
Sammanfattning workshop (grupp 2) – Kraftsamling Vindkraft: Östergötland - 

Södermanland  

 

Utmaningar kopplad till vindkraft 

1. Utmaningar kring artskydd/Djurliv 

o Väga djurliv mot klimatkris 

o Population vs. Individ skydd 

o Implementering och efterlevnad  

o Avvägning av artskydd/djurliv mot andra intressen 

 

2. Utmaningar kring beslutfattare myndigheter 

o Lång tillståndsprocess 

o Tolkningen av direktiv olika inom olika länsstyrelser 

o Kommunala vetot om vindkraftsetablering 

o Samrådsprocess fungerar ej och kan tillkomma nya problem lång senare 

o Staten och riksdags lagar/förordningar borde minimera hinder 

o Brist av kunskap 

o Beslut baseras på enskilda myndighetsexperts åsikt 

 

3. Utmaningar kring övriga intressen  

o Försvarsmaktens bestämmanderätt över makarealer/stoppområden 

o Närboende och fritidsboende som vill inte se vindkraftverk på landsbygden 

o Nya krav har införts i nya ansökningar av linjekoncessioner (elledningar) 

  

Möjliga lösningar kopplad till vindkraft 

1. Möjliga lösningar artskydd/djurliv 

o Artskyddsdirektivet får inte bli ett individ skydd men skydd för art  

o Ökad tydlighet från staten om prioritering olika intressen mot artskydd (t.ex. 

försvarsintressen, klimat/förnybar energi) 

o Noggrann inventering av naturvärden som underlag för en trovärdig 

miljökonsekvensbeskrivning 

o Beslut ska baseras i forskning och fakta  

 

2. Möjliga lösningar - utmaningar kring beslutfattare myndigheter 

o Skapa bättre samarbete atmosfär mellan sökande och myndigheterna 

o Sträva att förkorta handläggningstid hos olika myndigheter  

o Diskutera vindkraft i dagordning. Kan diskuteras i kommun/LST nuvarande dialog 

arena t.ex. miljö- och klimatråd, eller skapa en samverkansgrupp som kan diskutera 

vindkraftsfrågor. 

o Uppdatera/skapa ett tillägg till kommuns översiktsplan gällande vindkraft om det 

saknas 

o Tydligare riktlinjer från kommuner/LST när det gäller miljömål. 

o Informationssamling och spridning. Informationskampanjer (kanske från 

Energimyndigheten) kring vindkraft, lösning för 100% förnybart i Sverige. Information 



kan ge ett bättre underlag för beslutfattare och tjänstemän. Viktigt att alla 

involverade i processen har samma kunskap bas. 

 

3. Möjliga lösningar - Utmaningar kring övriga intressen 

o Linjekoncessioner är ofta en förutsättning för anslutning av vindkraft. Förkorta och 

förenkla koncessionsprocessen. 

o Tidig kontakt och med lokalt befolkningen. Ta formella och informella diskussionen 

med dem över fika, osv.   

o Ekonomisk ersättning (t.ex. byggdepeng) 

 

 

 

 

 


