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Hur kan vi stå emot en hotande vindkraftsetablering ? 
 
Varför denna skrift?  Vi som står bakom skriften, har personlig erfarenhet av hur 
våra bitar av det Sverige vi kände, som en omistlig del av oss själva, en garanti för 
vår hälsa och vårt fortsatta goda liv i en i övrigt sönderstressad värld, plötsligt och 
utan minsta förvarning förbyttes till en plats för en hotande och bullrande vindindustri. 
En plats där vi inte längre ville eller kunde vara kvar, där den gamla bygemenskapen 
gradvis förbyttes till en mycket otäck polarisering mellan dem, som tror sig tjäna på 
industrialiseringen och dem, som inte vill ha den i sin närhet. Där tillgångar och 
besparingar i fastigheter rasar i värde och blir i det närmaste osäljbara över en natt. 
Vi vet hur tungt och omöjligt det känns, att ensam kämpa emot, därför har vi i syfte 
att hjälpa andra drabbade på fötter, samlat våra egna erfarenheter i denna skrift.   

 
Mycket ojämlika förutsättningar;  De flesta av oss, som drabbas av 
vindkraftsutbyggnaden har inga eller små ekonomiska, kunskapsmässiga eller  
juridiska möjligheter, att sätta emot det formidabla tryck vi utan förvarning, utsätts för 
av vindkraftsexploatörerna, markägarna, deras meningsfränder bland politikerna i 
riksdag och kommuner, samt ibland även från vindkraftsvurmande tjänstemän på 
länsstyrelser och kommunkontor. Vi har många vittnesmål från drabbade, som 
uttryckt det som att ”taket bara ramlade in” eller ”en bomb briserade” i deras by, vid 
deras gård eller deras fritidsparadis. Förändringen är plötslig och känns mycket 
påtagligt ingripande för de flesta av oss som drabbas. 
 
Finns det någon manual att följa för motståndet? Nej, det finns ingen manual, 
någon patentlösning eller något körschema, för hur drabbade privatpersoner bäst 
skall agera för att tillvarata sina intressen mot de pålästa, specialistassisterade och  
kapitalstarka vindkraftsexploatörerna. Varje situation är unik, men vissa företeelser 
och skeenden är ändå gemensamma för de flesta situationer, där olika 
vindkraftsexploatörer försöker få sin vilja igenom. 

 
Nyckeln till en möjlig framgång  för bybor och drabbade, ligger framförallt i hårt, 
gemensamt och envist arbete lokalt. Vi kommer snart till några tips om hur detta kan 
göras, men först en beskrivning av hur vindkraftsutbyggnaden initialt brukar ge sig till 
känna i bygden;  

 
Hur börjar det? Oftast börjar det hela med att en konsult/exploatör dyker upp i 
bygden utan att göra något väsen av sig. Då bearbetas i förväg identifierade 
markägare, för att teckna arrendeavtal med någon exploatör, för att denne skall få 
rätten att sätta upp sina vindkraftverk. Dessa sonderingar och arrendeavtal brukar 
hållas hemliga, för att inte skapa oro och negativ opinion för tidigt i bygden.  

 
När arrendeavtal tecknats med markägare  och sonderingar med kommunpolitiker 
och andra betydande personer hållits, brukar exploatören efter en tid kalla till 
”samråd” i byn, för att berätta för oftast helt ovetande åhörare om sina planer och 
försöka vinna bygdens invånares gillande för dessa, med diverse svävande löften om 
delaktighet, bra avkastning, miljönytta, många arbetstillfällen och ”bygdepengar”.  
I många fall är dessa möten endast rena försäljningsmöten med 
envägskommunikation, som därefter kallas samrådsmöten och prickas av i 
exploatörens åtgärdslista inför ansökan till länsstyrelsen om etablering.  
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Nästa steg är  att kommunen – om detta inte är klart redan - börjar arbeta för att 
tillse, att kommunens översiktsplan innehåller en av regeringen efterfrågad möjlighet 
att använda kommunens mark för vindkraftsetablering. Man bildar kanske någon 
referensgrupp med medlemmar från olika intressegrupperingar, för att kunna vara 
bollplank (och lokal gisslan) till kommunens tjänstemän, som utarbetar preliminära 
förslag till var och hur många verk som skall tillåtas byggas i kommunen.  
 
