02 - 1996-05-02 1 GBG 

GÖTEB. VG 07 Boel Göteborg Energi AB 1 450 600 1996-05-02 - 1996-05-02 1 GBG 

GÖTEB. VG 08 Elvira Göteborg Energi AB 1 450 600 1993-07-27 - 1993-07-27 1 GBG 

GÖTEB. VG 09 Elin Göteborg Energi AB 1 450 600 1996-05-06 - 1996-05-06 1 GBG 

GÖTEB. VG 10 Elida Göteborg Energi AB 1 450 600 1996-05-06 - 1996-05-06 1 GBG 

GÖTEB. VG 11 Eivind Göteborg Energi AB 1 450 600 1996-05-03 - 1996-05-03 1 GBG 

GÖTEB. VG 12 Gabriel Göteborg Energi AB 1 250 600 1998-04-01 - 1998-04-01 1 GBG 

GÖTENE Broby 1 Broby Vind AB 1 400 850 2003-04-05 - 2003-04-05 1 KÄLLBY 

GÖTENE Broby Äle 1  Broby Vind AB 1 800 800 2008-04-17 - 2008-04-17 1 BROBY 

Elcertifikatregistret 

                                                 
38  Vindstat, www.vindstat.nu 
39  Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se 
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Vindstat 

Registren gav oss dock lite mer information angående effekt, årsproduktion och 

ungefär när de var uppförda. Det fanns också uppgifter om navhöjd och 
rotordiameter.  

Det finns alltså möjligheter för någon form av gemensam databas om man 

registrerade vindkraftverken och kompletterade informationen med korrekta 
fastighetsbeteckningar och koordinater. När man registrerar verken kan man direkt 
kontrollera mot ett fastighetsregister att de angivna uppgifterna stämmer. För att 

registret skall fungera så bör verken registreras före ansökan lämnas in. På detta sätt 
får varje verk en unik beteckning som följer verket genom ansökningsprocessen ända 
fram till nedmontering.  

Kommunerna har en skyldighet att se till att verken monteras ner korrekt när de inte 
skall användas längre. Det kan inte vara lätt att veta hur man skall kontrollera detta 
när vissa kommuner inte vet vilka verk som är igång. Det är möjligt att det är ett 

problem som gäller små verk som uppfördes för tio år sedan. Genom en registrering 
har man dock en fullständig kontroll på hur många verk som finns, var de står och 
vad de producerar. Vi kan bara se fördelar med detta i dagens informationssamhälle. 
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6.2 Utvärdering av vår förfrågan till kommunerna 

Frågorna i blanketten baseras på att Länsstyrelsen vill kunna placera ut alla befintliga 
och planerade vindkraftverk i en karta. Samtidigt vill man få en översikt över statusen 

på de olika verken. Vilka som är beviljade bygglov, de som fått avslag, de som är 
byggda och så vidare. Energimyndighetens önskemål är ungefär likvärdigt men med 
det primära önskemålet att få veta installerad/planerad effekt och årsproduktion. 

Blanketten utformades efter dessa önskemål.  

För att vi ska kunna placera verken på rätt plats krävdes också att vi visste vilket 
koordinatsystem som använts för koordinatangivelsen. Vi kan konstatera i efterhand 

att vi skulle ha varit tydligare med detta i vår förfrågan. En möjlighet hade varit att ge 
olika alternativ på koordinatsystem men då finns en viss risk att de bara kryssar i ett 
alternativ utan att vara helt säkra. När vi ringde till kommunerna som inte lämnat 

någon uppgift så var det många som var osäkra på hur koordinaterna var angivna. 

De flesta kommuner har valt att skicka in egna sammanställningar. I andra hand 
skickade man in kopior av ansökningshandlingarna. Det var bara fyra stycken 

kommuner som valde att lämna in ett GIS-skikt. 11 kommuner svarade på vår färdiga 
blankett. Många tyckte att det var jobbigt att fylla i den. Sju kommuner skickade in 
svaren på flera olika sätt. 

En del kommuner har inte svarat alls vilket har krävt många påminnelser både per 
telefon och per mail. Andra kommuner har lämnat ofullständig information. Detta har 
berott på att de ibland inte haft någon samlad information angående verken eller att 

det är flera olika personer och avdelningar inblandade. Det har tagit mycket tid i 
anspråk att samla in den information som vi har fått in.  
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7 Slutsatser 
Det finns ett behov av kartläggning av vindkraft i Västra Götaland. Kommunerna har 
olika beredskap på anstormningen av ansökningar för vindkraftverk. Det innebär att 

man har olika strategier för hur man för statistik på detta område. Många kommuner 
är mitt uppe i sitt arbete med vindbruksplaner och har därför inte haft möjlighet att 
lämna fullständig information till oss. I och med arbetet med vindbruksplaner så 

avvaktar de med att lämna beslut på ansökningarna. Vi kan alltså inte hävda att denna 
rapport är heltäckande för regionen.  

