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SAMMANFATTNING
Sverige arbetar idag med att minska landets negativa miljöpåverkan och beroendet 
av fossil energi. Som ett led i detta har miljö- och energipolitiska mål satts upp, där 
ett av målen är att 50 procent av den svenska energin ska vara förnyelsebar år 2020. 

Regeringen framhåller att vindkraften har förutsättningar att bli en stor och  betydelsefull 
energikälla i framtiden. För att stimulera utbyggnaden av vindkraft har regeringen 
beslutat om en planeringsram för vindkraften på 30 TWh år 2020, varav 20 TWh på 
land och 10 TWh till havs. Att särskilda satsningar görs på havsbaserad vindkraft beror 

vindkraftsanläggningar på långt håll och berör därför väldigt många människors 
livsmiljöer. Det är denna problematik som uppsatsen handlar om – vilka intressen som 
ska värdesättas och väga tyngst vid planering och tillståndsgivning av havsbaserad 
vindkraft. 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs av diskussionen kring styrningen av 
markanvändning och miljö som förs av Emmelin och Lerman (2006). Författarna talar 
om två paradigm, miljöparadigmet och planparadigmet, som är delvis svårförenliga i 
avseende av styrning och beslutsprocess. De teoretiska utgångspunkterna analyseras 
och diskuteras utifrån studiens resultat för att lyfta detta till en mer generell nivå.

Undersökningen i uppsatsen bygger på en studie av två fall där havsbaserad vindkraft 
planeras. Det som undersöks är hur nationella mål gällande en utbyggnad av vindkraft 
vägs mot lokala, enskilda intressen i de studerade projekten. I de projekt som undersökts 

samt enskilda personer och föreningar som haft synpunkter på projektens påverkan. 
Dessa gällde främst förändringen på landskapsbilden, minskade fastighetsvärden 
och störande ljud och ljussignaler. Den genomförda analysen visar att trots att 
många berörda enskilda intressen överklagat Mark- och miljödomstolens dom om 
miljötillstånd så har de nationella intressena vägt tyngre. Att det ena studerade fallet 
prövats i Högsta domstolen bidrar med en intressant aspekt, då denna dom kommer 
att vara vägledande och väga tungt vid framtida prövningar av liknande fall.

NYCKELORD: förnyelsebara energisystem, vindkraft till havs, miljöparadigm, 
planparadigm.
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LÄSANVISNINGAR

1. INLEDNING
Inledningsvis följer en kort introduktion till det ämne som uppsatsen behandlar. 
Därefter presenteras uppsatsens syfte, problemformulering och frågeställningar och 
slutligen redovisas vilka avgränsningar som gjorts under arbetets gång.
 
2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
I avsnittet beskrivs det teoretiska perspektiv som tillämpats i uppsatsarbetet. De 
teoretiska utgångspunkterna används sedan för att analysera och tolka fallstudiens 
resultat.

3. FORSKNINGSDESIGN & METOD
Här beskrivs de verktyg som används i uppsatsarbetet för att svara på den övergripande 
forskningsfrågan. Det förs en diskussion kring fördelar och nackdelar kring respektive 
verktyg samt en motivering till de verktyg som valts.

4. OMRÅDESÖVERSIKT
Avsnittet inleds med en sammanställning av tidigare forskning inom ämnet. Det följs 
sedan av en beskrivning av relevanta aktörer samt en beskrivning av hur processen för 
en vindkraftsetablering kan se ut från plan till miljötillstånd. 

5. RESULTAT AV FALLSTUDIE
I detta avsnitt redovisas fallstudiens resultat. Vid fallstudiens genomförande har en 
kvalitativ innehållsanalys gjorts för att samla in relevant data.

6. ANALYS
I avsnittet analyseras fallstudiens resultat genom att de studerade fallen jämförs med 
varandra och utifrån områdesöversikten

7. SLUTSATS & DISKUSSION
I den avslutande delen diskuteras de slutsatser som kan dras utifrån uppsatsens 
analys. Slutligen förs ett resonemang med syfte att knyta an till det teoretiska 
perspektivet och uppsatsens problemformulering. 
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1.1 BAKGRUND
Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna i vår tid och det är en av 
de högst prioriterade miljöfrågorna i politiken just nu. Sverige har tillsammans med 
andra länder ett gemensamt ansvar att hantera dessa stundande förändringar 
och den svenska klimatpolitiken har under de senare åren utvecklats mot ett 
starkare internationellt samarbete. För att kunna hantera de utmaningar som 
klimatförändringarna medför krävs en ambitiös och sammanhållen klimat- och 
energipolitik såväl internationellt som i Sverige. Sverige arbetar med att försöka 
minska landets negativa miljöpåverkan, genom att bland annat försöka minska 
beroendet av fossil energi. De Svenska klimat- och energipolitiska mål som satts 
upp till 2020 lyder på följande sätt:
 
- Minst 50 procent av den svenska energin ska vara förnybar
- Utsläppen av växthusgaser i Sverige reducerats med 40 procent jämfört med år 1990

De målsättningar som beskrivs ovan är delmål i det långsiktiga miljökvalitetsmålet 
”Begränsad miljöpåverkan”. Genom att arbeta för en utbyggnad av förnyelsebara 
energikällor, så som exempelvis vindkraft, vattenkraft och solenergi, kan Sverige minska 
sitt beroende av fossil energi och minska utsläppen av växthusgaser (Regeringen 
2014a). Regeringen framhåller att vindkraften har förutsättningar att bli en stor och 
viktig förnyelsebar energikälla. År 2009 beslutade regeringen om en planeringsram 
för vindkraften på 30 TWh år 2020, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. 
Syftet med att sätta upp en planeringsram för vindkraft var delvis att synliggöra 
vindkraftsintresset inom den fysiska planeringen. Regeringen betonar vikten av 
att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt arbetar för förbättrade 
planeringsförutsättningar för vindkraften så att elproduktionen blir lokalt förankrad 
och långsiktigt hållbar (Regeringen 2015). Det sker även särskilda satsningar för 
havsbaserad vindkraft. Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram 
förslag på hur stöd för att stimulera vindkraften till havs kan utformas. Regeringen 
menar att de ser fördelar med just havsbaserad vindkraft eftersom det genererar 
en jämnare elproduktion. En sådan utveckling kan vara särskilt viktig i södra Sverige, 

vilket ger en sådan utbyggnad förutsättningar för en betydande energiproduktion. 
Samtidigt har storskaliga vindkraftsanläggningar till havs en stor visuell påverkan och 
påverkar således ett stort antal människor (Boverket 2010: 7). 

Att vindkraften förläggs till havs har av politiker och tjänstemän ansetts vara en fördel 

kan undvikas. Havsbaserad vindkraft ses i sammanhanget som en strategi för att 

kan uppfattas som minst lika påtaglig som den på land (Waldo & Klintman 2010: 20, 
70). Vindkraftsetableringar till havs ses av allmänheten ofta som ett hot mot lokala 
naturvärden och ett onaturligt inslag i landskapsbilden som förstör upplevelsen av en 
fri horisont och den känsla av ro som en sådan vy kan skapa (Waldo & Klintman 2010: 
7, 20)

1. INLEDNING
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1.2 SYFTE
Syftet med arbetet är att studera två fall där havsbaserad vindkraft planerats för att 
undersöka på vilket sätt nationellt uppsatta mål gällande miljöfrågor vägs mot andra 
intressen inom denna process. Centralt är att undersöka hur olika intressen, i det 
här fallet förnyelsebara energisystem och enskilda intressen, värdesätts och vägs mot 
varandra i sådana fall. 

1.3 PROBLEMFORMULERING
Att hantera klimatförändringarna ställer krav på ökad användning av förnyelsebara 

att etablera vindkraften till havs gentemot på land, som tidigare nämnt, exmpelvis 

vindkraftsanläggningar till havs en större visuell påverkan än de på land, vilket leder 

energi i den svenska elproduktionen, där en storskalig vindkraftsanläggning kan 
utgöra ett steg närmre ett uppfyllande av dessa nationella mål. Samtidigt har en 
sådan anläggning en stor påverkan på det omkringliggande landskapet och således 
livsmiljön för ett stort antal människor. Det uppstår då en komplicerad situation kring 
vilka intressen som ska anses vara mest angelägna. Antingen att bibehålla den livsmiljö 
som invånarna värdesätter eller att tillåta en förändring av landskapsbilden. Den 
övergripande problemställning som arbetet syftar till att utreda är således följande:

- Hur vägs nationella miljömål mot lokala intressen vid planering av havsbaserad 
vindkraft?

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR
De frågeställningar som presenteras nedan är ett försök till att konkretisera den 
övergripande forskningsfråga som framställs i föregående avsnitt. Genom att 
besvara frågeställningarna är förhoppningen att nå ett steg närmre ett svar på 
problemformuleringen. De frågeställningar som utarbetats lyder på följande sätt:

- Hur beaktas etableringen av vindkraft till havs i den kommunala planeringen?
- Hur har dialogen med berörda aktörer hanterats?

- Vilka intressen har fått genomslag?

1.5 AVGRÄNSNINGAR
Med anledning av arbetets omfattning har studien avgränsats till att undersöka två fall. 
Att undersöka ytterligare fall hade sannolikt varit positivt för studiens resultat, genom 
att minska risken för att generalisera allt för stort utifrån enskilda fall. En avgränsning 

1. INLEDNING
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som gjordes när projekt till fallstudien skulle väljas ut, var att endast söka efter fall 
inom Sveriges gränser. Detta för att undvika komplicerande aspekter så som länders 
olika lagstiftning. Studien avgränsades även till att undersöka vindkraft till havs, och 
behandlar således inte landbaserad vindkraft. Att landbaserad vindkraft valdes bort 
beror bland annat på att havsbaserad vindkraft blivit allt mer aktuell under senare år 
och regeringen har till och med gjort särskilda satsningar för att stimulera en sådan 
utbyggnad. Dessutom observerades två högaktuella fall av havsbaserad vindkraft i 
närområdet som väckte stort intresse hos författaren. Båda de fall som studeras är 
planerade i Hanöbukten i Skåne och Blekinge län. Det hade kunnat vara intressant att 
studera ett fall någon annan stans i Sverige, men i denna uppsats ansågs det vara mer 
intressant att jämföra utfallet av två projekt med så pass lika förutsättningar.
 
Ytterligare avgränsningar i arbetet har varit att inte göra någon djupdykning i det 
svenska riksintressesystemet eller den fysiska riksplaneringen. En sådan fördjupning 

uppstår mellan vindkraftsetableringar och Försvarsmakten. Eftersom uppsatsens 
syfte varit att undersöka avvägningen mellan det nationella intresset att bygga ut 
förnyelsebara energisystem och lokala intressen, så har uppsatsen avgränsats från 
en sådan fördjupning. Det kan däremot vara ett intressant ämne att undersöka i ett 
framtida uppsatsarbete.
 
Med anledning av tidsaspekten för detta arbete har inga intervjuer med berörda 
invånare genomförts, utan baseras på det som framkommit under samråd och 

representerar de berörda aktörernas åsikter i respektive fall. Däremot behöver denna 
aspekt inte anses avgörande för uppsatsen resultat, då det inte förändrar vilka intressen 
som har värdesatts och fått genomslag i tillståndsprocessen.