Dessa tjänstemannaförslag  föreläggs kommunstyrelsen, som därefter kan besluta 
om, att förslagen skall ut på ett eller flera samråd med kommunens invånare, vilka 
uppmuntras till att komma in med sina skriftliga förslag på ev. ändringar eller 
kompletteringar.  
 
När dessa ändringsförslag behandlats  och ev. påverkat förslaget till nytt tillägg till,  
eller fördjupning av översiktsplanen avseende vindkraft, beslutar kommunstyrelsen 
att lägga ut det färdiga förslaget för utställning.  
 
Vid utställningen  finns en ny chans för berörda kommuninvånare och 
kommunmedlemmar att komma in med skriftliga synpunkter och krav på ändringar. 
När dessa behandlats är det dags för kommunstyrelsen att fatta beslut om att 
acceptera förslaget och att förelägga detta för kommunfullmäktige, för dess slutliga 
beslut.  
 
När kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft , har kommunen bestämt i 
gällande översiktsplan var i kommunen och ungefär hur många vindkraftverk, som 
maximalt får lov att byggas i respektive område. Processen från första informationen i 
byn till kommunfullmäktiges beslut om översiktsplanens slutliga utseende, kan ta 1,5 
till 2,5 år, under vilken tid kommunens invånare har goda möjligheter att påverka 
skeendet, både via dialog med kommunens tjänstemän och politiker, samt via 
återkommande skriftliga synpunkter.  
 
Observera, att översiktsplanen, som skall hållas aktuell vid varje mandatperiod, inte 
är ett juridiskt bindande instrument. Den har dock oftast en mycket stor betydelse för 
kommunens senare ställningstagande, till inkommande ansökningar om att få bygga 
vindkraftverk.  
 
Vilket utrymme finns idag i kommunernas planer?  I juni 2006 antogs den första 
vindkraftspropositionen. Regeringen föreslog i mars 2009 en planeringsram om 30 
TWh till 2020 till riksdagen, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Boverket, 
(myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende) visar i sin uppdaterade 
statistik, ”Vind Dialogen 2011” över planerad vindkraft med hjälp av verkets 
stödpengar, att 130 kommuner i Sverige nu etablerat planer på vindkraftsetablering 
om totalt 85 TWh. Detta är mer än 4 gånger den planeringsram om 20 TWh vindkraft 
på land, som regeringen har angett som önskvärd till landets kommuner. 

Som synes har kommunpolitikerna närmast tävlat om att tillse, att oerhört omfattande 
planer för markanvändning och ramar för vindkraftsutbyggnad finns på plats över 
hela landet, en ambition som har sin grund i olika ekonomiska intressen, strävanden 
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och personligt färgade uppfattningar om vindkraftens fördelar för bygden och dess 
invånare.  

Någon brist på byggbar mark tycks inte finnas. Exploatörernas högljudda klagan om 
starkt negativ påverkan på utbyggnad av vindkraft från privatpersoner, föreningar och 
företag och deras krav på att slopa den kommunala ”vetorätten” verkar i ljuset av 
Boverkets siffror totalt omotiverade. Vi kan se att kommunerna levererat över 4 
gånger mer möjligheter till vindkraftsutbyggnad, än den volym regeringen har önskat 
få godkänd!  

 
Vad kan vi som enskilda då göra  för att undvika att drabbas av en hotande 
vindkraftsutbyggnad i vår hembygd? Här följer en uppräkning av ett antal tips, 
grundade i de erfarenheter vi själva har gjort, under de år vi arbetat tillsammans mot 
den ineffektiva, miljöförstörande vindkraftens onödiga, ohämmade utbyggnad i 
Sverige. 
  

 
1. Bilda en förening, som ger de negativa till vindkraftsutbyggnaden en starkare 

röst i kommunen och en ”rygg” för de många mindre vokala men negativa, att 
stå bakom när det börjar blåsa. Välj gärna ett positivt namn på föreningen, 
med anknytning till bygden. Mall för stadgar finns hos FSL.  
 

2. Bestäm att all information från föreningen, skall vara saklig och balanserad, att 
föreningen skall vara opolitisk och vinnlägga sig om, att aldrig ägna sig åt utan 
istället stävja personangrepp, ryktesspridning eller andra oönskade aktioner 
riktade mot meningsmotståndare.     

