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Pontus Petersson 

SAMMANFATTNING 

Denna uppsats är en upptäcktsstyrd fallstudie av jämförande typ inom 
vilken tre kommuners vindkraftsplaner studeras. Syftet med arbetet är 
att studera kommunernas hantering och ställningstaganden kring 
vindkraftens visuella påverkan på landskapet samt ljudnivåerna. 
Arbetet har genomförts med hjälp av en fallstudie där de tre utvalda 
kommunernas hantering och ställningstaganden kring vindkraftens 
påverkan på landskapet samt ljudnivån har analyserats för att sedan 
jämföras med varandra. Analysen har genomförts med hjälp av en 
kvalitativ innehållsanalys. De studerade kommunerna har valts ut 
utifrån energiföretaget O2:s ranking av Sveriges kommuners 
vindkraftspotential. På denna ranking återfinns Oxelösunds kommun i 
toppen, Strömstads kommun i botten och Karlskrona kommun i 
mellanskiktet. De utvalda kommunerna är skärgårdskommuner med 
en utbredd fritidshusbebyggelse.   

Uppsatsen utgår från de teoretiska utgångspunkterna Miljövård och 
planering vilket utvecklats av Emmelin och Lerman (2006) samt Synen 
på landskapet utvecklat av Sandell (2001). Perspektivet Miljövård och 
planering berör om besluten fattas på lokal eller central nivå samt om 
det sker på ett kalkylerande eller kommunikativt sätt. Synen på 
landskapet behandlar i sin tur olika aktörer och medborgares 
förhållningssätt till landskapets förändring och nyttjande.   

Fallstudien visar på att det finns en variation mellan hur olika aspekter 
av påverkan hanteras och vilka ställningstaganden som görs. Generellt 
sätt fattas besluten kring ljudpåverkan på ett sätt som till stora delar 
överensstämmer med miljöparadigmet vilket innebär centrala beslut 
vilka fattas på ett kalkylerande sätt. Beslutsfattandet kring påverkan 
på landskapet varierar i högre utsträckning men ligger betydligt 
närmare planparadigmets tanke med beslut på lokal nivå vilka fattas 
på ett kommunikativt sätt. Beträffande synen på landskapet visar 
studien på att områden befolkade av vissa befolkningsgrupper, 
framförallt fritidshusägare vilka generellt anses ha en annan syn på 
landskapet än permanentboende, i högre utsträckning undantas för 
utbyggnad av vindkraft.  

Nyckelord: Vindkraft, Fysisk planering, Tematisk översiktsplanering  
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1.  INLEDNING 

1.1. BAKGRUND 

Den fysiska planeringen ska sträva efter att uppnå en hållbar 
utveckling såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt. En viktig del i 
detta är arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och på sikt 
ställa om samhället till att bli klimatneutralt. För att uppnå detta har 
regeringen och EU satt upp mål om att utsläppen ska minska med 30 
% till år 2030. Vilket ska ske genom genomförande av tre delmål där 
utbyggnaden av förnyelsebar energi är ett.  

 
I Sverige innebär detta en kraftig utbyggnad av vindkraft vilken 
påverkar och skapar konflikter med andra samhällsintressen. Arbetet 
med planeringen av vindkraft och därmed hanteringen av 
motsättningarna sker till stor del inom ramen för den kommunala 
översiktsplaneringen. De underlag och ställningstaganden som 
kommunerna presenterar inom denna utgör sedan länsstyrelsens 
huvudsakliga underlag när denna ska fatta beslut om tillstånd för 
miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. Miljöbalken (MB).  

 
Eftersom utbyggnaden blivit så omfattande och medfört konflikter 
mellan olika intressen väljer många kommuner att utarbeta någon 
form av tillägg till översiktsplanen som behandlar 
vindkraftsutbyggnaden. I dessa dokument har kommunerna att ta 
ställning till samt göra avvägningar mellan de motstridiga intressena 
som uppkommer.  

 
Ett antal av dessa konfliktområden berör människors upplevda sociala 
välbefinnande, ett område där det är svårt att objektivt bedöma 
påverkan. Detta gäller i första hand vindkraftsverkens påverkan och 
förändring av landskapsbilden, en påverkan som till stor del är 

upplevelsestyrd. Även bullerfrågan påverkar människor på olika sätt 
även om det är betydligt enklare att göra objektiva bedömningar av 
vilka värden som kan komma att uppstå och därefter göra en 
bedömning av vad som kan anses var skäligt för de boende att 
tolerera. Utifrån att dessa båda aspekter påverkar människors sociala 
tillvaro i hög grad samtidigt som det är svårt att göra en objektiv 
bedömning gör det intressant att studera på vilket sätt kommunerna 
hanterar och bedömer deras påverkan.    

1.2. SYFTE 

Syftet med arbetet är att studera vilka avvägningar och 
ställningstaganden kommunerna gör kring vindkraftsetableringars 
sociala påverkan när det gäller landskapsbild och ljudnivåer. Detta 
görs genom att studera tre kommuners vindkraftsstrategier.  

1.3. PROBLEMFORMULERING 

Etablering av vindkraft och den påverkan på landskapsbilden och 
ljudnivå som den medför är en känslig fråga för många medborgare 
och en fråga som kan ge stor påverkan på deras sociala tillvaro. 
Planläggningen hanteras inom den översiktliga planeringen och då 
oftast som ett tematiskt tillägg där kommunen redogör för sina 
ställningstagande. Hur hanteras dessa frågor och vilket 
förhållningssätt har kommunerna till påverkan inom dessa områden?  
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1.4. FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Hur hanterar kommunerna problematiken med vindkraftens 

påverkan på landsskapsbild och ljudnivå i landskapet och vilka 

ställningstaganden görs? 

 Hur skiljer sig hanteringen och ställningstagandena åt mellan 

de olika kommunerna? 

 Hur kan kommunernas argumentation förstås utifrån de två 

teoretiska perspektiven miljövård och planering respektive 

förhållningssätt till landskapet? 

1.5. DISPOSITION 

Arbetet består av sex stycken kapitel. Kapitel 1 är det inledande 
kapitlet vilket omfattar syfte, problemformulering, frågeställningar, 
urval, metod samt avgränsning.  

Kapitel 2 består av arbetets forsknings och områdesöversikt. 
Inledningsvis redogörs och preciseras ett antal begrepp vilka används 
i arbetet. Därefter återfinns en historisk tillbakablick på vindkraftens 
utveckling innan dess påverkan idag lyfts fram. I redovisningen 
framkommer ett antal olika forskares perspektiv på behovet av 
planering för vindkraft och i vilken form detta bör ske samt vilken 
attityd som finns i samhället gentemot vindkraftsetableringar. De 
forskare som refereras i denna del är Gradén (2011), Jonasson (2007), 
Khan (2003), Klintman och Waldo (2010) och Pedersen (2007). I 
kapitlet ingår även en presentation av de normativa utgångspunkter 
som finns inom vindkraftsplaneringen vilka inrymmer, Plan och 
Bygglagen, Miljöbalken, riksintressen samt Boverkets 
vindkraftshandbok (2009).  

Kapitel 3 utgörs av arbetets teoretiska utgångspunkter vilka består av 
de två teoretiska perspektiven Miljövård och planering respektive 
Synen på landskapet. Det första perspektivet har utvecklats av 
Emmelin och Lerman (2006) medan det andra är utvecklat av Sandell 
(2001).   

Kapitel 4 består av själva fallstudien inom vilken arbetets empiriska 
material redovisas och de olika kommunerna jämförs med varandra. 
Fallstudien syftar till att sammanställa, undersöka och jämföra 
kommunernas hantering av vindkraftens påverkan på landskapsbilden 
samt vindkraftens ljudpåverkan. För att genomföra detta studeras 
vilka underlag kommunerna använder sig av samt vilka 
ställningstaganden de gör. Kapitlet är uppdelat så att inledningsvis 
redovisas de tre kommunernas dokument separat i bokstavsordning, 
alltså Karlskrona kommun, Oxelösund kommun samt Strömstad 
kommun. Därefter följer en jämförelse av dokumentens innehåll vilken 
är uppdelad efter ett antal olika aspekter.  

Kapitel 5 består av uppsatsens diskussion i vilken fallstudiens resultat 
diskuteras med utgångspunkt i arbetets teoretiska utgångspunkter. 
Därefter förs en diskussion kring arbetets frågeställningar och dragna 
slutsatser presenteras.  

Kapitel 6 innehåller arbetets källförteckning. 
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1.6. METOD 

Nedan redovisas den metod som används för att besvara uppsatsens 
frågeställningar. Sammanfattningsvis utgår arbetet från en 
innehållsanalys av tre kommuners vindkraftsplaner. 

1.6.1. FORSKNINGSDESIGN - FALLSTUDIE 

Arbetet utgår från en fallstudie som strategi vilket innebär att ett 
begränsat antal undersökningsenheter studeras. Utifrån arbetets 
problemformulering vilken syftar till att undersöka hur ett antal 
kommuner hanterar frågor som rör vindkraftsplanering är det 
lämpligt att använda en fallstudie. Genom fallstudien blir det möjligt 
att undersöka hur kommunerna hanterar frågorna samt vilka 
ställningstaganden som görs. De framkomna resultaten kan sedan 
jämföras med varandra och slutsatser dras. Genom fallstudien blir det 
enligt Denscombe (2009, s. 59-60) möjligt att studera saker i de 
specifika fallen i detalj och därmed skapas förutsättningar för att få en 
djupare insikt i kommunernas resonemang. 

Uppsatsen är den typ av fallstudie som Denscombe (2009, s. 62) 
betecknar som upptäcktsstyrd fallstudie av typen jämförelse. Typen 
innebär att olika inramningar jämförs för att lära av likheter och 
skillnader dem emellan. Uppsatsen kan även ses som ett exempel på 
det Merriam (1994, s. 41) betecknar som en tolkande fallstudie. Typen 
används främst för att belysa, stödja eller ifrågasätta teoretiska 
förutsättningar vilket sker inom ramen för denna uppsats.  

Den huvudsakliga fördelen med att använda en fallstudie är enligt 
Denscombe (2009, s. 71) att inriktningen på en eller ett fåtal fall ger 
möjligheter att ägna sig åt finesser och svårigheter i komplicerade 
samhälleliga situationer. Detta innebär att det finns goda 
förutsättningar att studera specifika förhållanden och samhälleliga 
processer vilken exempelvis kan utgöras av en planeringsprocess. 

Därtill pekar han på fördelen med att undersöka fenomen som de 
naturligt uppträder vilket innebär att forskaren inte behöver känna sig 
pressad att kontrollera eller styra händelserna. 

Nackdelen med att använda fallstudien som metod är enligt 
Denscombe (2009, s. 72) huvudsakligen att den ger utrymme för kritik 
gällande trovärdigheten för de generaliseringar av resultatet som 
genomförs. För att förhindra detta är det viktigt att det tydligt och på 
ett öppet sätt framgår på vilket sätt de olika fallen liknar eller skiljer 
sig från varandra. Merriam (1994, s. 41) menar att fallstudier även 
riskerar att överförenkla eller överdriva olika faktorer vilket kan 
medföra att läsaren dra felaktiga slutsatser kring den egentliga 
verkligheten.  

1.6.2. METOD FÖR DATAINSAMLING  

Det finns enligt Denscombe (2009, s. 183) fyra huvudsakliga metoder 
som kan användas för insamling av empirisk data inom 
samhällsvetenskaplig forskning: frågeformulär, intervjuer, 
observationer och skriftliga källor. Data finns enligt Merriam (1994, s. 
83-84) i de två formerna kvalitativ respektive kvantitativ. Denna 
uppsats använder sig av kvalitativ data i form av skriftliga källor vilka 
utgörs av kommunala dokument.  

Denscombe (2009, s. 316-317) och Merriam (1994, s. 118-121) menar 
att skriftliga källor i form av dokument på ett relativt enkelt sätt ger 
tillgång till en stor mängd information som de flesta forskare kan 
använda sig av. Dokumenten utgör även en beständig data vilket 
innebär att källan kan kontrolleras av kommande forskare. De menar 
dock att det kan uppkomma en osäkerhet kring källans trovärdighet 
och anser därför att det är viktigt att forskaren gör en bedömning av 
källans auktoritet och av den ursprungliga informationen. 
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1.6.3. DOKUMENT SOM STUDERAS 

Eftersom planeringsprocessen för vindkraft är omfattande och 
innehåller ett flertal steg och olika typer av plandokument finns det ett 
behov av att göra en avgränsning kring vilka dokument som studeras. 
Uppsatsen avgränsas till att studera de fördjupande dokument för 
vindkraft kommunerna tagit fram utöver sina befintliga 
översiktsplaner.  

Vid forskning där skriftliga källor används måste dess validitet 
fastställas enligt Denscombe (2009, s. 301-304). I denna uppsats 
används dokument vilka hämtats från internet som källa, därför måste 
deras upphovsman, trovärdighet och autenticitet bedömmas noggrant. 
Samtliga dokument är hämtade från respektive kommuns hemsida 
vilket legitimerar en viss trovärdighet. Hemsidorna förefaller 
uppdateras frekvent och dess övriga innehåll är publicerat på ett 
trovärdigt sätt och förefaller styras av syftet att informera och 
involvera medborgarna i planprocessen.  

Dokumenten som studeras är politiska eller tillkomna utifrån ett 
politiskt uppdrag i enlighet med PBL. Dokumenten är dock officiellt 
fastställda genom beslut av kommunfullmäktige och uttrycker därmed 
kommunens formella vilja och syn. Dokumenten har lästs igenom och 
studerats i detalj i enlighet med uppsatsens syfte.  

Dokument som studeras 

Karlskronas vindkraftsstrategi, Vindkraftsstrategi för Karlskrona 
kommun, 2010 
Oxelösunds vindkraftsplan, Vindkraft – tillägg till översiktsplanen 
2010 för Oxelösunds kommun, 2013 
Strömstads vindkraftsplan, Vindkraftsplan – Nuläge, Mål och Förslag 
Strömstads kommun, 2010 
Strömstads MKB för vindkraftsplan, MKB – Vindkraft, Miljöbedömning 
och Miljökonsekvensbeskrivning, Strömstad kommun, 2009 

 
Närmare detaljer kring dokumenten samt dess innehåll redovisas i 
fallstudien i kapitel fyra. 