I arbetet beskrivs de Svenska klimat- och energipolitiska mål som satts upp för att 
hantera klimatförändringar. Det talas även om vindkraft som förnyelsebar energikälla. 
Däremot förs inte något närmre resonemang kring hållbarhetsaspekter eller 
begreppet hållbar utveckling. Ytterligare en avgränsning som gjorts är att arbetet inte 
behandlar förutsättningarna att ansluta vindkraftens elproduktion till det nationella 
elnätet. Sådana förutsättningar är betydelsefulla att beakta vid lokalisering av stora 
vindkraftsanläggningar, men ansågs inte relevant att studera med tanke på uppsatsens 
syfte.

1. INLEDNING
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2.1 INLEDNING
Emmelin och Lerman talar om två olika paradigm, miljöparadigmet och planparadigmet, 

delvis svårförenliga i praktiken (Emmelin & Lerman 2006: 1-2). Begreppet paradigm 
infördes av Thomas Kuhn, och kan beskrivas som en ram inom vilken olika vetenskaper 
bedrivs. I Kuhns teori om paradigm sker det inom vetenskapen inte enbart en stegvis 
utveckling, utan avbryts tidvis av vetenskapsteoretiska revolutioner vilka ger upphov 
till paradigmskiften. I Kuhns teori så avlöser olika paradigm varandra, och kan således 
inte existera samtidigt (Brante 2015). Denna teori skiljer sig därför från den teoriram 
som Emmelin och Lerman diskuterar, där två olika paradigm existerar parallellt.

2.2 MILJÖPARADIGM
Det miljöparadigm som Emmelin och Lerman (2006) beskriver utgår från ett 
naturvetenskapligt perspektiv på den fysiska planeringen. Utgångspunkten inom 
detta paradigm är att det med hjälp av vetenskapliga metoder går att besluta om vad 
”naturen tål” och således hur mark och vatten ska hushållas (Emmelin och Lerman 2006: 
3). Inom miljöparadigmet anses beslut som vilar på en vetenskaplig grund legitima 
och expertkunskap är betydande för att avgöra vad som är en acceptabel respektive 
oacceptabel skada på miljön. Politiken blir således underordnad det vetenskapliga 
förhållningssättet eftersom vetenskapen alltid väger tyngre vid beslutsfattande. 
Planeringen blir inom paradigmet en centralstyrd process där experter genom 
kalkylerande, rationella processer avgör ramarna för vad som anses vara en hållbar 
utveckling (Emmelin & Lerman: 23-25). Inom miljöparadigmet är det den ekologiska 
hållbarhetsaspekten som är central, och för att uppnå en sådan hållbarhet sätts 
parametrar upp som ska eftersträvas i den fysiska planeringen. Utgångspunkterna i 
miljöparadigmet kan liknas vid de i miljöbalken, där det centrala är att skydda hälsa 
och miljö. Författarna menar att miljökonsekvensbeskrivningen är en konkretisering av 
miljöparadigmet, då denna process vilar på just ett sådant tankesätt – att det genom 
en miljökonsekvensbeskrivning går att avgöra vilken utveckling som är acceptabel för 
miljön (Emmelin & Lerman 2006: 12-19).

2.3 PLANPARADIGM
Planparadigmet däremot utgår från att planeringsbeslut ska vila på en avvägning 
mellan olika, i många fall oförenliga intressen, vilket kan kopplas till utgångspunkterna 

metoder går att avgöra den bästa lösningen, utan besluten blir här legitima om 
de föregås av en process där det funnits möjlighet till insyn och påverkan och där 
relevanta intressen fått komma till tals (Emmelin & Lerman 2006: 2-3). Planeringen 

är nöjda med. Förhoppningen att konsensus kan uppnås tyder på en strävan efter 
kommunikativa planeringsideal inom planparadigmet. Centralt inom paradigmet 
är att planeringen styrs utav politikens ambitioner och vilar på den representativa 
demokratins församlingsbeslut. Författarna menar att det inom paradigmet betonas 
att planering av mark och miljö är lämpad att ske på en kommunal nivå, och således 
blir det kommunala planmonopolet ett viktigt instrument (Emmelin & Lerman 2006: 
14-16).

2. TEORETISKA PERSPEKTIV
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2.4 KONFLIKT MELLAN PARADIGM
Emmelin och Ler
beskrivna paradigmen, vilket medför att de kan anses vara svårförenliga. En central 

med miljöparadigmets centralstyrning och planparadigmet lokalstyrning. En 

beslutsprocesserna inom miljöparadigmet i motsats till att det inom planparadigmet 

tidigare beskrivits, där det tydligt visualiseras att paradigmen ligger långt ifrån 
varandra i avseendena styrning och beslutsfattande (Emmelin & Lerman 2006: 15). 

förhållande till plan- och bygglagen och den fysiska planeringen. En uppfattning är 

annan är att planeringen har ett helhetsperspektiv inom vilket miljöbalken avgör de 
planerade projektens tillåtlighet (Emmelin & Lerman 2006: 29). 

KALKYLERANDE KOMMUNIKATIV

CENTRAL

LOKAL

 ”expertkultur”
”miljövårdens paradigm”

lokalt planmonopol,
deliberativ planeringsideologi

Figur 1. Paradigm. 
Figuren syftar till att åskådliggöra paradigmens olikheter 
i styrning och beslutsfattande (Emmelin & Lerman 2006: 
15).
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3.1 FALLSTUDIE
Den forskningsdesign som tillämpas i kandidatarbetet är fallstudie, vilket innebär att 
ett fåtal fall studeras på en djupare nivå. Forskningsdesignen tillämpas för att man 
genom att studera det enskilda, kunna komma till insikt om det generella. Det är 
en vanligt förekommande forskningsdesign vid mindre arbeten, då en sådan strategi 
kan ger möjlighet till en djupare förståelse än vad som hade varit möjlig att uppnå 
i samma arbete genom en massundersökning (Denscombe 2009: 59-60). Fallstudie 
har valts som forskningsdesign för uppsatsarbetet utifrån arbetets tidsramar och 
omfattning. Detta eftersom fallstudien möjliggör en djupare analys av de utvalda 

Syftet med att tillämpa denna forskningsdesign i uppsatsarbetet har varit att genom 
en analys av de två studerade projekten lyfta fram likheter och skillnader, för att belysa 
det generella.
 
I denna fallstudie har två projekt av havsbaserad vindkraft studerats och analyserats, 

inte landbaserad, beror på det som nämndes i avgränsningsavsnittet - att fenomenet 
blivit allt mer aktuellt de senaste åren och särskilda satsningar har skett på nationell nivå 
för att stimulera en sådan utbyggnad. När projekt till fallstudien valdes ut koncentrerades 
sökningen till projekt inom Sveriges gränser, för att undvika försvårande faktorer som 
exempelvis att lagstiftningen skiljer sig åt från land till land. De utvalda projekten är 
båda planerade i Hanöbukten i Skåne och Blekinge län. Att välja två fall med så pass lika 
förutsättningar ansågs vara en intressant faktor i uppsatsen, men det kunde även varit 
intressant att studera ett vindkraftsprojekt någon annan stans i Sverige. Denscombe 

fallstudie, eftersom det kan ge ett säkrare resultat. Kritik kan därför riktas mot att det i 
uppsatsarbetet endast använts en metod, och att forskningsdesignens fördelar således 
inte utnyttjats fullt ut. Att bara en metod tillämpats beror på uppsatsens begränsningar 
i omfattning och tid.

3.1.1 FÖRDELAR OCH NACKDELAR
elar med att använda sig av en fallstudiedesign vid 

forskningsarbeten av mindre skala. Detta genom att det ger forskaren större möjlighet 
att uppnå en djupare förståelse om ett fenomen, gentemot om en massundersökning 
genomförts (Denscombe 2009: 59-60). Ytterligare en fördel är att forskningsdesignen 

62). Kritik som riktats mot den tillämpade forskningsdesignen är att en sådan strategi 
kan ge upphov för grova generaliseringar utifrån enskilda fall. Ytterligare kritik mot 
fallstudie som forskningsdesign är att de ofta inte är tillräckligt systematisk genomförda, 
vilket ger upphov det svårigheter att kunna genomföra samma studie igen och uppnå 
samma resultat. Det är därför av stor vikt att noggrant beskriva genomförandet av 
fallstudien steg för steg (Denscombe 2009: 68, 72).

3.2 KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS
Den forskningsmetod som används för samla in data för att besvara frågeställningarna 
och problemformuleringen är en kvalitativ innehållsanalys av skriftliga dokument. 

3. FORSKNINGSDESIGN & METOD
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Den kvalitativa innehållsanalysen har i uppsatsen använts för att samla in data i 
fallstudien, och detta resultat redovisas i avsnittet ”Resultat av fallstudie”. En kvalitativ 
innehållsanalys är en av de vanligaste metoderna för att analysera innehållet i olika 
former av kvalitativa dokument (Bryman 2008: 505). Genom att forskaren gör en 
systematisk genomgång av dokumenten kan delar som är relevanta för forskningen 
väljas ut och analyseras. Urvalet av relevant data baseras med utgångspunkt i 
forskningens problemformulering samt frågeställningar (Grønmo 2006: 191). I de 
kvalitativa dokumenten undersöks sedan bland annat vad som i texterna framställs 
som relevant, vilka värderingar som förekommer samt hur olika aspekter relaterar till 
varandra (Denscombe 2009: 307 - 309). Analysmetoden som beskrivits ovan är förenlig 
med den valda forskningsdesignen och ansågs lämplig att tillämpa i uppsatsen då 
metoden möjliggör att hitta mönster och samband i kvalitativa dokument. Utifrån dessa 
aspekter ansågs metoden vara lämplig för att nå ett svar på uppsatsen frågeställningar 
och problemformulering.

Som tidigare nämnt har den kvalitativa innehållsanalysen använts som metod för att 
samla in data i fallstudien. Innehållsanalysen har utgått från kommunala strategiska 
dokument gällande vindkraft samt dokument från tillståndsprövningen i respektive 
fall. De dokument från tillståndsprövningarna som studerats är domslut, protokoll 
och yttrande från Mark- och miljödomstolen, Mark- och miljööverdomstolen och 
Högsta domstolen. De kommunala strategiska dokumenten har analyserats för att 
ta reda på vilket sätt den havsbaserade vindkraften har behandlats i den kommunala 
översiktsplanen i respektive fall. En sådan undersökning syftar till att belysa hur 
de berörda kommunerna ställt sig till vindkraftsprojekten, samt undersöka hur 
medborgarnas möjlighet till insyn och påverkan sett ut på denna nivå. Skälet till att 
analysera domstolsdokumenten från respektive fall har varit att undersöka dels vilka 

intressen som fått genomslag i tillståndsprocessen. En analys av sådana aspekter 
syftar till att undersöka hur avvägningen mellan olika intressen gått till under 
tillståndsprövningen samt vilka intressen som slutligen vägt tyngst. 