 
3. Se till att föreningen blir så medlemsmässigt stor som möjligt, rota om möjligt 

fram skrivare, sifferknådare och jurister, det är viktigt att styrelsen är lokalt 
boende personer. 

 
4. Gör från början klart hur ni vill ha det med medlemsavgift. Att inte ha någon 

sådan, kräver mycket av styrelsen, eldsjälarna och bidrag från medlemmar. Se 
till att alla medlemmar, när de går med i föreningen anger sin e-postadress, 
underlättar vid senare löpande kontakter. 

 
5. Skapa en hemsida som blir föreningens ansikte utåt, lägg ut föreningens syfte, 

telefonnummer till styrelsen, nyheter, länkar och annat som ni vill ha ut. 
 

6. Exponera på ett sakligt sätt exploatörernas bondfångarknep, deras ev. 
kontakter med lokalpolitiker, resor & middagar, deras köpta ”vänner” på 
bygden och deras tyvärr ofta mindre korrekta information till byborna och 
kommunen.  

 
7. Ställ frågor om säkerheten vid vindkraftverk (vkv), skydd mot iskast och/eller 

nedfallande delar, till exploatörerna inför samråd.   
 

8. Ställ frågor om säkerhetskrav för CE-märkning och drift av vkv i kallt klimat 
uppfylls enligt EU:s maskindirektiv, till kommunen och länsstyrelsen.  
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9. Kräv att inget beslut får fattas om etablering innan detta område kring 

säkerhet, CE-märkning och stängsling är färdigutrett.  
 

10. Begär korrekt utformad miljökonsekvensbeskrivning, både från exploatörer vid 
samråd och ansökan om tillstånd och från kommunen i samband med 
upprättande av tillägg till eller ny översiktsplan för vindbruk, det är ju just 
dessa frågor som skall debatteras och kommenteras.  

 
11. Ifrågasätt exploatörernas och kommunens egna och sällan oberoende 

konsulter och deras beräkningar, begär neutrala utredare. 
 

12. Begär tydlig redovisning av ledningsdragning, vägdragning, grustag och 
bergtäkter, detta saknas oftast i materialet.  
 

13. Nya kraftledningar och vägdragningar är särskilt väl värda att bevaka och 
ifrågasätta, lika mycket som vindkraftverken. Sakägare bör utnyttja sin rätt att 
neka tillträde både för vägar och kraftledningar över egen mark, beslut av 
elbolag eller exploatörer, som går sakägaren emot bör sakligt överklagas.  

 
14. Kräv att kommunerna respekterar sina egna miljöpolicies betr. områden av 

riksintresse eller annat skyddsvärt.  
 

15. Ligg på kommunerna med krav på, att få ut alla handlingar i varje ärende, 
inklusive protokollskopior på alla kommunala beslut om vindkraften.  

 
16. Ge medlemmarna information om när det är informationsmöte, 

kommunfullmäktigemöte, samrådsmöte eller utställning.  
 

17. Se till att så många som möjligt går på dessa möten och ställer frågor till 
kommunen och exploatörerna om sådant, som ”Vilka vägar kommer att 
behöva byggas?”, ”Varifrån skall fyllnadsmaterialet tas?”, ”Var skall nya 
bergtäkter öppnas?", ”Hur många permanenta arbetstillfällen blir det kvar i 
bygden när byggnationen är klar?”, ”Varifrån skall den nödvändiga ständigt 
insatsberedda reservkraften tas för de nya verken?”, ”Vilka älvar skall byggas 
ut för att hålla 90% av vkv:s effekt i reserv när vindkraften inte kan leverera 
under 4 dygn av 5?” ”Hur ställer sig en jämförelse mellan vindkraften, 
kärnkraften och vattenkraften i effektivitet, levererad kWh per insatt krona?” 
”Vilken ekonomisk nytta gör denna etablering för bygden?”  

 
18. Ge medlemmarna information om att de vid upprepade tillfällen måste ställa 

upp och aktivt medverka genom sina skriftliga synpunkter. Ge dem gärna 
mallar för protestbrev att skriva till kommunen och eller exploatörerna, när 
dessa begär synpunkter på samråd och utställningar, detta är av största vikt. 
Här har ni nytta av medlemmarnas e-postadresser! 
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19. Lägg ut viktiga brev från föreningen till kommunen, länsstyrelsen och 
exploatörerna på hemsidan, alltid med kopior till lokalpressen.  