1.6.4. INNEHÅLLSANALYS 

En innehållsanalys används som metod för att jämföra de tre olika 
kommunernas vindkraftsdokument när det gäller kommunernas 
hantering och ställningstaganden kring vindkraftens påverkan. 
Innehållsanalysen används för att analysera dokumentens innehåll 
vilket sker genom att dess innehåll bryts ner i mindre enheter vilka 
analyseras. För att kunna göra en sådan analys är det enligt 
Denscombe (2009, s. 397, 421) viktigt att identifiera vilka enheter som 
ska användas. 

Avsikten med denna innehållsanalys är att ge en kvalitativ bild över 
hur kommunerna hanterar vindkraftens påverkan på landskapsbilden 
och ljudnivån samt vilka ställningstaganden de gör. För att dela upp 
dokumenten i mindre enheter och därmed möjliggöra en analys 
används ett antal frågor. Utformningen av dessa frågor och därmed 
vad som undersöks i uppsatsen styrs av de teoretiska 
utgångpunkterna. De frågor som används presenteras och beskrivs 
nedan. 

1. Varför har dokumentet tagits fram och vilken status har de? 

Genom att undersöka varför dokumenten tagits fram blir det 
möjligt att visa på vilka intressen och aktörer som har påverkat. 
Därtill visas på vilken inställning kommunen generellt har till 
vindkraftsutbyggnaden.  
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2. Vilka riktlinjer finns det för bullernivåer och vad grundar sig 
dessa på? 

Denna fråga ger förståelse för hur kommunens resonemang och 
argumentation kring bullrets påverkan kan förstås utifrån plan- 
och miljöparadigmet. Detta genom att studera på vilken nivå 
besluten fattas samt på vilket sätt. 

3. Vilken attityd har kommunen till vindkraftens generella 
påverkan på landskapet och på vilket sätt kategoriserar 
kommunen sitt landskap? 

Genom att undersöka frågan studeras hur kommunen förhåller sig 
till vindkraften och vilken syn man har på landskapet. Utifrån 
detta blir det möjligt att analysera vilket förhållningssätt som 
finns till landskapet och om det finns några eventuella 
bakomliggande intressen till kommunernas hållning.  

4. Vilka principer använder sig kommunerna av för att peka ut ett 
visst landskap som lämpligt för vindkraft? 

Frågan hjälper till att analysera huruvida kommunernas 
ställningstaganden huvudsakligen visar drag av plan- eller 
miljöparadigmet.  

En innehållsanalys utformad på ovanstående sätt gör det möjligt att 
välja ut och analysera de delar av dokumenten som är relevanta för 
uppsatsens problemformulering. De analyserade delarna i de olika 
dokumenten kan sedan jämföras med varandra och det blir därigenom 
möjligt att dra eventuella slutsatser.   

Nackdelen med att använda sig av en innehållsanalys på ovanstående 
sätt är dels att det enbart är dokument som studeras. Detta kan 
medföra att resonemang och påverkan som sker genom olika former 

av muntlig kommunikation förbises. Därtill kan innehållet som lyfts 
fram kritiseras för att ha valts ut och generaliserats av forskaren själv.     

Genom att komplettera innehållsanalysen med intervjuer hade det 
kunnat vara möjligt att få en större insikt i vad som ligger bakom 
kommunernas beslut och om deras ställningstaganden påverkats av 
påtryckningar av andra intressenter. Denna uppsats fokuseras dock 
kring kommunernas officiella hållning och hur man argumenterar för 
denna. Det i kombination med risken att olika versioner framkommer 
beroende på vem som intervjuas har medfört att inga intervjuer 
genomförts.  

1.7. URVAL 

Principen för en fallstudie är att ett begränsat urval ska studeras, i 
denna uppsats har tre fall valts ut. Enligt Denscombe (2009, s. 63-64) 
krävs ett noggrant och medvetet urval beträffande vilka fall som ska 
väljas. Enligt honom finns det två viktiga saker att tänka på. För det 
första väljs inte fallen ut slumpmässigt utan de väljs ut beroende på 
specifika kännetecken. Därigenom blir det möjligt att välja ut de 
speciella och utmärkande fallen, exempelvis de sämsta och bästa. För 
det andra menar Denscombe att det kriterium som urvalet av fall 
baseras på måste vara explicit och befogat som en del av metodologin. 

De kommuner som studeras i uppsatsen avgränsas till svenska 
kommuner vilka har någon form av formellt fastställda fördjupande 
dokument (TÖP eller strategi) om vindkraft utöver den 
kommunomfattande översiksplanen. 

Energiföretaget O2 tog i maj 2012 fram en ranking för 
vindkraftspotentialen i kommunerna baserat på de områden 
kommunerna pekat ut som lämpliga i sina planeringsunderlag. Den 
potentiella elproduktionen i dessa områden har satts i relation till 
kommunens yta och utifrån det har en ranking av kommunernas 



10 
 

förutsättningar upprättats. Rankingen innehåller enbart de kommuner 
som slutredovisat vindkraftsplanering till Boverket. Detta medför att 
listan innefattar 151 av Sveriges 290 kommuner (O2 2012). Bland 
kommunerna på listan har tre stycken valts ut, där en är topprankad, 
en återfinns i mellanskiktet och den tredje bland de sista 
kommunerna.  

De tre kommunerna har det gemensamt att samtliga är 
skärgårdskommuner med ett relativt utbrett bestånd av fritidshus. 
Dessa aspekter gör att vindkraftens påverkan på landskapsbilden i 
kommunerna berör olika grupper av människor vars relation till 
landskapet anses variera.  

Följande tre kommuner studeras i studien (placering på O2:s 
vindkraftsranking inom parentes): 

 Karlskrona kommun (103) 

 Oxelösunds kommun (1) 

 Strömstad kommun (146) 

Urvalet har begränsats till tre kommuner för att det ska bli möjligt att 
inom uppsatsens ramar studera dessa i detalj. Detaljstudierna har 
gjort det möjligt att undersöka kommunernas ställningstaganden samt 
jämföra dessa med varandra. Utifrån de framkomna resultaten har det 
avslutningsvis varit möjligt att föra ett resonemang kring vad som 
ligger bakom de egentliga besluten.  

Ett bredare urval där fler kommuner studerats hade rimligen 
inneburit större möjligheter att dra generella slutsatser kring hur 
ställningstagandena ser ut i Sveriges kommuner. Det hade däremot 
inneburit att innehållanalysen fått inriktats på ett mer kvantitativt sätt 
vilket inneburit att viss djupare förståelse hade omintegåtts.    

 

1.8. AVGRÄNSNING 

Genom denna avgränsning preciseras uppsatsens problemformulering 
och det görs tydligare på vilket sätt dess teoretiska perspektiv knyts 
till analysen. Eftersom planering och bedömning av vindkraftverks 
påverkan sker i ett flertal planeringsnivåer och omfattar ett stort antal 
olika aspekter finns det ett behov av att avgränsa arbetet. 

Avgränsning i vilka dokument och därmed vilken del av 
planeringsprocessen som studeras avgränsas till att omfatta de tre 
utvalda kommunernas vindkraftsplaner, vilka består av någon form av 
fördjupningar eller tillägg till översiktsplanerna. Arbetet fokuseras 
därmed kring vilken bedömning av vindkraftens påverkan samt vilka 
ställningstaganden för dess utbyggnad kommunerna gör på en 
översiktlig nivå. Med utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar och 
arbetets intension att studera kommunernas hantering och 
ställningstaganden utifrån de två perspektiven Miljö- och 
planparadigmet samt Synen på landskapet studeras vindkraftens 
påverkan av de två aspekterna landskapsbild och ljudnivå.  Genom att 
studera dessa skilda påverkansdimensioner blir det möjligt att 
undersöka om kommunernas argumentation och beslutsfattande kring 
de båda aspekterna visar drag av skilda paradigm. De båda 
paradigmens samt perspektivet Synen på landskapets innebörd 
diskuteras i uppstatsens teoretiska utgångspunkter vilka återfinns i 
det tredje kapitlet.    
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2.  FORSKNING- & KUNSKAPSÖVERSIKT 

Kapitlet ger en introduktion till vindkraftens historiska utveckling i 
Sverige vilket därefter följs upp med en översikt av forskningen kring 
vindkraftsplanering och vindkraftens påverkan. Inledningsvis 
definieras ett antal begrepp vilka används i uppsatsen.    

2.1. BEGREPPSDEFINITION 

Kommunala planmonopolet – kommunernas rätt till att planlägga 
marken och bestämma när och var bebyggelse får uppföras har enligt 
Strömgren (2007, s. 89) sedan upprättande av 1947 års byggnadslag 
gått under benämningen det kommunala planmonopolet.  

Naturvårdsverkets bullerriktlinjer – Naturvårdsverket (2013) 
anser att ljudnivån från vindkraftverk inte bör vara högre än 40dB vid 
bostäder. I friluftsområden samt i andra områden med lågt 
bakgrundsljud bör ljudet istället inte överstiga 35dB. Dessa riktvärden 
avser ljudnivåer för såväl planerade som befintliga vindkraftverk. 

Paradigm – den definition som återfinns i Nationalencyklopedin 
(2014) är följande: ”[…] efter Thomas Kuhn benämning på det mönster 
som styr vetenskapligt tänkande. Kuhn menar att liksom lingvistiska 
böjningsmönster, t.ex. amo, amas,amat, visar hur man böjer andra verb, 
utgår vetenskaper från bestämda förebilder. Begreppet paradigm 
förklaras och relateras till det aktuella ämnet i samband med att det 
används i diskussionen kring Miljövård och planering i arbetets 
teoretiska utgångspunkter vilka återfinns i kapitel tre.    

Riksintresse – ”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som 
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. 

Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall 
särskilt beaktas” (3 kap. 6§ Miljöbalken). Riksintressenas funktion och 
hur dessa tillämpas för vindbruk redovisas mer detaljerat i uppsatsens 
normativa utgångspunkter vilka återfinns senare i kapitel två.  

Tematiskt tillägg till översiktsplan (TÖP) – Boverket (2012) 
förklarar begreppet med att det är ett tillägg som omfattar en fråga 
som inte tidigare tagits upp eller behandlats tillräckligt detaljerat i den 
kommunövergripande översiktsplanen. Tillägget gäller för hela 
kommunens yta och används för att göra avvägningar mellan olika 
allmänna intressen. Tillägg är exempelvis lämpliga att använda för 
vindkraftsplanering. 

Översiktsplan – ”Översiktsplanen ska ange inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning 
för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras” (3 kap. 2§ Plan och 
bygglagen). 

2.2. VINDKRAFTEN I ETT HISTORISKT PERSPEKTIV 

Som en introduktion till ämnet är det lämpligt att börja med en 
översiktlig presentation av vindkraftens historiska utveckling vilken 
avrundas med dagens politiska ambitioner. Dessa ambitioner ligger till 
grund för dagens utbyggnadsbehov och är således en förklaring till 
behovet av vindkraftsplanering.   

Intresset för vindkraft i Sverige började enligt Wizelius (2008, s. 36) ta 
fart på allvar i slutet av 1970-talet. Sverige valde då att satsa stora 
ekonomiska resurser på forskning och utveckling av nya tekniska 
lösningar. Satsningarna kom enligt Carlman (1990, s. 18-22) att 
resultera i byggnation av ett antal storskaliga testanläggningar i början 
på 1980-talet. Vindkraften fick dock inget rejält genomslag utan den 



12 
 

motarbetades istället av politiker och kraftbolag i förhållande till 
andra likvärdiga energislag. Carlman (1990, s. 88-96) var en av de 
första inom forskningen som studerade svårigheterna för 
förnyelsebara energislag att få genomslag på energimarknaden. I sin 
avhandling Blåsningen – svensk vindkraft från 1973 till 1990 menar hon 
på att Sverige redan tidigt hade goda förutsättningar för en storskalig 
utbyggnad av vindkraft. Detta eftersom tillåtande lagstiftning, goda 
ekonomiska förutsättningar och lämpliga utbyggnadsplatser fanns att 
tillgå, samtidigt som det fanns en positiv inställning hos medborgarna. 
Politikerna och kraftbolagen var dock inte lika positiva utan de 
förespråkade istället de mer traditionella energislagen kärnkraft och 
vattenkraft.  Vindkraften utmålades som ett tekniskt experiment och 
betraktades som dyr och rent av miljöförstörande. 

Detta historiska förhållningssätt har inneburit att den svenska 
produktionen av vindkraftsel är förhållandevis blygsam. I Danmark 
valde man enligt Toke (2012, s. 90-96) en annan väg för satsningarna 
på vindkraft där man till skillnad från i Sverige satsade på mer 
småskaliga projekt. Detta genom att utvecklingen byggde på brukarna 
och tillverkarnas befintliga kompetens istället för på storskaliga 
forskningsprojekt. Strategin har medfört många små anläggningar 
med lokalt förankrat ägande vilket ofta består av kooperativ startade 
av lantbrukare. Dessa har kunnat få del av investeringsbidrag och 
skattelättnader. Därtill har allmänheten uppmuntrats att investera i 
denna typ av kooperativ genom olika ekonomiska incitament. Gradén 
(2011, s. 20) menar på att denna mer lokala inställning till 
utbyggnaden har skapat förutsättningar för en större förankring hos 
allmänheten samtidigt som utbyggnaden inte varit beroende av de 
stora energibolagens intresse. Den svenska modellen har istället satt 
sin tilltro till de stora projekten och därmed till större del utgått från 
ett top-down perspektiv.  

Under 2000-talet fick dock även svenska politiker upp ögonen för 
vindkraftsutbyggnaden. I propositionen Miljövänlig el med vindkraft – 

åtgärder för ett livskraftigt vindbruk (Näringsdepartementet 2006) 
föreslog den dåvarande socialdemokratiska regeringen ett antal 
åtgärder för att förbättra planeringsförutsättningarna för en lokalt 
förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar vindkraftsproduktion. 
Förslaget innebar vissa ekonomiska subventioner, förändrade regler 
för tillståndprövning samt insatser för att förenkla tillgången till 
information. 

Dagens politiska debatt och diskussioner kring miljö- och 
energipolitiken har i stor utsträckning kommit att påverkas av den 
globala uppvärmningen och de förestående klimatförändringarna. I 
och med att dessa kommit att ses som det största hotet mot miljön har 
arbetet med att begränsa deras påverkan kommit att prioriteras i 
regeringens miljöpolitik. För att minska den negativa påverkan har 
riksdagen beslutat om tre mål för den svenska klimat- och 
miljöpolitiken vilka ska vara uppnådda 2020 (Regeringskansliet 
2014). 

 Att minst 50 % av den svenska energin ska vara förnyelsebar. 