3.2.1 FÖRDELAR OCH NACKDELAR
En fördel med att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys som metod är att metoden 

dolda innebörder i de texter som analyseras, genom att själva texten innehåller ledtrådar 
om ett sådant budskap. Däremot är det svårare att upptäcka underförstådda meningar, 
exempelvis där budskapet bygger på något som inte uttrycks i texten, med hjälp 
av en sådan metod (Denscombe 2009: 307-309). Ytterligare nackdelar med kvalitativ 
innehållsanalys som metod är att metoden allt som oftast innebär att forskaren gör 
en tolkning av datan, vilket kan skapa svårigheter då analysen och forskningsresultatet 
därmed påverkas av forskaren. Det kan även uppstå en problematik genom att det 
inte alltid framgår tydligt hur forskaren gått tillväga i analysen eller kommit fram till 
slutsatserna (Bryman 2008: 370).
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3.3 KÄLLKRITIK
I uppsatsarbetet används olika typer av skriftliga källor. Dels har skriftliga källor i 
form av forskning använts, och dels används kommunala strategiska dokument 
samt myndighetsdokument i form av handböcker och studier. Olika typer av skrifter 
och dokument kan ha olika grader av vetenskaplighet. För att säkerställa graden av 
vetenskaplighet har primärkällor prioriterats framför sekundärkällor, samt texter som 
innehåller källhänvisningar. Aspekter som har påverkat urvalet av de skriftliga källorna 
har bland annat varit att beakta författaren till texten, syftet med den och om den 
framställs objektivt. Eftersom inga intervjuer med berörda aktörer har genomförts, 
så har denna information tillhandahållits genom samråds- och domstolshandlingar. 

berördas åsikter i respektive fall.
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4.1 TIDIGARE FORSKNING
I följande avsnitt diskuteras forskning som rör planering och utbyggnad av vindkraft i 
Sverige. I den första delen lyfts hur intresset för etablering av vindkraft förändrats från 
70-talet fram till idag samt resonemang kring vad som föranlett denna förändring. 
Den övergripande historiska förankringen syftar till att underlätta förståelsen för de 

behandlas bland annat hur planeringen av vindkraft genomförs i Sverige samt den 
problematik som uppstår vid planering av vindkraftsutbyggnad. Den forskning som 
diskuteras i detta avsnitt kommer att ytterligare diskuteras i analys- och diskussionsdelen 
och ställas i förhållande till studiens resultat.

4.1.1 VINDKRAFTENS FRAMVÄXT I SVERIGE
I avhandlingen ”Vindkraft i Dalarna – från acceptans och lokalisering till planering och 
eftertanke” beskriver Mattias Gradén att intresset för etablering av vindkraft ökade 

decennier tillbaka. Då kärnkraften kom att kritiseras under 70-talet växte sig debatten 
om alternativa förnybara energiformer sig starkare, och vindkraften blev ett högaktuellt 

etablerades kom andelen vindkraft i den svenska energiproduktionen att vara fortsatt 
låg under många år framöver (Gradén 2011: 9). Inga Carlman uppmärksammar 
svårigheter med vindkraftens genomslag under denna tid i avhandlingen ” Blåsningen: 
svensk vindkraft 1973 till 1990”. Carlman lyfter att den marginella ökningen kom 
att bero på att förespråkare av vindkraften i detta skede fortfarande var få, och 
likaså fanns inga intentioner från vare sig politikerna eller kraftbolagen att stödja 
utveckling och etablering av vindkraftsanläggningar. Sverige hade tekniskt sett goda 
förutsättningar för en ökad andel vindkraft, i hänseende av ekonomi, lagstiftning samt 
lokaliseringsmöjligheter. Däremot menar författaren att politikerna och kraftbolagen 
motarbetade vindkraftens utveckling genom att framhålla vindkraften som ett tekniskt 
experiment och istället förespråka vattenkraft och kärnkraft (Carlman 1990: 88-96).

Den vändning som kom att ske under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet 

medlemskap i EU, klimatavtal och andra internationella krav på sänkta koldioxidutsläpp. 
Dessa ställde krav på Sverige att utöka andelen förnyelsebara energikällor inom landet. 
Genom större tryck på att minska andelen fossila bränslen beslutade regeringen om 
att göra nya satsningar för att frambringa en utbyggnad av förnybara energikällor, där 
vindkraft ansågs ha stor utbyggnadspotential. Regeringens ambition var att stimulera 
etableringen av vindkraft genom att peka ut större områden som särskilt nationellt 
intressanta för vindbruk, bistå med ekonomiskt stöd samt genom ett förändrat regelverk 

stöd för att planera för etablering av vindkraft. Gradén (2011: 10) menar att det tydligt 
går att urskilja att intresset för vindkraft ökat betydligt de senaste åren, då det idag är 
vanligt att vindkraften står för en del, om än en relativt liten andel, av elproduktionen 
på platser där det i början av 2000-talet inte existerade några vindkraftverk alls.
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4.1.2 VINDKRAFT I PLANERINGEN
Regeringens ambition att utveckla andelen vindkraft i Sverige ställer krav på utökad 
planering inom detta område. Gradén (2010: 110 – 111) lyfter att kommunernas intresse 
för att etablera vindkraft ökade i samband med regeringens satsningar som beskrivits 
ovan, men att det sällan låg någon planering som grund till dessa etableringar. Initialt 
förekom vindkraft knappt i den kommunala planeringen, utan tillstånd gavs till etablering 
utifrån goda vindförhållande eller infrastrukturella aspekter. Då nyhetens behag började 
avta formades istället en oro för hur utbyggnaden av vindkraft skulle komma att påverka 
landskapet, i synnerhet då det sällan genomförts några övergripande och långsiktiga 
konsekvensbedömningar i samband med vindkraftsetableringarna. Det ställdes då 
större krav på ett samlat planeringsunderlag som skulle ligga till grund för beslut om 
etableringstillstånd. Gradén menar att det är en stor utmaning för kommunerna att ta 
ställning till vilken typ av planering som ska genomföras – hur, av vem och för vem? 
Är det lämpligaste alternativet en rationell beslutsprocess, en toppstyrd planering där 
planeringsbeslut legitimeras genom att ställas mot uppsatta parametrar och mål? Eller 
är det en kommunikativ beslutsprocess som ska eftersträvas, där lokalbefolkningen 
blir inkluderad i större utsträckning? Gradén (2010: 111-113) menar att politiker och 
tjänstemän gärna refererar till planering som något bra och eftersträvansvärt, men 
inte egentligen närmre förklarar hur den ska gå till. 

Stefan Larsson (2009: 44) lyfter i ”Problematisering av vindkraftens regelverk – en 
pilotstudie” fram en liknande diskussion kring vilken typ av beslutsprocess som bör 
tillämpas vid planering av vindkraft. Författaren menar att valet av beslutsprocess 
hänger samman med en föreliggande inställning om vem som ska tillåtas planera och 
besluta om en vindkraftsutbyggnad, och varför. Författaren framställer att de som vill 
se en snabb utbyggnad av vindkraften troligtvis förespråkar en centralstyrd, rationell 
process där lokala värderingar åsidosätt. De som däremot anser kommunernas makt 
att planera vara viktigare, förespråkar sannolikt men mer lokalstyrd och kommunikativ 
planering.

I ”Wind power planning in three Swedish municipalities” lyfter även Jamil Khan (2003: 
577-578) frågan om hur planeringen av vindkraft bör genomföras. Författaren menar 
att det förefaller vara en stor utmaning att inom den kommunala planeringen göra 
avvägningar mellan olika intressen när det kommer till vindkraftsutbyggnaden. Det 
dilemma som kommunerna står inför handlar om att stimulera utbyggnaden av 
förnybara energikällor, och således underlätta för etableringen av vindkraft, eller 
i större utsträckning värna om de lokala intressena så som landskapsbilden och 
medborgarnas deltagande i beslutsprocessen. Larsson (2009: 43-44) lyfter fram att 
samråden inom plan- och bygglagen och miljöbalken är centrala för allmänhetens 
insyn och deltagande i vindkraftsutbyggnaden. Däremot menar författaren att det är 
oklart vilken faktisk påverkan som allmänheten har möjlighet till under dessa samråd. 
Khan (2003: 577-578) belyser att det kommunala planmonopolet ger kommunerna 
frihet att upprätta egna strategier för hur vindkraftsutbyggnaden i kommunen ska 
hanteras, och att de kommunala planprocesserna ger möjlighet till medborgerlig insyn 
och påverkan. Däremot menar Khan att den lokala makten över planeringen även kan 
skapa en problematik i förhållande till de nationella intentionerna kring utbyggnaden av 

är beroende av uppfattningar hos politiker och tjänstemän i varje enskild kommun, 
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vilket kan ha en positiv eller negativ konsekvens för vindkraftsetableringen. Planering 
av vindkraft kan således variera stort mellan olika kommuner, eftersom inställningen 
till vindkraft varierar från kommun till kommun. Att kommunerna själva styr över 
vindkraftsplaneringen menar Khan kan leda till att de platser som är mest lämpliga ur 
ett nationellt perspektiv inte exploateras. Khan pekar på att om de politiska målen på 
nationell nivå är att få en väl utbyggd vindkraft i Sverige så kan det komma att krävas 
ett samlat grepp kring planering av vindkraft, för att skapa en mer jämlik planering 
kommunerna emellan. 

Även Gradén (2010: 119) talar om att det kan komma att krävas en mer nationell 
styrning av planering av vindkraft. De kommuner som författaren studerat, som initialt 
varit benägna att peka ut stora områden för etablering av vindkraft kunde konstaterats 
blivit allt mer tveksamma till storskalig utbyggnad och det fördes även diskussioner 
kring att stoppa vindkraftsutbyggnaden i vissa områden utpekade som riksintressen 
för vindbruk. Det är med anledning av att kommunerna blivit allt mer restriktiva i sin 
planering av vindkraft som författaren menar att vindkraftsförespråkare eftersträvar en 
nationell styrning i större utsträckning. Gradén lyfter att riksintressen för vindbruk är ett 
sådant verktyg, där det på nationell nivå beslutas om lämpliga områden, utan något 

begränsningar i vindkraftssammanhang då kommunerna sedan 2009 har vetorätt i 
tillståndsfrågan, och således kan fortfarande stoppa en eventuell utbyggnad. Stefan 
Larsson (2014: 76-77) framhåller i ”Law and spatial planning – socio-legal perspectives 
on the development of windpower and 3G mobile infrastructures in Sweden” att 
kommunernas veto i tillståndsfrågan gör vindkraftsprocesserna oförutsägbara. Ett 
sådant veto, menar författaren, kan anses vara en kompromiss i frågan om vem som 
ska bestämma över vindkraftsutbyggnaden. Eftersom det kommunala vetot i någon 
mening begränsar riksintresseverktyget, komplicerar kommunernas vetorätt frågan om 
på vilken nivå beslutsfattande om vindkraften ska ske, på en kommunal eller nationell 
nivå.

