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Sammanfattning  
Syftet med studien har varit att undersöka hur olika aktörsgrupper i Sverige upplever och 
tolkar miljöbalkens första fyra kapitel i förhållande till landbaserad vindkraft i Sverige. 
Frågeställningarna behandlar huruvida olika handlingssätt hos dessa olika aktörsgrupper, 
gällande miljöbalkens första fyra kapitel kopplat till vindkraft, påverkar miljön lokalt och 
globalt. Dessutom undersöks kopplingen till hållbar utveckling som den presenteras i 
miljöbalkens 1 kapitel 1§. Studien baseras på en textanalys av de kapitel i miljöbalkens 
förarbeten som behandlar miljöbalkens kapitel 1-4. Dessutom baseras resultaten på fem 
kvalitativa intervjuer samt två telefonintervjuer med olika aktörsgrupper på tre nivåer 
bestående av miljödepartement, länsstyrelser och verksamhetsutövare. Resultaten har 
sammanställts och diskuterats. 
 
Resultaten visar att det finns utrymme att tolka miljöbalkens första fyra kapitel så det passar 
olika verksamheters egna intressen, även om verksamheternas mål är olika. Problem uppstår 
för vindkraftsetableringen då de skilda aktörsgrupperna har olika bild av vilket mål och syfte 
som är miljöbalkens främsta. Detta gäller för miljöbalkens övergripande mål om en hållbar 
utveckling som inte alltid går att kombinera med miljöbalkens övriga mål. Det medför att 
konflikter kan uppstå som innebär att en övergång från ett fossilt energianvändande till ett 
förnybart ställs mot en förändring av landskapsbilden. Miljön påverkas även den av olika 
aktörsgruppers handlingssätt då det ger konsekvenser för hur vindkraftfrågor behandlas. Den 
globala miljön kan sägas gynnas av vindkraften, men den påverkas indirekt av att vindkraften 
sägs påverka den lokala miljön negativt. Störningar äger rum i form av buller, skuggningar 
och en förändrad landskapsbild, vilket kan försvåra etablering av vindkraft. Resultaten visar 
att den förändrade landskapsbilden är en betydande konfliktanledning.  
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1 Inledning  
Detta kapitel ger en introduktion till studien och en kortfattad presentation av den 
svenska miljölagstiftningens mål och tolkningsutrymme. Kopplingar görs till vindkraft 
och olika aktörsgruppers handlingssätt i studiens syfte och frågeställningar. Slutligen 
presenteras studiens avgränsningar samt definitioner av de ord och uttryck som behövs i 
den fortsatta studien. 

1.1 Miljölagstiftningen och vindkraften 
Dagligen exponeras vi för rapporter om att klimatet på vår planet håller på att förändras till 
nackdel för människor och djur. Trots detta producerar och konsumerar vi människor allt 
mer.1 I takt med att vårt moderna samhälle utvecklas krävs det än mer energi vilket bildar en 
negativ spiral som det är svårt att lösgöra sig från.2 För att dessa problem på sikt ska kunna 
minska krävs en förändring av västvärldens handlingsmönster så att val kan göras med tanke 
på framtiden. För att kommande generationer ska kunna fortsätta att leva ett liv på vår planet 
krävs det att vi verkar tillsammans för en hållbar utveckling.3 Uttrycket en hållbar utveckling 
fastslogs vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 och var tänkt att användas som ett 
övergripande mål i medlemsländerna.4  
 
För Sveriges del innebar det att hållbar utveckling skrevs in som ett övergripande mål när den 
svenska miljölagstiftningen förnyades i miljöbalken.5 Målet att verka för en hållbar utveckling 
gäller för alla verksamheter och åtgärder som regleras enligt miljöbalken. Miljöbalken har 
även ytterligare mål som reglerar skydd för människors hälsa, miljön och natur- och 
kulturmiljöer. Dessutom ska mark- och vattenområden användas på ett sätt som ger en 
långsiktigt god hushållning samtidigt som hushållning med råvaror och material ska främjas 
så att kretsloppstänkandet ges utrymme att realiseras.6 Miljöbalken reglerar alla verksamheter 
och åtgärder som påverkar vår miljö. I miljöbalken förklaras vad de som bedriver 
verksamheterna måste eller inte får göra samt hur hushållning med mark- och vattenområden 
ska ske.7 De första kapitlen i miljöbalken är inte särskilt tydliga och precisa, bl a. beroende på 
att miljöbalken är en s.k. ramlag som inte anger i detalj hur tolkningar och avvägningar ska 
göras.8 Att tydlighet saknas medför att olika grupper av aktörer kan tolka samma miljölagar, 
för samma typ av verksamhet på helt skilda sätt utifrån den egna verksamheten och de egna 
behoven.9 Detta kan medföra att alla inte behandlas lika inför lagen.  
 
En av de verksamheter som inte regleras på ett tydligt sätt i miljöbalken är vindkraften. 
Vindkraften nämns inte uttryckligen i lagstiftningen men berörs ändå av många olika lagar i 
den.10 Ett av hindren för att enkelt kunna etablera landbaserade vindkraftverk i Sverige är att 
miljöbalkens olika mål ibland motsäger varandra. Meningarna om vindkraftens miljöpåverkan 
skiljer sig åt sett ur ett lokalt och globalt perspektiv. Globala vinster, som att fossil 
energiproduktion kan bytas mot förnybar, förväntas på bekostnad av störningar i den lokala 

                                                 
1 Stenberg et al. 2006. 
2 Ammenberg, 2004, s.27-30. 
3 Ammenberg, 2004, s.48. 
4 Westerlund, 1997, s.23-24. 
5 Rubenson, 2002, s.21. 
6 Gipperth, 2005, s.137-138.  
7 Steneroth Sillén, 2004, s.187-188. 
8 Ammenberg, 2004, s.68. 
9 Bäckstrand et al. 2005, s.253. 
10 Michanek & Söderholm, 2006, s.80-81. 
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miljön11 t.ex. i form av skuggning, buller och en negativ estetisk förändring.12 En stor del av 
problematiken gäller placeringen av vindkraftverk. Många tänkbara områden sammanfaller 
med skyddsvärda områden för natur- och kulturmiljöer eller annat skydd enligt miljöbalken.13 
Frågan uppkommer då om vindkraften är bra för miljön eller ej. Finns det både vinnare och 
förlorare i frågan om vindkraften och varför är det så? Kan miljöbalkens lagar och regler ge 
en fingervisning om vad som bör värnas, och finns det bland olika grupper av aktörer 
skillnader i sätt att se på och värdera vår miljö och hur den ska skyddas och användas med 
utgångspunkt i miljöbalken? 
 
För att ta reda på något om detta krävs det att den svenska miljölagstiftningen granskas i de 
avseenden där frågor om hållbar utveckling, hänsyn och hushållning tas upp tillsammans med 
det tolkningsutrymme som inryms i de tidiga kapitlen av miljöbalken. Dessutom krävs en 
jämförelse mellan detta och uppfattningarna hos de olika grupper av aktörer som verkar inom 
vindkraftsområdet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att granska hur olika aktörsgrupper i Sverige tolkar och upplever 
mål, hänsynsregler och hushållningsbestämmelser från miljöbalkens 1, 2, 3 och 4 kapitel i sitt 
arbete gällande vindkraft, och undersöka hur det kan komma att påverka vår miljö. För att 
kunna granska detta görs först ett antagande om att det finns skillnader mellan olika 
aktörsgruppers tolkningar av miljöbalkens 1, 2, 3 och 4 kapitel och att dessa skilda tolkningar 
leder till olika handlingssätt. Vidare formuleras tre frågeställningar som används under 
studiens gång för att kunna besvara syftet. Frågeställningarna lyder 
 

• Hur påverkas vindkraftsetableringen i Sverige om olika aktörsgruppers handlingssätt 
skiljer sig åt? 

• Vad innebär det för miljön lokalt och globalt om handlingssätten gällande tolkningar 
och arbete med miljöbalken och vindkraft skiljer sig åt? 

• Vad innebär aktörsgruppernas handlingssätt, i fråga om vindkraft, för en hållbar 
utveckling, som den definieras i miljöbalken 1 kapitel 1§?14 

 
För att uppfylla mitt syfte utförs en textanalys av miljöbalkens förarbeten15 samt intervjuer av 
olika aktörer som arbetar med vindkraft. Textanalysen visar vilket stöd som kan hämtas i 
miljöbalken och dess förarbeten i tolkningsfrågor samt hur miljöbalken är tänkt att tolkas och 
användas. Intervjuer visar på hur olika aktörsgrupper uppfattar och gör tolkningar i 
vindkraftsfrågor med utgångspunkt i miljöbalken.   

1.3 Avgränsningar och definitioner  
Jag har valt att koncentrera mig på landbaserad vindkraft i Sverige eftersom vindkraft till havs 
även klassas som vattenverksamhet och därmed behöver andra tillstånd enligt miljöbalken.16 
Jag använder mig i textanalysen av miljöbalkens förarbeten till de kapitel som behandlar 
miljöbalken 1 kapitel 1§ samt hela 2, 3 och 4 kapitlet. Jag kopplar inte till PBL eller andra 
lagar som kan spela in.17 Inte heller el-certifikat behandlas.18  
                                                 
11 Wizelius, 2002, s.177. 
12 SFS 1998:808, 2 kap.5§. 
13 Wizelius, 2002, s.157-159. 
14 SFS 1998:808, 1 kap.1§. 
15 Proposition 1997/98:45. 
16 Michanek & Söderholm, 2006, s.84-86. 
17 Michanek & Söderholm, 2006, s.89, 108-109. 
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Jag väljer att göra två egna definitioner i studien som kräver närmare förklaring.  
Handlingssätt: Med handlingssätt menas i denna studie hur uppfattningar och tolkningar 
leder till ett visst sätt att arbeta med, och agera utifrån frågor gällande vindkraft med stöd i 
miljöbalkens 1, 2, 3 och 4 kapitel. 
Aktörsgrupp: I varje aktörsgrupp har de aktörer i studien som arbetar med vindkraft på 
liknande villkor sammanförts.   
 
Även miljöbalkens definition av en hållbar utveckling från 1 kapitlet 1§ används. 
Hållbar utveckling: ”/…/innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett 
ansvar för att förvalta naturen väl.”19 

                                                                                                                                                         
18 Michanek & Söderholm, 2006, s.24 samt Wizelius, 2002, s.281-283. 
19 SFS 1998:808, 1 kap.1§. 
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2 Metod 
I kapitlet beskrivs hur studien tog form genom läsning av miljödomar. Vidare presenteras 
de metoder som använts för den materialinsamling som leder till att syfte och 
frågeställningar kan besvaras. Textanalys har använts för att undersöka hur miljöbalkens 
förarbeten behandlar frågor om tolkning, avvägning, miljö och hållbar utveckling. 
Kvalitativa intervjuer visar olika aktörsgruppers uppfattningar i samma frågor kopplat 
till miljöbalken och vindkraft. Slutligen görs en reflektion över använda metoder och 
litteratur. 

2.1 Studiens början  
För att i studiens början få en vidare bild av den komplexa vindkraftsetableringen valde jag att 
läsa miljödomar som tagits upp vid miljööverdomstolen, MÖD, under tidsperioden 2003-
2007, gällande landbaserad vindkraft.20 I miljööverdomstolen prövas bl.a. överklaganden av 
beslut som fattats av länsstyrelser eller i en miljödomstol i enlighet med miljöbalken.21 I 
enskilda fall leder dessa prövningar till att tolkningar och tillämpningar av miljöbalkens 
skrivningar skapar rättspraxis.22 Aktuella domslut gav en viss inblick i och en fingervisning 
om vilka problemområden inom vindkraftsetableringen som är vanligt förekommande, då 
domarna bl.a. visar på olika tolkningar trots en likvärdig rättslig grund.23 De flesta fall som 
rör en landbaserad vindkraftsetablering handlar om lokal miljöpåverkan i form av buller, 
skuggningar och förändrad landskapsbild. 