 Utsläppen av växthusgaser ska ha reducerats med 40 % 
jämfört med 1990 års nivå. 

 Energieffektiviten ska ökas med 20 %. 

Som en del i arbetet mot en ökad andel förnyelsebar energi ingår 
utbyggnaden av vindkraft. Hur stor mängd vindkraftsel som 
produceras ingår som en indikator för hur det går med uppfyllelsen av 
målet om en begränsad klimatpåverkan. Den installerade 
produktionskapaciteten har enligt Energimyndigheten (2014) ökat 
kraftigt på senare år och uppgår idag till ca 10 TWh men med ett mål 
om en kapacitet på 30 TWh per år 2020 krävs det en fortsatt kraftig 
utbyggnad. En sådan utbyggnad kräver en stor planeringsberedskap 
hos kommunerna och en strategi kring vilka platser som är lämpliga 
att bebygga med vindkraftverk.   
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2.3. PLANERING FÖR VINDKRAFT 

Riksdagens beslut om att den årliga svenska produktionskapaciteten 
av vindkraftsenergi ska uppgå till 30 TWh år 2020 innebär att en 
omfattande planeringsinsats krävs för att avgöra vilka platser som är 
lämpliga och vilka som inte är lämpliga för utbyggnad av vindkraft. Ett 
antal forskare har studerat på vilket sätt och på vilken nivå 
planeringen ska och bör genomöras.      

Enligt Gradén (2011, s. 110) har intresset bland kommunerna att 
upprätta planer för vindkraftsutbyggnaden ökat i takt med att 
utbyggnadsintresset ökat. Han diskuterar i sin avhandling Vindkraft i 
Dalarna – Från acceptans och lokalisering till planering och eftertanke 
hur kommunernas inställning till vindkraftsetableringar förändrats. 
Av studien framgår det att kommunerna inledningsvis var oerhört 
intresserade av nya vindkraftsetableringar och benägna att peka ut 
stora arealer för framtida vindkraftsutbyggnad. Vissa områden 
byggdes ut trots att det nästan helt saknades planering och 
utredningar om utbyggnadens konsekvenser. När entusiasmen hos 
kommunerna avtog och missnöjet bland lokalbefolkningen istället 
ökade växte trycket på kommunerna att utbyggnaden skulle föregås av 
planering. 

Gradén (2011, s. 113-116) ställer sig frågan hur, av vem och för vem 
den eftersträvade planeringen ska genomföras. Ska den bestå av en 
rationell planering där olika områdens lämplighet bedöms utifrån ett 
antal parametrar och därefter pekas ut av tjänstemännen, eller av en 
kommunikativ process där lokalbefolkningens åsikter och perspektiv 
tillvaratas i avvägningen. Enligt studien hade de studerade 
kommunerna svårt att finna bra metoder för att involvera 
medborgarna i de tidiga planeringsfaserna. Deras engagemang 
uppkommer istället först när det är aktuellt med detaljplanering för 
specifika projekt. 

Jamil Khan (2003, s. 577-578) lyfter frågan om vilken typ av planering 
som är önskvärd ytterligare en nivå i sin studie Wind Power Planning 
in Three Swedish Municipalities. I denna diskuterar han huruvida en 
olikartad kommunal planering är lämplig. En kommunal variation är 
enligt honom inget problem om man ser till det historiska 
plansystemet med utgångspunkt i det kommunala planmonopolet 
vilket ger kommunerna självbestämmanderätt över sin mark- och 
vattenanvändning. Processen är tänkt att ge medborgarna inflytande 
och påverkan över hur kommunerna ska utvecklas och därmed i det 
här fallet ha möjligheter att påverka eventuella vindkraftsetableringar. 
Å andra sidan menar han kan en sådan självstyrande 
vindkraftsplanering leda till att de ur nationell synvinkel mest 
effektiva och miljömässigt lämpligaste platserna undantas från 
exploatering beroende på negativt inställda kommuner. En sådan 
utveckling kan enligt Khan leda till en upplevd ojämnlikhet mellan 
olika kommuner vilket i sin tur kan innebära ett minskat intresse även 
i de från början positivt inställda kommunerna. Därför anser han att 
det finnas argument för att verka för en mer jämlik planering mellan 
olika kommuner. 

Kommunernas ökade intresse för vindkraftsplanering och 
begränsningar av utbyggnaden kan ses i perspektivet av behovet av en 
mer nationell styrning. Den uppkomna restriktiviteten hos 
kommunerna har inneburit att nationella vindkraftsförespråkare 
känner ett ökat behov av att rationellt peka ut lämpliga platser. Enligt 
Gardén (2011, s. 119) är utpekandet av områden som riksintresse för 
vindbruk ett sådant exempel där besluten tagits på en nationell nivå 
utan att de lokala aktörerna haft något egentligt inflytande. Den 
nationella förmågan till styrning begränsas dock av den kommunala 
vetorätten mot vindkraftsetableringar som finns sedan 2009. 

Även Åsa Waldo och Mikael Klintman (2010, s. 73-74) går så långt att 
de menar att det troligen är omöjligt att inte ha någon form av 
nationell styrning för att tillgodose målet om att 
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produktionskapaciteten av vindkraftsel årligen ska uppgå till 30 TWh. 
De pekar dock på att en sådan planering gör det svårt för lokala 
aktörer att reellt påverka planerna även när de kommer ner på den 
lokala nivån. Samtidigt framhåller de att det är viktigt att involvera 
berörda medborgare i processen i ett tidigt skede för att därigenom 
öka acceptansen. Detta eftersom ett sådant tillvägagångssätt skapar en 
större insikt i projektet vilket gör att medborgarna känner sig mer 
delaktiga och troligen har lättare att acceptera projektet i slutändan.   

Det förefaller finnas en oenighet kring vilken typ av planering som kan 
anses vara mest lämplig för att tillgodose och verkställa det nationella 
målet om en kraftig utbyggnad av produktionskapaciteten av 
vindkraftsel. Avvägningen står mellan å ena sidan någon form av 
nationell styrning vilken gör det möjligt att nyttja de mest lämpliga 
platserna samtidigt som en sådan gör det svårt för de lokala aktörerna 
att påverka. Det motstående alternativet utgörs av det kommunala 
planmonopolet vilket innebär att kommunerna själva bestämmer över 
hur mark och vattenområden ska användas vilket gör det möjligt för 
lokala aktörer att påverka vilka områden som är lämpliga samtidigt 
som det medför att de ur nationell synvinkel mest lämpliga platserna 
riskerar att undantas från utbyggnad.  

2.4. ATTITYD TILL VINDKRAFTSUTBYGGNAD 

Genom det kommunala planmonopolet och den planeringsprocess 
som det medför blir det möjligt för medborgarna att påverka. Waldo 
och Klintman (2010, s. 70) pekar i sin studie Attityder och delaktighet 
vid etablering av vindkraft på att vindkraftens småskalighet vilken 
innebär att stora ytor behövs för produktionen av energi innebär att 
ett stort antal medborgare påverkas. Det stora antalet påverkade gör 
att det finns många olika uppfattningar kring vindkraftverkens 
påverkan och det finns både positiv och negativa attityder. De positiva 
handlar ofta om etiska och materiella värden, exempelvis att 

vindkraften anses vara miljövänlig och förmögen att genera nya 
arbetstillfällen. Den negativa attityden riktar istället in sig på 
estetiska- eller materiella värden i kombination med etiska värden. De 
estetiska värdena innebär att landskapet förstörs medan de materiella 
och etiska värdena grundar sig i en syn på att vindkraften är olönsam 
och ineffektiv. 

Enligt Waldo och Klintman (2010, s. 71) är de negativa känslor kring 
vindkraftsprojekt framförallt kopplade till estetisk påverkan. Attityden 
till projekten beror oftast på hur den berörda individen upplever och 
värdesätter den specifika platsen. Bland de som generellt sätt är 
negativt inställda till vindkraften finns en oro för att landskapet ska 
påverkas negativt och möjligheterna till rekreation minska. Dessa 
individuella och subjektiva uppfattningar är ofta svåra att hantera 
inom planerings- och beslutsprocessen. 

2.5. ACCEPTANS FÖR VINDKRAFT 

Samtidigt som det enligt ovanstående förefaller finnas en 
argumentation för behovet av en nationell styrning vilken riskerar att 
leda till ett mindre lokalt inflytande lyfts behovet av lokal förankring 
fram som en viktig aspekt för att skapa acceptans bland 
lokalbefolkningen för en vindkraftsutbyggnad. Vad som skapar en 
acceptans bland lokalbefolkningen och vad som kan göras för att öka 
denna har studerats av ett antal forskare.  

Pedersen (2007, s. 69-74) har i sin studie Human response to wind 
turbine noise – Perception, annoyance and moderating factors tittat 
närmare på hur ljudet från vindkraftverken påverkar de boende. Enligt 
denna påverkas medborgarnas acceptans för vindkraftverk i sitt 
närområde delvis av i vilken grad de störs ut av dess buller.  
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Studien visade att de boende i högre grad stördes av bullret från 
vindkraftsverken än av likvärdigt buller från andra källor. Den 
upplevda störningen var samtidigt större i områden som tidigare 
upplevts som relativt tysta. Detta medförde att det framförallt var på 
landet som vindkraftverken upplevdes som störande. Därtill visade 
studien att de som hade visuell kontakt med vindkraftverken upplevde 
bullret som mer besvärande än de som inte såg dem. Bland de som 
kände sig störda upplevdes ljudet som en inkräktning i hemmet, 
eftersom de ansåg att hemmet skulle vara en lugn plats lämplig för vila 
och återhämtning. Enligt Pedersen var det däremot inte möjligt att 
finna några medicinska belägg för att vindkraftsetableringarna skulle 
ha påverkat de närboendes hälsa negativt.  

Avslutningsvis kan noteras att de som var mest negativt inställda till 
vindkraften och då framförallt dess påverkan på landskapsbilden 
också var de som upplevde dess buller som mest störande.  

Pedersens (2007) studie visar på att det finns ett missnöje bland vissa 
grupper kring etableringen av vindkraft. Ett antal studier har lyft fram 
och diskuterat olika möjligheter för att minska detta och istället öka 
acceptansen.  

Jonasson (2008, s. 40) lyfter i sin rapport Vindkraft och 
landskapsutveckling ur ett kollaborativt perspektiv fram att en 
utbyggnad av vindkraft troligen leder till en förstärkning av det lokala 
näringslivet något som enligt honom bör kunna öka intresset hos 
lokalbefolkningen. Enligt Jonasson kommer dock inte alla boende 
acceptera utbyggnaden utan han menar istället att det är naturligt att 
vissa kommer välja att flytta för att istället ersättas av nya invånare. 
För att förhindra detta och skapa en acceptans och ett så starkt stöd 
som möjligt bland lokalbefolkningen och därigenom en framgångsrik 
vindkraftsutbyggnad är det enligt honom viktigt att det finns olika 
metoder för att involvera de lokala aktörerna i planeringsprocessen. 
Enligt honom är det en viktig pusselbit att de involverade aktörerna 

diskuterar med varandra och att en så bra dialog som möjligt skapas 
med medborgarna. 

Gardén (2011, s. 116-117) lyfter fram användandet av ekonomiska 
incitament som ett sätt att öka medborgarnas intresse att delta i 
planeringen. Han diskuterar i sin studie att utbetalningen av en 
bygdepeng vilken går till den berörda bygden kan upplevas som 
positiv bland medborgarna. I det studerade fallet var denna form av 
kompensation dock främst accepterade i samband med etableringar 
av ett mindre antal verk. För större etableringar menar han istället att 
vindkraften måste ses som en näring vilken kan jämföras med andra 
alternativa näringar. Genom ett sådant synsätt blir det enklare att 
bedöma vilken avkastning vindkraften ger jämfört med befintliga 
näringar vilka kan komma att påverkas negativt. I en sådan diskussion 
kan lokalbefolkningen i högre utsträckning se det som att de säljer en 
produkt, vind och förmedlar en tjänst, hyr ut mark. 

Waldo och Klintman (2010, s. 74) menar dock att det finns en risk med 
ett ekonomiskt stöd till lokalbefolkningen eftersom ett sådant kan 
komma att uppfattas som en muta om det betalas ut på fel sätt. De 
anser istället att ett ekonomiskt deltagande och andelsägande vilket i 
högre grad ger ett konstruktivt deltagande är att föredra. 

Den forskning som har refererats och diskuterats ovan skapar en 
förståelse kring de problem och hinder som en vindkraftsutbyggnad 
kan stöta på ur ren planeringssynpunkt såväl som motstånd hos 
lokalbefolkningen. Den forskningen som diskuterats i detta avsnitt 
lyfts in och används i uppsatsens avslutande diskussion. 
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2.6. NORMATIVA UTGÅNGSPUNKTER 

De normativa utgångspunkter som redovisas i nedanstående avsnitt 
syftar till att ge en översiktlig bild över statens intentioner gällande 
vindkraftsutbyggnaden och dess planering. Detta sker genom att 
gällande lagstiftning för planeringen av vindkraft samt de tillstånd 
som krävs för en utbyggnad redovisas. Utgångspunkterna ligger till 
grund för den kommunala planeringen inom vindkraftsområdet. 
Nedanstående presentation utgör därför en del av den förförståelse 
som krävs för att det ska vara möjligt att förstå uppsatsens empiriska 
material vilket utgörs av kommunala plandokument.  

2.6.1. PLAN- & BYGGLAGEN 

Planläggningen av mark- och vattenområden samt bygglovsprövning 
regleras i Plan och bygglagen (PBL) (SFS 2010:900) och denna har 
därmed stor inverkan vid utbyggnaden av vindkraft. Kommunerna har 
till stora delar makten över planläggning vilken regleras inom PBL 
även om den reglerade processen ger möjligheter för länsstyrelsen och 
andra berörda myndigheter samt medborgare och enskilda 
organisationer att påverka. Kommunerna har rätten att fatta det 
slutgiltiga beslutet om var vindkraftsverk får och inte får uppföras. 
Planläggning och bygglovsprövning enlig PBL följer dock under 
hushållningsprinciperna i 3 och 4 kap. Miljöbalken (SFS 1998:808). 

Kommunernas ställningstagande för hur mark- och vattenområden 
inom kommunen ska användas redovisas i den obligatoriska 
översiktsplanen. Planen ska även visas på hur den bebyggda miljön 
ska utvecklas och bevaras samt visa på hur kommunerna ska 
tillgodose berörda riksintressen och uppnå miljökvalitésnormerna. 
Planen ligger till grund och är vägledande för framtida beslut om hur 
mark- och vattenområden ska används, den är dock inte juridiskt 
bindande (3 kap. 1-5 § PBL). Det är därför lämpligt att det redovisas i 

översiktsplanen vilka platser som är lämpliga för vindkraftsutbyggnad 
och vilka konsekvenser en sådan utbyggnad kan antas medföra.  