I ”Attityder och delaktighet vid etablering av vindkraft till havs” resonerar även Åsa 
Waldo och Mikael Klintman (2010: 73-74) kring ifall planering av vindkraft bör ske 
på en central, nationell nivå eller som i dagsläget på ett mer lokalt plan. Waldo och 
Klintman pekar på att det kan bli svårt att nå de uppsatta målen för andelen vindkraft i 
den svenska elproduktionen utan någon form av centralstyrning, vilket är anledningen 
till att författarna menar att ett sådant styre kan komma att bli oundvikligt i framtiden. 
Däremot medför en styrning på nationell nivå att berörda aktörers möjlighet till 
delaktighet och påverkan inskränks. Det innebär inte enbart inskränkningar för insyn 
och påverkan i planerings- och beslutsprocessen, utan gör det även svårare för 
entreprenörer att involvera berörda aktörer för att skapa lokal acceptans för sina projekt. 
Waldo och Klintman (2010: 70-71) resonerar kring vikten av att involvera medborgare i 
vindkraftsprojekten, vilket de menar har stor betydelse för hur attityderna till projekten 
kommer att se ut i slutändan. Om det funnits möjlighet till insyn och påverkan tidigt 
i processen är det större sannolikhet att berörda medborgare accepterar de nya 
vindkraftsetableringarna. Larsson (2009: 43-44) belyser att om man vill öka takten 
på vindkraftsutbyggnaden i Sverige, så hade det varit betydelsefullt att studera vilken 
typ av planeringsprocesser som leder till god lokal acceptans snarare än att fokusera 
på minska möjligheterna till att överklaga vindkraftsprojekten. Waldo och Klintman 
(2010: 70-71) beskriver att vid utbyggnad av vindkraften är det generellt ett stort antal 
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medborgare som påverkas, vilket medför att sådana etableringar ofta resulterar i 

förändringar av landskapet som vindkraftverk medför, men även negativa inställningar 

producera el på. Trots de negativa attityder till vindkraft som beskrivits lyfter författarna 
att många även har positiva uppfattningar om vindkraft. Det som främst anses vara 
positivt är dels att vindkraft är ett miljövänligt, förnyelsebart energislag och dels att en 
vindkraftsanläggning kan generera många nya arbetstillfällen. 

I ”Vindkraft och landskapsutveckling” analyserar Mikael Jonasson (2008: 40) 
planering och projektering av vindkraft ur ett kommunikativt perspektiv. Författaren 
menar att för att vindkraften ska kunna fortsätta att utvecklas och för att andelen 
vindkraft i den svenska elproduktionen ska kunna öka i framtiden, krävs ett samspel 
mellan lokalbefolkning, kommun, region och stat. Även här lyfts argumentet att en 
vindkraftsetablering kan bidra med positiva aspekter för området genom ett förstärkt 

till en mer positiv inställning till vindkraft hos lokalbefolkningen, men blundar inte för 
att det alltid kommer kvarstå negativa attityder i frågan. Författaren menar att det 

följd av närliggande vindkraftsutbyggnad, och menar att det är av stor vikt att skapa 
en dialog med medborgare och aktörer för att kunna skapa acceptans och stöd för 
vindkraftsprojekten.

planering som är mest lämplig i vindkraftsfrågan. För att vindkraften ska kunna nå 
de uppsatta målen för elproduktionen kan en styrning på nationell nivå anses vara 
nödvändig, till och med oundviklig. Samtidigt är planeringen på lokal nivå av stor vikt 
för möjligheten till insyn och påverkan för berörda medborgare och aktörer. Insyn, 
påverkan och delaktighet har i forskningen visat sig vara viktig för att skapa förankring 
och acceptans, så att planera för vindkraft på en nationell nivå skulle således kunna 
påverka invånarnas inställning till vindkraft negativ. Det förefaller vara en komplicerad 
avvägning, med en lokal styrning uppstår risken att vindkraften inte utvecklas till sin 
fulla kapacitet eftersom utbyggnaden är beroende av de lokala inställningarna till 
vindkraft som råder i respektive kommun. Samtidigt kan en nationell styrning begränsa 
lokalbefolkningens möjlighet till insyn och påverkan, vilket visat sig vara viktigt för att 
skapa acceptans för vindkraftsprojekten.

4.2 VINDKRAFT TILL HAVS
 - FRÅN PLANERING TILL MILJÖTILLSTÅND
För att få insikt i hur processen för planering och projektering av vindkraft till havs 
går till följer i detta avsnitt en introduktion till ämnet. I första delen beskrivs på en 
grundläggande nivå hur det går till vid planering av vindkraft, med fokus på vilka 
aktörer som ansvarar för vad. Den senare delen syftar till att närmre förklara hur 
processen för en vindkraftsetablering till havs ser ut, från idé till miljötillstånd. Avsnittet 
syftar till att bidra med en förförståelse som kan underlätta vid kommande studie av 
två verkliga fall. 
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4.2.1 AKTÖRER

ha stor påverkan på landskapsbilden, människors livsmiljö samt andra intressen. Det är 
därför av stor vikt att planera för vindkraft så att dess negativa påverkan kan minimeras. 
En väsentlig del i detta arbete är den kommunala planeringen. I kommunernas 
översiktsplaner kan kommunen göra avvägningar och bedömningar om vilka platser 
som är lämpade för vindbruk, och således vilka som eventuellt är olämpliga. Den 
kommunala översiktsplanen kan anses vara ett viktigt instrument i planeringen av 
vindkraft, då den antagna översiktsplanen är vägledande för lokalisering, prövning 
av miljötillstånd samt bygglov för vindkraftverk. Det är kommunen som beslutar om 
byggloven och har sedan 2009 även vetorätt vid prövningar av miljötillstånd för 
vindkraftverk. I processen med att ta fram en översiktsplan har medborgarna större 
möjlighet att på ett tidigt stadium påverka vilka platser som pekas ut som lämpliga 
för vindbruk än om de kommit in först i senare skeden. Således kan den kommunala 
översiktsplanen anses vara central för medborgarnas insyn och påverkan på var 
framtida vindkraftsanläggningar etableras (Boverket 2014). Förutom kommunerna 

Regering och riksdag
Ansvarar för den klimat- och energipolitik som vi har i Sverige. Regering och riksdag 
har beslutat att andelen förnybar energi ska ligga på minst 50 % av den totala 
energianvändningen 2020. Som ett led i detta har riksdagen beslutat att målen för 
vindkraften ska sättas till 30 TWh, varav 10 TWh till havs. Sådana nationella mål gör 
att ytterligare hänsyn till vindkraften kan komma att behöva tas inom den fysiska 
planeringen (Boverket 2014a). 
 
Energimyndigheten
Är en expertmyndighet för vindkraft. Energimyndigheten ansvarar för forskning och 
kunskapsutveckling inom området för att förse bland annat kommuner och länsstyrelser 
med kunskap och information om vindkraftens teknikutveckling och miljöpåverkan. 
Energimyndigheten är även en av tolv riksintressemyndigheter som vi har i Sverige 
och ansvarar för att peka ut områden för elproduktion som anses vara nationellt 
intressanta. När det handlar om vindkraft pekar Energimyndigheten ut riksintressen för 
vindbruk, vilket således är områden där myndigheten anser det vara särskilt lämpliga 
att etablera vindkraft, ur ett nationellt perspektiv (Boverket 2014a).

Naturvårdsverket 
Bedriver tillsammans med Energimyndigheten kunskapsprogrammet Vindval. Vindval 
arbetar med att ta fram kunskapsunderlag rörande vindkraftens påverkan på människor, 
miljö samt växt- och djurliv (Boverket 2014a).

Boverket
Har i uppgift att stödja och underlätta planering och utbyggnad av vindkraften. 
Boverket arbetar för att ta fram kunskapsunderlag med syftet att främja planering 
av vindkraft. Under 2007-2010 delade Boverket även ut statligt stöd till kommuner 
och länsstyrelser för att gynna utökade planeringsinsatser för vindkraft. Syftet med 
detta stöd var att i större utsträckning integrera vindkraftsfrågorna i den kommunala 
planeringen, för att få väl avvägda vindkraftsetableringar samt bättre förankring hos 
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medborgarna. Intentionerna var även att få ett bättre underlag för vindkraftsföretag 
och underlätta i senare skeden, så som vid beslutande om bygglov (Boverket 2014b).

Havs- och vattenmyndigheten
Sverige har under 2014 fått en ny lagstiftning som innebär att staten upprättar ett 
system för en långsiktig hushållning av havsområden. Havs- och vattenmyndigheten 
leder detta arbete och har fått i uppdrag av regeringen att arbeta fram statliga 
havsplaner. Havsplanerna ska beslutas av regeringen och ska tillämpas i den kommunala 
planeringen vid beslut om tillstånd för olika verksamheter i havet, exempelvis vindkraft 
(Havs- och vattenmyndigheten 2014).

Länsstyrelsen 
Ansvarar för att samordna statens intressen, exempelvis riksintressen för vindbruk som 
tidigare nämnts. Länsstyrelsen arbetar med att ta fram regionala planeringsunderlag 
som stöd för den kommunala planeringen. De senaste åren har länsstyrelserna arbetat 
med planeringsunderlag för vindkraft, både till havs och på land. Länsstyrelsen är ett 
rådgivande organ för den kommunala planeringen, men ansvarar även för att granska 
kommunala planer (Boverket 2014a).

4.2.1 PROCESSEN
Innan den formella tillståndsprocessen startar bör den som söker tillstånd ta del av 
relevanta planeringsunderlag samt informera sig om vilka intressen som kan påverkas 
av, eller påverka projektet (Vindlov 2015a). För att får bygga en vindkraftsanläggning 

i uppsatsen gör, krävs tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndsansökan ska enligt 9 kap 
miljöbalken föregås av ett samrådsskede samt av en miljökonsekvensbeskrivning som 
följer föreskrifterna i 6 kap miljöbalken (SFS 1998:808). Den sökande ska enligt lagen 
samråda med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten samt enskilda som kan antas bli 
berörda. För att få en helhetssyn på vilken miljöpåverkan projektet kan komma att 
medföra ska den sökande ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med denna 

verksamheten, på exempelvis människor, djur och natur, luft, klimat, landskap och 
kulturmiljö (Vindlov 2015b).