2.2 Textanalysen 
Hellspong menar att textanalyser används för att kunna undersöka vad en text vill förmedla. 24 
En text kan verka tydlig och klar till dess att någon väljer att använda den, då den kan visa 
vaga och delvis svårtolkade eller flertydiga inslag. Viss text har olika betydelser inlagda i ett 
och samma uttryck, vilket kan leda till tolkningsproblem. Med tanke på mitt syfte och mina 
frågeställningar har jag för att kunna undersöka hur det ser ut i miljöbalken valt att göra en 
textanalys på Författningskommentar, förslaget till miljöbalk. Detta är den proposition som 
skrivits inför miljöbalkens tillkomst.25 I förarbetena presenteras de förslag som regeringen 
genom miljödepartementet lämnat till riksdagen inför antagandet av miljöbalken. Denna 
proposition beskriver och förklarar många av de ord och uttryck som används i miljöbalken 
och ska fungera som en slags läs- och tolkningsbeskrivning för lagstiftningen så att lagen ska 
kunna användas likvärdigt oavsett vem tolkaren är.26 Till varje paragraf i miljöbalken finns 
motsvarande paragraf i propositionen, där en förtydling och utveckling av resonemangen från 
miljöbalken förs. 
 
En textanalys kan enligt Holme och Krohn Solvang utföras på många olika sätt beroende på 
vad det är som ska undersökas.27 En variant är att ställa frågor till texten utifrån valda 
problemområden eller teman. Jag valde att utföra analysen med hjälp av sex stycken frågor 
som jag ställde till texten i varje vald paragraf. Frågorna till textanalysen konstruerades med 
utgångspunkt i syfte och samtliga frågeställningar. Detta innebar att jag koncentrerade mig på 
                                                 
20 Rättsfall, Miljööverdomstolen, 2003-2006. 
21 Domstolsverket, 2002, s.45. 
22 Ebbesson, 2003, s.47. 
23 Rättsfall, Miljööverdomstolen, 2003-2006. 
24 Hellspong, 2001, s. 162, 256-257. 
25 Proposition 1997/98:45, del 2. 
26 Proposition 1997/98:45 
27 Holme & Krohn Solvang, 1997, s.141-142. 
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propositionens fyra första kapitel, i kapitel 1 endast 1§ och i kapitel 2, 3 och 4 alla paragrafer. 
Frågorna som användes lyder 
 
1. Hur ställer sig texten till skilda tolkningar, förväntas de uppkomma eller ej?  
2. Inbjuder texten till olika tolkningsmöjligheter?  
3. Finns det något i texten som talar om vilka prioriteringar som ska göras i valsituationer? 
4. Vad säger texten om miljön, framgår det om lokal eller global miljö avses?  
5. Tar texten ställning till skilda aktörsgrupper och deras roller?  
6. Vad säger texten om mål/syfte med miljöbalken och vad säger texten om hållbar 
utveckling?  
  
Frågorna besvarades enskilt, var paragraf för sig. Därefter sammanställdes svaren från 
paragraferna frågvis i respektive kapitel. Vidare gjordes en sammanfattning av resultaten för 
alla fyra kapitel gemensamt, fråga för fråga, och slutligen användes de resultat som kunde 
kopplas till mitt syfte och mina frågeställningar. Eftersom miljöbalkens förarbeten inte 
behandlar vindkraft specifikt innebär det att en koppling mellan textanalysen och vindkraft i 
resultaten endast kan ske hypotetiskt. 

2.3 Den kvalitativa intervjun 
Intervjun är ett verktyg som effektivt ger kunskap om och visar på en människas tolkningar 
och upplevelser i en specifik situation. Den visar hur varje aktörsgrupp upplever sig 
handla/agera.28 Den kvalitativa intervjun har möjlighet att både registrera det direkt uttalade 
samt det underförstådda budskapet som ges av respondenten. Den ger en möjlighet till 
reflektion och förståelse för respondentens värld sett ur dennes perspektiv.29 Eftersom jag vill 
undersöka om det finns skillnader i tolkningar och se hur handlingssättet påverkar genom att 
vidare analysera intervjuerna och koppla till andras arbeten inom området, är detta en bra 
metod för att jag i min studie ska kunna uppfylla en del av mitt syfte. 
 
Enligt Kvale bör antalet intervjuer utökas till dess att du fått veta allt du behöver för din 
studie. 30 Risken om urvalet är för litet är att det är omöjligt att göra rättvisande 
generaliseringar och tester om skillnader mellan grupper. Enligt Ryen bör antalet 
undersökningar/intervjuer fortsätta till dess att en mättnad uppstår, det innebär att inget nytt 
tillkommer med ytterligare en intervju.31 Fler intervjuer ger alltså en bättre generaliserbarhet. 
Eftersom det i min studie handlar om tolkningar, avvägningar och egna åsikter skulle 
materialet därmed kunna bli mycket omfattande. Jag har valt att inte göra en så stor studie 
vilket medför att ingen statistisk skillnad kommer att kunna utläsas av resultaten. 

2.3.1 Genomförande och analys   
Jag valde att göra fem stycken kvalitativa intervjuer om vardera ca en timme. Intervjuerna 
utfördes mellan 20 mars 2007 och 11 april 2007. De ägde rum på olika platser beroende på 
vad som passade respondenterna. Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer och 
utförde dem med hjälp av en intervjuguide, se Bilaga 1, vilken berör vissa förutbestämda 
teman och ämnen.32 Att använda teman är vanligt i den kvalitativa intervjun som ger 
möjligheten att förändra intervjuguidens utseende med avseende på frågornas ordningsföljd 

                                                 
28 Kvale, 1997, s.36. 
29 Kvale, 1997, s.32-35. 
30 Kvale, 1997, s.97. 
31 Ryen, 2004, s.86. 
32 Kvale, 1997, s.121-123. 
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och formulering under intervjuns gång.33  Teman valdes med utgångspunkt i mitt syfte och 
mina frågeställningar. Intervjuguiden innehåller fyra huvudområden: miljöbalken, miljön, 
hållbar utveckling och framtiden. Under varje rubrik i intervjuguiden skapades frågor med 
hjälp av frågeställningarna. Svaren på frågorna i intervjuguiden förväntades vara viktiga för 
att kunna besvara studiens frågeställningar.34  
 
Intervjuerna spelades in på band vilket ger mig som intervjuare möjlighet att vara mer lyhörd 
och uppmärksam på det som inträffar under intervjuns gång.35 Det medverkar även till att 
samtalen inte behöver återkonstrueras i efterhand samt att jag därmed även får möjlighet att 
förfina min egen intervjumetodik.36 Varje intervju transkriberades efteråt, dock utan att 
markera hummanden, pauser och tonfall. Därefter fick intervjutranskriberingarna en egen 
färgkodning för att i senare skede kunna se vem/vilken aktörsgrupp som sagt vad. Analysen 
gick till så att transkriberingarna lästes igen och delades av med penna vid varje förändring i 
ämne eller sak. Varje avdelad textbit fick ett eller flera ord som sammanfattade vad den 
handlade om, ett tema. Efter ytterligare genomläsning av transkriptionerna klipptes texterna 
isär vid markeringarna för att sedan klistras upp i nya grupper på papper med andra delar som 
fått samma sammanfattande ord/teman. Texterna klistrades upp utan inbördes rangordning. 
De nybildade temagrupperna kunde nu läsas igenom och analyseras för att sedan 
sammanfattas och diskuteras.37 Intervjucitaten presenteras som de yttrats och har inte 
förändrats. 

2.3.2 Val av respondenter 
Jag valde att göra intervjuer med aktörer som alla har kopplingar till vindkraft och som har 
kännedom om miljöbalken och dess innebörd. Jag ville studera olika aktörsgruppers 
handlingssätt och valde dels en lagstiftande verksamhet som fick personifieras av 
miljödepartementet. Miljödepartementet får representera regeringens övergripande syn på 
kopplingar mellan miljöbalken och vindkraften. Vidare valdes länsstyrelsen ut att representera 
den regionala myndighetsnivån i frågor om vindkraft kopplat till miljöbalken. Slutligen ville 
jag även få ta del av verksamhetsutövarnas tankar inom området. Dessa verksamhetsutövare 
fick representeras av projektörerna. Projektörerna har i regel större inblick i lagar och regler 
än många av de enskilda vindkraftverksägarna och fick därmed representera den gruppen. 
Även en kommun fick delta i studien för att representera verksamhetsutövarna. Det kan 
tyckas att en kommun snarare är en typ av myndighet, och det är den förvisso, de kan trots 
detta ses som underordnade länsstyrelsen och därmed många gånger skyldiga att rätta sig efter 
deras beslut och av denna anledning fick kommunen ingå i verksamhetsutövargruppen.  
 
Respondenterna får vara anonyma då det inte är viktigt för resultaten i min studie att veta 
vilken aktör som sagt vad eller exakt var den aktören arbetar. Det är dock av vikt att veta 
vilken aktörsgrupp respondenten tillhör. För att undvika missförstånd vid läsning av 
resultaten, där tolkningar och åsikter kopplas generellt till en arbetsplats istället för till den 
enskilda respondenten, väljer jag att koda varje respondent genom att ge en 
bokstavs/sifferbeteckning som kopplar till rätt aktörsgrupp.  
 
Miljödepartementets representant valdes ut först. Detta skedde genom telefonkontakt med 
berörd myndighet. Denna representant kommer hädanefter att kallas (M)1. Inför valet av 
                                                 
33 Ryen, 2004, s.46 samt Trost, 2005, s.19. 
34 Bryman, 2002, s.301-302 samt Lantz, 2007, s.56. 
35 Bryman, 2002, s.306, 310. 
36 Ryen, 2004, s.56. 
37 Krueger, 1998, s.57-59 samt Lantz, 2007, s.107-124. 
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länsstyrelser bestämde jag att studera de län som har flest och störst etableringar i sitt område. 
För att få nödvändig information om detta kontaktades Svensk Energi.38 Av de tre län med 
likvärdig mängd och storlek på vindkraftsetableringar som angavs, valdes den länsstyrelse 
som fanns närmast mig geografiskt ut till intervju. Personen som representerar utsedd 
länsstyrelse valdes genom telefonkontakt med dem och kommer att kallas (L)2. Kommun och 
projektörer i sin tur valdes ut i det län vars länsstyrelse skulle intervjuas. Projektörerna valdes 
av mig utifrån de namn på projektörer jag fått från berörd länsstyrelse. Projektörerna skiljer 
sig åt på det sättet att en projektör var erfaren med många år bakom sig i branschen och en var 
nyetablerad. Detta ger en bild av en verklig, upplevd situation samt en förväntad situation, 
vilka inte alltid överensstämmer med varandra. För att kunna särskilja projektörernas åsikter i 
resultaten kommer den mer erfarne projektören att kallas (P)5, och den nyetablerade 
projektören för (P)6. Den utvalda kommunen kom med till följd av att den nämndes enskilt av 
både länsstyrelse och båda projektörer som en aktiv vindkraftsetablerande kommun som 
kommit långt i sitt arbete med vindkraft. Den person som intervjuats i kommunen kommer att 
kallas (K)7.  

2.3.3 Telefonintervjuer 
Då bara en länsstyrelse fått möjlighet att delta i intervjustudien valde jag att även göra 
telefonintervjuer med ytterligare två länsstyrelser för att se om de uppfattningar, tolkningar 
och handlingssätt som framkommit kan antas vara gällande för länsstyrelser överlag. Dessa 
två länsstyrelser valdes även de ut med hjälp av Svensk Energi och har liknande 
förutsättningar för sitt arbete och en likvärdig mängd vindkraftsetableringar i sina respektive 
områden.39 Telefonintervjuerna tog ungefär 30 minuter vardera och spelades inte in. Istället 
fördes anteckningar under samtalets gång. Motivet till detta var att dessa telefonintervjuer i 
första hand var tänkta att fungera som en referensgrupp för länsstyrelsen. Frågorna skapades 
utifrån tre teman. Dessa valdes ut efter att övriga intervjuer analyserats. Syftet med dem var 
att kunna belysa de frågor som verkade skilja sig från övriga respondenters synpunkter från 
ytterligare håll. Frågorna finns presenterade i Bilaga 2. Aktörer kommer att benämnas (L)3 
och (L)4. 