Vindkraftsetableringar kan även planläggas genom detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Detaljplanen reglerar mark- och 
vattenområdens användning inom ett begränsat område och är 
juridiskt bindande. När detaljplan ska upprättas för prövning om en 
plats är lämplig för uppförande av vindkraftverk framgår av 4 kap. 3 § 
PBL. I ett antal fall krävs det bygglov för uppförande av vindkraftverk 
när så är fallet framgår av 6 kap. 1 § PBF (SFS 1998:896). 

I fall där det krävs tillståndsprövning enligt 9 eller 11 kap. Miljöbalken 
behöver enbart byggnadsanmälan ske. I icke detaljplanelagda 
områden ska bygglovet prövas utifrån ställningstagandena i den 
gällande översiktsplanen. Varje fall måste dock bedömas enskilt, det 
räcker alltså inte att enbart hänvisa till allmänna ställningstaganden i 
översiktsplanen. Inom områden med detaljplan ska bygglovsansökan 
stämma överrens med denna och de allmänna riktlinjerna i PBL.    

2.6.2. MILJÖBALKEN 

Miljöbalken (SFS 1998:808) utgör den huvudsakliga delen av den 
svenska miljölagstiftningen och dess främsta syfte är att främja en 
hållbar utveckling. Detta ska ske genom att främja människors hälsa, 
skydda natur- och kulturmiljön samt genom hushållning med resurser 
(1 kap 1 § MB).  

Balken berör på olika sätt vindkraftsutbyggnaden, dels innehåller den 
hushållningsbestämmelserna vilka omfattar riksintressena vilket finns 
beskrivit nedan, därtill innehåller den bland annat bestämmelser om 
miljöfarliga verksamheters tillståndsprövning. 

Miljöfarliga verksamheter dit vindkraftsetableringar räknas ska enligt 
9 kap. 6 § Miljöbalken tillståndsprövas. Tillståndsprövningen kan ske 
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antingen hos miljödomstolen eller hos länsstyrelsen beroende på 
verksamhetens art. För vindkraft gäller att grupp av tre eller fler verk i 
vattenområde med en sammanlagd effekt på mer än 1 MW ska prövas 
av miljödomstolen (9 och 11 kap. MB). Grupp av tre vindkraftverk 
eller fler med en sammanlagd effekt på 25 MW eller mer på land ska 
prövas av länsstyrelsen. Vid enstaka verk på land med en effekt på 
under 25 MW behövs inget tillstånd istället räcker det med anmälan 
till ansvarig kommunal nämnd. Samtliga dessa beslut kan överklagas 
till högre instans. Miljötillståndet innehåller normalt regleringar kring 
var verksamheten ska lokaliseras, vilken verksamhet som får utföras 
samt verksamhetens omfattning. I prövningen görs bedömning av på 
vilket sätt kringboende kan påverkas av buller och skuggningseffekter, 
regleringar för detta kan också införas i tillståndet. Tillståndsansökan 
ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning vars syfte är att belysa 
och utreda de direkta och indirekta konsekvenser som kan uppstå av 
den planerade verksamheten. I samband med 
miljökonsekvensprocessen ges möjligheter för berörda medborgare 
och andra aktörer att ta del av information och inflytande att påverka 
den planerade verksamheten (6 kap. 1-3 §§ MB).  

2.6.3. RIKSINTRESSEN 

I Miljöbalkens (SFS 1998:808) 3 och 4 kap. finns bestämmelserna om 
hushållningen av mark och vatten inom särskilda områden, 
riksintressen. Dessa områden anses ha särskilt värdefull natur- eller 
kulturmiljö alternativt ha speciella förutsättningar för en bestämd 
användning. Det tredje kapitlet omfattar de grundläggande 
hushållningsbestämmelserna och här anges vilka typer av områden 
som ska bevaras. Det fjärde kapitlet anger specifika geografiska 
områden som i sin helhet är av riksintresse för natur- och kulturmiljö 
(3-4 kap MB).  

Vilka områden som ska klassas som riksintresse enligt 3 kap. MB 
bestäms utav den myndighet som har ansvar för respektive 
intresseområde. Detta sker i en process där myndigheten samråder 
med andra myndigheter vilka i sin tur ansvarar för andra 
intresseområden (SFS 1998:896). Det uppdelade ansvaret för att ange 
områden för riksintresse för olika intressen medför att samma område 
kan vara intressant för olika intressen och således kan olika 
riksintressen stå i konflikt till varandra inom samma område.  

För utpekandet av områden som riksintresse för vindkraft ansvarar 
Energimyndigheten (2013). Den senaste revideringen skedde 2013, 
utpekandet skedde då med hjälp av enhetliga kriterier och undantag 
för vindbruk på land och till havs. I samband med revideringen utgick 
även vissa tidigare utpekade områden. Kommunerna har sedan i 
översiktsplanen att ta ställning till och redovisa hur riksintressena ska 
tillgodoses. Dessa ställningstaganden utgör senare i processen det 
viktigaste beslutsunderlaget för att avgöra om ett riksintresse kan 
antas påverkas negativt eller inte av en nybyggnation. Länsstyrelsen 
kontrollerar att kommunerna tillvaratar riksintressena, om de anser 
att så inte är fallet ska det anmärkas i översiktsplanen (Boverket 2009, 
s.94). En vanlig missuppfattning är att de centrala myndigheterna 
fastställer vilka platser som är av riksintresse när deras uppgift 
egentligen handlar om att redovisa vilka platser de bedömer vara av 
riksintresse. Detta innebär att det är kommunerna i dialog med 
länsstyrelsen som har till uppgift att göra bedömningen om de av 
myndigheterna redovisade områdena är rimliga (SOU 2005:77, s.174). 
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2.6.4. BOVERKETS VINDKRAFTSHANDBOK 

Boverket (2009, s. 5) har i samarbete med Energimyndigheten, 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Lantmäteriverket på 
uppdrag av regeringen tagit fram en vindkraftshandbok. Handboken 
är tänkt att vara ett stöd för de aktörer som är inblandade vid en 
vindkraftsutbyggnad genom att utgöra ett överskådligt 
kunskapsunderlag för dessa. 

Boverkets handbok (2009, s. 9-11) är uppdelad i två avsnitt där det 
första behandlar lokaliseringsförutsättningarna för vindkraft utifrån 
ett antal aspekter. Exempelvis behandlas vilka effekter bullret från 
vindkraftverk kan ha och på vilket sätt detta kan hanteras. Ett liknande 
avsnitt behandlar landskapet och hur dess känslighet kan bedömas. 
Därtill finns det ett antal liknande avsnitt som behandlar andra 
aspekter vilka kan påverkas av en vindkraftsetablering. Bokens andra 
del behandlar den lagstiftning och de regler som reglerar 
planeringsprocessen och tillståndsprövningen för vindkraftverk.  

Den presenterade lagstiftningen utgör de grundläggande 
utgångspunkterna som kommunerna har att förhålla sig till när det 
kommer till att planera och hantera en vindkraftsutbyggnad. I 
planeringsarbetet utgör riksintressen och handböcker viktiga 
riktmärken och beslutsunderlag. De i fallstudien studerade 
dokumenten utgörs av planeringmaterial vilket faller inom ramarna 
för den ovan presenterade lagstiftningen.    
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3.  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Detta kapitel redogör för de teoretiska utgångspunkter som styr 
inriktningen på den genomförda fallstudien. Inledningsvis presenteras 
och redogörs för det av Emmelin och Lerman (2006) utvecklade 
paradigmen Miljövård och Planering och hur detta avspeglas i på vilket 
sätt och på vilken nivå besluten fattas. Därefter redogörs för Sandells 
(2001) perspektiv Synen på landskapet. Detta relateras slutligen till 
vindkraftsfrågan specifikt genom att Larssons (2009) resonemang 
lyfts fram.   

3.1. MILJÖVÅRD & PLANERING  

Miljöparadigmet och planeringsparadigmet utgör enligt Emmelin och 
Lerman (2006, s. 13-16) varandras motpoler när det gäller på vilket 
sätt och på vilken nivå beslut fattas. När det gäller på vilken nivå 
besluten fattas sker det enligt miljöparadigmet på en central nivå 
eftersom det anses finnas ett behov av enhetliga regler och riktvärden 
för att uppnå en miljömässig hållbarhet. Enligt Planparadigmet sker 
beslutsfattandet istället på den lokala nivån vilket praktiseras inom 
ramen för det kommunala planmonopolet. Modellen skapar 
förutsättningar för att ta hänsyn till de lokala förhållandena samt 
involvera berörda aktörer i processen.  När det kommer till på vilket 
sätt beslutsfattandet sker innebär miljöparadigmet att besluten fattas 
på ett kalkylerande och rationellt sätt, eftersom det enligt paradigmet 
alltid anses vara möjligt att fatta korrekta beslut. Enligt 
planparadigmet fattas besluten istället på ett kommunikativt sätt. 
Vilket sker genom planeringsprocessens avvägande mellan enskilda 
och allmänna intressen, dess samrådsprocess och slutligen de 
demokratiska besluten. 

 

Figur 1: Figur från Larsson (2009, s. 27) baserad på Emmelin och 
Lerman (2006) 

Dessa båda axlar med motstående intressen skapar en fyrfältsfigur där 
miljöparadiget kan placeras in längst upp till vänster och 
planparadigmet längst ner till höger.  

Larsson (2009, s. 31-33) diskuterar vindkraftsutbyggnaden utifrån 
detta tankesätt i sin rapport Problematisering av vindkraftens regelverk 
– en pilotstudie. Utifrån ovanstående perspektiv diskuterar han det 
nationella målet om att kraftigt öka vindkraftsproduktionen i Sverige.  
Enligt honom bygger målet på instrumentell rationalitet vilken utgår 
från ett centralt perspektiv och är baserad på vad som är politiskt 
eftersträvat. Därmed förbises näringslivet, markägarna och 
lokalbefolkningens intresse för att ha vindkraftverk i landskapet. Detta 
övergripande synsätt innebär att den kommunala 
själbestämanderätten över mark- och vattenanvändningen utmanas.  

Larsson (2009, s. 31-33) lyfter fram miljöprocessutredning vilken 
tydligt tar ställning för miljöparadigmet när den pekar på att 
kommunernas inblandning i tillståndsprocessen är problematisk och 
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riskerar att leda till att helhetssynen förbises. Den nationella synen 
motiveras med att kommunala beslut riskerar att stå i vägen för 
utbyggnad på de mest gynnsamma platserna. Larsson ifrågasätter om 
det är rimligt att den eftersträvade helhetsynen inte tar hänsyn till de 
lokala värderingar och frågar sig om detta kan kallas för en helhetssyn.  

En sådan nationell styrning utan lokalförankring riskerar enligt 
Larsson (2009, s. 31-33) att leda till en helhet som inte hänger ihop på 
de olika nivåerna i samhället. Det som beslutats på nationell nivå ska 
tas om hand i kommunerna så gott det går samtidigt som man från 
statlig nivå förväntar sig att kommunerna i vart fall inte ska stå i 
vägen.   

3.2. FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL LANDSKAPET 

Eftersom att det finns en uppfattning om att olika personer och 
aktörer har olika uppfattningar kring vindkraftverkens påverkan på 
landskapet finns det anledning att diskutera olika aktörers generella 
syn på landskapet. I det sammanhanget är Klas Sandells (2001) 
begreppsram över förhållningssätt till landskapet intressant. Sandells 
modell utgår från tre olika ekostrategier vilka beskriver natursyn och 
naturnyttjande. Strategierna verkar på två nivåer, dels handlar det om 
en kontextuell nivå som gäller aktivitetens sammanhang och dels en 
konkret nivå vilken gäller relation som finns till landskapet.  

Det mänskliga förhållningssättet till naturen delas enligt Sandell 
(2001, s. 25-28) ofta in i två perspektiv där den ena strategin försöker 
dominera och kontrollera naturen medan den andra strategin går ut 
på att människan försöker anpassa sig efter naturen. Den 
dominerande strategin ser landskapet i ett större sammanhang och 
föredrar en specialisering och ett utbyte mellan olika regioner. 
Därigenom kan landskapet nyttjas på ett optimalt sätt, synen saknar 
dock konkret lokal förankring och ser snarare landskapet som en 

fabrik. Det andra perspektivet med anpassning efter naturen utgår 
istället från vad som finns i det lokala landskapet. Sandell anser att det 
anpassningsbara perspektivet är för spretigt och utvecklar en syn där 
perspektivet delas upp i två strategier, en aktiv anpassning och en 
passiv anpassning. Båda dessa anpassningsstrategier utgår från det 
lokala landskapet men skiljer sig i synen på dess nyttjande. Enligt den 
aktiva anpassningen accepteras en mänsklig landskapsomvandling och 
landskapet kan ses som en hembygd där befolkningen verkar och bor. 
Den passiva anpassningen utgår istället från en ren anpassning till 
naturens egna förutsättningar. Detta innebär krav på låga 
befolkningskoncentrationer samt rörlighet och innebär att landskapet 
blir ett slags museum.  

Figur 2: Figur från Sandell (2001, s. 30) 

För att förenkla och sammanbinda den kontextuella och den konkreta 
nivån med varandra utvecklar Sandell (2001, s. 29-31) en fyrfältsfigur. 
Han delar upp denna i två axlar där den horisontella behandlar synen 
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på landskapets funktion där funktionsspecialisering och mångbruk 
utgör varandras motpoler. Där funktionsspecialisering innebär att 
landskapet i stor skala anpassas till människans behov medan 
mångbruket föredrar en mer lokal anpassning. Den vertikala axeln 
utgörs av synen på landskapets förändring där den ena sidan föredrar 
ett aktivt nyttjande medan motstående sida förespråkar ett mer 
passivt nyttjande och därmed ett bevarande av landskapet. 

Larsson (2009, s. 35-36) använder modellen för att förstå olika 
vindkraftsaktörers inställning till det omgivande landskapet och dess 
miljö. Han lyfter fram att fritidshusägare generellt sätt är mer 
skeptiska till vindkraftverk i närheten än vad permanentboende och 
brukare av marken är. Dessa båda grupper placeras båda som en del 
av hembygden. Där de fritidsboende förespråkar ett passivt nyttjande 
och lantbrukarna och de permanentboende ett aktivt nyttjande.  