När den sökande har slutfört samråd och miljökonsekvensbeskrivning ska en 
tillståndsansökan skickas in till prövningsmyndigheten. Tillståndsansökan gällande 
vindkraftsanläggningar till havs prövas av mark- och miljödomstolen. För att få 
tillståndet beviljat enligt miljöbalken krävs även kommunens tillstyrkan, vilket infördes 
i miljöbalken under 2009. Det innebär att prövningsmyndigheten endast får bevilja 
den sökande tillstånd ifall kommunen tillstyrkt ansökan. Regeringen kan emellertid 
bevilja tillstånd för en verksamhet trots att det inte tillstyrkts av kommunen, i de fall 
där regeringen anser att verksamheten är av synnerligen betydande nationellt intresse 
(Vindlov 2015b).
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Figur 2. Förenklad bild av standardprocessen för en stor vindkraftsanläggning.
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5.1 PRESENTATION AV FALL
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5.1.1 PRESENTATION AV BLEKINGE OFFSHORE
Projektet Bleking

700 vindkraftverk, skulle enligt projektägarna beräkningar producera ungefär 7-8 
TWh el årligen, vilket motsvarar det årliga elbehovet för 1,2 miljoner hushåll. Den 
elproduktion som vindkraftsanläggningen förväntas generera skulle motsvara 5 % 

an till den planeringsram för vindkraft som beskrivits i tidigare i uppsatsen, så skulle 

målet för havsbaserad vindkraft.

miljödomstolen meddelade i februari 2013 att de överlåter till regeringen att besluta 

och Försvarsmaktens verksamhet. Mark- och miljödomstolen har framhållit att de 
anser att den planerade vindkraftsprojektet till synes är tillåtet enligt miljöbalken, men 
att domstolen inte haft tillräckligt med insyn i Försvarsmaktens verksamhet för att 
kunna avgöra ifall vindkraftparken skulle innebära en påtaglig skada för totalförsvarets 
intressen. Regeringen har ännu inte meddelat sitt beslut i frågan (Mark- och 
miljödomstolen 2013: 1-2).
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5.1.2 PRESENTATION AV TAGGEN VINDPARK
Projektet Taggen vindpark ägs av Taggen Vindpark AB och planeras inom Sölvesborgs 

83 vindkraftverk (Vattenfall 2013). Enligt projektägarnas beräkningar förväntas 
kan elproduktionen uppnå ungefär 1,3 TWh el årligen, vilket är jämförbart med en 
elförbrukning för 250 000 hushåll (Taggen Vindpark AB 2015). Den elproduktion som 
vindkraftsanläggningen kan förväntas producera skulle motsvara ca 10 % av det 
nationella målet för havsbaserad vindkraft.

Taggen vindpark har efter en lång prövningsprocess fått tillstånd enligt miljöbalken 
att uppföra och driva den planerade vindkraftsanläggningen. I tillståndsprocessen har 
Mark- och miljödomstolens dom överklagats till både Mark- och miljööverdomstolen 
och Högsta domstolen (Högsta domstolen 2012: 7).
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Figur 4. Förenklad bild av tillståndsprocessen för Taggen vindpark.
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5.2 BLEKINGE OFFSHORE

5.2.1 VINDKRAFT TILL HAVS I DEN KOMMUNALA PLANERINGEN

Karlshamns kommun
Karlshamns kommun har tagit fram ett tillägg till översiktsplanen från 2007, som 
närmre behandlar kommunens ställningstaganden angående vindkraft. Kommunen 
beskriver att de valt att ta fram ett sådant tillägg på grund av nya vindberäkningar 
som genomförts, där det framkommit att det på många platser i Karlshamns kommun 

stödet från Boverket ämnat till planeringsinsatser för vindkraft varit en bidragande 
faktor till att tillägget arbetats fram. I tillägget till översiktsplanen beskriver de att 
vindkraftens betydelse som energikälla ökar i takt med den ökade medvetenheten 
om klimatförändringarna och dess konsekvenser. Karlshamns kommun uppger att de 
sedan länge har haft en positiv syn på utbyggnaden av vindkraft i kommunen och 
vill med tillägget till översiktsplanen visa på kommunens vilja att kunna bidra till att 
uppfylla de uppsatta nationella målen för förnyelsebar energi (Karlshamns kommun 
2010: 5-7). 

Karlshamns kommun skriver vidare att de är positiva till en etablering av vindkraft 
till havs, och att grupper av vindkraftverk är att föredra framför enstaka (Karlshamns 
kommun 2010: 8, 14). Däremot har inte några övriga strategiska bedömningar av 
havsbaserade vindkraftverk gjorts i arbetet med tillägget till översiktsplanen. De 
menar att kommunen sedan tidigare konstaterat att vindkraftsetablering till havs är 

med en sådan utveckling. Därför anser kommunen att det behövs mer grundliga 

ställningstaganden kan tas. Samtidigt framhåller de att ett mycket stort vindkraftsprojekt, 

tagits fram. Eftersom kommunen inte gjort några utredningar om förutsättningar för 
vindkraft till havs väljer kommunen att i detta tillägg inte göra några bedömningar av 

ställs på havsbaserade vindkraftverk, exempelvis att ett verk inte får uppföras mindre än 
fem kilometer från fastland och skärgård. Denna frizon är bestämd med utgångspunkt 
i att fem kilometer är det avstånd inom vilket ett normalstort vindkraftverk har en 
betydande påverkan på landskapsbilden från land sett (Karlshamns kommun 2010: 14). 

Sölvesborgs kommun
Sölvesborgs kommun tog 2010 fram en vindbruksplan som sedan inarbetats i den 
gällande översiktsplanen som vann laga kraft 2011. Här beskrivs att vindenergi anses 
vara en allt viktigare resurs för att framställa miljövänlig energi. Sölvesborgs kommun 
skriver att vindkraft är ett av de renaste energislag som vi har idag, eftersom det 
genererar förnyelsebar energi utan miljöförstörande utsläpp. Kommunen pekar i 
översiktsplanen ut områden som anses lämpliga för vindbruk, och  menar att dessa 
områden ska skyddas mot tillkommande bebyggelse som kan komma att störa 
vindkraftsverksamheten. De skriver även att vindenergin ska utnyttjas maximalt i de 
utpekade områdena, således ska stora vindkraftverk prioriteras inom dessa områden 
(Sölvesborgs kommun 2011: 46). 
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Sölvesborgs kommun lyfter att två stora vindkraftsanläggningar till havs aktualiserats 
inom kommunens gränser, dels Taggen vindpark som är nästa fall som kommer att 

båda projekten bedöms vara nationellt betydelsefulla, och således av riksintresse, 
med anledning av projektens omfattning. Sölvesborgs kommun bedömer att för att 
vindkraftanläggningarna ska få en så begränsad påverkan på landskapsbilden som 
möjligt, ska inga havsbaserade vindkraft placeras inom fem kilometer från strandlinjen. 
Kommunen anser att eftersom projekten i fråga uppfyller detta kriterium, så är  
projekten lämpliga i hänseende av utblickar från land. De gör även bedömningen 
att havsområdet mellan dessa ytor ska hållas fritt från vindkraftverk (Sölvesborgs 
kommun 46).

5.2.2 DIALOG MED BERÖRDA PARTER
Som tidigare nämnts har båda de berörda kommunerna tagit fram en vindbruksplan 
för respektive kommun, som är ett tillägg till den aktuella översiktsplanen eller 
inarbetat i den aktuella översiktsplanen. I processen med att arbeta fram ett tillägg 

2010:900) krav på samråd med berörda myndigheter, organisationer och allmänhet. 
I Karlshamns vindbruksplan (2010: 14) skriver dock kommunen att de inte gör några 

kommuns översiktsplan (Sölvesborgs kommun 2011: 48) pekades platsen endast 
på ett generellt plan ut som lämplig för vindbruk. Således behandlades projektet 
i fråga inte på någon närmre nivå under dessa samråd. I det studerade fallet har 
kommunerna i fråga inte heller genomfört någon regional, kommunöverskridande 
planering i samband med vindkraftsprojektet. Några gemensamma bedömningar och 
ställningstagande kring den havsbaserade vindkraften eller gentemot projektören har 
således inte förekommit (Boverket 2010: 28-29).

av sin miljökonsekvensbeskrivning. Verksamhetsutövaren ska här samråda med 
myndigheter, länsstyrelser, kommuner samt den allmänhet, de organisationer och 
enskilda som kan antas komma att beröras av den planerade verksamheten. Blekinge 

Ronneby och sedan ytterligare ett med Försvarsmakten. Utöver de formella samråden 

med boende från 33 stugområden längs kusten och cirka 400 personer närvarade 
vid dessa möten. Bolaget satte även upp informationsskyltar i Sölvesborg, Karlshamn 
och Ronneby, samt skickade ut informationsbroschyrer till fritidshusägare i dessa 
kommuner (Sweco Environments AB 2010: 2).

5.2.3 INTRESSEKONFLIKTER I SAMBAND MED PROJEKTET
I fallet
inte utpekad som något riksintresse för vindbruk. Under 2013 genomförde 
Energimyndigheten en uppdatering av riksintressena för vindbruk, som grundande 
sig i en ny kartläggning av vindförhållanden och bottendjupsdata (Energimyndigheten 
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planeras utpekat som ett riksintresse för vindbruk (Energimyndigheten 2013: 20). I 
Boverkets rapport ”Förutsättningar för storskalig vindkraft i havet, Vänern och fjällen” 
ingår projektområdet i ett så kallat ”stoppområde” för lokalisering av vindkraft. 
Boverkets motivering grundar sig i att projektområdet anses vara beläget inom ett 
området med mycket starka och högt prioriterade allmänintressen som anses kunna 
ta skada av en storskalig vindkraftsutbyggnad. De konkurrerande intressena som 
här åsyftas är framförallt Försvarsmaktens verksamhet samt att området korsas av 
farleder av som är viktiga för sjöfarten (Boverket 2003: 12-14). Boverket lyfter dock 
att bedömningen av vilka områden som anses lämpliga respektive olämpliga kan 
komma ändras i takt med framtida utveckling samt nya utredningar och studier av 
vindkraftens konsekvenser för miljö och verksamheter (Boverket 2003: 24, Boverket 
2010: 30). 

Boverket beskriver i ”Vindkraft till Havs” att de berörda kommunerna gjort egna 
bedömningar av projektområdets lämplighet för en storskalig vindkraftsutbyggnad. 
Där gick Karlshamn kommuns bedömning i linje med Boverkets tidigare 

och inga ytterligare resurser skulle vid tillfället läggas på att undersöka förutsättningar 
för vindkraft till havs. Karlshamns kommun förlitar sig istället på tillståndsprövningen 
enligt miljöbalken. Sölvesborgs kommun gjorde en annan bedömning och menade 
att ytterligare utredningar var nödvändiga innan kommunen kunde ta ställning om 
projektområdets lämplighet (Boverket 2010: 26-27). I sin översiktsplan från 2010 
pekade Sölvesborgs kommun senare ut projektområde som lämplig för vindkraft, 

med totalförsvarets intressen på platsen (Sölvesborg 2010: 27). 
 
Som tidigare nämnt har Försvarsmakten starka intressen i området för det planerade 
verksamheten. Vindkraftparken ligger inom ett riksintresse för totalförsvaret och 
i området bedrivs övningsverksamhet med bland annat ubåt, ytfartyg, helikopter 

vindkraftpark som planeras kommer att ha en betydande påverkan på totalförsvarets 
verksamhet, med inskränkningar till den grad att försvarets uppdrag inte längre kan 
fullföljas. Utifrån det menar Försvarsmakten att de inte kan acceptera vindkraftsparken 
i det föreslagna läget och motsätter sig således att tillstånd enligt miljöbalken ges 

verksamheterna är förenliga och kan bedrivas samtidigt. Bolaget har under samråd 

efter Försvarsmaktens önskemål, men parterna har inte lyckats enas om någon lösning 
(Mark och miljödomstolen 2013: 9). 