2.4 Litteratur- och Metodreflektion 
Det har varit tydligt under arbetets gång att det är ett fåtal människor som studerar 
miljöbalkens koppling till vindkraft och hållbar utveckling. Det syns tydligt i litteraturen då 
det hela tiden är samma personer som skriver i ämnet. Dessa personer arbetar i olika 
konstellationer med varandra. Tidvis har det varit svårt att finna texter i ämnet skrivna av 
andra personer, vilket på sitt sätt minskar möjligheten att se nya vinklingar. Vid studier av 
detta slag hänger mycket på att utforma relevanta frågor till intervjuguide, telefonintervjuer 
och textanalys, som leder till att svaren som behövs för att besvara frågeställningarna och 
uppfylla syftet erhålls. Dessa moment kan alltid diskuteras och förbättras.  
 
De aktörer jag pratat med under studiens gång har alla visat ett stort intresse och engagemang 
i vindkraftsfrågor och även i min studie. Alla har varit mycket villiga att hjälpa till, vilket 
naturligtvis har underlättat mycket. Kvalitativa intervjuer har varit ett bra sätt att i denna 
studie se de enskilda aktörernas åsikter i frågorna. Metoden har dock fått utstå kritik som 
säger att det inte går att dra generella slutsatser av de resultat som framkommit i en sådan 
undersökning då intervjuunderlaget oftast är för litet för den typen av statistisk bearbetning.40 

                                                 
38 Svensk Energi, 2007. 
39 Svensk Energi, 2007. 
40 Kvale, 1997, s.98. 
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Trots kritiken framhåller Kvale att det är detaljrikedomen i den kvalitativa intervjun som ger 
generaliserbarhet, inte enbart antalet undersökningar. Min studie kan inte användas för att 
generalisera och säga att det ser likadant ut i hela Sverige i vindkraftssammanhang. Det är 
dock inte omöjligt att liknande resultat kan framkomma på andra platser med likvärdiga 
förutsättningar. Studien kan också visa exempel på problemområden där åsiktsskillnader kan 
uppkomma, vilket i sin tur kan ge utrymme att fundera på ett framtida förhållningssätt i 
vindkraftsfrågor.  
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3 Grunden till studien 
I detta kapitel presenteras miljöbalken och de avsnitt i den som användes i studien. 
Kapitlets första delar fungerar som en mycket kortfattad beskrivning av miljöbalkens fyra 
första kapitel och finns framför allt till som ett stöd för den som inte är så kunnig i 
miljöbalken och dess skrivningar. Detsamma gäller det avsnitt som beskriver hållbar 
utveckling. Slutligen görs en kort beskrivning av tänkbara problem inför etablering av 
vindkraft kopplat till miljölagstiftning samt åtgärder som gjorts för att underlätta och 
stimulera vindkraftsetablering.  

3.1 Miljöbalken  
Den svenska miljölagstiftningen nådde en milstolpe år 1999 när 16 äldre miljölagar i Sverige 
vävdes samman till en gemensam miljölagstiftning, miljöbalken (SFS 1998:808).41 Ett av de 
syften som angetts i samband med miljöbalkens införande är att den miljörättsliga regleringen 
därmed ska bli mer homogen och översiktlig. Detta är därmed inte enkelt, miljöbalken har 
idag ett femtiotal regeringsförordningar och ett stort antal föreskrifter med detaljerade regler 
kopplade till sig. Det finns även andra lagar och regler som kopplar till miljöfrågor i Sverige 
som inte är inordnade i miljöbalken, ett antal regleras fortfarande i speciallagstiftningar t.ex. 
skogsvårdslagen och plan- och bygglagen.42 Dessa speciallagstiftningar ska enligt miljöbalken 
1 kapitlet 3§ gälla utöver balkens bestämmelser om det i och med verksamheten finns risk för 
”/…/skada eller olägenhet för människors hälsa, miljön eller andra intressen/…/” 43, vilket 
innebär att miljöbalken och speciallagstiftningar tillämpas parallellt.44 Miljöbalken är 
uppdelad i 7 olika avdelningar för att samhörigheten mellan lagar och paragrafer i varje 
avdelning ska tydliggöras. I miljöbalkens första avdelning tas målsättningar med 
lagstiftningen upp, den främsta är att främja en hållbar utveckling för dagens och kommande 
generationer. Miljöbalken som lagstiftning ska skydda människors hälsa och miljön samt 
främja en långsiktigt god hushållning. Detta sker genom att reglera verksamheter och åtgärder 
bl.a. med hjälp av mycket allmänt skrivna hänsynsregler45 som innehåller grundläggande 
miljökrav samt hushållningsregler46 som fastställer hur mark- och vattenområden får nyttjas.47 
För att miljöbalken ska kunna vara en verksam lag krävs det att den fungerar som lagstiftarna 
tänkt, detta sker bl.a. med hjälp av de förarbeten som skrivits inför införandet av 
miljöbalken.48 En viss tröghet har dock uppstått vid implementeringen av miljöbalken då vissa 
myndigheter har gett miljölagarna i miljöbalken samma betydelse som de haft i motsvarande 
äldre lagstiftning även om ett nytänkande kanske behövts, då målet har förändrats till att även 
innefatta en hållbar utveckling.49    

3.1.1 Miljöbalken kapitel 1, mål och genomförande 
Miljöbalkens 1 kapitel börjar med att definiera de mål som finns för lagstiftningen och 
avsikterna med dem.50 Det övergripande målet är att främja en hållbar utveckling.51 Dessutom 

                                                 
41 Michanek & Zetterberg, 2004, s.22. 
42 Ebbesson, 2003, s.43-44 samt Michanek & Zetterberg, 2004, s.97. 
43 SFS 1998:808, 1 kap.3§. 
44 Ebbesson, 2003, s.45. 
45 SFS 1998:808, kapitel 2. 
46 SFS 1998:808, kapitel 3-4. 
47 Michanek & Zetterberg, 2004, s.22. 
48 Proposition. 1997/98:45. 
49 Rubenson, 2002, s.21-22 samt Michanek & Zetterberg, 2004, s.106. 
50 Rubenson, 2002, s.21. 
51 SFS 1998:808, 1 kap.1§. 
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finns i 1 kapitlet 1§ även fem delmål som används för att tydliggöra målet en hållbar 
utveckling. Delmålen innebär att människors hälsa och miljön samt viktiga natur- och 
kulturvärden ska skyddas mot allehanda skador och olägenheter. Miljöbalken ska även verka 
för att främja den biologiska mångfalden samt hushållning med energi, råvaror och material.52  

3.1.2 Miljöbalken kapitel 2, hänsynsreglerna 
I miljöbalkens 2 kapitel 4§ framhålls vikten av rätt placering för verksamheten där 
”/…/minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön” sker.53 För att kunna visa 
att alternativet som förespråkas av verksamhetsutövaren är det bästa möjliga krävs det i 
ansökan även alternativa lokaliseringsplatser. En ansökan kan därmed avslås om det antas 
finnas bättre lokaliseringsplatser eller om alternativa platser inte redovisats i ansökan.54 I 
miljöbalken 2 kapitel 3§ hänvisas till bästa möjliga teknik. Detta krav kan mildra eller 
förändra möjligheten att få tillstånd till vindkraftsetablering på en plats som kanske inte 
godkänts/skulle godkännas enligt 2 kap. 4§, ifall störningar därmed dämpas på ett 
verkningsfullt sätt.55  

3.1.3 Miljöbalken kapitel 3- 4, hushållningsbestämmelserna 
Hushållningsbestämmelserna finns till för myndigheter och inte direkt för 
verksamhetsutövare, vilka dock påverkas indirekt. Hushållningsbestämmelserna innebär att 
staten har en möjlighet att övergripande styra hur mark- och vattenområden får utnyttjas.56 
Miljöbalkens 3 kapitel reglerar de olika typer av områden som har visst skyddsvärde. Dessa 
områden ska skyddas mot åtgärder som kan skada t.ex. natur- eller kulturmiljö.57 Kapitlet 
reglerar även områden som är av särskilt intresse, riksintresse, för en viss typ av 
markanvändning, t.ex. för anläggningar för energiutvinning så som vindkraft.58 När ett 
område utgör riksintresse för fler ändamål samtidigt är det inte alltid uppenbart vilket 
riksintresse som har företräde. I miljöbalken 3 kapitel 10§ poängteras att det riksintresse ska 
ges företräde som ”/…/på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, 
vattnet och den fysiska miljön i övrigt.”59 Det 4 kapitlet i miljöbalken reglerar speciella 
områden i landet som är värda att bevara på grund av sina natur- och kulturvärden, till skydd 
mot viss exploatering.60 De områden som klassas som riksintresse enligt miljöbalkens 4 
kapitel har i regel företräde mot riksintressen enligt 3 kapitlet. Eftersom kapitel 4 anger 
bevarandeintressen och ska verka som skydd mot viss exploatering kan riksintressen för 
vindkraft enligt 3 kapitlet åsidosättas av andra riksintressen enligt miljöbalkens kapitel 4.61  

3.2 Hållbar utveckling  
Begreppet en hållbar utveckling började användas mer frekvent i och med publiceringen av 
FN-rapporten ”Our common future” år 1987.62 I rapporten klargjordes att begreppet en 
hållbar utveckling innefattar tre olika delar, ekologisk utveckling samt även utveckling 
kopplat till sociala och ekonomiska faktorer.63 Social utveckling innefattar bekämpning av 
                                                 
52 Michanek & Zetterberg, 2004, s.102-104. 
53 SFS 1998:808, 2 kap.4§. 
54 Michanek & Söderholm, 2006, s.129-132. 
55 Michanek & Söderholm, 2006, s.133. 
56 Michanek & Söderholm, 2006, s.109. 
57 SFS 1998:808, 3 kap.6§. 
58 SFS 1998:808, 3 kap.8§ samt Michanek & Söderholm, 2006, s.109-110. 
59 SFS 1998:808, 3 kap.10§. 
60 SFS 1998:808, 4 kap.1-2§§ samt Michanek & Söderholm, 2006, s.110. 
61 Michanek & Söderholm, 2006, s.115. 
62 Jagers, 2005, s.10. 
63 Jagers, 2005, s.12-18. 
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fattigdom för människors grundläggande behov och för en förbättrad livssituation. 
Kopplingen görs även mellan fattigdom och miljöförstöring där fattigdom gör att människor 
offrar sin miljö för att kunna överleva. Den ekonomiska hållbara utvecklingen syftar till att 
tillväxt ska möjliggöras och säkerställas i hela värden, även i utvecklingsländer, så att 
fattigdom kan undvikas och en mer jämlik värld kan uppnås. Det ekologiska synsättet på 
hållbar utveckling innebär att jordens resurser inte får överutnyttjas, utan produktion och 
konsumtion måste kopplas till bärkraften hos jordens ekosystem. Detta synsätt måste 
sammankopplas med de två andra definitionerna av hållbar utveckling. Det är inte fastslaget 
var dessa ekologiska gränser måste och bör dras, men det finns uppsatta absoluta gränser som 
inte får överskridas. För att en hållbar utveckling ska kunna uppnås måste en genomgående 
stor samhällsförändring ske.64 Miljöbalken behandlar den ekologiska delen av begreppet en 
hållbar utveckling.65 

3.3 Etablering av vindkraft i Sverige 
Lagstiftningen är utformad på ett sätt som innebär att det oftast krävs flera tillstånd innan ett 
uppförande av vindkraftverk får ske. Dessa tillstånd ska lämnas av kommunen och ibland 
även länsstyrelsen.66 Dessa ansökningsprocesser är både komplicerade och omfattande och 
det går inte alltid att förutse vilket resultatet för ansökan kommer att bli då lagstiftningen är 
vag.67 Fattade beslut får överklagas, ibland ett flertal gånger i varje ärende vilket innebär att 
processen är mycket tidskrävande, det kan ta fem år eller mer mellan en första ansökan och ett 
beslut om att få starta byggnationen.68 De kommunala översiktsplaner som utarbetats enligt 
plan- och bygglagen har betydelse för om etablering av vindkraftverk ska tillåtas i den egna 
kommunen.69 Beslutande myndigheter som t.ex. länsstyrelser har svårt att påverka i riktning 
för vindkraftsutbyggnad om kommunerna inte är intresserade, även om aktuellt område utsetts 
till riksintresseområden för vindkraft enligt miljöbalkens 3 kapitel.70 Riksintresseområden kan 
både fungera som broms för vindkraftsutbyggnad och som påtryckare för 
vindkraftsutbyggnad beroende på vilket riksintresset är.71 Om vindkraftverk ska placeras i ett 
område som är riksintresseskyddat för sitt naturvärde behöver det dock inte alltid betyda att 
vindkraftverket medför påtaglig skada, det beror på vad det är som gör området värt att bevara 
och skydda. 72 Det är skillnad på bevarande för landskapets utseende och ett bevarande för ett 
biotopskyddsområde.  
 