En samordning av registren med en komplettering av bland annat 

fastighetsbeteckningar, koordinater och någon form av registreringsnummer 
underlättar för alla som söker information om vindkraftverken.  

Enligt vår undersökning finns det 287 befintliga vindkraftverk i Västra Götaland. Det 

kan jämföras med Energimyndighetens sammanställning från 2008, då det fanns 258 
stycken. Så bara från förra året har det ökat med mer än 10 % fram till idag, trots 
saknad statistik från två kommuner. Till de 287 befintliga verken kommer ett 20-tal 

från Göteborg och Grästorp som vi ännu bara har fått preliminära muntliga uppgifter 
på. Med dessa medräknande skulle man komma upp i en summa på över 300 
befintliga verk i länet. Uppgifter på dessa verk kommer att komma in så fort 

kommunerna har sammanställt dem och listan kan då korrigeras. 

Antalet planerade verk är cirka 1450 stycken. Då får man ta med i beräkningen att vi 
inte har fått uppgifter från alla kommuner. Man kan konstatera att vindkraften är på 

frammarsch i Västra Götaland! 
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A. Brevet till kommunerna 
 

 

 

 

Begäran om uppgifter om befintliga och planerade vindkraftverk 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som går på lantmäteriingenjörsutbildningen på Högskolan Väst i Trollhättan. 
Vi avslutar nu vår utbildning med att göra ett examensarbete åt Länsstyrelsen om vindkraft och 
GIS. 
 
Arbetet ska leda till en analys av vindkraftutbyggnaden och en GIS-applikation där allmänheten 
kan se vilka vindkraftverk som finns och är på gång. Denna kartläggning är i linje med det nya 
EU-direktivet INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe 2007), då man vill öka 
tillgängligheten av geografisk information för allmänheten och även mellan myndigheter. 
 
Arbetet utförs i samarbete med Energimyndighetens kartläggning av vindkraftsbeståndet i hela 
Sverige. Vi efterfrågar dock ytterligare information för att kunna göra en djupare analys. Bland 
annat behöver vi fastighetsbeteckning på varje enskilt verk för att kunna kvalitetssäkra 
koordinaterna. Vi kommer att sammanställa materialet till Energimyndigheten varför Ni endast 
behöver svara på vår förfrågan. 
 
De uppgifter vi behöver är: 

− Koordinater för varje enskilt verk. 
− Fastigheternas namn 
− Faktauppgifter om vindkraftverken 
− Uppgifter om ansökan, fattade beslut, m.m. 

(se blanketten) 
 
Det är av vikt att vi får in snabbt svar på denna förfrågan. Därför är vi tacksamma om ni har 
möjlighet att skicka in dem senast 30/4. 
Den korta tidsramen är för att vi ska ha möjlighet att hinna kartlägga materialet och 
sammanställa det till ett GIS-material inom tidsramen för examensarbetet och inom 
Energimyndighetens tidsram. 
 
Vi vill på förhand tacka er för hjälpen med detta.  
                                                                                     
Hälsningar                                                                                  
 
Christina Odby                 tel. 0708-214259 
Margaretha Tobiasson     tel. 0730-767121 
 
                                                                                                 
 

Besöksadress: 
 

Telefon/Fax: 
031-60 50 00 
(växel) 
 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragota
land 

E-post: 
christina.odby@lansstyrelsen.se 
margaretha.tobiasson@lansstyrelsen.se  
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Hur ni skickar in uppgifterna: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om ni har ett färdigt GIS-skikt, ”excelark” eller databas med begärda 
uppgifter är det enklast om ni skickar det 
 
 

alternativt: 
 

Har ni inte ett färdigt GIS-skikt fyll i den bifogade blanketten, en för varje 
etablering och skicka in svaren elektroniskt med e-mail till oss. 
 