 

Figur 3: Figur från Larsson (2009, s. 36)baserad på Emmelin och 
Lerman (2006) 

På den motstående sidan under kategoriseringen fjärrbygd där en 
funktionsspecialisering av landskapet förespråkas placerar Larsson in 
ett antal myndigheter. Riksantikvarieämbetet verkar för att bevara 
den befintliga kulturmiljön som den är och kan således anses se 
landskapet som en form av museum. Energimyndigheten verkar 
istället för att landskapet ska anpassas för att vara lämpligt för 
vindkraftsutbyggnad och står därmed i hög grad för en 
funktionsspecialisering av landskapet. Slutgiltigen diskuterar Larsson 
Naturvårdsverkets roll, enligt honom kan deras roll anses vara 
tudelad. Detta eftersom att de dels ska verka för ett bevarande av den 
befintliga naturmiljön samtidigt som de har regeringens uppdrag att 
främja vindkraftsutbyggnaden.   

I uppsatsens avslutande diskussion och i de slutsatser som dras av 
genomförd studie diskuteras och förs ett resonemang kring de i detta 
kapitel presenterade perspektiven  
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4. FALLSTUDIE 

4.1. FALLSTUDIE VINDKRAFT 

I detta kapitel redovisas uppsatsens textanalyser. Varje kommun och 
dess hantering och ställningstaganden presenteraras separat. 
Analysen utgår från de fyra frågeställningarna som presenterades i 
metodkapitlet. Den första redogör för varför kommunernas dokument 
tagits fram, vilken status dessa har samt vilken inställning 
kommunerna har till vindkraften. I den andra delen redogörs för vilka 
riktlinjer kommunerna redovisar för bullernivåer, vilka 
skyddsavstånds som sätts upp för att klara dessa samt vad 
bedömningen grundar sig på. Den tredje delen redogör för vilken 
attityd kommunerna har till vindkraftens generella påverkan på 
landskapet och på vilket sätt de kategoriserar landskapet. I den 
avslutande delen redogörs för vilka principer kommunerna använder 
sig av för att peka ut ett visst landskap som lämpligt för vindkraft.  

 

 

  

Figur 4: De tre studerade kommunerna markerade med orange 
(Illustration utvecklad från Wikipedia 2014a). 
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4.2. KARLSKRONA 

4.2.1. BAKGRUND 

Karlskrona kommun (2014) är den största av de tre studerade 
kommunerna. Kommunen har 63 912 invånare och en yta på 1 047 
km2. 

 

Figur 5: Karlskrona kommun markerat med rosa (Wikipedia 2014b). 

Karlskrona kommuns (2010, s. 6) strategi för vindkraft med namnet 
Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun antogs den 16 april 2010. 
Dokumentet ses som ett strategiskt dokument vilket ska vara 
vägledande för mark och vattenanvändning samt utgöra policy och 
underlag för prövning av framtida vindkraftsetableringar. 

Karlskrona kommun uppger i strategin att de beroende på ett stort 
antal inkomna förfrågningar om att få uppföra vindkraftverk ansett 
det nödvändigt att genomföra en inventering och strategisk översyn 

för att kunna hantera dessa. För att få en effektiv planering är det 
enligt kommunen viktigt att samordna med andra kommuner vilket 
skett med Torsås kommun. 

Att samordna etablerande av vindkraft kan spara kommuner både tid 
och pengar. Negativ påverkan kan minimeras på ett tidigare stadium 
och förutsättningarna förbättras för ett effektivt utnyttjande av 
kommunens resurser (Karlskrona kommun 2010, s. 6).  

Framtagandet av en strategi innebär att Karlskrona kommun (2010, s. 
6) kan genomföra en inventering och analys av exempelvis 
vindförutsättningarna och vindkraftverkens påverkan på 
landskapsbilden, något som tidigare saknats. Dessa och andra 
genomförda analyser ligger till grund för de ställningstaganden som 
kommunen gör kring vilka platser som anses lämpliga för utbyggnad 
av vindkraft. 

Karlskrona kommuns (2010, s. 9) målsättning med vindkraften är att 
utveckla den till en viktig källa för förnyelsebar energi och därför är 
kommunen allmänt positivt inställd till en utbyggnad. Kommunens 
generella utgångpunkten är att nya verk ska uppföras i anslutning till 
befintliga verk eller sammanhängande i nya grupper. 

4.2.2. BULLERPÅVERKAN 

Karlskrona kommun (2010, s. 17) uppger att de utgår från 
Naturvårdverkets riktlinjer när man gör avvägningar för vilka platser 
som är lämpliga för vindkraft. Kommunen refererar även till 
Pedersens (2007) forskning och lyfter fram att denna visar på att 20 % 
av de boende i områden som klarar de uppsatta riktvärdena ändå 
anser sig störda av bullret från vindkraftverken.  

För att uppfylla riktvärdet på 40dB förespråkar Karlskrona kommun 
(2010, s. 42-44) ett skyddsavstånd på 500m till bostadshus, 1 000m 
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till tätorter och 500m till kyrkor. Beräkningar av vilka bullervärden 
som uppkommer ska dock göras för bebyggelse 1 000m från de 
planerade verken. För att minimera den samlade bullerpåverkan 
förespråkar kommunen att nya vindkraftverk uppförs i redan 
bullerutsatta områden, exempelvis längs vägar och järnvägar.  

4.2.3. HUR BEHANDLAS OCH KATEGORISERAS 

KOMMUNENS LANDSKAPSBILD 

Karlskorna kommun (2010, s. 16) påtalar i sin generella syn kring 
vindkraftens miljöpåverkan att den har stor påverkan på 
landskapsbilden. Den anses ha lätt att dominera landskapet visuellt 
genom sin storlek och rörelse. Därför skall etableringar i närheten av 
landmärken så som kyrkor, höga byggnader och andra objekt med 
symboliskt eller kulturellt värde undvikas. Kommunen menar dock att 
vindkraftverken även kan bidra till en positiv påverkan. 

Vindkraften kan stå för ren och förnyelsebar energi samt ekonomisk 
samverkan mellan markägare och på så sätt bilda ett positivt 
karaktärsdrag till landskapet (Karlskrona kommun 2010, s.16). 

För att skapa en uppfattning kring landskapets karaktär och känslighet 
för förändringar har Karlskrona kommun (2010, s. 32-33) genomfört 
en landskapsanalys. Den syftar till att visa på vilka sammanhang och 
värden som finns i den naturgeografiska- och kulturella miljön. 
Därigenom är det möjligt att identifiera områden som är olämpliga för 
vindkraftsutbyggnad i sin helhet. Innan kommunen går in på 
kategoriseringarna av landskapet diskuteras vindkraftens 
landskapspåverkan rent generellt och det sägs att vindkraftverkens 
visuella påverkan på stora avstånd beror av landskapets topografi och 
typ. 

Ett öppet men småkuperat landskap, med buskridåer och skogsdungar, 
är mer tåligt och minskar dominansen jämfört med ett helt öppet 

landskap med stor utblick där vindkraft kan bli synligt och exponerat på 
betydligt större avstånd (Karlskrona kommun 2010, s. 33). 

Utifrån Karlskrona kommuns (2010, s. 34-37) landskapskaraktär och 
de olika typernas känslighet görs en indelning i fem olika 
landskapstyper. 

 Skogsdominerad bygd – i dessa områden är bebyggelsen gles 
och siktlängderna är relativt korta. Storskaliga utblickar 
förekommer i ringa omfattning.  
 

 Sjörik skogsbygd och ådalar – dessa områden innehåller sjöar 
och andra öppna områden. Detta ger upphov till perspektiv 
över sjöar och öppen mark vilket gör att dess områden anses 
vara känsliga för storskalig exploatering.  
 

 Odlingsbygd och mosaiklandskap – dessa områden anses tack 
vare sin storskalighet vara tåliga för vissa förändringar. Här 
skulle verken manifesteras istället för att döljas och därmed 
vara synliga på långt håll. 
 

 Kustbygd och skärgårdslandskap – områdena har en 
varierande öppenhet vilket ger en omväxling i landskapet. 
Dessa miljöer anses värdefulla och därmed känsliga för 
exploatering. 
 

 Kuperad mosaikbygd – områdena är småkuperade och 
innehåller en variation mellan öppna områden och 
skogslandskap. Dessa områden anses vara de känsligaste.  
 
”Dess subtila dramatik och spelet mellan småskalig slätt och 
omgivande skog är påtagligt känslig för vindkraftetablering” 
(Karlskrona kommun 2010, s. 37). 
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4.2.4. NÄR ÄR LANDSKAPET LÄMPLIGT FÖR VINDKRAFT 

Karlskorna kommun (2010, s. 38) gör utifrån indelningen av 
landskapskaraktär en gradering av dess känslighet.  

Figur 6: De vita områdena är de områden som enligt Karlskrona 
kommun kan vara lämpliga för vindkraft landskapssynpunkt 
(Karlskrona kommun 2010, s. 39). 

 Särskilt värdefull landskapsbild – här placeras den kuperade 
mosaikbyggden tillsammans med kust, skärgård, sjöar och 
ådalar. Kommunen uttrycker dess värde på följande sätt: 
 
´´Det här är områden med enastående utblickar och natur- och 
kulturmiljöer som tillsammans med landskapet ger en unik 
upplevelse för betraktaren” (Karlskrona kommun 2010, s. 38). 

 
Områdena sägs utgöra viktiga målpunkter för turismen och för 
att bevara dessa är det viktigt att de storslagna utblickarna 
behålls. Kustzonen anses utgöra en så viktig miljö att det heller 
inte är lämpligt med vindkraft till havs. 
   

 Värdefull landskapsbild – hit anses odlingsbygden och de 
sjörika skoglandskapen höra. Landskapen här anses ha höga 
värden men ändå vara tåliga för vissa förändringar. Detta 
innebär att det kan vara aktuellt med enstaka verk eller små 
grupper efter noggranna studier av de specifika 
förutsättningarna.  
 

 Förhållandevis tålig landskapsbild – här placeras skogbygden 
vilken förvisso anses innehålla många värden men områdena 
anses ändå vara tåliga. Påverkan anses vara liten eftersom 
områdena är glesbefolkade och därmed inte syns av så många. 
Dessa områden är därmed de som pekas ut som lämpliga för 
vindkraftsutbyggnad inom kommunen.   
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4.3. OXELÖSUND 

4.3.1. BAKGRUND 

Oxelösunds kommun (2013a) är den minsta av de tre studerade 
kommunerna. Kommunen har 11 236 invånare och en yta på endast 
35 km2. 

 

Figur 7: Oxelösunds kommun markerat med rosa (Wikipedia 2014c). 

Oxelösunds kommuns (2013b, s. 5) dokument Vindkraft – tillägg till 
översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun antogs den 3 april 2013. 
Dokumentet är enligt kommunen ett tematiskt tillägg till 
översiksplanen. Detta ska följa översiktsplanens ställningstaganden 
samtidigt som det utgör en fördjupning inom vindkraftsområdet. 

Enligt Oxelösunds kommun (2013b, s. 5) är syfte med dokument att 
ange vilka förutsättningar som finns för en vindkraftsutbyggnad. 

Utredningarna ska sedan ge ett politiskt förankrat beslutsunderlag vid 
tillståndsprövning för nya vindkraftverk. 

Oxelösunds kommuns översiktsplan utgår från Vision 2010. 

”I den visionen finns mål om att invånare och företag i Oxelösund är 
miljömedvetna. Det ska vara enkelt att gör miljömedvetna val och en 
större del av energin ska komma från förnyelsebara källor. Samtidigt 
poängteras livskvalitet, attraktiva och trygga boendemiljöer i det 
småskaliga och i det havsnära läget. Besöksnäringen med inriktning på 
hav och skärgård är viktig för Oxelösunds kommun, och den ska växa 
och locka hit turister och besökare” (Oxelösunds kommun 2013b, s. 6). 
 
Oxelösunds kommun (2013b, s. 5-6) säger sig generellt sätt vara 
positivt inställd till vindkraft men poängterar samtidigt att det är 
viktigt att andra värden bevaras. För att utreda detta och ange 
förutsättningarna för den framtida utbyggnaden av vindkraft har man 
upprättat det tematiska tillägget för vindkraft. 

4.3.2. BULLERPÅVERKAN 

Oxelösunds kommun (2013b, s. 17) poängterar att det inte finns några 
nationella riktvärden för vindkraftsbuller och hänvisar därefter till 
Naturvårdsverkets riktvärden vid bostäder samt rättspraxis. Enligt 
dessa ska bullernivån vid bostad inte överstiga 40dB och i områden 
med lågt bakgrundsljud, exempelvis fritidsbebyggelse, inte överstiga 
35dB. 

För att uppnå dessa riktlinjer förespråkas ett avstånd till bostadshus 
på 1 000m för tillståndspliktiga verk och 400m för mindre verk. 
Oxelösunds kommun (2013b, s. 29-30) anger dock att avståndet kan 
variera och behöver bedömmas från fall till fall och det som avgör är 
att riktvärdet för buller på 40dB vid bostadshus uppnås. Kommunen 
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gör bedömningen att sådana områden saknas på dess landområden 
och således kan det enbart bli aktuellt med vindkraft till havs. 

I de områden som Oxelösunds kommun (2013b, s. 24) pekar ut som 
lämpliga till havs bedöms vindkraftverkens bullerpåverkan vara 
acceptabel. 

4.3.3. HUR BEHANDLAS OCH KATEGORISERAS 

KOMMUNENS LANDSKAPSBILD 

Oxelösunds kommun (2013b, s. 9) tar i sin redovisning av 
planeringsförutsättningarna för vindkraft fasta på landskapets 
karaktär.  

”Vindkraft är en relativt ny typ av industriell arkitektur, som i både form 
och skala mer eller mindre avviker från landskapets karaktär. Viktigt att 
beakta är därför landskapsbilden. Hur människan upplever landskapet 
är subjektivt eftersom landskapet tolkas utifrån egna referensramar, 
erfarenheter och behov” (Oxelösunds kommun 2013b, s. 9). 
 
Oxelösunds kommun (2013b, s. 9) anser det dock nödvändigt att göra 
en landskapsanalys för att ta reda på vilka landskapskaraktärer som är 
mer eller mindre sårbara. Som hjälp att beskriva landskapet delas dess 
kvalitéer in i tre kategorier. 

 Kunskapsvärde – utgörs av fornlämningar, biotoper och 
värdefulla byggnader. Dessa anses vara relativt begränsade i 
sin utbredning och därmed relativt enkla att undvika. 