För att kunna minska problemen vid vindkraftsetablering har vissa åtgärder gjorts från centralt 
håll. Sveriges riksdag fastställde år 2002 ett planeringsmål för vindkraft på 10 TWh till år 
2015.73 Planeringsmålet innebär att 10 TWh ska vara färdigplanerade till detta år, men inte 
nödvändigtvis färdigbyggda. Det motsvarar mellan 3 000- 10 000 stycken vindkraftverk 
beroende på kapacitet.74 Detta kan jämföras med de ca 600 vindkraftverk som fanns i Sverige 
år 2003 och de 0,8 TWh som producerades av vindkraft i Sverige under 2004. Det innebär att 
en mycket stor utbyggnad måste till för att målet på sikt ska kunna uppnås.75 En utökning av 

                                                 
64 Jagers, 2005, s.12-18. 
65 Michanek & Zetterberg, 2004, s.102-104. 
66 Wizelius, 2002, s.156-157. 
67 Michanek & Söderholm, 2006, s.10. 
68 Michanek & Söderholm, 2006, s.10,82. 
69 SFS 1987:10.  
70 Michanek & Söderholm, 2006, s.11. 
71 Wizelius, 2002, s.195-197. 
72 Michanek & Söderholm, 2006, s.116. 
73 Michanek & Söderholm, 2006, s.13,20. 
74 Khan & Åstrand, 2004, s.394-395. 
75 Michanek & Söderholm, 2006, s.13-14. 
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antalet riksintressen för vindkraft sker också, även om detta skydd ofta är svagt och inte 
rättsligt bindande.76 Tillståndsgränsen för landbaserad vindkraft har dessutom nyligen höjts 
till 25 MW effekt för att stimulera och underlätta vid vindkraftsetablering.77  

                                                 
76 Michanek & Söderholm, 2006, s.113-114. 
77 Energimyndigheten, 2007.  



 16

4 Resultat och diskussion  
I kapitlet presenteras de resultat som framkommit vid textanalys av miljöbalkens 
förarbeten (författningskommentar, förslaget till miljöbalk), 1 kapitel 1§ samt kapitel 2, 3 
och 4 samt resultaten av de intervjuer som utförts med olika aktörsgrupper angående 
miljöbalkens kapitel 1-4 kopplat till vindkraft. Resultaten diskuteras i slutet av varje 
avsnitt med hjälp av tidigare studier samt utifrån egen synvinkel. 

4.1 Textanalys 
I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit vid textanalys av miljöbalkens 
förarbeten baserat på de frågor som presenteras i kapitel 2.2. 

4.1.1 Avvägningar och tolkningar 
Förarbetena till miljöbalken kapitel 1-3 tar i hälften av paragraferna upp att det ofta måste 
göras avvägningar mellan olika intressen. Avvägningar berör skyddade områdens mark- och 
vattenanvändning där det som ”/…/på lämpligaste sätt främjar en långsiktig 
hushållning/…/”78 ska gynnas och ges företräde. 2 kapitlet visar att det förväntas förekomma 
eller uppstå skilda tolkningar, främst eftersom så många lagar är inblandade och att varje fall 
är unikt. Avvägningar måste göras likafullt, även om det medför svårigheter då ”/…/totalt sett 
bästa effekten med avseende på balkens mål”79 ska kunna uppnås. 4 kapitlets förarbeten 
nämner inte tolkningar/avvägningar. Paragraferna innehåller dessutom ett flertal ord och 
uttryck som skulle kunna tolkas på olika sätt. När det gäller förklaringar av dessa ord och 
uttryck har de i de flesta fall definierats tydligt och väl, ofta med hjälp av exempel och i direkt 
anslutning till valda uttryck. Begreppen ”påtagligt försvåra” och ”så långt möjligt”80 
förklaras båda i ett flertal paragrafer, först ordentligt på ett ställe i texten, sedan genom 
hänvisning till tidigare användningsställe. I många av paragraferna finns även undantag, t.ex. 
så står uttrycket ”försiktighetsmått”81 utan vidare förklaring. Detta uttryck finns dock 
beskrivet i tidigare paragrafer, men det krävs att tidigare kommentarer och kapitel lästs för att 
förstå vad som ligger bakom uttrycket, eftersom ingen hänvisning till tidigare text finns. 
Andra uttryck som t.ex. att ”/…/bedömningen skall göras efter objektiva grunder”82 eller ”en 
hållbar användning”83 är så vagt utformade att tolkningsproblem kan uppstå.  
 
Michanek och Zetterberg anser att det i situationer där tolkningar behöver göras inte alltid kan 
hämtas stöd i lagtexten84. Därför kan det vara svårt att välja vilken tolkning som ska användas 
i fall där det finns utrymme för flera tolkningar enligt Westerlund. 85  
Vidare är det viktigt att komma ihåg, menar Michanek och Zetterberg, att syftet med 
miljöbalken är att både minska störningar så mycket det går samt att utifrån ett 
helhetsperspektiv reglera resursfrågor.86 Detta kan innebära prioriteringar av förnybara 
energikällor, även om det inte innebär en minskad störning.  
 

                                                 
78 Proposition 1997/98:45, 3§10 s.672-673. 
79 Proposition 1997/98:45, 2§5 s.658. 
80 Proposition 1997/98:45, 3§2 s.667-668. 
81 Proposition 1997/98:45, 2§7 s.662. 
82 Proposition 1997/98:45, 2§9 s.665. 
83 Proposition 1997/98:45, 3 kap. Grundläggande bestämmelser s.666. 
84 Michanek & Zetterberg, 2004, s.154-156. 
85 Westerlund, 2003, s.251, 277-278. 
86 Michanek & Zetterberg, 2004, s.126-127. 
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Resultaten av studien visar att det inte är enkelt att avgöra vad som ska värnas eller hur 
avvägningar bör göras genom att söka stöd i miljöbalken. Det är intressant att miljöbalkens 
förarbeten tar upp att problem kommer att uppstå då avvägningar måste ske, men att det trots 
detta inte finns stöd i balken om hur dessa avvägningar faktiskt ska göras. Är då inte alla lika 
inför lagen i dessa frågor? Analysen visar att avvägningar och tolkningar är beroende av en 
enskild aktörs uppfattningar av lagtexten och vad denne ser som bra eller dåligt. Utfallet beror 
alltså på vem som handhar varje fall och det kan alltså leda till olika resultat även i likartade 
ärenden, från en gång till en annan.  

4.1.2 Effekter och problem 
I många fall kan problem uppstå när avvägningar måste göras. Tolkningssvårigheter i 2 
kapitlet visar sig ofta i frågor kring lokalisering där det ändamål som har störst behov av 
marken ska prioriteras. I fråga om vad som är bäst för miljön i frågor med många aspekter 
uttrycks  

”Dessa mer komplicerade bedömningar ställer naturligtvis större krav på både domstolar 
och andra myndigheter och på verksamhetsutövarna, men är en förutsättning för att en 

hållbar utveckling ska kunna säkerställas.”87 
Att det finns avvägningsproblem är känt och problemen förväntas kunna lösas på bästa sätt 
för en hållbar utveckling. Aktörsgrupper med skilda intressen ser ofta på frågor ur olika 
tidsperspektiv vilket kan leda till skilda prioriteringar och tolkningar. Riktlinjer som det anses 
viktigt att de tillämpande myndigheterna ser till i dessa fall är att   
”/…/mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används på ett sätt som tryggar en från ekologisk, 

social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning.”88 
En tryggad god hushållning ska genomsyra de tillämpande myndigheternas riktlinjer när 
avvägningar behöver göras. 
 
Förarbetenas 3 kapitel tar upp att det finns olika typer av prioriteringar och skydd, bl.a. de 
som ska främja en god hushållning sedd ur en allmän synvinkel. För att uppnå detta kan en 
kombination av olika intressen göras, kanske genom att använda mark- och/eller 
vattenområdet till flera ändamål där 
”Vid bedömningen av den lämpligaste användningen av ett område bör alltid möjligheten att 

samtidigt utnyttja ett område för olika verksamheter undersökas.”89 
Detta kan medföra att markområden utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Dock får inte ekonomin 
vara det enda som styr om det inte innebär att en god hushållning främjas enligt miljöbalken. 
Platser ska också väljas som i första hand skyddar orörda markområden och bevarar för 
framtida generationer de områdestyper som inte går att återskapa t.ex. landskapsbilden. Detta 
ska även ske med tanke på den biologiska mångfalden, jord- och skogsbruk samt till viss del 
marker med brytningsvärda ämnen och material. Näringar har likaledes ett visst skydd i och 
med kapitlets skrivning där det gäller att slå vakt om områden med ovanliga lägesbundna 
naturresurser som är speciellt lämpade för särskilda anläggningar. I 4 kapitlet skyddas 
specificerade områden som ännu inte är exploaterade och samtidigt har bevarandevärden i 
fråga om obrutna kuststräckor och är viktiga för det rörliga friluftslivet.  
 
Generellt sett ska prioriteringar göras utifrån allmänheten och dess behov enligt Söderholm et 
al.90 Detta medför att det i ett område som anses bra för energiproduktion inte ges något 
starkare stöd än för de intressen som verkar för att skydda naturområden för framtiden och för 
                                                 
87 Proposition 1997/98:45, 2§3 s.654. 
88 Proposition 1997/98:45, 3§1 s.667. 
89 Proposition 1997/98:45, 3§1 s.667. 
90 Söderholm et al. 2005a, s.365-400. 
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det rörliga friluftslivet. Det ändamål ska väljas som främjar en långsiktig hushållning på bästa 
sätt menar Michanek och Zetterberg.91 Styrningen är dock svag, speciellt i fall där flera olika 
intressen enskilt kan anses sörja för långsiktig hushållning, men där det inte finns möjlighet 
att flera intressen gemensamt nyttjar platsen. Detsamma gäller när ett område är av 
riksintresse för dubbla intressen enligt Michanek och Söderholm.92 Vad detta innebär rent 
praktiskt regleras inte på ett tydligt sätt i lagen anser Michanek och Zetterberg.93 Detta trots 
att de lagar som gäller i vindkraftsfrågor finns för att positiva och negativa värden ska kunna 
vägas mot varandra i ett försök att ge en bra balans mellan samhällets olika intressen. I 4 
kapitlet i miljöbalken har avvägningar och tolkningar om vad som ska prioriteras redan ägt 
rum enligt Söderholm et al.94 Möjligheten att få använda utrymmet till vindkraft är relativt 
litet då skyddet ska ges med tanke på de totala natur- och kulturvärdena som finns i området. 
 
Går det att utröna vad som är mest ändamålsenligt och bäst lämpat för varje område eller 
vilket ändamål som har störst behov av aktuellt mark- och vattenområde? Det är en fråga utan 
givet svar. Enligt textanalysen beror det på vem som tolkar och beslutar i det enskilda fallet 
vilket resultatet i ärendet kommer att bli. Detta gäller även i frågor gällande landskapsbildens 
skydd. Landskapsbilden kan vara skyddsvärd, men går det att ställa det visuella i ett landskap 
mot arbetet för en hållbar utveckling när energitillgångar tynar och klimathoten ökar? 
Samordningsmöjligheter mellan dessa intressen kan dessutom verka avlägsna. Resultaten 
visar att samordning är det enda alternativet, det kan verka självklart att inte låsa ett område 
till ett enskilt intresse utan gynna den hållbara utvecklingen maximalt genom att låta flera 
intressen använda samma område. Det gör att en god hushållning kan främjas, om det nu går 
att fastslå om den goda hushållningen ska gälla för mig, för Sverige eller för den globala 
miljön. Olika utgångspunkter i denna fråga ger skilda resultat. Vidare är det inte självklart 
vilken tidsram som gäller, är det nu, det närmsta året eller för all evinnerlig framtid? 
Avvägningar och prioriteringar gällande detta är svåra att göra på ett entydigt sätt då 
tidsramen enligt miljöbalken ska gälla både nuvarande och kommande generationer. Beroende 
på vilka frågor som ställs och svar som ges kan den tryggade goda hushållningen komma att 
se mycket olika ut för skilda tider och platser. 