 
20. Tryck upp information om föreningen, dess syfte och hur man blir medlem, 

som delas ut i brevlådorna i bygden, alla har inte internet.  
 

21. Annonsera och informera alla bybor i byns lokalblad, den kanske allra bästa 
informationskanalen. 

 
22. Skapa en enkel logga för föreningen, med ett klistermärke att sätta på bilar 

och använda i annonser.  
 

23. Överklaga varje kommunalt beslut som går er emot och går att överklaga, på 
saklig grund och inom avsedd tid till Förvaltningsrätten och högre upp.  

 
24. Håll hela tiden lokalpressen informerad, bjud in dem till era möten med 

politiker och exploatörer.  
 

25. Håll länsstyrelsen informerad, liksom andra myndigheter, verk och 
organisationer, som har intressen att bevaka eller senare beslut att fatta.  

 
26. Tala med länsmuséet och kulturenheten på länsstyrelsen om ev. skyddsvärda 

områden i naturen, håll dem informerade om utvecklingen.  
 

27. Identifiera alternativa levande och eller utvecklingsbara verksamheter, som 
t.ex. vildmarksturism eller annat, som direkt störs av en vkv-etablering, tag 
kontakt med rörelseidkare och brukare av markerna.  

 
28. Gå igenom vilka tjänstemän och politiker, som varit med om att förbereda och 

att fatta besluten med hänsyn till jävsfrågor, laglighetsfrågor i handläggningen, 
identifiera de drivande politikerna.  

 
29.  JO-anmäl vid uteblivna eller alltför sena svar från kommunen, svar bör ha 

lämnats efter senast sex till åtta veckor.  
 

30. Skriv informationsbrev till markägarna och varna dem för deras solidariska 
skyldighet med verksägaren, att svara för ev. skadeståndskrav för 
värdeminskning på fastighet och annan negativ påverkan, som kan drabba 
dem. De kan även drabbas av att deras mark måste tas ut ur viltvårdsområde, 
mall finns hos FSL. 

 
31. Varna dem även för deras solidariska ansvar för borttagandet av verken efter 

15 år till mycket höga kostnader, upp till 3 miljoner per vkv, när bidragen 
avslutas, elen inte kan säljas längre och verksägaren är på obestånd.  

 
32. Håll alla kommunfullmäktigeledamöter väl informerade om vad som är på 

gång, så att inte en liten utvald grupp i kommunledningen sköter allt i smyg 
inför ett slutligt beslut.  
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33. Kräv information på möten ni arrangerar med politiker, kräv att kommunens 
partier redovisar sin inställning till projektet.  

 
34. Skriv brev och mail till tongivande politiker, ring och prata med dem ofta.  

 
35. Håll en öppen dialog med ansvariga tjänstemän på kommunen, viktigt att 

identifiera vem/vilka som i själva verket driver frågan, oftast en eller flera 
tjänstemän, som är de verkliga ”makthavarna”. 

 
36. Bearbeta och håll en dialog gående med dessa verkliga makthavare, ge dem 

tips på alternativa utvecklingsmöjligheter för bygden. 
 

37. Sök allierade i omkringliggande byar, identifiera centrala personer för 
motståndet i varje by.  

 
38. Liera er med alla intressegrupper och föreningar på orten, SNF:s 

lokalförening, idrotts-, fiskevårds-, viltvårdsföreningar och jaktlag, 
scooterklubbar, orienteringsklubbar, etc., dessa är ofta nyckeladresser för 
önskvärda positiva omdömen till exploatörernas planer, de blir ofta 
"sponsrade" (köpta) av exploatörerna. Se till att deras styrelser inte låter sig 
köpas, gå på deras styrelsemöten och stämmor för att se till, att föreningarnas 
företrädare svarar som medlemmarna vill på exploatörernas begäran om 
synpunkter.  

 
39. Attackera de svepande utfästelserna, lögnerna och lockelserna med 

"bygdepeng", de är mutor anser Boverket om de betalas till den kommun som 
lämnar tillstånd att bygga, de är varken lagstadgade eller garanterade, vad 
händer när vkv-anläggningen eller byggrätterna säljs?  

 
40. Skriv insändare och debattartiklar i lokalpressen och kommentera andras 

sådana, sakligt och under föreningens och era egna namn. 
 

