
Vindkraft
Kommunfullmäktige 19 december 2022

Thérese Lidmark, miljö- och klimatstrateg

Fredrik Meurling, planchef

Madeleine Mårtensson, klimat- och energistrateg Länsstyrelsen Kalmar län
1



Agenda

• Fånga vinden i sydost – mer vindkraft på rätt plats

• Kommunens vindbruksplan

• Prövningsprocess för vindkraft

• Beslut om kommunal tillstyrkan

• Utredning för att stärka incitament för utbyggd vindkraft
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Sverige: Dubbel 

el-användning 2045!

Elområde-SE 4 (mörkblått): 
• 6% el-produktionen

• 18% el-användningen

 Dyr el

 Begränsar utveckling

 Hinder för omställning

Underskott på el
i söder



Vi som arbetar med Fånga Vinden

Pierre Ståhl, Energikontor sydost

pierre.stahl@energikontorsydost.se
tel. 070 688 7520

Ulf Hansson, Länsstyrelsen i Blekinge

ulf.hansson@lansstyrelsen.se
tel. 010 224 01 24 

Madeleine Mårtensson, Länsstyrelsen i Kalmar län

madeleine.martensson@lansstyrelsen.se
tel. 010 223 86 24 

Per-Anders Persson, Länsstyrelsen i Kronoberg

Per-Anders.Persson@lansstyrelsen.se
tel. 010 223 74 62

• Behov av mer elproduktion

• Projekt med Fokus på vindkraft

• Energikontoret + tre länsstyrelser

• Energimyndigheten finansierar

• September 2020 – december 2022

Fånga Vinden i sydost
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1. Projektledning – Energikontor Sydost

2. Potential - Lst Kalmar län

Ta fram verktyg för kommunal/regional planering av vindkraft. 

3. Hinder och möjligheter - Lst Kronoberg

Öka kunskap om hinder och hitta samexistenslösningar för vindkraft i sydost.

4. Dialoger - Lst Blekinge

Dialogmöten med Försvar, kommuner med flera.

Fånga vinden i sydost – 4 delar



Nationell strategi 
januari 2021

..”nationellt utbyggnadsbehov 
av 100 TWh vindkraft till 2040-
talet ”

Förslag fördelning:

• 20 TWh vindkraft till havs

• 80 TWh på land

• Regionala analyser och 
förankring. Kommande uppdrag 
till Länsstyrelserna

• Kommunal planering

+ 90 TWh



Mål och status 
för vindkraft i 
sydost

Mål* 2020 2023
TWh TWh TWh

Kronoberg: 2 0,17 1,7

Kalmar län: 3 1,1 1,8

Blekinge: 0,5 0,2 0,2

* Enligt Nationella strategin Lyngsåsa, Alvesta kommun



Vindkraft

Nu byggs:
• Höjd 210 m
• Diameter 150 m
• 15 GWh el/år 

Nya ansökningar
• Höjd 270 m
• Dia 200 m
• 25 GWh



Generationsväxling

- Dags att byta när det är mer 
lönsamt jämfört med att reparera

- ca 20 år gamla verk

- Ofta ersätts flera verk 
med färre (och större)

 Nytt tillstånd!



Generationsväxling

Mörbylånga kommun idag

- 34 vindkraftverk

- Ca 35 GWh el per år

- 1998 till 2013, 

 Nästan alla verk äldre än 10 år!

Exempel Kastlösa södra

- Idag

- 1998, OX2

- 16 verk, 61 m totalhöjd, 42 m diameter

- 16*0,6 = 9,6 MW, 20 GWh el/år

- Ersätt med
- 2 verk, 200 m totalhöjd, 170 m diameter

- 6 MW, 40 GWh el



• Samma kriterier som i den 
Nationella strategin

• Underlätta för kommuner, 
länsstyrelser och projektörer 
vid planering av vindkraft

• Land och (hav) i Blekinge, 
Kalmar och Kronoberg

• Web-baserat - Öppet

• Möjlighet att ladda ner skikt

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/miljo
-och-vatten/energi-och-
klimat/vindkraft.html

Planeringsunderlag 
för vindkraft

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/vindkraft.html


Vindkraftsplan
Tematiskt tillägg till översiktsplaner i 
Mörbylånga och Borgholms kommun

- Upprättad 2010-11
- Laga kraft 2013



Vindkraftsplan
ELNÄT

Max 2011 90MW 
- Norra 30 MW
- Mellersta 30 MW
- Södra 30 MW

- Motsvarar 45 verk á 2MW
- År 2013 78 verk på hela ön producerar 

68 MW
- Kabel till fastlandet vid ny etablering



Vindkraftsplan
Föreslagna områden 2013

Riktlinjer:
- Grupper om 8 verk eller fler
- Schablonartade områden
- Skyddsavstånd till bostäder 400m
- Max 150 meter inkl vingspets
- Grupper i samma höjd
- Inga blinkande ljus
- 100 meter strandskydd



Vindkraftsplan
Planläggning
- Översiktsplanen anger grunddragen
- Detaljplan utreder förutsättningarna och ställer kraven
- Bygglov anger detaljerna för olika delar av anläggningen

Prövningar
- Miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken
- Tillståndsprövning hos Länsstyrelsen vid verk över 150 meter, men 120 meter om 7 eller fler verk i grupp.
- Vattenverksamhet söks hos Miljödomstolen.

Framåt
- Ny Översiktsplan och vindkraftsplan 2013-



Källa: Bygga, Bo & Miljö > Energi, klimat och miljövård > Förnybar energi >Vindkraftspark Nya Utgrunden

(www.morbylanga.se)
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Kommunikation på 
kommunens hemsida



Prövningsprocessen

Källa: Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk - enligt miljöbalken 16 kap 4, 

sid 11 (Energimyndigheten, ER 2015:05)
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Vad omfattar beslut om 
kommunal tillstyrkan

• Kommunen fattar beslut om vindkraftsetableringen 
utgör lämplig mark- och vattenanvändning ur ett 
långsiktigt hållbarhetsperspektiv och bör grundas på 
riktlinjer som anges i översiktsplanen

• Det är inte lämpligt att tillstyrka eller avstyrka delar
av en en vindkraftsetablering

• Synpunkter som kommunen har på 
vindkraftsetableringen, t.ex. höjd på verk och antal
verk bör föras fram i tidig dialog, vid samråd och 
remissyttrande gällande tillståndsansökan

Källa: Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk - enligt miljöbalken 16 kap 4, 

sid 5 (Energimyndigheten, ER 2015:05)
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Ersättning lokalsamhället

• Saknas incitament för kommuner att tillstyrka

• Vissa projektörer betalar ”bygdepeng” eller 
liknande

• Utredning pågår om stärkta incitament till 
kommuner och lokalsamhällen för utbyggd 
vindkraft. Utredningen ska redovisa senast 31 
mars 2023.

Källa: Kommittédirektiv 2022:27 Stärkta incitament för utbyggd vindkraft (Regeringen.se)