4.1.3 Miljöbalken och miljön i ett lokalt och globalt perspektiv 
Det framgår inte av miljöbalkens förarbeten om det är en lokal eller global miljö som ska 
värnas. De två första kapitlen visar främst på miljön som något generellt, allmängiltigt och 
övergripande t.ex. i fall där nationalparker, strandskydd och lokaliseringar diskuteras. Det 4 
kapitlet däremot har till stor del en klar lokal och specifik prägel då många skyddsvärda 
platser preciseras med namn. Endast i 3 kapitlet talas det uttryckligen om miljön så att 
kopplingar kan göras till ett globalt perspektiv. Det gäller i frågan om företräde vid 
avvägningar mellan flera riksintressen inom samma område, då ”/…/har Sveriges 
internationella åtaganden betydelse.”95 Dessa internationella åtaganden presenteras dock inte 
närmare och ingen hänvisning ges till vad de innebär.  
 
Vindkraft framstår som ett bra energialternativ för miljön menar Söderholm et al.96 Där 
stämmer allmänheten, nationell- och global energipolitik och många forskare in. Trots detta 
bottnar det mesta av motståndet till vindkraften i frågor som rör just miljöpåverkan, fast på en 

                                                 
91 Michanek & Zetterberg, 2004, s.154-156. 
92 Michanek & Söderholm, 2006, s.114-116. 
93 Michanek & Zetterberg, 2004, s.154-156. 
94 Söderholm et al. 2005a, s.365-400. 
95 Proposition 1997/98:45, 3§10 s.672. 
96 Söderholm et al. 2005a, s.365-400.  
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lokal nivå som medför ett visuellt intrång, buller och påverkan på flora och fauna. Ett 
kombinerat användande av marken, både för en lokal och en global vinning är därför att 
föredra enligt miljöbalken, men inte alltid genomförbart enligt författarna. Om avvägningen 
måste ske mellan två riksintressen där vindkraft är ett, används en reglering i lagen som säger 
att det ändamål ska främjas som gynnar ett långsiktigt resursutnyttjande. Detta är dock 
återigen en vag formulering som är svår att tolka på ett rättvisande sätt fortsätter Söderholm et 
al., då båda intressen kan verka för ett långsiktigt resursutnyttjande fast på olika sätt.97 I 
situationer som denna där vindkraftsintressen kommer i konflikt med andra långsiktiga 
intressen ges inte tillräcklig vägledning och styrning från miljöbalken. 
 
Textanalysen visar att miljöbalken och dess förarbeten gör ytterst få uttalade kopplingar till 
lokal eller global miljö. En förklaring till det kan vara att miljöbalken börjar bli gammal, den 
har snart varit gällande i 10 år. De globala frågorna har först under senare år fått ökat 
utrymme i samhällsdiskussionen i och med klimatförändringar och tilltagande växthuseffekt. 
Därför bör det klargöras vilken miljö som ska prioriteras med stöd i miljöbalken, då sättet att 
agera skiljer sig åt om det är den lokala eller globala miljön som ska värnas. Det vore bra om 
dessa miljöer kunde samprioriteras, men det är, i enighet med vad Söderholm et al. uttrycker, 
inte alls självklart. Resultaten tydliggör att i fall där ett av flera intressen måste prioriteras så 
ska det göras utifrån en hållbar utvecklingstanke. Problem uppstår när båda intressen värnar 
en hållbar utveckling och ett långsiktigt resursutnyttjande fast på olika plan. Vilka 
avvägningar som ska ske och till vems förmån i detta läge är inget som beskrivs i miljöbalken 
eller dess förarbeten. Det borde dock vara en fråga som inte bestäms av vad beslutande 
myndighet har för åsikt i ärendet. 

4.1.4 Miljöbalkens mål och hållbar utveckling  
1 kapitlet säger att vi själva måste skapa förutsättningar för en hållbar utveckling genom att 
hejda miljöförstöringen där det fordras 
”/…/insatser av alla människor för att arbetet med att stoppa miljöförstöringen och förbättra 

miljön skall bli framgångsrikt. Ett sådant framgångsrikt arbete är en förutsättning för en 
hållbar utveckling.”98 

Det krävs även att ”/…/en långsiktig god hushållning med naturens resurser måste 
säkerställas.”99 Samhället måste således styras in mot varaktiga hållbara lösningar där ett 
ekologiskt hållbart samhälle kräver att vi resurseffektiviserar. 
 
Miljöbalkens mål ska enligt kapitel 2 och 3 vara tongivande om det inte är så att den tänkta 
åtgärden har en försumbar påverkan eller betydelse. Avvägningar ska alltid ske så att ”/…/den 
totalt sett bästa effekten med avseende på balken mål”100 gagnas. En hållbar utveckling sedd 
ur ett långsiktigt perspektiv ska således vara främsta motiv och mål, även i fall då det behöver 
göras komplicerade bedömningar. De tre första kapitlens förarbeten kopplar alla starkt till den 
hållbara utvecklingen där allt som företas ska göras på sådant sätt att en hållbar utveckling ska 
kunna säkerställas. Det är inte självklart vad som är bäst för miljön, men i de fall där intressen 
kan samordnas antas det ge vinster totalt sett. I alla enskilda fall måste alltså miljöaspekterna 
prövas mot den totalt bästa effekten gällande balkens mål, dock utan att rimligheten mellan 
kostnader för skyddsåtgärder och försiktighetsmått samt nyttan med dem blir 
oproportionerliga. Allmänt gäller att de intressen ska väljas som kan  

                                                 
97 Söderholm et al. 2005a, s.365-400.  
98 Proposition 1997/98:45, Övergripande bestämmelser s.643. 
99 Proposition 1997/98:45, 1§1 s.645. 
100 Proposition 1997/98:45, 2§5 s.658. 



 20

”/…/trygga en hållbar användning av naturresurserna i vårt land, bevara god natur- och 
kulturmiljö samt främja ett ändamålsenligt samhällsbyggande.”101  

Dessa intressen som är extra viktiga för samhällsutvecklingen skall ges fördel framför andra 
intressen i valsituationer. 4 kapitlet har som nämnts tidigare en annan inriktning och 
miljöbalkens mål eller arbetet för en hållbar utveckling tas inte upp.  
 
Miljöbalkens övergripande mål är enligt Wizelius att främja en hållbar utveckling.102 
Vindkraft är som förnybar energikälla, vilken hushåller med naturresurser, överensstämmande 
med miljöbalkens mål och syfte. Syftet måste tas på största allvar då det regleras direkt i 
lagtexten, även om begreppet i sig är oprecist anser Michanek och Zetterberg.103 Pettersson 
funderar på om det i frågan om hållbar utveckling och vindkraft inte vore viktigare att 
hushålla med energiresurser än att skydda närboende från en förändrad landskapsbild.104 
Arbetet för en hållbar utveckling innebär att ett långsiktigt energipolitiskt mål som att byta ut 
ickeförnybar energi mot förnybar, som t.ex. vindkraft, stöds av miljöbalkens skrivning. 
Westerlund menar att miljölagstiftningen i sig finns till som förvaltningshjälp för att hindra 
mänskligheten från att använda och förbruka hela den resursbas som är nuvarande och 
kommande generationers förutsättning för liv.105 Därför är det viktigt, anser Michanek och 
Söderholm, att pröva om en skada är påtaglig.106 Vindkraft innebär inte automatiskt en 
påtaglig skada ens enligt miljöbalken kapitel 4. Ett exempel är om riksintresset enligt 
miljöbalken kapitel 4 finns som skydd för en vattenlevande organism. I detta fall bör inte 
riksintresset vara ett hinder för vindkraftsetablering i området då inget intresse motsäger det 
andra. Problemet är många gånger att i stort sett vilket beslut som helst kan fattas inom ramen 
för en hållbar utveckling enligt Bengtsson.107 Detta, anser Gipperth i sin tolkning av 
Bengtsson, beror på att målet är så allmänt formulerat och sällan tvingande.108 Det lämnar ett 
utrymme för beslutsfattare att använda, men den möjligheten används sällan då det kan 
medföra ett stort risktagande för beslutsfattaren.  
 
Resultaten visar att den hållbara utvecklingen ges ett utrymme i miljöbalken och dess 
förarbetens tidiga kapitel. Det uttrycks här tydligt att den hållbara utvecklingen är 
miljöbalkens främsta motiv och mål och att samhället ska styras mot hållbara lösningar. Syns 
då dessa grundläggande tankar om en hållbar utveckling i de politiska beslut som tas? 
Problemet kanske är det som Bengtsson tar upp, att närmast alla beslut som fattas kan tolkas 
in i uttrycket en hållbar utveckling. För att komma tillrätta med problem av detta slag måste 
begreppet hållbar utveckling förtydligas.  

4.2 Intervjuer 
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit vid intervjuer, baserade på den 
intervjuguide som skapats med hjälp av frågeställningarna i kapitel 1.2. Här presenteras även 
resultatet av telefonintervjuerna vars frågor presenteras i kapitel 2.3.3. Temat framtiden har 
valts bort då det inte medverkar till att uppfylla mitt syfte oh besvara mina frågeställningar. 

                                                 
101 Proposition 1997/98:45, 3 kap. Grundläggande bestämmelser s.666. 
102 Wizelius, 2002, s.177. 
103 Michanek & Zetterberg, 2004, s.103-105. 
104 Pettersson, 2006, s.145. 
105 Westerlund, 2003, s.279. 
106 Michanek & Söderholm, 2006, s.114-116. 
107 Bengtsson, 2001, s.274-275. 
108 Gipperth, 2003, s.207. 
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4.2.1 Tolkningar av miljöbalken och dess mål 
Respondenterna anser att miljöbalken är ett ganska diffust regelverk där det finns stora 
möjligheter att göra skilda bedömningar och tolkningar av texterna på ett sätt som passar 
tolkarens egna intressen. Miljöbalken kan enligt (P)5, (P)6 och (M)1 vara ett bra verktyg för 
vindkraftsstöd hos en aktör samtidigt som samma del av miljöbalken kan användas av en 
annan aktör till att motsätta sig vindkraftsetablering. (M)1 anser att många problem inom 
området kan kopplas till att miljön i dag är en ”tolkningsgrej” och (P)5 menar att de olika 
aktörsgruppernas sätt att använda och tolka miljöbalken försvårar projektering och etablering 
av vindkraft. Detta grundas på (P)5 åsikt om vad som gäller som miljöbalkens främsta mål 
skiljer sig från framför allt (L)2 syn i samma fråga. (L)2 menar däremot att reglerna är klara 
och tydliga när det gäller vad som ska prioriteras där 

”Varje aktör måste ta ansvar för sitt, vare sig man är vindkraftsverksägare eller en 
tillsynsmyndighet eller en miljödomstol, var och en får ju liksom tolka lagbestämmelserna på 

sitt sätt.” (L)2 
Trots möjligheter till skilda tolkningar anser (L)2 att miljöbalken är mycket tillämplig i fråga 
om vindkraftsetableringar. (L)3 och (L)4 anser båda att länsstyrelser idag mest arbetar utifrån 
miljöbalkens mål om skydd för den mänskliga hälsan och miljön. De anser att en förändring 
skulle behöva komma till stånd så att arbetet ändrar fokus mot en hållbar utveckling, där ett 
brukande av naturen kan ske på ett hållbart sätt. (K)7 säger sig inte ha upplevt problematiken 
med skilda tolkningar då miljöbalken i sig inte är det mest styrande dokumentet för 
verksamheten.  
 