Naturvårdsverket att det bör göras en gemensam prövning av anläggningarna 

är planerad i Hanöbukten. Naturvårdsverket menar att de båda vindkraftsparkernas 
sammanlagda påverkan behöver utredas, då de planerade anläggningarnas storlek 
och läge riskerar att få en ytterst negativ påverkan på rödlistade sjöfåglar i Hanöbukten 
(Mark- och miljödomstolen 2013: 27-28). Även Havs- och vattenmyndigheten framförde 
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och vattenmyndigheten belyser bland annat att området har stor betydelse som 
vandringsled för blankål men även ett mycket viktigt område för laxens uppvandring 
i Mörrumsån. Myndigheten framhåller även att den planerade verksamheten 

fastighetsägare på Hanö menar att den planerade vindkraftsanläggningen utgör ett 
stort hot mot boendemiljön, turismen, friluftslivet och naturmiljön på Hanö. Detta är 
ett värdefullt naturområde som är klassat enligt Natura 2000. De menar att projektet 
är olämpligt, men om det trots allt genomförs så anser de att anläggningen bör 
ha mindre skala samt placeras längre ut till havs. Detta för att minska de negativa 

5.2.4 TILLSTÅNDSPRÖVNING ENLIGT MILJÖBALKEN
 lämnade 2010 in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om 

tillstånd enligt miljöbalken att uppföra och driva gruppstation för vindkraft i Hanöbukten 
inom Sölvesborgs och Karlshamns kommuner. Mark- miljödomstolen bedömde 
att den sökta verksamheten till synes var förenlig med föreskrifterna i miljöbalken 
och kunde i det hänseendet beviljas tillstånd. Däremot understryker domstolen att 
sökandebolaget även skulle behöva uppfylla ytterligare villkor, exempelvis göra vissa 
justeringar av driften (Mark- och miljödomstolen 2013: 1-2). Här lyfter domstolen bland 
annat inkomna synpunkter angående risken med lågfrekvent buller som framförts 
av Miljöförbundet Blekinge Väst samt enskilda fastighetsägare på Hanö (Mark- och 
miljödomstolen 2013: 40, 45). Domstolen förordar här att utformning av bullervillkor 
ska utarbetas för att säkerställa att riktvärden inte överskrids under anläggandet 
eller under drift. Domstolen menar även på att det eventuellt kan komma att krävas 
ytterligare preciseringar angående villkor för grumling och undervattensljud för att 
undvika skada på marint levande djur, något som Havs- och vattenmyndigheten 
inkommit med synpunkter kring (Mark- och miljödomstolen 2013: 2, 33). Domstolen 
bedömer att det går att begränsa sådana störande konsekvenser som uppstår under 
anläggandet, genom begränsningar så som att exempelvis grumlingsalstrande 
verksamheter inte får förekomma under vissa tider på året (Mark- och miljödomstolen 
2013: 60). 

Ytterligare en central aspekt som fått genomslag i domstolens bedömning av 

i området. Naturvårdsverket och Miljöförbundet Blekinge Väst ställer sig kritiska 
till projektet då havsbaserade vindkraftverk kan innebära en fara för födosökande 

som kan komma ta skada av vindkraftsetableringen (Mark- och miljödomstolen 
2013: 28-29, 39). Domstolen delar remissinstansernas åsikter om att det är av vikt att 

måste vidtas för att säkerställa detta. Sådana åtgärder innebär exempelvis att driften 
av vindkraftverken inskränks vid bestämda vindhastigheter, tider på dygnet och delar 
av året. Domstolen bedömer att sådana villkor är behövliga om tillstånd ges, för att 
säkerställa att artskyddsförordningen efterföljs (Mark- och miljödomstolen 2013: 59). 

 

5. FALLSTUDIE



Sida 32 av 47

Trots att Mark- och miljödomstolen bedömer att verksamheten är tillåten enligt 

miljöbalken (SFS 1998:808), att överlåta till regeringen att bedöma tillåtligheten 
av den aktuella verksamheten. Skälet till att domstolen överlåter avgörandet till 
regeringen är att verksamhetens inverkan på Försvarsmaktens intressen inte kunnat 
utredas till fullo. Mark- och miljödomstolen anser inte sig ha tillräckligt med insyn 
i Försvarsmaktens verksamhet för att kunna bedöma på vilket sätt den planerade 
verksamheten kan komma att skada totalförsvarets intressen. Utifrån den information 

att göra sådana inskränkningar i vindkraftsverksamheten att totalförsvarets intressen 
inte påtagligt skadas. Mark- och miljödomstolen menar även att Försvarsmakten inte 
heller övertygande visat att den aktuella vindkraftsanläggningen skulle innebära en 
påtaglig skada för deras verksamhet (Mark- och miljödomstolen 2013: 2).

5.3 TAGGEN VINDPARK

5.3.1 VINDKRAFT TILL HAVS I DEN KOMMUNALA PLANERINGEN

Kristianstads kommun
Kristianstad antog 2011 en vindbruksplan för kommunen med syftet att undersöka 
förutsättningar för vindkraft i kommunen, peka ut lämpliga områden för vindbruk, 
samt arbeta fram ett planeringsunderlag som kan underlätta för vindkraftföretag 
och i senare skeden vid tillståndsprövning och bygglov. Kommunen beskriver att en 
målsättning är att ta tillvara på den miljövänliga energiresurs som vinden utgör på 
ett så optimalt vis som möjligt utan att andra värden påverkas negativt. De menar att 
avvägningar måste göras mellan vindenergin och andra intressen i landskapet så som 
exempelvis samhällsbyggnad, luftfart, bevarandeintressen, friluftsintressen, turism 
och boende. Det är sådana avvägningar som görs i vindbruksplanen, för att bidra till 
en god hushållning av vindenergi och andra intressen (Kristianstads kommun 2011: 4).

Däremot behandlar den kommuntäckande vindbruksplanen inte vindkraft till havs, 
utan endast vindkraftutbyggnad på land. De menar att det är på grund av det stora 
antalet inkomna ansökningar om att etablera landbaserad vindkraft som kommunen 
valt att prioritera detta i första hand (Kristianstads kommun 2011: 4). De beskriver dock 

havsbaserad vindkraft inom kommunen (Kristianstads kommun 2011: 34). Kristianstad 

inom kommunens gränser, och åsyftar då det aktuella projektet Taggen vindpark. I 
vindbruksplanen gör kommunen dock inga bedömningar eller ställningstagande kring 
lämpligheten av vindkraftprojektet i fråga (Kristianstads kommun 2011: 4). Längre fram 
i dokumentet lyfter kommunen emellertid att Energimyndigheten pekat ut ett område 
vid Taggen grund som riksintresse för vindbruk (Kristianstads kommun 2011: 32). 

Sölvesborgs kommun
Eftersom även det föregående fallet som studerats var beläget inom Sölvesborgs 
kommun har kommunens planering av vindkraft till havs redan beskrivits. Med 
anledning av det följer här endast kortare summering av kommunens ställningstagande 
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kring vindkraft, samt en repetition av det som handlar om det aktuella fallet, Taggen 
vindpark. Som tidigare nämnts arbetade Sölvesborgs kommun under 2010 fram en 
vindbruksplan som sedan inarbetats i den gällande översiktsplanen vilken antogs 
2011. Kommunen beskriver här att de anser att vindkraften är en viktig resurs för att 
framställa förnybar energi, och pekar ut områden som de bedömer vara lämpliga 
för vindbruk. Den lyfter fram att vindkraften ska utnyttjas maximalt i dessa områden 
och skyddas mot tillkommande bebyggelse som kan försvåra vindkraftsverksamheten 
(Sölvesborgs kommun 2011: 46). 

Som tidigare beskrivits lyfter Sölvesborgs kommun fram att två stora 
vindkraftsanläggningar till havs aktualiserats inom kommunens gränser, dels Blekinge 

vindpark. Kommunen skriver att med anledning av de båda projektens omfattning 
bedöms de vara nationellt betydelsefulla, och således riksintressen. Sölvesborgs 
kommun bedömer att vindkraftverk som uppförs mer än fem kilometer från strandlinjen 
får en begränsad påverkan på landskapsbilden från land sett. Eftersom Taggen vindpark 
ligger utanför det avståndet anses projektet vara lämpligt, i hänseende av utblickar 
från land. Kommunen poängterar även att havsområdet mellan det två planerade 
vindkraftsparkerna ska hållas fritt från vindkraftverk (Sölvesborgs kommun 2011: 46).

5.3.2 DIALOG MED BERÖRDA PARTER
Som tidigare beskrivs har de berörda kommunerna tagit fram vindbruksplaner för 
respektive kommun, som antingen är ett tillägg till den aktuella översiktsplanen 
eller inarbetat i den aktuella översiktsplanen. Under denna process är det i enlighet 

myndigheter, organisationer och allmänhet. I Kristianstads vindbruksplan görs dock 
inga bedömningar av projektets lämplighet, utan pekas endast ut som ett riksintresse 
för vindbruk (Kristianstads kommun 2011: 32). I Sölvesborgs översiktsplan omnämns 
projektet på ett generellt plan som ett aktualiserat projekt av nationell betydelse, 
med anledning av projektets omfattning (Sölvesborgs kommun 2011: 46). Således 
behandlades projektet i fråga inte på någon grundligare nivå i dessa kommunala 
planer, och således inte heller under dessa samråd. 

här fallet Taggen Vindpark AB, enligt lagen skyldig att hålla ett samråd i samband 
med framtagandet av sin miljökonsekvensbeskrivning. Som tidigare nämnts ska 
verksamhetsutövaren här samråda med myndigheter, länsstyrelser, kommuner samt 
den allmänhet, de organisationer och enskilda som kan antas komma att beröras av 
den planerade verksamheten. Taggen vindpark genomförde samråd i två omgångar, 
under 2005 och 2006. Inbjudan till samråd kungjordes i lokala tidningar samt genom 
brev till ett antal föreningar som ansågs beröras. Bolaget satte även in en extra 
annons under juli 2006, vilket de menar skulle bidra till att nå ut till de berörda parter 
som endast är bosatta i området under sommaren. Taggen vindpark menar att detta 
varit det bästa sättet att nå ut till berörda parter då vindkraftsanläggning kan antas 
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5.2.3 INTRESSEKONFLIKTER I SAMBAND MED PROJEKTET
Området där Taggen vindpark planeras är utpekat som riksintresse för vindbruk av 
Energimyndigheten (Energimyndigheten 2013b). I ”Sydhavsvind - planeringsunderlag 
för utbyggnad av storskaliga  vindkraftanläggningar till havs i Kalmar, Blekinge, 
Skåne, Halland och Västra Götalands län” som är framtagen av fem länsstyrelser i de 
respektive länen pekas projektområdet ut som lämpligt för etablering av havsbaserad 
vindkraft (Lepic 2006: 73). I Kristianstads vindbruksplan från 2011 nämner kommunen 

gränser, men gör i detta dokument inte några bedömningar om projektets lämplighet 
(Kristianstads kommun 2011: 4). Sölvesborgs kommun gör en liknande bedömning i 
sin översiktsplan (Sölvesborgs kommun 2011: 46).

Även inom detta projektområde har Försvarsmakten intressen, då Taggen vindpark 
ligger inom riksintresse för totalförsvaret, Ravlunda skjutfält. Vindkraftparken ligger 
således inom ett riskområde för skjutning med skarp ammunition. Försvarsmakten 
har dock angett att de accepterar en vindkraftutbyggnad på den föreslagna platsen, 
och har arbetat fram kompromisser med sökandebolaget (Mark- och miljödomstolen 
2011: 29).