41. Ordna egna informationsträffar på torget eller framför affären i byn. 
 

42. Tryck upp och sätt upp affischer mot vindkraften i byn och dess omgivningar.  
 

43. Ge kommunens politiker och tjänstemän förslag till andra och för bygden 
bättre verksamheter, att inkludera i en översiktsplan, sådant som skapar 
varaktiga arbetstillfällen i bygden. De behöver ofta en utväg ur den konflikt de 
hamnar i, med alla protester och allt bråk, som blir följden av exploatörernas 
jakt på pengar via vindkraften. 

 
44. Berätta sakligt och balanserat för alla som vill lyssna om: erfarenheten av 

bristen på varaktiga lokala jobb när vkv väl är byggda, den oundvikliga 
ödeläggelsen vindindustrin orsakar i naturen, den nödvändiga 90% 
backupkraften när vkv står stilla 4 dygn av 5, den usla effektiviteten hos vkv 
som är beroende av ständiga bidrag från hushållen för att kunna sälja den 
dyra vindelen, hur mycket våra elkostnader kommer att stiga p.g.a. vindkraften 
och dess mycket stora krav på nya ledningsnät, att vindkraften inte är varken 
miljövänlig eller kan ersätta något annat kraftslag i Sverige, att den är totalt 
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onödig, en sekunda och opålitlig el och endast ett oerhört kostsamt nytt stöd 
till bönderna och markägarna och framförallt, till ”feta katter” oftast mycket 
långt utanför bygden och även landet. 
 

45. Utnyttja teknikens moderna möjligheter med täta telefonmöten och rundskick 
via mail och sms under tiden ni bygger upp föreningen och formerar ert 
motstånd. Det går utmärkt bra att hålla många människor informerade och 
delaktiga när det behövs, även om de befinner sig på olika orter.   

 
Det är genom att bygga allianser och nätverk med andra drabbade, men framförallt 
genom ett hårt och envist arbete lokalt, genom folkliga protester och ”uppror” mot 
planerna ute i byarna, som exploatörerna kan hindras från att förstöra bygden. För att 
klara av att sköta om allt detta krävs det en förening ledd av av 8 – 10 eldsjälar, 
gärna uppbackade av andra mindre synliga personer, med olika specialkompetenser.    
 
Att överlåta arbetet till några få eldsjälar, aldrig så pålästa och duktiga räcker inte, de 
orkar inte med allt detta och respekteras inte heller av den andra sidan, om de bara 
kommer med några namnlistor och överklaganden. Era motståndare har alltid ett 
försprång, det gäller att ”springa ifatt dem”. 
 
Alla som ser denna långa uppräkning av arbetsuppgifter och åtgärder inser säkert, att 
detta arbete inte kan lämnas över till några medlemmar i styrelsen för FSL, som 
rikstäckande organisation att klara av. Medlemskapet i FSL innebär inte, att man har 
tillgång till en stab av människor, som utför allt det nödvändiga arbete som måste 
göras lokalt. De som sitter i FSL:s styrelse är vid sidan av sitt uppdrag att vara 
opinionsbildare och motpart till vindkraftslobbyn, alla engagerade på sina respektive 
hemorter, med att försöka minimera vindkraftens skadeverkningar på hemmaplan.  
 
Från FSL:s styrelseledamöter och föreningens hemsida kan vi dock få bra nyhetstips, 
tips om olika åtgärder, mallar för stadgar och brev, gällande lagstiftning, statistik och 
faktauppgifter och kanske viktigast av allt, tips om specialister på olika områden.  
 
Allra viktigast är dock är ett hårt, målmedvetet och envist lokalt arbete, från så tidigt 
stadium som möjligt i processen i nära samarbete med kommunens politiker ur alla 
partier. Ett arbete som skall utföras med en så stor del av den drabbade bygden 
bakom alla initiativ, som det bara är möjligt att uppbåda.  
 
Då kan vi påverka det, som nu hotar våra bygder, och hela landets natur och 
ekonomi.  Med stor antalsmässig uppslutning bakom protesterna, sakliga argument 
och balanserade inlägg, lyssnar politikerna i alla kommuner! Lycka till med ert viktiga 
arbete! 
 
 
2011-12-12, 
 

Föreningen Svenskt Landskapsskydd 
  
Jonny Fagerström & Björn Törnvall  
 
 