Även Michanek och Söderholm tar upp problematiken med miljöbalkens olika mål.109 Balken 
ska främja en hållbar utveckling, vilket innebär att energihushållning via förnybara 
energikällor som vindkraft ska prioriteras. Samtidigt ska balken vara ett skydd för människors 
hälsa t.ex. mot buller, och miljön från t.ex. påtaglig förändring av landskapsbilden. 
Intressekonflikten mellan dessa mål måste avgöras i varje enskilt fall säger författarna, men 
bör alltid kopplas till det övergripande målet om en hållbar utveckling och borde därför 
prioriteras i högre grad framför enskilda lokala skyddsintressen. Pettersson vidareutvecklar 
genom funderingar kring rimligheten i att intressen som vindkraftutveckling ställs mot 
intressen som natur- och kulturmiljöskydd samt i viss mån även skydd för den mänskliga 
hälsan i form av buller och skuggningar från vindkraftverk.110 Konflikten mellan dessa 
intressen borde enligt Pettersson, i samförstånd med miljöbalkens 1 kapitel 1§ om strävan mot 
en hållbar utveckling inte kunna uppstå.  
 
Resultaten visar tydligt att miljöbalken kan tolkas på i stort sett lika många sätt som det finns 
tolkare. Det verkar i och för sig praktiskt att alltid kunna läsa in egna intressen så de passar 
lagstiftningen, men är det hållbart? Frågan är om lagen främst finns till för att passa den 
enskilde i sin verksamhetsutövning eller om den finns till för att styra utvecklingen mot ett 
gemensamt mål. Det sista alternativet förefaller som det enda rimliga. Analysen visar, på 
samma sätt som Michanek och Söderholm beskriver, att problemet med 
tolkningsskiljaktigheter bottnar i miljöbalkens olika mål. Vilket av målen som ska prioriteras 
främst är aktörerna inte riktigt ense om. Är det att främja den hållbara utvecklingen, är det att 
skydda människor och miljöer, trygga god långsiktig hushållning eller främja hushållning 
med råvaror, material och energi? Problemet är att både användandet av förnybar energi och 
skydd av mänsklig hälsa och miljön på sina sätt uppfyller det övergripande målet om 
främjande av en hållbar utveckling.  

                                                 
109 Michanek & Söderholm, 2006, s.80, 135, 154.  
110 Pettersson, 2006, s.146. 
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4.2.2 Aktörers tankar kring handlingssätt i vindkraftsfrågor  
Det finns delade meningar bland respondenterna om huruvida skilda tolkningar av 
miljöbalken leder till olika handlingssätt hos aktörsgrupper med skilda intressen. Framför allt 
nämns den skillnad som finns i värderingen av riksintressen och vidare hur dessa värderingar 
påverkar handlingssättet i vindkraftsetableringsfrågor. 
”/ .../de kan sitt ämne och försvarar sitt område, det är deras jobb kanske, sen ska de ju ta ett 

samlat grepp och titta på alla de här intressena, men det gör de inte, utan den som skriker 
högst får igenom sin vilja. Är det så att de säger att det här kan vi absolut inte tolerera, att de 

här vindkraftverken placeras i den här miljön, det går inte, ja då blir det så.” (P)5  
(K)7 säger sig inte haft några problem med detta och har inte heller märkt av några större 
skillnader i vare sig tolkningar eller handlingssätt mellan olika aktörsgrupper. Planerade 
etableringar har lätt kunnat placeras på ställen utan riksintresse. Svårigheter kan dock uppstå 
när en enskild markägare vill placera ett vindkraftverk på sin mark och den samtidigt är del i 
ett skyddat område eller om det vid en bedömning inte anses vara det bästa 
lokaliseringsalternativet.  
 
Vindkraftsetableringar är begränsade av naturliga förutsättningar och de måste placeras där 
det blåser. Detta bör dock inte innebära något problem vid samordning av flera intressen på 
samma plats, vare sig något är klassat som riksintresse eller ej enligt (M)1. Vindkraften kan 
vara lokaliserad i samma område som andra intressen utan att för den skull påverka dem 
negativt. Denna syn delas inte fullt ut av (L)2 som anser att man måste ta hänsyn till alla 
intressen, men i en situation där ett val måste göras så är det riksintressen som är viktigast 
”/…/så är ju avvägningsreglerna de att riksintresset ska prioriteras.” (L)2. Först när ett 
område är dubbelt riksintresse behöver en samordning ske, eller om det inte går, så måste ett 
val ske efter principen att det intresse som kan antas ha den långsiktigt bästa hushållningen 
kopplat till vad det finns gott om eller ont om väljs. (L)4 uttrycker att en samordning mellan 
vindkraft och andra intressen sker så ofta som möjligt. Enligt (L)4 kommer 
klimatförändringarna som uppstår om vi inte byter till en mer hållbar energiutvinning som 
t.ex. vindkraft, att skada det skyddade området mer än om vindkraftverk placeras där. De 
många motstående intressena i vindkraftsfrågor påverkar utgången av etableringarna enligt 
(P)6. En subjektiv värdering äger rum, allt utifrån de olika aktörernas egna intressen. (P)5 drar 
detta vidare till att olika aktörsgrupper gör skilda tolkningar av vad som faktiskt är bra för vår 
miljö  
”Till sist kommer vi till punkten att de syns. Hur ska man då betrakta det här, är det så att det 
fullständigt förstör det här kulturlandskapet eller utsikten som den här grannen har och inte 
kan leva med det. Ska man gå på det eller ska man gå på att det här är något miljövänligt 

som producerar miljövänlig energi?” (P)5 
Den tolkning av vad som bäst främjar de egna intressena blir härmed det som avgör vilket 
handlingssätt som kommer att användas.  
 
Valet av bästa möjliga plats för lokalisering av vindkraft kan vara ett problem även enligt 
Michanek och Söderholm, speciellt när den sökande har tillgång till en viss plats och inte har 
möjlighet att välja en annan lokalisering för etableringen.111 Detta tas även upp som ett 
problem av Söderholm et al.112 Om ingen annan lokalisering är möjlig kan ett godkännande av 
etableringen inte äga rum om det inte är så att kostnaderna för den alternativa lokaliseringen 
är omotiverat höga fortsätter Söderholm et al.113 Wizelius i sin tur påpekar att vindkraften inte 

                                                 
111 Michanek & Söderholm, 2006, s.129. 
112 Söderholm et al. 2005b, s.16. 
113 Söderholm et al. 2005a, s.365-400. 
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behöver vara något hinder i ett riksintresseområde, då olika intressen ofta kan samsas i det 
aktuella området.114 Vindkraft är sällan hinder för det rörliga friluftslivet eller något hot mot 
en skyddad växt. Däremot kan ett landskaps värden värderas olika beroende på vilka 
människor som bor och vistas i området. Dessutom finns acceptansproblemen ofta på 
myndighetsnivå, vilka kan ha svårt att godta att vindkraften byggs ut av olika skäl.  
 
Vindkraftsetableringar påverkas i hög grad av de riksintressen som finns i ett område. 
Resultaten visar att samordning av olika intressen i ett område i många fall är både intressant 
och möjlig. I stort sett det enda intresse som inte går att samordna med vindkraft gäller 
lokaliseringar och förändringar av landskapsbilden då vindkraftverken inte kan göras 
osynliga. En koppling kan då göras till de resultat som visar (L)4s tankar om att vindkraft 
måhända kan vara ett mindre bra alternativ i ett skyddat område men där det, i förhållande till 
den klimatförändring som grundar sig i vårt användande av fossila bränslen, är ett mycket bra 
alternativ. Om inte vindkraft eller andra förnybara energikällor används kommer det skyddade 
området sannolikt att förändras likafullt och kanske mer oåterkalleligt. Väljs vindkraft så kan 
en reglering ske av hur stor etablering som ska tillåtas. 

4.2.3 Problemfaktorer vid vindkraftsetablering 
Vindkraftsetableringen i Sverige påverkas framför allt av olika myndigheters förhållningssätt 
och hantering av ärenden. Ett av de problem som samtliga respondenter ofta nämner är att 
processerna tar för lång tid. Utredande myndigheter har långa handläggningstider av de 
ärenden för vilka tillstånd ska sökas eller anmälan lämnas och 

”Utredning efter utredning visar väl ändå att det som hindrar vindkraften från att byggas i 
Sverige är tillståndsförfarandet, det tar alldeles för lång tid, det är för komplicerat, det är för 

lätt att överklaga.” (P)5 
Att överklaganden kan ske många gånger i samma ärende och till olika instanser ses av (P)5 
och (P)6 som en bromsande faktor för vindkraftsetableringen. Fördröjande effekter beror 
enligt (M)1 även på att myndigheterna arbetar på olika sätt och att de inte riktigt vet hur de 
ska förhålla sig i frågorna, vilket kan leda till att samma typ av fråga behandlas på olika sätt 
av samma myndighet. Det leder till svårigheter för den enskilde som kan få svårt att förutse 
hur avvägningar i frågan kommer att ske eftersom 
”/…/jobbar man olika så kanske man också tycker olika och då kan samma myndighet ge lite 

olika besked /…/ bland annat att man ska främja vindkraften och samtidigt inleder man ett 
arbete att ta fram speciella bullerriktvärden för just vindkraft medan andra områden som 

kanske är mer störande lämnas utan specialregleringar.” (M)1  
Detta gäller i hög grad även för kommuner enligt samtliga respondenter. Planmonopolet ger 
kommuner makt att besluta om det behövs detaljplaner för vindkraftsutbyggnad eller ej, och 
genom att välja utifrån detta, att göra detaljplaner eller inte, ta ställning i frågan om 
vindkraftsetablering är önskvärd eller inte. (L)2 tycker att detaljplaner borde göras oftare för 
att nödvändiga undersökningar ska hinnas med, och skiljer sig därmed från (P)5, (P)6 och 
(M)1 i den frågan. (K)7 säger att den egna kommunen inte använder sig av detaljplaner 
gällande vindkraftsetablering men kan se att både för- och nackdelar finns med dem. 
 
Länsstyrelsernas långa handläggningstider i vindkraftsärenden beror enligt Wizelius till viss 
del på att olika interna avdelningar uppfattar vindkraft på olika sätt.115 De avdelningar som 
ska arbeta för att skydda olika områdestyper kan då få problem med vilka prioriteringar som 
bör göras. Detta kan i sin tur leda till motvilja mot förändringar och därmed även 
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nyetablering. Michanek och Söderholm anser att handläggningstid och rätten att överklaga i 
flera instanser hämmar investeringsviljan, främst eftersom de vaga reglerna gör att det inte går 
att förutse det enskilda fallets utgång.116 Här får de medhåll av Åstrand och Neij samt Wang 
som hävdar att lagstiftningen i sig är så pass vag att den inte ger de lokala myndigheterna det 
stöd som behövs i vindkraftsfrågor, vilket får till följd att ärenden får mycket lång 
handläggningstid.117 Kommunernas planmonopol påverkar vindkraftsetableringens 
förutsättningar väsentligt enligt Michanek och Söderholm, eftersom det är kommunerna själva 
som beslutar om någon detaljplan behövs inför vindkraftsetablering.118 Genom att inte 
upprätta detaljplaner i fall där de behövs kan kommunen välja att stoppa oönskade 
vindkraftsprojekt.  
 
Resultaten visar att om Sverige vill arbeta för en hållbar utveckling genom att använda 
förnybar energi som t.ex. vindkraft, bör handläggningstiderna hos utredande myndigheter 
minska. Analysen visar att det finns problem vid vindkraftsetablering som kan komma av 
kommunernas planmonopol och detaljplaner. Det kan dock lika gärna vara en produkt av 
lagstiftningens svaga styrning och ett outvecklat förhållningssätt i frågorna. Resultaten visar 
att inkomna överklaganden i vindkraftsfrågor till största del rör buller, skuggningar och en 
förändrad landskapsbild. Hur kan det komma sig? Okunskap om vindkraftens positiva och 
negativa miljöpåverkan i ett helhetsperspektiv kan medverka till att allmänhet, närboende och 
myndigheter hellre protesterar mot än godtar etableringar. Det är därför av största vikt att alla 
berörda själva får en chans att ta ställning till opartisk information i ämnet. Det verkar även 
vara en fråga om att öka stödet till de myndigheter som handhar vindkraftsärenden så att en 
diskussion om varför vi ska eller inte ska använda vindkraft kommer till stånd så att en 
gemensam offentlig ståndpunkt för samtliga myndigheter kan antas. 