Projektområdet sträcker sig över en riksintressant farled och den vindkraftsetablering 

Karlshamn och Sölvesborg. Sjöfartsverket menar att dessa omvägar, som leder till 

att bränsleförbrukningen ökar (Mark- och miljödomstolen 2011: 25). Hanöbukten 
har stor betydelse som vandringsled för blankålen, samt lek- och uppväxtområde 

Havs- och vattenmyndigheten. Naturvårdsverket menar att Taggens grund, där 
vindkraftanläggningen planeras, är även ett betydelsefullt område för födosökande 
och övervintrande fåglar (Mark- och miljödomstolen 2011: 26-27).

I det studerade projektet uttrycker även enskilda personer och föreningar att de 
anser att Taggens grund är en mycket olämplig lokalisering av en vindpark. Flertalet 
anser att verksamheten kommer att ha mycket negativ påverkan i naturmiljön, 
som är riksintresseklassad och har stora natur- och turistvärden. De framhåller att 
vindkraftverken kommer att bli ett onaturligt inslag i landskapsbilden och medföra 
störande ljud och ljussignaler. De menar även att turismen, som är viktig för området, 
kommer påverkas negativt på grund av vindkraftverkens inslag i landskapet. Som 
även remissinstanser påpekat, är enskilda personer och föreningar oroade över 

vindkraftanläggningen kommer att ha stor negativ inverkan på fastighetspriserna runt 
Hanöbukten (Mark- och miljödomstolen 2011: 31-33).
 
5.3.4 TILLSTÅNDSPRÖVNING ENLIGT MILJÖBALKEN 
I juni 2011 beviljade Mark- och miljödomstolen tillstånd för att uppföra och 
driva vindkraftverk i Hanöbukten inom Kristianstad och Sölvesborgs kommuner. 
De remissinstanser som lämnat yttrande under Mark- och miljödomstolens 
prövningsprocess motsätter sig inte att tillstånd enligt miljöbalken ges, under 
förutsättning att vissa villkor uppfylls (Mark- och miljödomstolen 2011: 1-2). Ett stort antal 
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enskilda intressen, föreningar och enskilda personer, yttrade sig om tillståndsansökan 
och yrkade att ansökan skulle avslås. Det som de enskilda personerna främst hade 
synpunkter på är det som beskrivits i tidigare stycke, men det framfördes även ett 

som genomförts (Mark- och miljödomstolen 2011: 32). 

Trettiotvå enskilda personer samt Föreningen för Åhuskustens bevarande och Skånes 
Ornitologiska Förening överklagade Mark- och miljödomstolens dom till Mark- 
och miljööverdomstolen (Högsta domstolen 2012: 8). De enskilda personer som 
överklagat, huvudsakligen fastighetsägare i området, åberopade att den planerade 
vindkraftsanläggningen kommer att ha en stor negativ påverkan på landskapsbilden, 
samt att de i stor utsträckning kommer att påverkas av buller och blinkande ljus 
från vindkraftverken. Mark- och miljööverdomstolen ansåg dock att avstånden från 
fastlandet till projektområdet, vilket är cirka 11 kilometer, medför att påverkan på 
landskapsbild inte är så pass omfattande att det kan ligga till grund för klagorätt. 
Domstolen menar även att risken för att de enskilda personerna skulle störas av 
buller och blinkande ljus är obetydlig, på grund av avståndet till vindkraftverken. 
Föreningen för Åhuskustens bevarande ansågs inte uppfylla de krav som ställs på 
ideella föreningar och juridiska personer för att få överklaga miljödomstolens dom, 
och således avvisades detta överklagande. Skånes ornitologiska förening uppfyllde 
däremot förutsättningarna för att som ideell förening får överklaga, men efter att 
Mark- och miljööverdomstolen granskat fallet fann de inte några skäl att meddela 
prövningstillstånd i detta fall (Mark- och miljööverdomstolen 2011: 3-4).

Högsta domstolen meddelade i december 2012 att de avvisat överklagan från samtliga 
privatpersoner samt Föreningen för Åhuskustens bevarande och att de inte heller ger 
något prövningstillstånd för Skånes Ornitologiska Förenings överklagande. Högsta 
domstolen fastslår således att vindkraftsprojektets tillstånd enligt miljöbalken kvarstår 
och således har Taggen vindpark miljötillstånd att uppföra och driva anläggningen 
(Högsta domstolen 2012: 7). Högsta domstolens domar är prejudicerande, vilket 
betyder att de är vägledande för hur liknande mål bör avgöras i framtiden. Denna 
instans är den högsta för mål som det här, och således kan domstolens beslut inte 
överklagas (Svergies Domstolar 2014: 2).
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6.1 HAVSBASERAD VINDKRAFT I PLANERINGEN
I de tre kommuner som berörs av de två studerade fallen av vindkraftsetableringar, 
behandlas vindkraft till havs endast på en generell nivå i den översiktliga fysiska 
planeringen. Karlshamns vindbruksplan berör inte vindkraft till havs i någon större 
utsträckning, utan kommunen beskriver  enbart de är positivt inställda till vindkraft som 
energikälla och att de förespråkar gruppstationer framför enskilda verk (Karlshamns 
kommun 2010: 8, 14). Kristianstads kommun, som antog sin vindbruksplan under 2011, 
skriver att de i planen avgränsar sig helt från att utreda förutsättning av vindkraft 
till havs, trots att de har ett stort havsbaserad vindkraftsprojekt som är aktuellt i 

för havsbaserad vindkraft, men att den landbaserade vindkraften hade större prioritet 
i samband med framtagandet av vindbruksplanen (Kristianstads kommun 2011: 3, 
34). Båda de studerade projekten ligger inom Sölvesborgs kommun, och kommunen 
skriver i sin översiktsplan att projekten är av nationell betydelse på grund av deras 
stora omfattningar. Trots det gör kommunen inte några ställningstaganden gällande 
projektens lämplighet eller för någon diskussion om konkurrerande intressen inom 
projektområdena (Sölvesborgs kommun 2011: 46). 

Khan (2003: 577-578) beskriver att det förefaller vara en stor utmaning att inom den 
kommunala planeringen göra avvägningar mellan olika intressen när det kommer till 
vindkraftsutbyggnaden. Författaren menar att det är ett dilemma för kommunerna att 
antingen stimulera förnybara energikällor genom vindkraftsutbyggnad, eller i större 
utsträckning värna om de lokala intressena så som landskapsbilden och medborgerligt 
deltagande i processen. Gradén (2010: 111-113) lyfter samma problematik och ställer 
frågan om den lämpligaste typen av planering i vindkraftsfrågor består av en rationell 
beslutsprocess, där planeringsbeslut legitimeras genom att ställas mot bestämda 
parametrar och mål, eller om det är en kommunikativ beslutsprocess som ska 
eftersträvas där lokalbefolkningen involveras i större utsträckning. I de studerade 
fallen var det vid de samrådsprocesser för vindbruksplanerna, i Sölvesborgs fall 

möjlighet till delaktighet och påverkan. Då samråden för dessa planer genomfördes 

de kommunala planerna pekades projektområdena endast på en generell nivå ut som 
lämpliga för vindbruk (Karlshamns kommun 2010: 14, Kristianstads kommun 2011: 4, 
Sölvesborgs kommun 2011: 46). 

6.2 DIALOG MED BERÖRDA PARTER 
I enlighet

i samband med framtagandet av den miljökonsekvensbeskrivning som krävs för 
tillståndsansökan. Som tidigare nämnts ska verksamhetsutövaren här samråda med 
myndigheter, länsstyrelser, kommuner samt den allmänhet, de organisationer och 
enskilda som kan antas komma att beröras av den planerade verksamheten. I de 
två studerade fallen hade bolagen olika tillvägagångssätt gällande dialogen med 

tre samråd, ett i Sölvesborg respektive Karlshamn och Ronneby kommun. Flertalet 
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informationsmöten hölls även under sommaren med boenden från 33 stugområden 
längst kusten. Informationsskyltar sattes upp i Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby, 
och bolaget skickade även ut informationsbroschyrer till fritidshusägare i alla tre 
kommuner (Sweco Environments AB 2010: 2). Även Taggen vindpark gjorde mer än 
vad som är lagstadgat, och genomförde samråd i två omgångar. I detta fall fanns 
inbjudan om samråd att läsa i lokala tidningar, och bolaget skickade även brev till ett 
antal föreningar som ansåg beröras. För att nå ut till de berörda parter som enbart är 
bosatta inom området under sommaren sattes en extra annons in i lokaltidningarna 
under juli månad. Bolaget menade att annonsera i lokaltidningarna varit det bästa 
sättet för att nå ut till det stora antalet människor som antogs påverkas av den 
planerade anläggningen (Mark- och miljödomstolen 2011: 35). 

Waldo och Klintman (2010: 70-71) diskuterar vikten av medborgerligt deltagande i 
vindkraftsprojekt. Författarna menar att möjlighet till deltagande har en betydande roll 
i hur attityderna till projektet kommer att se ut i slutändan. Om det funnits möjlighet till 
insyn och påverkan tidigt i processen så menar författarna att det är större sannolikhet 
att berörda medborgare accepterar de planerade vindkraftsanläggningarna. I det 
studerade fallet med Taggen vindpark var acceptansen relativt låg hos de berörda 
parterna. Ett stort antal enskilda intressen, föreningar och enskilda personer, hade 
negativa synpunkter på den planerade verksamheten och yrkade att tillståndsansökan 
skulle avslås. De framförde bland annat ett missnöje över att informationen till 

och miljödomstolen 2011: 32).