 Upplevelsevärden – är individuella och beror av kunskap, 
intressen och förväntningar på landskapet. Landskapet kan 
även ha symbol- och traditionsvärden som har stor betydelse 
för vår identitet.  

 Bruksvärden – är den resurs som landskapet utgör för boende, 
näringsliv, turism och rekreation. Dessa hänger i regel 
samman med landskapets upplevelsevärden.  

Landskapet i kommunen består till stor del av havsområden och av 
fastlandet upptas en femtedel av industri- och hamnverksamhet. 
Landytan anses enligt kommunen vara så liten att inga möjliga 
områden för större vindkraftsetableringar finns.  

Områdena till havs är däremot stora men de är sedan tidigare orörda 
och ostörda. Dessa anses ha mycket stora upplevelse och 
brukarvärden och anses till stora delar ha stor sårbarhet. 

 

Figur 8: Det rödmarkerade området utgör det område som enligt 
Oxelösunds kommun kan vara lämpligt för vindkraft (Oxelösunds 
kommun 2013b, s. 21). 
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4.3.4. NÄR ÄR LANDSKAPET LÄMPLIGT FÖR VINDKRAFT 

Oxelösunds kommun (2013b, s.20) gör en bedömning för när det kan 
vara lämpligt med vindkraftverk på land respektive till havs. På land är 
som tidigare noterats arealerna begränsade och bebyggelsen relativt 
utspridd vilket gör att det finns ytterst få platser där det är möjligt att 
uppföra vindkraftverk. Därför förespåkas ingen utbyggnad här 
undantaget enskilda gårdsverk.  

Havsområdenas landskapsbild anses vara av varierande art och 
därmed vara olika känsliga. Den yttre skärgården pekas dock ut som 
mest lämpad. 
 
”I den yttre skärgården, över 15 km ut från kusten, bedöms 
vindkraftverken ge en mindre påverkan. Vindbruk med tornhöjden 60 
meter från detta avstånd bedöms inte dominera landskapsbilden, även 
om de fortfarande syns” (Oxelösunds kommun 2013b, s. 19-20).  
  
Den föreslagna utbyggnaden av vindkraft kan enligt Oxelösunds 
kommun (2013b, s. 28) komma att innebära betydande miljöpåverkan, 
i enlighet med 6 kap. 11 § miljöbalken, där bland annat 
landskapsbilden kan komma att påverkas. Skärgården anses ha 
mycket höga upplevelsevärden på de platser där det finns möjligheter 
till utblickar mot öppet hav. En storskalig utbyggnad av vindkraft 
riskerar att skada dessa värden. Därför är det viktigt att särskild 
hänsyn tas till hur utbyggnaden påverkar vyerna från de platser där 
förutsättningar för sådana finns. 

 

 

 

4.4. STRÖMSTAD 

4.4.1. BAKGRUND 

Strömstads kommun (2014) har 12 480 invånare och en yta på 472 
km2 . 

 

Figur 9: Strömstads kommun markerat med rosa (Wikipedia 2014d). 

Strömstads kommuns (2010, s.8) dokument Vindkraftsplan antogs den 
15 april 2010. Dokumentet är enligt kommunen ett tematiskt tillägg 
till översiksplanen. Vindkraftsplanen ska ersätta översiktsplanen i de 
frågor som rör vindkraft.   
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Som en del i strävan efter ett långsiktigt hållbart samhälle är 
förnyelsebar energiförsörjning en viktig pusselbit. Strömstads 
kommun (2010, s. 7) har en vilja att verka för detta och har därför ett 
intresse av att peka ut lämpliga områden för vindkraft. 
Vindförhållandena anses vara gynnsamma samtidigt som intresset för 
utbyggnad är stort.  

”I Strömstads kommun är förutsättningarna för vindbruk goda och 
intresset är stort, varpå det är viktigt att se över utbyggnaden i 
kommunen som helhet” (Strömstad kommun 2010, s. 7). 
 
Eftersom det enligt Strömstads kommun (2010, s. 7-8) inkommit ett 
stort antal förfrågningar om att uppföra vindkraftverk finns ett behov 
av en bättre helhetssyn. För att uppnå en sådan har kommunen valt att 
upprätta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Genom tillägget ska 
utbyggnaden kunna ske på ett mer strukturerat och kontrollerat sätt. 
Planen ska fungera som ett beslutsunderlag samt peka ut geografiskt 
lämpliga platser. Därigenom belyses och görs avvägningar mellan de 
olika intressen som finns kring en vindkraftsutbyggnad. 

Strömstads kommuns (2010, s. 21) målsättning med utbyggnaden av 
vindkraft är att kommunen ska bli självförsörjande på el vilket 
motsvarar en produktion på 80 MW. 

4.4.2. BULLERPÅVERKAN 

Strömstads kommun (2010, s. 18) har tillsammans med övriga 
kommuner i norra Bohuslän utvecklat generella riktlinjer för 
utbyggnaden av vindkraft. Bland dessa behandlar två bullerfrågan. 

 I tysta områden får verksamheters ljudnivåer inte överstiga 
30dB 

 Avståndet från vindkraftverk till bostadsbebyggelse ska vara 
tillräckligt stort för att riktvärdena för buller ska uppfyllas 

 
För att uppfylla dessa riktlinjer har Strömstads kommun (2010, s. 23) 
en urvalsprocess för vilka områden som direkt ska uteslutas för 
vindkraftutbyggnad. Enligt denna utgörs områden 400m från 
bebyggelse, 500m från kyrkor och 1 000m från tätorter av 
skyddszoner vilka finns till för att uppsatta bullervärden ska uppnås.  

4.4.3. HUR BEHANDLAS OCH KATEGORISERAS 

KOMMUNENS LANDSKAPSBILD 

Strömstads kommun (2010, s. 20) tar i sin genomgång av vindkraftens 
påverkan på de nationella miljömålen upp att vindkraften kan ha en 
både positiv och negativ inverkan på målet om Hav i balans samt 
levande kust och skärgård. Den negativa påverkan vilken är den som 
berörs av de i uppsatsen studerade aspekterna antas då bestå i 
påverkad landskapsbild och ökade bullernivåer. 

I vindkraftsplanen presenterar Strömstads kommun (2010, s. 26) ett 
antal områden vilka kan vara aktuella för vindkraftsutbyggnad. Dessa 
har valts ut efter att kommunen genomfört en planeringsprocess som 
bland annat innefattat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där 
olika utbyggnadsområdens konsekvenser beskrivit. MKB:n finns 
tillgänglig som ett separat dokument och i denna görs en översiktlig 
beskrivning och analys av landskapets tålighet. 

Strömstads kommuns (2009, s. 35) bedömning tar sin utgångspunkt i 
en rad olika begrepp vilka beskriver landskapets karaktär, tålighet och 
de effekter uppförandet av vindkraftsverk antas medföra. 

 Skala – ett storskaligt landskap anses vara mer tåligt än ett 
småskaligt. Det anses vara en fördel att det finns få referenser 
till den mänskliga skalan. 

 Komplexitet – landskapet kan innebära att vindkraftverken 
blir ett objekt i mängden men ett komplicerade landskapet kan 
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också bli alltför rörigt. Landskapskaraktärens tålighet anses 
variera från fall till fall och separata bedömningar behöver 
göras. 

 Rumslighet – topografin, skogen och bebyggelsen skapar rum i 
naturen. Vindkraftverken bör enligt analysen hållas inom ett 
sådant rum och inte spridas ut mellan flera.  

 Öppenhet och slutenhet – höjder och vegetation anses öka 
landskapets tålighet i och med att vindkraftverken placeras i 
bakgrunden. Placering i skogslandskap kan dock ses som ett 
främmande inslag och medföra att naturen uppfattas som ett 
industrilandskap. I mer öppna landskap syns verken istället på 
längre avstånd och dominerar därmed inte landskapet på 
samma sätt men även här kan de uppfattas som främmande 
inslag.   

 Karaktärselement och landmärken – vindkraftverkens storlek 
kan om de placeras på fel sätt innebära att andra landmärken 
utkonkurreras. 

 Riktning – landskap med särskilda riktningar ger specifika 
förutsättningar för hur vindkraftsverken kan anpassas till 
landskapet.  

4.4.4. NÄR ÄR LANDSKAPET LÄMPLIGT FÖR VINDKRAFT 

Strömstads kommun (2010, s. 18) redogör inledningsvis för de 
generella lokaliseringsprinciper som finns inom kommunen, vilka är 
samstämmiga med övriga kommuner i norra Bohuslän. Gällande 
påverkan på landskapsbilden berörs nedanstående.  

 Vindkraftverk skall placeras i grupper om minst tre verk för att 
de ska vara möjliga att läsa samman i landskapet 

 Etablering av vindkraft till havs är inte aktuellt 

 Stora opåverkade områden ska bevaras och därmed inte 
byggas ut med vindkraftverk 

 Områden med landskapsbildsskydd enligt Naturvårdslagen 
ska beaktas vid etablering av vindkraft 

I arbetet med framtagandet av vindkraftsplanen lyfter Strömstads 
kommun (2010, s. 28-46) fram ett antal platser vilka kan vara möjliga 
för vindkraftsutbyggnad. Områdena har valts ut eftersom de antas 
innehålla så få konflikter som möjligt samtidigt som landskapet sedan 
tidigare är påverkat och bullerutsatt i form av stora 
infrastrukturanläggningar. För varje enskilt område görs en 
bedömning av de konsekvenser som kan uppkomma. Utifrån 
bedömningen görs ett ställningstagande för vilka rekommendationer 
som ska gälla inom varje enskilt område.  

Figur 10: De lila områdena visar de av Strömstad kommun föreslagna 
platserna för vindkraft (Strömstads kommun 2010, s. 29). 
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Av den tillhörande MKB: n vilken sammanställs i Strömstads kommuns 
(2010, s. 28-46) vindkraftsplanen framgår att de fem föreslagna 
områdenas landskap kan vara lämpligt av nedanstående själ. 

 

 Femstenaberg - Landskapet är tåligt tack vare sin 
storskalighet. Etablering nära bergskanter och i de mer öppna 
västliga delarna bör dock undvikas eftersom att påverkan kan 
bli stor.  

 Vetteberget – området består av ett storskaligt skogslandskap 
och påverkas idag av infrastruktur i den östra samt västliga 
delen. Området bedöms därför vara mycket tåligt för 
ytterligare ingrepp.  

 Vik/Neanberg – påverkan på landskapet anses bli liten vid en 
utbyggnad av ett fåtal verk eftersom området redan är 
påverkat av infrastruktur. 

 Tolvmanstegen – landskapet är karaktäristiskt med ett 
storskaligt spricklandskap. Landskapet är bitvis öppet vilket 
gör att verken syns på långt håll men det anses ändå vara tåligt 
p.g.a. sin storskalighet. Den södra delen med sammanhängande 
myrområden bedöms dock vara mer känsligt. 

 Tormoserödsfjället – landskapet är ett skogsbevuxet 
platålandskap med inslag av myrmarker vilket ger omväxling 
mellan öppenhet och slutenhet. Området anses vara storskaligt 
och tåligt för utbyggnad. 

 
 
 
 
 
    

4.5. JÄMFÖRELSE 

I det följande avsnittet analyserars och jämförs kommunernas arbete 
och ställningstaganden kring vindkraften utifrån ett antal aspekter 
som berör hanteringen och bedömningen av dess påverkan. 

4.5.1. SKÄL TILL DOKUMENTEN OCH DESS STATUS 

När det gäller varför kommunerna har valt att upprätta sina dokument 
och vilken typ av dokument som upprättats är förutsättningarna 
relativt lika. Samtliga kommuner anger att det finns ett behov av att 
genomföra en inventering och analys av kommunens förutsättningar 
för vindkraft. De utarbetade dokumenten ska sedan enligt 
kommunerna ligga till grund och utgöra ett beslutsunderlag för 
kommunerna att använda sig av vid ansökningar om nybyggnation av 
vindkraftverk. Både Karlskrona kommun (2010) och Strömstad 
kommun (2010) anger att ett stort antal sådana förfrågningar är 
ytterligare en förklaring till varför det funnits ett behov av att upprätta 
dokumenten.  

Samtliga kommuners vindkraftsdokument fungerar som någon form 
av stöd eller tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen. I 
Oxelösunds kommun (2013b) och Strömstads kommun (2010) anges 
att det är ett tematiskt tillägg medan Karlskrona kommun (2010) 
benämner sitt dokument som en strategi. Dokumentens uttalade 
funktion varierar också mellan kommunerna. Oxelösunds kommun 
(2013b) säger att vindkraftsplanen ska följa översiktsplanens 
övergripande ställningstaganden och därtill utgöra en fördjupning av 
dessa. Strömstads kommuns (2010) vindkraftsplan som också är ett 
tillägg till översiksplanen sägs däremot ersätta översiktsplanens 
ställningstaganden som rör vindkraftsområdet. Karlskrona kommun 
(2010) uppger att deras strategi ska vara vägledande för mark och 
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vattenanvändningen och utgöra en policy och underlag för prövning 
av framtida vindkraftsetableringar. 

Sammantagetvis förefaller kommunernas syfte med planerna vara 
relativt likvärdigt. Deras sätt att utforma dem skiljer sig till viss del åt 
och sättet som dess funktion uttrycks på varierar också det en del.  

4.5.2. BULLER – RIKTLINJER 

När det gäller vilka bullervärden kommunerna sätter som gräns för 
hur nära bostadsbebyggelse vindkraftverken får komma hänvisar 
samtliga till Naturvårdsverkets riktlinjer i någon utsträckning. 
Karlskrona kommun (2010) och Strömstads kommun (2010) uppger 
att Naturvårdsverkets riktvärde på 40db vid bostadshus ska följas och 
utgår från detta värde när de sätter upp ett avstånd för hur långt ifrån 
närmaste bostadshus uppförandet av vindkraftverk måste ske. Efter 
att ha påtalat att det inte finns några nationella riktvärden för just 
vindkraftsbuller hänvisar även Oxelösunds kommun (2013b) till detta 
värde. Strömstads kommun (2010) och Oxelösunds kommun (2013b) 
lyfter fram striktare värden för områden med lågt bakgrundsljud, 
30dB respektive 35 dB, något som saknas i Karlskrona kommuns 
(2010) ställningstagande. Det angivna värdet skiljer sig således mellan 
de båda kommunerna som anger ett sådant trots att båda hänvisar till 
Naturvårdsverket vars rekommendation för sådana områden är 35 dB. 