4.2.4 Vindkraftens påverkan på lokal och global miljö 
Alla respondenter anser att vindkraft påverkar den globala miljön på ett positivt sätt.  
”/…/om man tittar globalt så är det ju ganska enkelt skulle jag vilja säga, då är det jättebra 

för miljön, det är ganska otvetydigt/…/” (M)1 
(P)5, (P)6 och (L)2 gör även kopplingar vilka visar att vindkraft sedd som förnybar energi kan 
vara en del i att ersätta fossila bränslen. Vindkraften ger förnybar energi på lång sikt, 

”Sen globalt är det ju bara positivt egentligen. Ju mer som byggs, ju mer bra gör man för 
miljön och inte bara för miljön utan man bygger för framtiden/…/” (P)6 

Trots denna positiva inställning till vindkraft som en framtida energikälla att räkna med sett ur 
ett globalt perspektiv uppkommer problem när det gäller den lokala miljön. Med ganska enkla 
medel kan lokala störningar som buller och skuggbildning regleras till uppsatta riktvärden, det 
är alla respondenter överens om. Frågor gällande placeringar engagerar dock betydligt mer. 
(K)7 påpekar vid ett flertal tillfällen under intervjun att det är viktigt att gå varsamt fram vid 
placeringar så att vindkraftverken inte stör. Samtidigt säger (K)7 att blicken måste lyftas 
uppåt för att se helheten kring vår miljö, där det viktigaste kan försvinna när koncentrationen 
fästs på buller och landskapsbild. (P)5 och (P)6 i sin tur hänvisar båda till att allmänheten, och 
främst sommarboende, störs av och protesterar mot att vindkraftverken syns och att detta till 
stor del vägs in i de myndighetsbeslut som till slut tillåter eller förhindrar 
vindkraftsetablering. (P)5 och (P)6 fortsätter med att de som däremot har en möjlighet att göra 
en ekonomisk vinst i samband med vindkraftsetablering i regel anser att vindkraftverken 
tillför miljön positiva värden. (L)2 stämmer in i detta resonemang men har även en annan 
vinkling på frågorna som främst rör den framtida lokala miljön då 
                                                 
116 Michanek & Söderholm, 2006, s.83, 98. 
117 Åstrand & Neij, 2006, s.277-296 samt Wang, 2006, s.1209-1220. 
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”De som bygger vindkraftverk anser ofta/…/ att bygga vindkraftverk är inte så farligt, man 
kan ju ta ner dem när man utvunnit det, när vindkraftverket är utslitet/…/har man fått bygglov 

så går det inte att tidsbegränsa utan det gäller för evigt då.” (L)2 
Här vill man i största möjliga mån undvika långvariga och idag oförutsedda skador som kan 
uppkomma till följd av vindkraftsetablering. (L)2 gör även kopplingen mellan allmänhetens 
syn på kraftledningar och vindkraft 
”/…/om man förklarar hur pass skadligt det här är [kraftledningar] att ha i sin närmiljö, så 

ska man vara medveten om att om man bygger vindkraftverk så behöver man också mer 
kraftledningar, annars går det liksom inte ihop sig.” (L)2 

Med detta vill (L)2 visa att vindkraft indirekt har en miljöpåverkan som ofta bagatelliseras. 
(L)3 och (L)4 delar inte den uppfattningen fullt ut utan tillägger att ett mer globalt 
handlingssätt vore önskvärt i vindkraftsfrågor även från länsstyrelsehåll. Detta kan ske säger 
(L)3, genom att bryta gamla invanda arbetssätt, genom att närma oss naturen igen och fundera 
på vilka möjliga alternativ som finns för den livsstil vi vill ha. (M)1 tycker att kontroverserna 
idag till stor del beror på att regionalfrågorna anses vara de viktigaste miljöfrågorna, där det 
många gånger handlar om att endast se till den lokala miljön istället för till både den lokala 
och den globala miljön i en helhet. Miljön påverkas därmed i allra högsta grad av att det inte 
finns klara riktlinjer att använda i frågan om vad som faktiskt är bra för miljön sett ur ett 
vidare perspektiv. 
 
Vindkraftens påverkan på landskapsbilden är svårbedömd säger Wizelius.119 Detta beror inte 
bara på att upplevelsen av naturen och ett landskaps värden är subjektiv utan också på att 
landskapet förändras under vindkraftverkets livstid. Det är verkligen olyckligt för vindkraften, 
menar Michanek och Söderholm, att fördelarna mest kan ses på det nationella och globala 
planet medan de flesta nackdelar visar sig på det lokala.120 För trots att vindkraft nationellt 
och globalt utpekas som miljövänligt är det just miljöns förändring som i de flesta fall är 
upphovet till de lokala protesterna menar Söderholm et al.121 Buller och förändring av 
landskapsbild, fortsätter Michanek och Söderholm, uppfattas ofta av lokala och regionala 
myndigheter som påtagliga medan ett enskilt vindkraftverks nytta anses som marginell.122 
Enligt Söderholm et al. är det däremot inte fullt klarlagt att allmänheten verkligen uppfattar 
buller och en förändrad landskapsbild som problem.123 Generellt sett gillas vindkraften av 
allmänheten, även då den står nära det egna boendet.  
 
Varje vindkraftsetablering måste prövas enskilt då det är fullt möjligt att en förnybar 
energikälla kan leda till större lokal miljöpåverkan än om en icke förnybar energikälla 
används anser Michanek och Zetterberg.124 Därmed är lokaliseringsreglerna det troligast 
enskilt största hindret för vindkraftsetablering i Sverige enligt Söderholm et al.125 Samtidigt 
anser Pettersson att vindkraft ger liten eller inte alls några kvarstående effekter på miljön.126 
Michanek och Söderholm vidareutvecklar till att vindkraftverk enligt dem inte medför några 
bestående skadeverkningar i landskapet, eftersom buller och skuggningar eller 
landskapsbildsförändring återställs till ursprungsvärdet om verken monteras ner och tas från 
platsen.127 Michanek och Söderholm påpekar också att miljöintressen som t.ex. en begränsad 
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120 Michanek & Söderholm, 2006, s.149. 
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klimatpåverkan, borde ges företräde framför lokala miljövärden i fall där en måttlig påverkan 
sker, t.ex. visst buller och en förändring av landskapsbilden. 128 Pettersson utvecklar detta till 
att i situationer där nationella och globala fördelar uppstår genom att den förnybara energin 
utökas, borde det inte vara möjligt att lokala intressen har företräde rättsligt.129  
 
Resultaten visar att vindkraft anses vara bra för vår miljö globalt sett. Lokalt däremot talas det 
mest om att människans hälsa kan skadas av buller och skuggningar samt att störning kan ske 
då landskapet förfulas. Samtidigt pekar resultaten på att blicken måste lyftas så att vi kan 
studera helheter och väga fördelar och nackdelar mot varandra, även i fall där det innebär att 
global miljö står mot lokal. Det råder delade meningar om vindkraftens miljöpåverkan. 
Analysen visar å ena sidan på åsikter om att vindkraftens miljöpåverkan är liten och utan 
kvarstående effekter, men å andra sidan att vindkraftverk medför buller och en förändrad 
landskapsbild. Frågan är återigen vilka prioriteringar som ska göras. Ska vindkraft inte 
etableras med motivet att den stör landskapsbilden? Är det så att vindkraftverken är så fula att 
vi inte står ut med att se dem eller bottnar problemet egentligen i något annat? Rädslan för att 
vindkraftverken ska ge en skadlig miljöpåverkan i framtiden, som vi i dagsläget inte vet något 
om, kan vara stor. Fortsatt forskning inom området är nödvändig om rädslan för en eventuell 
okänd påverkan ska kunna minskas. Om närboende dessutom ges möjligheter till ekonomiska 
fördelar genom att vara delaktiga i vindkraftsetableringar, så kan detta ytterligare leda till 
minskade konflikter.  

4.2.5 Hållbar utveckling och vindkraft 
(P)5 och (P)6 anser att vindkraft och hållbar utveckling går hand i hand, det är en bra drivkraft 
för arbetet att koppla vindkraften till den hållbara utvecklingen som den beskrivs i 
miljöbalken. Detta används framför allt i ansökningar för att visa att vindkraft är bra och bör 
prioriteras, även sett ur ett vidare perspektiv än för den enskilde.  
”Hållbar utveckling för mig, det måste väl passa in i vindkraft tycker jag. Hållbar utveckling 

kan inte vara något annat.” (P)5  
Det är samtidigt lätt att glömma bort hållbarhetstanken i det dagliga arbetet och den borde 
därför sättas mer i fokus anser (P)5. (P)6 menar att det borde vara en självklarhet att värna om 
naturen och naturresursutnyttjandet sett ur ett hållbarhetsperspektiv där vind på sikt kan 
ersätta fossila bränslen. Enligt (L)2 är det naturligt att se vindkraft som långsiktigt hållbar 
miljömässig utveckling. Den miljö- och energipolitiska intentionen om 
vindkraftsutbyggnaden från riksdagshåll är i enighet med miljöbalken enligt länsstyrelsen, och 
(L)2 anser att det är av stor positiv betydelse för vindkraftsetableringsmöjligheterna att det 
tydligt framhålls som en central viljeförklaring att en utbyggnad av vindkraften ska ske. (L)4 
förklarar att de arbetar för en hållbar utveckling genom att gynna vindkraften och kräva att 
vindkraftverk som etableras har så hög uteffekt som möjligt och inte placeras ensamma. (M)1 
i sin tur påpekar att vindkraft nästan berör alla spektra av hållbar utveckling och att den är ett 
typexempel på hållbar utveckling enligt miljöbalkens definition, där det enda som skulle 
kunna vara mer hållbart är att spara energi istället för att producera ny. (K)7 håller med även 
om lokal utveckling styr det kommunala arbetet mer än målet med hållbar utveckling i 
dagsläget, förutsatt att placeringen av verken inte verkar störande.  
 
Enligt Söderholm et al. ska de prioriteringar göras enligt miljöbalken som verkar för att en 
långsiktigt hållbar utveckling i alla mark- och vattenanvändningsfrågor eftersträvas.130 
Allmänhetens rätt till bl.a. rörligt friluftsliv ska ges företräde framför privata intressen, även 
                                                 
128 Michanek & Söderholm, 2006, s.12. 
129 Pettersson, 2006, s.146. 
130 Söderholm et al. 2005b, s.15. 



 27

om en samordning mellan dessa intressen bör eftertraktas. Gipperth anser dock att det är av 
stor vikt att komma ihåg att en långsiktigt hållbar utveckling inte är detsamma som att lämna 
naturen orörd.131 Om naturen lämnas orörd skulle människan tvingas leva på stenåldersvis. 
Naturen förändras, även utan mänsklig påverkan, och detta medför att inte alla naturresurser 
måste bevaras till eftervärlden. Människan har därför möjlighet att utnyttja naturresurser, dock 
utan att överutnyttja dem. Viktigt för en hållbar utveckling är därmed att vara medveten om 
var gränsen mellan nyttjande och överutnyttjande går och inte överskrida den. Detta kan 
enligt Westerlund ske om en helhetssyn används där den hållbara utvecklingen integreras i 
alla verksamheter genom alla tider.132  
 
Resultaten visar entydigt att vindkraft och hållbar utveckling har en given koppling till 
varandra och att vi ska arbeta för en hållbar utveckling mot ett långsiktigt hållbart samhälle. 
Trots att vindkraften tycks passa väl in i resonemanget om en hållbar utveckling är det svårt 
att se hur arbetet rent praktiskt ska gå till. Vi står vid ett vägskäl där valet står mellan tre 
vägalternativ. Vi kan välja att fortsätta förbruka energi som om inget hänt och hoppas att det 
räcker att prata om hållbarhet. Med den kunskap vi har om vår planet idag visar det sig inte 
vara det bästa alternativet. Det andra alternativet är att minska vårt totala energiuttag så att 
resursanvändandet minskar. Det här alternativet är dock inte hållbart i det långa loppet, även 
om det kanske räcker under nuvarande generationers livstid. Den sista vägen är att förändra 
vårt handlingsmönster så att användandet av förnybar energi som t.ex. vindkraft främjas. 
Detta är tillsammans med ett minskat energianvändande ett alternativ som kan ge en hållbar 
utveckling. Detta kan även ses som ett bra alternativ enligt miljöbalken. Det är därför viktigt 
att se på vår miljö med en helhetssyn som ger möjligheter att nyttja naturen på ett hållbart sätt, 
utan att för den skull överutnyttja. 