6.3 INTRESSEKONFLIKTER OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING
Ytte
inom projektområdena och vem som kan anses vara berörd av en storskalig 
vindkraftsutbyggnad till havs. Waldo och Klintman (2010: 70-71) menar att det ofta 

omkring de planerade verksamheterna (Mark- och miljödomstolen 2011: 31-33, 

kompromissande och särskilda villkor för utformning och drift bestämdes för att skydda 
de allmänna intressena i fråga. Att de uppsatta villkoren efterföljdes av bolagen var 
förutsättningar för att tillstånd skulle ges enligt miljöbalken (Mark- och miljödomstolen 
2011: 1-2, Mark- och miljödomstolen 2013: 2).

eftersom Försvarsmakten bedriver verksamheter inom båda de områden där 

respektive fall. I fallet med Taggen vindpark var det totalförsvarets riksintresse Ravlunda 
skjutfält som berördes av den planerade anläggningen. Problematiken som uppstod 
till följd av det här beror bland annat på att projektområdet ligger inom ett riskområde 
för skjutning med skarp ammunition. I det här fallet kunde bolaget och Försvarsmakten 
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komma fram till en gemensam lösning, och Försvarsmakten meddelade att de 
accepterade en vindkraftutbyggnad på den föreslagna platsen utifrån de villkor som 
parterna kommit överens om (Mark- och miljödomstolen 2011: 29). I det andra fall 

mer komplicerad. Här ligger vindkraftparken inom ett riksintresse för totalförsvaret 

helikopter (Mark- och miljödomstolen 2013: 9). Försvarsmakten yrkade att de inte 
kunde acceptera en vindkraftsetablering inom området, då det skulle medföra ytterst 
påtaglig skada genom att det skulle krävas sådana inskränkning av totalförsvarets 
verksamhet att Försvarsmaktens uppdrag inte längre skulle kunna fullföljas. Blekinge 

och har i samråd med Försvarsmakten försökt arbeta fram en gemensam lösning, likt 
den i det andra studerade fallet. Försvarsmakten har i detta fall fortsättningsvis motsatt 
sig projektet (Mark- och miljödomstolen 2013: 29-30). Mark- och miljödomstolen gick 
här på bolaget linje, och ansåg att verksamheten var tillåtet enligt miljöbalken, men 
valde att överlåta projektets tillåtlighet till regeringen. Anledning var att domstolen 
inte ansåg sig ha tillräcklig insikt i Försvarsmaktens verksamhet i området för att 
kunna avgöra om vindkraftparken skulle orsaka påtaglig skada eller ej (Mark- och 
miljödomstolen 2013: 2). 
 

enskilda personer och föreningar. Trettiotvå enskilda personer samt Föreningen för 
Åhuskustens bevarande och Skånes Ornitologiska Förening överklagade Mark- och 
miljödomstolens dom om att ge Taggen vindpark tillstånd att uppföra och driva 
vindkraftsanläggningen (Högsta domstolen 2012: 8). De personer som överklagade 
yrkade främst att den planerade anläggningen skulle medföra en stor negativ 
påverkan på landskapet längs med Hanöbukten och att verksamheten skulle vara 
förödande för den upplevda miljön i området. Det rådde även uppfattningar hos 
de som överklagade om att vindkraftverken skulle generera buller och ljussignaler 
som skulle bli mycket störande för de närboende. En stor oro fanns även att den 
planerade vindkraftparken skulle ha stor negativ påverkan på fastighetsvärdena längs 
Hanöbukten. Mark- och miljööverdomstolen avvisade de här överklagandena, med 
motiveringen att påverkan på landskapsbild och störande element inte var så pass 
omfattande att det kunde ligga till grund för klagorätt. Även högsta domstolen gick 

attityder hos enskilda personer, och de framhöll i princip samma aspekter som de i 
Taggenfallet (Mark- och miljödomstolen 2013: 44-46).
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7. SLUTSATS & DISKUSSION
Efter att ha studerat de båda fallen där havsbaserad vindkraft planeras, kan paralleller 
dras till det teoretiska perspektiv som diskuterats tidigare i uppsatsen. I teoriavsnittet 
beskrivs en teoriram bestående av två paradigm som i viss mån kan anses vara 
svårförenliga; planparadigmet och miljöparadigmet. Som en kort repetion av vad 
som tidigare beskrivits om teorin kan det nämnas att paradigmen karaktäriseras av 
skilda styrningsprinciper och beslutsfattande, där planparadigmet kännetecknas av 
lokalstyrning och kommunikativa ideal, medan miljöparadigmet kännetecknas av 
centralstyrning och rationella ideal (Emmelin & Lerman 2006: 2-3, 15). De spänningar 
mellan paradigmen som Emmelin och Lerman belyser kan urskiljas i de studerade 
fallen, där nationella mål om hållbara, förnyelsebara energikällor (miljöparadigmet) 
ställs mot lokala intressen i den kommunala planeringen (planparadigmet). En 
komplicerad situation uppstår när dessa svårförenliga paradigm ska samspela på en 
och samma arena, som exempelvis när det planeras för vindkraft. Att en storskalig 

kunna vara oerhört betydelsefullt för den berörda kommunen, regionen och för 
vindkraftsbranschen. Dessutom skulle det vara ett väsentligt steg mot att nå de 
nationellt uppsatta målen för förnyelsebar energi. Samtidigt ska det inte förglömmas 
att en sådan stor vindkraftsanläggning till havs har omfattande påverkan på det 
lokala landskapet och ett mycket stort antal människors livsmiljöer. Det har i den 
tidigare forskningen diskuterats mycket kring om planering av vindkraft bör ske på en 
nationell nivå med en rationell beslutsprocess, vilket kan kopplas till miljöparadigmet, 
eller på en lokal nivå med en mer kommunikativ beslutsprocess, vilket kan kopplas 
till planparadigmet. Det blir i forskningen tydligt att det kan komma att krävas någon 
typ av nationell styrning för att vindkraften ska nå sin fulla potential, vilket kan tyda 
på att vindkraftsplaneringen går mot allt mer rationella planeringsideal. Hur detta kan 
komma att påverka allmänhetens möjlighet till delaktighet och påverkan återstår att 
se.

Miljöbalken har som tidigare nämnts stark koppling till miljöparadigmet, och 
under tillståndsprocessen prövas den planerade verksamheten mot just denna lag. 
När mark- och miljödomstolen bedömt projektens tillåtlighet enligt miljöbalken 
tycks de ha bestämt vilka konsekvenser som innebär en acceptabel respektive 
oacceptabel påverkan på miljön. Det avtalas om kompromisser och inskränkningar i 
vindkraftparkernas verksamheter för att nå den grad som miljön anses tåla. Processen 
som helhet skulle likväl kunna kopplas till planparadigmet, då prövningsmyndigheten, 
remissinstanser, kommunen, bolaget och andra berörda parter i någon mening fört 
en dialog kring varandras intressen. En sådan process, präglad av avvägningar mellan 
olika intressen, under kommunikativa former, är karaktäristiskt för det planparadigm 
som Emmelin och Lerman beskriver (Emmelin & Lerman 2006: 14-16).

I tidigare forskning har det även resonerats kring vikten av kommunal planering 
vid etablering av vindkraft. Det har framhållits att den kommunala planeringen är 
viktig för medborgarnas möjlighet till insyn och påverkan i processen (Khan 2003: 
577-578), och att det kan därför vara betydelsefullt att behandla havsbaserad 
vindkraft i detta skede. I de studerade fallen har strategiska planer kring vindkraft 

kommunala planer som berör de studerade projekten togs dessutom fram efter att 
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projekten redan aktualiserats, och benämns som sådana i dokumenten. Således har 
medborgarna inte haft så stor möjlighet att i ett tidigt skede påverka lokalisering av 
dessa vindkraftsetableringar. Om det har påverkat utgången i respektive fall är svårt 
att avgöra.

För att dra ytterligare paralleller till den forskning som studerats, kan vikten av 
dialogprocessen än en gång diskuteras, fast denna gång med fokus på den dialog 
som förts mellan bolagen och berörda parter. Det har tidigare beskrivits att den 
som söker tillstånd att uppföra och driva en vindkraftsanläggning av denna skala är 
skyldigt enligt lag att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning, och i denna process 

möten. Särskilt fokus lades för att nå ut till de många fritidshusägare i området, och 
samråden hölls även under sommaren med anledning av detta. I forskningen beskrivs 
att tidiga dialoger kan ha en betydande roll till för hur attityderna till projektet kommer 
se ut i slutskedet, då möjligheten till insyn och påverkan har visat sig öka sannolikheten 
för acceptans bland berörda parter (Waldo & Klintman 2010: 70-71). Dialogprocessen 
i fallet med Taggen vindpark var lite annorlunda i jämförelse med den för Blekinge 

de samråd som hölls genomfördes under hösten trots att bolaget själva framhållit 
att ett stort antal fritidshusägare skulle beröras av vindkraftsanläggningen. Bolagets 
lösning på detta var således att sätta in en extra annons i lokaltidningarna under 
juli månad. Som det framgått i föregående avsnitt har projektet taggen vindpark 
präglats av en lång rad av överklaganden. Det går inte att dra några slutsatser kring 

hos de som överklagade Mark- och miljödomstolens dom att det fanns ett utbrett 
missnöje gällande bristfällig information och insyn för allmänheten under projektets 

så återstår det att se om det blir en lika långdragen överklagandeprocess i detta fall, 
eller om bolagets ansats till en utökad dialog gett något resultat. Det ena behöver 
visserligen inte utesluta det andra.

För att slutligen knyta an till uppsatsens problemformulering, som syftade till att 
undersöka hur nationella och lokala intressen vägs mot varandra vid planering av 
havsbaserad vindkraft, kan ett första steg vara att diskutera vilka intressen som slutligen 
fått genomslag i de studerade processerna. I båda fallen har mark- och miljödomstolen 
dömt till vindkraftens fördel, om än med vissa inskränkningar i verksamhet och drift. 

vilka intressen som vägt tyngst hittills i processen. Detta fall har i dagsläget landat 

ställda problemformuleringen eftersom det handlar om en avvägning mellan två 

analys av det svenska riksintressesystemet samt Försvarsmaktens verksamhet än vad 
som görs i denna uppsats. Däremot kan det vara ett intressant ämne för framtida 
studier.
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Utgången i fallet Taggen vindpark är däremot desto mer relevant att att diskutera med 

mellan vindkraften, och enskilda intressen som värnade om sin boende- och livsmiljö. 
Ett betydande antal fastighetsägare och intresseföreningar engagerade sig och 
visade sitt missnöje genom att lämna synpunkter vid samråd och huvudförhandlingen 
i prövningsprocessen. Hela 32 enskilda personer överklagade Mark- och 
miljödomstolens dom, och uttryckte missnöje och oro över att vindkraftverken 
skulle bli ett onaturligt inslag i landskapsbilden, att de skulle störas av ljud och 
ljussignaler från vindkraftverken samt att deras fastigheter skulle minska i värde. 
Mark- och miljööverdomstolen ansåg dock inte att detta var skäl nog till att stoppa 
vindkraftparken, vilket ledde till överklagande på överklagande ända upp till högsta 
instans. Där beslutade Högsta domstolen att vindkraftsanläggningens miljötillstånd 
skulle bestå. Att Taggenfallet prövats i Högsta domstolen bidrar med en intressant 
aspekt i sig, då denna dom kommer att vara vägledande och väga tungt vid framtida 
prövningar av liknande fall. Således skulle ett eventuellt överklagande av Blekinge 

ganska mörkt ut för enskilda intressen som  överklagar på liknande grunder, då 
domstolen tidigare dömt till sådana intressens nackdel.

Avslutningsvis så kan slutsatsen dras att det i de studerade fallen tydligt framgått 
att de nationella intressena, att främja de förnyelsebara energisystemen genom en 
utbyggnad av vindkraften, vägt tyngre än de lokala intressena i fråga. Eftersom enbart 
två fall studerats kan det vara felaktigt att generalisera detta resultat i allt för stor 
utsträckning och mena att så alltid är fallet. Det kan dock inte uteslutas att Högsta 
domstolens beslut kan vara avgörande vid prövningen av liknande fall, och således ha 
stor betydelse för framtidens vindkraftsutbyggnad.
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Figur 2. Förenklad bild av standardprocessen för en stor vindkraftsanläggning.
Illustration av Frida Löfgren.
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Figur 5. Förenklad bild av tillståndsprocessen för Taggen vindpark.
Illustration av Frida Löfgren.

8. KÄLLFÖRTECKNING