Som noterats ovan sätter kommunerna upp skyddsavstånd för hur 
långt ifrån bostadshus som vindkraftverken måste placeras. Dessa 
värden skiljer sig åt beroende på vilken typ av verk det är men även 
mellan de olika kommunerna. Samtliga kommuner sätter upp ett 
generellt riktvärde från bostadshus inom vilket inga vindkraftverk ska 
uppföras. För Oxelösunds kommun (2013b) och Strömstads kommun 
(2010) är detta avstånd 400m medan det i Karlskrona kommun 
(2010) är 500m. I Oxelösunds kommun (2013b) finns även ett avstånd 

på 1 000m vilket ska tillämpas på tillståndspliktiga verk, även 
Karlskrona kommun har ett avstånd på 1 000m inom vilket det ska 
utföras bullerberäkningar för samtliga bostadshus.  

Av studien framgår att samtliga kommuner har någon form av 
generellt avstånd för hur nära bostadshus vindkraftsverk får uppföras. 
Avståndet varierare dock och kategoriseras på olikartade sätt men 
dess syfte är i samtliga fall att säkerställa att riktvärdet på 40dB vid 
bostadshus uppnås. Kommunerna påtalar att avstånden varierar 
beroende på de lokala förutsättningar och behöver bedömas från fall 
till fall.   

4.5.3. PÅVERKAN PÅ LANDSKAPSBILDEN – POSITIV & 

NEGATIV 

Enligt kommunernas syn på hur vindkraften påverkar landskapet 
finns det till viss del både positiv och negativ påverkan. Samtliga 
kommuner anser att landskapet påverkas i stor skala och därför finns 
det enligt kommunerna också ett behov av att genomföra en 
landskapsinventering. Deras redogörelse för varför vindkraften leder 
till påverkan på landskapet skiljer sig dock en hel del åt.  

Strömstads kommun (2010) är relativt konkreta och lyfter i sin 
miljökonsekvensbeskrivning fram att vindkraften har både positiva 
och negativa konsekvenser på miljömålen men landskapsbilden 
specifikt anses endast bli negativt påverkad.       

Karlskrona kommun (2010) och Oxelösunds kommun (2013b)  är 
betydligt mer otydliga i sin syn på vindkraftens generella påverkan på 
landskapet. Karlskrona kommun (2010) säger sig ha en allmän 
inställning att vindkraften har stor påverkan i och med att 
vindkraftverkens storlek tenderar att dominera landskapet. Den antas 
dock även kunna bidra med något positivt genom sitt symbolvärde. 
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”Vindkraften kan stå för ren och förnyelsebar energi samt ekonomisk 
samverkan mellan markägare och på så sätt bilda ett positivt 
karaktärsdrag till landskapet” (Karlskorna kommun 2010, s. 16).     

Enligt Oxelösunds kommun (2010) anses vindkraftens påverkan på 
landskapet vara subjektiv och beror på hur olika människor tolkar 
landskapet. Kommunen pekar dock ut stora landskapsområden som 
mycket känsliga för visuell påverkan vilket gör att de inte anses vara 
lämpliga för vindkraftsutbyggnad.  

Sammantaget ser kommunerna stora landskapsområden som känsliga 
för visuell påverkan vilket gör att de bör undantas från 
vindkraftsutbyggnad. Huruvida kommunerna säger sig se vindkraften 
som något som även kan påverka landskapsbilden positivt förefaller 
av dokumenten att variera.  

4.5.4. UNDERLAG FÖR BEDÖMNING AV LANDSKAPSBILD 

För att bedöma landskapets tålighet och hur lämpligt det är för en 
vindkraftsutbyggnad använder kommunerna sig av olika underlag. 
Vad detta underlag består av varierar till viss del mellan kommunerna. 
Karlskrona kommun (2010) och Oxelösunds kommun (2013b) 
hänvisar i sina respektive dokument till en genomförd 
landskapsanalys. Enligt båda kommunerna skapar denna en förståelse 
för landskapets karaktär och dess känslighet. Karlskrona kommun 
(2010) påpekar att analysen är till hjälp när kommunen ska peka ut 
vilka områden som är lämpliga för vindkraftsutbyggnad och vilka som 
inte är det.  

Strömstads kommun (2010) har till skillnad från de båda andra 
kommunerna inte genomfört någon övergripande landskapsanalys. De 
har istället valt ut ett antal områden vilka kan vara lämpliga för 
vindkraftsutbyggnad. Varje sådant enskilt område har sedan under 
planeringsprocessens gång bedömts i en till dokumentet tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning. Av denna framgår det vilka 
konsekvenser en vindkraftsutbyggnad kan ha på landskapet. 
Bedömningen har sedan legat till grund för kommunens beslut när de 
pekat ut de lämpligaste områdena. 

Sammantaget visar studien på att kommunernas underlagsmaterial 
skiljer sig åt. Två kommuner har valt att genomföra en övergripande 
landskapsinventering medan den tredje har valt att göra enskilda 
bedömningar för varje specifikt fall.  

4.5.5. PRINCIPER FÖR NÄR LANDSKAPET ÄR LÄMPLIGT 

Eftersom att underlaget och bedömningen av landskapets karaktär och 
känslighet varierar mellan kommunerna uppstår det även skillnader 
mellan deras typ av principer för när landskapet är lämpligt för 
utbyggnad av vindkraft. Karlskrona kommun (2010) och till stora 
delar också Oxelösund kommun (2013b) sätter upp och gör en 
generell bedömning utifrån landskapets karaktär för vilka områden 
som kan vara lämpliga och vilka som inte är det. Karlskrona kommun 
gör en strikt generell bedömning där olika landskapskaraktärer delas 
in i de tre nivåerna, särskilt värdefull landskapsbild, värdefull 
landskapsbild och förhållandevis tålig landskapsbild. Oxelösunds 
kommuns (2013b) bedömning är lite vagare då de istället säger att 
landskapet generellt är komplext och värdefullt och till stora delar inte 
lämpligt för utbyggnad av vindkraft. Efter att ha poängterat denna 
generella bild pekar kommunen dock ut ett område till havs inom 
vilket den visuella påverkan på landskapet kan anses vara acceptabel.  

Strömstads kommun (2010) använder sig även de av vissa generella 
lokaliseringsprinciper, vilka är gemensamma med övriga kommuner i 
norra Bohuslän. Utöver dessa görs enskilda ställningstagande för 
vardera ett av de utvalda områdena där man argumenterar för varför 
de aktuella områdena är lämpliga för vindkraftsutbyggnad.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga kommuner har 
någon form av generella lokaliseringsprinciper, underlaget och typen 
av principer skiljer sig dock åt. De båda kommuner som tydligt pekar 
ut områden för vindkraftsutbyggnad argumenterar också kring varför 
dessa områdens landskapsbild är tålig och därmed lämplig för 
vindkraftsutbyggnad.  

4.5.6. SAMMANFATTNING 

Den ovanstående jämförelsen av kommunernas dokument och deras 
ställningstagande i dessa är sammanfattande i nedanstående tabell.   

 Karlskrona Oxelösund Strömstad 

Typ av 
dokument 

Vindkrafts-
strategi 

Tematiskt 
tillägg 

Tematiskt 
tillägg 

Riktvärden 
för buller vid 
bostadshus 

40dB 40dB, 35dB i 
tysta områden 

40dB, 30dB i 
tysta områden 

Vindkraftens 
påverkan på 
landskapet 

Negativ men 
kan till viss del 
även upplevas 
positiv 

Subjektiv men 
stora områden 
är känsliga för 
påverkan 

Negativ 
påverkan på 
landskapsbilden 

Bedömnings-
underlag för 
vindkraftens 
påverkan på 
landskapet 

Övergripande 
landskapsanalys 

Övergripande 
landskapsanalys 

Bedömning av 
påverkan i varje 
enskilt fall 

När är 
landskapet 
lämpligt 

Generell 
indelning i tre 
kategorier 

Generell 
bedömning 
vilken pekar ut 
hela landskapet 
som mer eller 
mindre viktigt 

Vissa generella 
lokaliserings-
principer samt 
bedömning av 
varje enskilt fall  

De skillnader och likheter mellan kommunerna som framkommit av 
ovanstående jämförelse diskuteras och kopplas samman med 
uppsatsens teoretiska utgångspunkter i nästkommande kapitel.  
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5. SLUTDISKUSSION 

I denna del diskuteras de resultat som framkommit under analys- och 
jämförelsedelen. Dessa sätts i relation till de presenterade teoretiska 
utgångspunkterna samt den tidigare forskningen inom området.  
Avslutningsvis presenteras de slutsatser som varit möjliga att dra 
kring arbetets forskningsfrågor.  

5.1. DISKUSSION 

Strävan efter att förhindra den globala uppvärmningen har lett till en 
politisk vilja att öka andelen förnyelsebara energikällor. I det arbetet 
har vindkraften blivit en viktig del. Detta har inneburit att det enligt 
Energimyndigheten (2014) satts upp ett mål om att öka 
produktionskapaciteten av energi från vindkraft till 30 TWh till år 
2020 från dagens 10 TWh. För att uppnå en sådan utveckling krävs det 
en kraftfull utbyggnad av nya vindkraftverk vilken kommer resultera i 
konflikter med andra motstående intressen. Detta ger kommunerna en 
inte alldeles enkel uppgift när det kommer till att fatta beslut om vilka 
områden som är lämpliga för en utbyggnad av vindkraft och vilka som 
inte är det.  

5.1.1. MILJÖVÅRD & PLANERING 

Av fallstudien framgår det att förklaringen till att kommunerna valt att 
ta fram någon form av vindkraftsplan finns att hämta i ett behov av att 
få ett bättre beslutsunderlag vilket kan vara till stor hjälp när ett stort 
antal förfrågningar om uppförande av vindkraftverk ska hanteras. 
Kommunernas behov av planering kan anses ha uppkommit av det 
nationella målet på att uppnå en produktionskapacitet på 30 TWh 
även om kommunerna själva också till viss del uppger sig vilja stödja 
en utbyggnad av vindkraften.  Behovet av planering har ökat i takt med 

att allt fler vindkraftsverk uppförts vilket stödjs av Gardén (2011) som 
menar att en allt kraftfullare utbyggnad givit upphov till en större 
medvetenhet hos kommunerna om att det finns ett behov av att 
studera och göra avvägningar kring vilka områden som är lämpliga. 
Eftersom kommunerna styr över planeringen gällande användandet av 
dess mark och vattenområden hamnar även planeringen för vindkraft 
på dem trotts att det övergripande beslutet om en utbyggnad fattats av 
riksdagen. Behovet av vindkraftsplanering på den lokala nivån kan 
anses hänga samman med resonemanget som Larsson (2009) för 
kring att kommunerna får försöka ta hand om de planeringsbeslut som 
fattats på nationell nivå.  

Kommunernas hantering och ställningstagande kring olika aspekter av 
vindkraftens påverkan kan analyseras utifrån Emmelin och Lerman 
(2006) utvecklade fyrfältsfigur. Beträffande den vertikala axeln vilken 
behandlar på vilken nivå besluten fattas kan paralleller dras till det 
ovanstående resonemanget vilket skulle innebära att det 
bakomliggande beslutet om att en vindkraftsutbyggnad ska komma till 
stånd har fattats på en central nivå. Det är dock kommunerna som på 
en lokal nivå upprättar planerna och argumenterar varför vissa 
områden är bättre lämpade än andra för utbyggnaden av vindkraft. 
Huruvida vindkraftsplaneringen bör bedrivas på central eller lokal 
nivå har tidigare studerats och diskuterats av en rad olika forskare. 
Faktumet att beslutet om utbyggnaden av vindkraften fattats på en 
central nivå lyfts fram av Khan (2003) samt Waldo och Klintman 
(2010) som argument för att det finns behov av någon form av 
nationell styrning för att det ska bli genomförbart. Samtidigt menar 
Waldo och Klintman (2010) att en alltför stort nationell inblandning 
riskerar att leda till att lokalbefolkningen mister sitt inflytande och sin 
påverkan på processen. En sådan utveckling kan medföra att 
acceptansen för vindkraften försämras vilket på sikt kan ge upphov till 
ett växande motstånd.  
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Av fallstudiens resultat förefaller det dock finnas skillnader kring på 
vilken nivå de egentliga besluten fattas. Detta kan utläsas genom att de 
argument som besluten grundar sig på studeras. I frågan kring 
vindkraftens påverkan på ljudnivån visar fallstudien på att 
kommunerna tar fasta på Naturvårdsverkets riktvärden och 
argumenterar för att dessa ska följas och således blir vindkraftverk 
som medför att dessa inte uppfylls olämpliga och verk som gör att 
värdena klaras lämpliga. Denna tydlighet kring ett specifikt uppsatt 
värde avgör om en utbyggnad är lämplig eller inte är ett tydligt 
exempel på beslutsfattande på ett kalkylerande sätt. I och med att 
dessa värden vilka avgör när vindkraft är lämplig ur bullersynpunkt är 
upprättade av en central myndighet kan de egentliga besluten kring 
vindkraftens påverkan på ljudnivåerna anses fattas på en central nivå. 
I fyrfältfiguren passar besluten kring påverkan på ljudnivån därmed 
bra in i det övre vänstra hörnet vilket innebär att besluten fattas på en 
central nivå och på ett kalkylerande sätt. Detta stämmer väl överrens 
med de principer som miljöparadigmet står för.  

Beträffande hanteringen och argumentationen kring vindkraftens 
påverkan på landskapet skiljer sig dess utgångspunkter en hel del åt 
jämfört med påverkan på ljudnivån. Istället för att grunda 
argumentationen på nationella riktvärden använder kommunerna sig 
av någon form av inventering och analys av landskapsbilden. Dessa 
studier ligger till grund för de ställningstaganden kommunerna gör för 
vilka områden som kan antas vara lämpliga för utbyggnad och vilka 
som inte är det. Detta innebär att argumentation grundar sig på de 
lokala förutsättningarna. Detta tillsammans med det faktum att det är 
kommunerna som genomför planering innebär att de beslut som rör 
vindkraftens påverkan på landskapsbilden i högre grad förefaller 
fattas på ett lokalt sätt. Att det är betydligt svårare att sätta upptydliga 
generella riktlinjer för när landskapet är lämpligt för utbyggnad av 
vindkraft är troligen en bidragande förklaring till varför besluten kring 
påverkan på landskapet i högre utsträckning fattas på en lokal nivå. 