                                                 
131 Gipperth, 2003, s.208-209. 
132 Westerlund, 1997, s.118. 
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5 Avslutande reflektion och slutsatser 
I kapitlet kopplas studiens resultat samman med syfte och frågeställningar. I den första 
delen förs en allmän diskussion på generell nivå, baserad på mina egna funderingar 
kring ämnet. Under kapitlets senare del lyfts de slutsatser som jag anser vara de 
viktigaste för syfte och frågeställningar fram och förtydligas. Diskussionen baseras på de 
specifika resultat som framkommit i studien och visar på möjliga problemområden. 

5.1 Handlingssättet, miljön och den hållbara utvecklingen - en 
reflektion 

Den globala miljön påverkas positivt av vindkraftsetableringar då dessa till viss del kan 
ersätta användandet av fossil energi som medverkar till koldioxidutsläpp och överutnyttjande 
av naturresurser. Den lokala miljön kan däremot påverkas negativt av vindkraftsetableringar 
då buller, skuggningar och framför allt den förändrade landskapsbilden innebär olägenheter 
för personer i området vid ett vindkraftverk. Detta kan ske då den lokala miljön först och 
främst skyddas utifrån miljöbalkens mål om skydd för människors hälsa och miljön. Detta 
medför vidare att vindkraften inte alltid prioriteras, med hänvisning till att miljöbalkens mål 
följs. Det är i detta läge viktigt att komma ihåg att miljöbalken har ett flertal mål där det 
övergripande målet om en hållbar utveckling alltid ska gynnas. Frågan om det är lokal eller 
global miljö vi ska främja är delvis beroende av vilket tidsperspektiv som väljs, ska vi värna 
vår samtid och den lokala miljön eller framtid och den globala? Måste vi välja? Och vad 
händer om vi vänder på resonemanget – hur påverkas den lokala miljön om vi inte använder 
vindkraft? Blir den totala miljöpåverkan mindre på det lokala planet om andra energikällor än 
vind prioriteras och vindkraften väljs bort, och hur påverkar det den globala miljön? Inget 
stöd för dessa resonemang finns i miljöbalken och dess förarbeten, det enda som framkommer 
är att en hållbar utveckling ska gynnas, men gäller det på ett lokalt eller globalt plan? Om vi 
lyfter blicken för att se till helheten om vår miljö, vår situation och vår planet så kanske det är 
lättare att se vad som egentligen är viktigt att gynna.  
 
Vad är då hållbar utveckling och hållbar hushållning? Hållbar hushållning kan vara så 
mycket, det kan dels vara att bevara natur- och kulturmiljö till framtida generationer och det 
kan vara att byta ut fossil energi till förnybar energi. Problem uppstår när olika aktörsgruppers 
uppfattningar, tolkningar och handlingssätt skiljer sig åt, det påverkar vilka avvägningar som 
kommer att göras vid vindkraftsetablering. Vad orsakar dessa problem? Beror det kanske på 
att uttrycket en hållbar utveckling definieras vagt i miljöbalken och att det i sin tur medför att 
i stort sett vilka tolkningar och beslut som helst passar in i uttrycket. Kan tolkningen göras att 
vindkraft är ett sätt att främja hållbar utveckling? Ja, men beroende på de olika 
aktörsgruppernas handlingssätt, som i sin tur bottnar i vilket av miljöbalkens mål som 
prioriteras tillsammans med miljöbalkens vaga formulering av uttrycket en hållbar utveckling, 
innebär det inte automatiskt att vindkraften ses så.  
 
Många frågor om vindkraft, miljö och lagstiftning har rört sig i mitt huvud under hela denna 
studie. Jag funderar fortfarande på hur vi ska kunna anta ett handlingssätt som kan gynna både 
den globala och den lokala miljön. Och är det verkligen viktigt att bevara en landskapsbild 
utan vindkraftverk för framtiden om det står mot att överlämna en planet till kommande 
generationer där klimatförändringarna troligen gör att vissa sparade områden ändå förändrats? 
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5.2 Slutsatser  
• Uppfattning och tolkning av miljöbalken hos olika aktörsgrupper  
Miljöbalken rymmer många tolkningsmöjligheter. Stöd för hur dessa avvägningar ska 
göras finns inte alltid reglerade i miljöbalken eller dess förarbeten. Aktörer kan ofta 
använda miljöbalken på ett sätt som passar den egna verksamheten. Detta beror på att 
miljöbalkens olika mål värnar om olika delar av vår miljö. Målen ges olika vikt beroende 
på vilken aktörsgrupp som tolkar miljöbalken. För vindkraften innebär det att miljöbalken 
kan användas både för att främja och för att motverka etablering. Utfallet i det enskilda 
ärendet beror slutligen på beslutsfattarens bedömning.  
 
• Hur påverkar handlingssättet miljön lokalt och globalt? 
Miljön påverkas både lokalt och globalt av olika aktörsgruppers handlingssätt. 
Vindkraften sägs ge globala fördelar men lokala nackdelar. Detta innebär att den lokala 
miljön påverkas av om etableringar tillåts eller ej. Det är dock omdiskuterat hur stor den 
lokala miljöpåverkan är. Den påverkan som främst diskuteras är landskapsbildens 
förändring. Globalt sett är vindkraft bra för miljön då fossila energikällor kan bytas ut mot 
förnybara, men med tanke på den lokala synen på vindkraft är det inte självklart att 
vindkraft etableras. Vidare innebär det att om vindkraft inte etableras lokalt så ger det 
heller inga fördelar till den globala miljön.  
 
• Hur påverkar handlingssättet den hållbara utvecklingen? 
En hållbar utveckling ska gynnas enligt miljöbalken och dess förarbeten. I fall där 
avvägningar måste ske ska det alternativ väljas som främjar en hållbar utveckling. 
Miljöbalkens styrning i detta avseende är dock vag och otydlig då det mesta går att tolka 
in under uttrycket en hållbar utveckling. Samordning ska ske om det är möjligt i fall där 
två intressen båda gynnar en hållbar utveckling. Vindkraften påverkas då de olika 
aktörsgrupperna prioriterar miljöbalkens mål på skilda sätt. Mål om en hållbar utveckling 
ställs mot mål om skydd och bevarande. För vindkraften innebär det problem speciellt i 
fall som berör en förändrad landskapsbild, då vindkraftsetableringar inte går att 
osynliggöra.  
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5.3 Andra vinklingar och fortsatt forskning 
När skrivandet av en uppsats närmar sig slutet har många frågor besvarats samtidigt som nya 
har genererats. I det här fallet har kopplingen mellan miljöbalken, vindkraften och 
kommunerna i form av planmonopol, detaljplaner och PBL visat sig vara starkare än jag 
förstått. Elcertifikaten och deras påverkan på vindkraftens utbyggnad är en annan vinkling av 
problematiken. Vidare kan kopplingar göras mellan den svenska miljölagstiftningen och 
internationell lagstiftning inom EU kopplat till vindkraftsetablering. Dessa kopplingar skulle 
kunna ge den här studien ytterligare intressanta vinklingar av vindkraften och dess etablering 
kopplat till lagstiftning, och skulle därmed kunna vara ämnen för fortsatt forskning. 
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Intervjuguide   Bilaga 1 sida 1(2)  

 

           Teman och frågor 
 mars 2007 

 
 

Bakgrundsfrågor 
• Vilken befattning har du i din verksamhet? 
• Vilken/a är dina huvudsakliga arbetsuppgifter i dagsläget? 
• Hur länge har du arbetat med detta? 
 
 

Miljöbalken 2, 3, 4 (hänsynsregler och hushållningsbestämmelser) 
Kopplingar mellan miljöbalkens 2, 3 och 4 kapitel (hänsynsregler och hushållningsbestämmelser) och 
vindkraft (etablering). Gällande aktörsgrupper är miljödepartement, länsstyrelse och 
verksamhetsutövare.  
 

• Hur påverkas vindkraftsetableringen när olika intressen/aktörsgrupper värnar om 
konkurrerande allmänintressen (natur, kultur, etableringar etc.) och kanske tolkar 
miljöbalken på olika sätt?    

• När jag läser MB slås jag av att man ofta måste prioritera mellan olika intressen. Hur 
ska prioriteringar mellan miljö och etablering göras? Vad är viktigast generellt sett? 
(Koppla till balken och ditt arbete) 

• Anser du att det finns bra stöd att hämta i miljöbalken för en vindkraftsutbyggnad? 
Vidareutveckla. 

 
 

Miljön 
Miljö i lokala och globala perspektiv. 
 

• Påverkas vår miljö av att miljöbalken kan upplevas och tolkas på skilda sätt av olika 
aktörsgrupper i vindkraftsfrågor?  
På vilket sätt/hur?  

• Hur påverkas vår miljö av vindkraftsetablering (enligt din roll) sett ur lokalt/globalt 
perspektiv? Måste prioriteringar kunna göras dem emellan, vilket är då viktigast att 
prioritera? 

• Regeringen säger i sitt planeringsmål att vindkraften till år 2015 ska uppnå en effekt 
på 10 TWh och att vindkraften ska gynnas. I MB (2 kap.5§) står det att alla ska 
hushålla med energi och att förnybara energikällor ska väljas i första hand. Hur 
arbetar du/ni mot detta mål? Vilka konsekvenser ger det (för miljö och vindkraft att 
detta mål finns, ert arbete)? 



Intervjuguide   Bilaga 1 sida 2(2)  

 

 
Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling enligt MB 1 kap. innebär att en långsiktigt god hushållning med naturens resurser 
måste säkerställas. De olika aktörsgrupperna är miljödepartementet, länsstyrelsen och 
verksamhetsutövare. 

 
• Vad kan det innebära för arbetet för en hållbar utveckling om aktörsgrupper tolkar 

och upplever MB på skilda sätt i vindkraftsfrågor? (Får det alltså konsekvenser för 
arbetet med hållbar utveckling om vindkraft prioriteras/gynnas olika med stöd i MB 
av aktörsgrupper?) 

• Miljöbalkens främsta mål är att främja en hållbar utveckling (MB 1 kap.1§)  
– Vad innebär din verksamhets ståndpunkt i vindkraftsfrågor för en hållbar 
utveckling?  
– Vad betyder/innebär det för dig och ditt uppdrag?  

• Är vindkraft och hållbar utveckling förenliga (enligt dig, enligt miljöbalken)? 
Förklara. 

 
 

Framtiden  
Förändringen i lagen för landbaserad vindkraft, där b-klassade verksamheter som måste 
tillståndsprövas som miljöfarlig verksamhet numera är de med en uteffekt på mer än 25 MW mot 
tidigare 1 MW.  
 

• Vad kommer förändringen för b-klassade verksamheter från 1 MW till 25 MW att 
betyda för 
– ditt arbete 
– vindkraften 
– miljön 
– hållbar utveckling 

• Kommer Sverige att uppnå planeringsmålet på 10 TWh till år 2015? Förklara. 
 

 Övriga funderingar
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Frågor till telefonintervjuer 
 
1. Vad/vilket är miljöbalkens viktigaste mål/syfte sett ur länsstyrelsens synvinkel? Vad ligger 
till grund för ert arbete? 
2. Hur ser länsstyrelsen på miljön lokalt och globalt, kopplat till miljöbalken? Vad är 
viktigast att prioritera och hur prioriterar ni? 
3. Vilka är länsstyrelsens ståndpunkter/tankar om vindkraftsetablering för en hållbar 
utveckling? Vad innebär det? 
 