 

alternativt: 
 
Skicka in kopia på ansökningshandling för varje etablering  
(i sin helhet eller med de sidor där de efterfrågade uppgifterna finns) 
 
 
 
 
 
 
Adress: 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Miljöskyddsenheten 
462 82  Vänersborg 
 
Mailadress: 
christina.odby@lansstyrelsen.se 
margaretha.tobiasson@lansstyrelsen.se 
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Blankett för en etablering av vindkraftverk (grupp eller enskilt verk) 
 

Kommun:  

Ansvarig för inlämnad uppgift:  

Datum för inlämnad uppgift:  

Telefon:  

e-mail:  

 

Etablerings namn:  

Totalhöjd (m) :  

Navhöjd (m) :  

Rotordiameter (m) :  

Effekt (MW) :  

Årsproduktion (GWh) :  

 

 Datum 

1. Ansökt om förhandsbesked / bygglov  

2. Beslut om förhandsbesked / bygglov  

3. Anmälan enligt Miljöbalken inlämnad  

4. Positivt beslut lämnat med anledning av anmälan  

5. Samråd påbörjat inför ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken  

6. Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken inlämnad  

7. Tillstånd enligt Miljöbalken meddelat  

8. Avslag och förbud meddelat  

9. Under byggnation  

10. Uppfört  

11. Taget ur drift  

12. Nedmonterat  

 
 

Referenssystem för koordinaterna (t.ex. RT90 2.5 gon V ): 

Fastighetens namn :  Vindkraftverkets x-koordinat Vindkraftsverkets y-koordinat 

   

   

   

   

   

   

   
 
 

Bifoga gärna kopia på karta över etableringen 
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B. Sammanställning av befintliga och planerade 
vindkraftverk 

Kommun Antal plan verk Effekt min Effekt max Antal bef verk Effekt 
Ale 25 48,05 72,05 0 0,00 
Alingsås 40 80,00 120,00 1 0,80 
Bengtsfors 0 0,00 0,00 0 0,00 
Bollebygd 5 10,00 15,00 0 0,00 
Borås 2 2,50 4,00 0 0,00 
Dals Ed 25 87,50 87,50 0 0,00 
Essunga 5 8,85 20,85 4 6,00 
Falköping 25 40,07 44,87 30 24,85 
Färgelanda 31 62,00 86,00 0 0,00 
Grästorp 82 125,00 305,00 8 0,00 
Gullspång 123 252,75 552,00 1 0,75 
Göteborg 62 0,00 0,00 12 0,00 
Götene 13 25,15 25,15 19 16,33 
Herrljunga 3 6,90 6,90 0 0,00 
Hjo 42 82,50 85,50 18 21,38 
Härryda 0 0,00 0,00 0 0,00 
Karlsborg 44 89,00 148,00 4 0,60 
Kungälv 9 16,15 17,85 0 0,00 
Lerum 11 17,86 24,86 0 0,00 
Lidköping 60 122,94 129,94 21 17,90 
Lilla Edet 53 115,00 159,00 1 0,80 
Lysekil 4 7,70 7,70 11 11,34 
Mariestad 14 31,00 31,00 2 0,83 
Mark 36 78,80 96,80 1 1,00 
Mellerud 34 103,00 111,00 26 26,69 
Munkedal 46 98,05 102,05 3 2,45 
Mölndal 1 0,85 0,85 0 0,00 
Orust 3 6,00 9,00 3 1,45 
Partille 0 0,00 0,00 0 0,00 
Skara 54 120,35 120,35 13 13,11 
Skövde 6 12,00 15,00 8 4,30 
Sotenäs 0 0,00 0,00 3 1,10 
Stenungsund 12 22,87 27,37 7 2,75 
Strömstad 30 87,00 87,00 1 0,75 
Svenljunga 27 59,00 59,00 0 0,00 
Tanum 169 360,50 433,50 48 55,73 
Tibro 41 81,00 119,00 0 0,00 
Tidaholm 42 105,50 109,50 3 1,85 
Tjörn 10 13,12 13,12 5 1,75 
Tranemo 1 2,00 3,00 0 0,00 
Trollhättan 3 4,80 7,80 4 0,90 
Töreboda 54 93,53 131,53 5 3,17 
Uddevalla 62 65,50 69,00 1 0,85 
Ulricehamn 28 56,00 84,00 1 0,23 
Vara 60 112,14 121,84 29 31,55 
Vårgårda 1 2,00 3,00 3 0,87 
Vänersborg 14 42,00 56,00 6 3,80 
Åmål 38 76,00 112,00 4 1,25 
Öckerö 0 0,00 0,00 1 0,66 
  1442 2832,92 3834,87 287 257,76 
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D. Installerad och planerad effekt i MW 
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E. Preliminär karta över vindkraftsbeståndet i 
Västra Götaland 
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F. Karta över vindkraftsbeståndet i Vara 
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