Den mer objektiva och varierande synen på när landskapet anses vara 
lämpligt framgår tydligt i Karlskrona kommuns dokument där 
kommunen motsäger sig själv för vilka landskap som är känsliga och 
vilka som inte är det. I ett första generellt ställningstagande lyfter 
kommunen fram att småkuperade och omväxlande landskap är 
relativt tåligt. 

”Ett öppet men småkuperat landskap, med buskridåer och skogsdungar, 
är mer tåligt och minskar dominansen jämfört med ett helt öppet 
landskap med stor utblick där vindkraft kan bli synligt och exponerat på 
betydligt större avstånd” (Karlskrona kommun 2010, s. 33). 

För att senare i samband med den mer detaljerade landskapsanalysen 
poängtera att den kuperade mosaikbyggden är ett av de känsligaste 
landskapen.  

”Dess subtila dramatik och spelet mellan småskalig slätt och omgivande 
skog är påtagligt känslig för vindkraftetablering” (Karlskrona kommun 
2010, s. 37). 

Det lokala beslutsfattandet gör att frågan kring påverkan av 
landskapsbilden kan placeras på den nedre delen av fyrfältsfiguren. På 
vilket sätt besluten fattas varierar dock mellan kommunerna. I två fall 
grundar de sig på en landskapsanalys medan det i det tredje fallet sker 
genom en samrådsprocess där olika områden väljs ut. Detta gör att det 
av fallstudien inte tydligt går att avgöra på vilket sätt besluten fattas.   
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Figur 11: Utveckling av figur baserad på Emmelin och Lerman (2006) 

Även om det av ovanstående resonemang förefaller som att besluten 
kring landskapets påverkan fattas på en lokal nivå visar fallstudiens 
analys av Oxelösunds kommuns dokument att kommunen i sin analys 
av landskapet ser hela kommunens landskap som mer eller mindre 
värdefullt. Trots detta är det den kommun som rankas högst och 
därmed den kommun som anses ha största vindkraftspotential. Detta 
kan tyda på att kommunen känner sig påverkad från statlig nivå att 
peka ut något område som lämpligt för vindkraft. I och med att det 
område som pekas ut är beläget till havs görs det relativt stort och 
således blir produktionskapaciteten också hög och därmed ges 
kommunen en hög ranking. Utifrån detta resonemang förefaller det 
finnas vissa oklarheter kring på vilken nivå de bakomliggande 
besluten fattas. Utredningarna och analysen av kommunens 
förutsättningar för vindkraft och utpekandet av lämpliga områden är 
förvisso gjorda på lokal nivå men det förefaller av ovanstående 
resonemang som att även statliga beslut har en viss inverkan.  

 

5.1.2. SYNEN PÅ LANDSKAPET 

Attityden till vindkraft och dess påverkan av landskapet i form av 
ökade ljudnivåer och förändrad landskapsbild är intressant att studera 
utifrån Sandells (2001) teoretiska modell för synen på landskapet 
vilken Larsson (2009) utvecklat för att passa in på vindkraft. 
Lokalbefolkningens inställning till vindkraftsexploatering hänger dock 
även samman med deras generella inställning till vindkraften. Enligt 
Waldo och Klintman (2010) finns det bland de som är negativt 
inställda från början en större oro för att landskapet ska påverkas 
negativt och därmed också ett större motstånd. Även uppförda 
vindkraftverks påverkan upplevs enligt Pedersen (2007) som större 
hos de som generellt sätt har en negativ inställning till vindkraften. Det 
finns dock möjligheter att påverka lokalbefolkningens inställning i 
positiv riktning. Jonasson (2008) menar att detta kan ske genom en 
ökad delaktighet och förståelse för projekten. Gardén (2011) samt 
Waldo och Klintman (2010) lyfter å sin sida fram olika former av 
ekonomiskt deltagande som möjliga vägar.  

Påverkan på 
ljudnivån 

Påverkan på 
landskapet 
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Figur 12: Figur från Larsson (2009, s. 36)baserad på Sandell (2001) 

Vilken syn olika grupper har på landskapet har också en inverkan på 
vilken acceptans de har för uppförandet av vindkraftverk. Fallstudien 
ger stöd till Sandells (2001) och Larssons (2009) resonemang kring att 
olika aktörer har olika syn på landskapet. När det gäller påverkan av 
ljudnivån följer kommunerna som ovan nämnt till större delen de av 
Naturvårdsverket uppsatta bullernivåerna. Dessa innehåller specifika 
värden vilka är lägre för områden med fritidshusbebyggelse och lågt 
bakgrundsljud. Strömstads kommun väljer att sätta ett ännu lägre 
värde för dessa områden. Boende i sådana tysta områden är också de 
som enligt Pedersen (2007) blir mest störda av buller från 
vindkraftverk. De särskilda ställningstagandena kring den typen av 
områden skulle kunna ses som ett bevis på att kommunen förväntar 
sig att fritidshusägare generellt sätt ska ha ett annat förhållningssätt 
till landskapet än vad permanentboende har. Därmed ger fallstudien 
stöd åt Larssons (2009) syn på att fritidshusägare förespråkar den typ 

av landskap som enligt Sandell (2001) står för mångbruk och passiv 
anpassning.  

Beträffande vindkraftens påverkan på landskapet går det av 
fallstudien inte att utläsa några tydliga resultat av att olika aktörer 
skulle ha olika syn på landskapet. Det finns dock tecken på att vissa 
typer av områden framställs som mer lämpliga för vindkraft ur 
landskapssynpunkt än andra vilket skulle kunna ha en bakomliggande 
förklaring som har att göra med vilka som brukar och nyttjar 
områdena. Karlskrona kommun och Strömstads kommun vilka har 
sammanhängande skogsområden väljer att förespråka en utbyggnad 
av vindkraft inom dessa. Detta kan antas hänga samman med att 
områdena är relativt glesbefolkade och även har en låg andel 
fritidsbebyggelse. Befolkningen i dess områden anses också många 
gånger ha ett annat förhållande till landskapet genom att exempelvis 
vara brukare av skogen. Just lantbrukare placeras av Larsson (2009) 
uppe till höger i fyrfältsfiguren vilket står för förespråkande av ett 
landskap med mångbruk och aktiv anpassning. Samtliga kommuner 
säger sig däremot vara negativa till vindkraft i kustområden vilka 
bland annat nyttjas av turister och fritidhusägare. Besöksnäringen och 
turismen lyfts i både Oxelösunds kommuns och Karlskrona kommuns 
dokument fram som intressen viktiga att värna och utveckla. Av dessa 
skäl poängterar båda kommunerna att landskapsområden som i hög 
grad nyttjas för sådana ändamål är känsliga för utbyggnad av vindkraft 
och att de således bör undantas från en sådan. Fritidshusägare och 
turister utgör grupper av medborgare som endast tillfälligtvis vistas 
på platsen och som därmed i högre utsträckning anses ha ett 
förhållande till landskapet som överensstämmer med det som Sandell 
(2001) menar är ett intresse av att betrakta och avnjuta landskapet. 
Ett sådant synsätt kan rimligen ligga till grund för ett motstånd mot en 
vindkraftsutbyggnad vilken kan antas leda till en förändring av 
landskapet.    
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5.2. SLUTSATSER 

I detta avslutande avsnitt presenteras de slutsatser som är möjliga att 
utveckla kring arbetets forskningsfrågor. Inledningsvis diskuteras de 
två första frågorna gemensamt och avslutningsvis förs ett slutligt 
resonemang kring de två tidigare presenterade teoretiska 
perspektiven och vilka drag av dessa som går att finna i kommunernas 
argumentation. Nedan återfinns arbetets forskningsfrågor.   

1. Hur hanterar kommunerna problematiken med vindkraftens 

påverkan på landsskapsbild och ljudnivå i landskapet och vilka 

ställningstaganden görs? 

2. Hur skiljer sig hanteringen och ställningstagandena åt mellan 

de olika kommunerna? 

3. Hur kan kommunernas argumentation förstås utifrån de två 

teoretiska perspektiven miljövård och planering respektive 

förhållningssätt till landskapet? 

5.2.1. FRÅGA 1 & 2 

Frågorna som rör vindkraftens påverkan på ljudnivån i landskapet 

hanteras på ett liknande sätt i samtliga kommuner. Kommunerna 

uppger att de följer Naturvårdsverkets riktlinjer för vilka bullernivåer 

som inte ska överskridas vid bostadshus. För att säkerställa att dessa 

inte överskrids sätter respektive kommun upp ett generellt avstånd 

för hur nära bostadshus vindkraft får uppföras. Värdet varierar i och 

för sig mellan kommunerna men samtliga kommuner påtalar att 

avståndet kan variera beroende på de lokala förutsättningarna och att 

en bedömning behöver ske i varje enskilt fall för att säkerställa att 

bullervärdena uppfylls. 

 

Inventeringen av kommunernas landskapsbild skiljer sig i högre 

utsträckning åt. Karlskrona kommun och Oxelösunds kommun 

genomför en heltäckande analys av de olika landskapstyperna som 

finns inom kommunen för att sedan göra en kategorisering kring vilka 

landskapstyper som är känsliga och vilka som kan anses tåliga för 

vindkraftsutbyggnad. Utifrån analysen pekas de områden som ur 

landskapshänsyn anses lämpliga för vindkraft ut. Strömstad kommun 

skiljer sig från de båda andra genom att istället ta fram ett antal 

områden vilka kan vara aktuella för vindkraftsutbyggnad och därefter 

göra en separat bedömning kring vilka konsekvenser som kan uppstå 

för landskapsbilden i varje enskilt fall. Denna process har innefattat en 

samrådsprocess vilket gjort det möjligt för allmänheten att i högre 

grad komma med synpunkter kring de områden som kan vara aktuella 

för en utbyggnad av vindkraft.  

 

Fallstudien visar sammantaget på att kommunernas hantering och 

ställningstaganden kring ljudfrågan utgår från nationella riktlinjer. 

Detta i kombination med att det finns goda möjligheter att sätta upp 

bestämda värden vilka sedan kan följas gör att kommunernas 

hantering och ställningstaganden utformas på ett likvärdigt sätt. 

Bedömningen av påverkan på landskapet är mer subjektiv vilket 

medför att kommunerna i högre utsträckning först behöver göra en 

inventering av vilka landskapstyper som finns och vilken känslighet 

dessa har. Detta innebär att hanteringen och argumentationen kring 

vilka områden som är lämpliga för vindkraft i högre utsträckning 

skiljer sig åt mellan kommunerna.  

5.2.2. FRÅGA 3 
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Utifrån det teoretiska perspektivet miljövård och planering vilket 

bygger på Emmelins och Lermans (2006) utvecklade fyrfältsfigur, 

vilken är en generalisering av verkligheten, visar ovanstående 

diskussion på att det finns skillnader beträffande på vilken nivå de 

egentliga besluten fattas och på vilket sätt beroende på vilken 

påverkan det rör sig om. Bedömningen och ställningstaganden kring 

när ljudnivån är acceptabel baseras till hög grad på riktlinjer bestämda 

på en central nivå. Genom dessa riktlinjer blir avvägningen till stor del 

en kalkylerande process. Det framgår förvisso av kommunernas 

dokument att det behöver ske en bedömning i varje enskilt fall, något 

som skulle kunna tyda på vissa drag av planparadigmet. Bedömningen 

i de enskilda fallen förefaller dock finnas till för att säkerställa att det 

centralt uppsatta bullervärdet uppfylls och inte för att det kan 

föreligga variationer i andra förutsättningar. Således kan besluten 

kring påverkan på ljudnivån placeras uppe till vänster i fyrfältsfiguren 

vilket innebär att det stämmer väl överens med miljöparadigmet.  

 

Bedömningen av påverkan på landskapsbilden baseras i högre 

utsträckning på en lokalt genomförd analys och därmed kan det ses 

som att besluten fattas på lokal nivå. Huruvida besluten generellt sätt 

fattas på ett kalkylerande eller kommunikativt sätt går inte att fastslå 

av fallstudien eftersom tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan 

kommunerna. I Strömstads kommun genomförs en samrådsprocess 

vilket indikerar att besluten fattas på ett kommunikativt sätt. I 

Karlskrona kommun och Oxelösunds kommun utgår bedömningen 

istället från en landskapsanalys vilket istället tyder på ett mer 

kalkylerande tillvägagångssätt. Sammantaget visar studien på att 

ställningstagandena kring påverkan på ljudnivån i hög utsträckning 

överensstämmer med miljöparadigmet medan ställningstagandena 

kring påverkan av landskapet i högre utsträckning liknar 

planparadigmet. Det faktum att det är tekniskt möjligt att mäta 

ljudnivåns påverkan vilket inte i samma utsträckning är möjligt med 

påverkan på landskapet kan bidra till att kalkylerande beslutsmetoder 

i högre utsträckning används för att avgöra påverkan på ljudnivån.    

 

Gällande det teoretiska perspektivet synen på landskapet är det 

genom fallstudien möjligt att visa på att vissa grupper har möjlighet att 

påverka vilka områden som är lämpliga för vindkraft. Detta knyter an 

till Sandells (2001) resonemang att olika grupper har olika syn på 

landskapets funktion vilket Larsson (2009) utvecklar mer specifikt för 

vindkraftsfrågan. Enligt Larssons synsätt har fritidishusboende en 

annan syn på landskapets funktion och förändring än vad 

permanentboende har. Områden med fritidshusboende pekas i 

kommunernas vindkraftsplaner ut som extra känsliga för påverkan på 

ljudnivåerna och ges därför lägre riktvärden än övriga områden. Detta 

kan ses som en anpassning till den synen som de fritidisboende anses 

ha på landskapet. Samma tendenser kan ses även när det gäller vilka 

landskapstyper som är tåliga för vindkraft. Tendenserna är inte lika 

tydliga som för påverkan på ljudnivåerna men de områden som pekas 

ut är oftast glesbefolkade skogsområden vilka ofta brukas med ett 

aktivt skogsbruk och har en låg andel fritidshus. Sammantaget visar 

studien på att områden med fritidshus och stora värden för turism och 

besöksnäring i stor utsträckning undantas för utbyggnad av vindkraft. 

Detta kan möjligen förklaras med en vilja från kommunernas sida att 

inte stöta sig med fritidshusägarna, vilka många gånger har en annan 

syn på landskapet än vad de permanentboende har, samt ett intresse 

att värna och utveckla turismen. För att skapa insikt och förståelse för 

om så är fallet behöver en djupare studie genomföras vilken 

exempelvis skulle kunna inrymma intervjuer med planförfattare och 

intresseföreningar.  
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