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Bland de som lämnat in tillstånd finns företag och företags-

grupper och även en och annan privat fastighetsägare. Alla 

dessa verk är alltså i samma storleksklass, det vill säga de 

är inte bara anmälningspliktiga utan kräver också tillstånd 

från länsstyrelsen. Gränsen för att man måste söka tillstånd 

är definierad enligt följande: Två eller fler vindkraftverk 

som är högre än 150 meter, eller sju eller fler som är hö-

gre än 120 me-

ter. För att få 

tillstånd måste 

en miljökon-

sekvensbeskriv-

ning lämnas in 

och samråd med 

alla berörda par-

ter, bland annat 

boende, ska hål-

las. I floran av 

företag som nu 

är i olika stadier 

av projekt kan 

nämnas Väk-

taren Vind AB 

som planerar ett 

trettiotal verk i områ-

det runt Ramsele. Som en parentes kan nämnas att namnet 

Väktaren kommer sig av att man en gång projekterade havs-

baserad vindkraft vid en fyr som hette… just det, Väktarens 

fyr. Bland de lokalt boende fastighetsägarna finns Frank Fel-

ton som planerar fyra verk på Björkhöjden. Jag frågar Frank 

om han har några tips för andra intresserade fastighetsäga-

re om de skulle vilja syna möjligheterna för stor vindkraft 

som det är fråga om här. – Man måste förbereda sig på att 

sätta sig in frågan, det är ganska mycket att läsa, lagtexter 

och teknik. Man bör gå på alla möten som anordnas så man 

begriper vad de pratar om. En första grund kan vara att gå 

in på Energimyndighetens hemsida, där finns en del bro-

schyrer att ladda ner med information, menar Frank.
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Vindkraftens
omfattning
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i normalfallet. De får ha en rotordiameter på högst 3 meter 

och höjden över marken får inte överstiga 20 meter. Dessa 

kraftverk kan ge ett tillskott till den vanliga hushållsström-

men på kanske upp till cirka 2 500 kWh per år. Det kräver 

dock att man har ett bra vindläge, finns det träd och annat 

i närheten kan produktionen bli mycket sämre. 70 meter 

fritt runt snurran och minst 5 meter högre än närmaste 

höga hinder och en medelvind på minst 5,5 meter per se-

kund är ett bra riktmärke. Vindkraftverket ansluts rakt in i 

vägguttaget och man har rätt enligt lag att kräva nettomä-

tare, dvs. en elmätare som mäter både in- och ut. Du blir 

inte rik på investeringen, men har du hyfsat läge får du ab-

solut tillbaka pengarna. Eller som Johan Ehrenberg på Egen 

El säger: ”Hur mycket lönar sig den soffa du har hemma?”. 

Han och de som skapat Egen El tror dock att det lönar sig 

att rädda världen… I det sammanhanget ska vi inte glömma 

bort huvudanledningen till denna intensiva utbyggnad av 

vindkraft. Det är inte för att den är billigast som den byggs 

ut, och det gäller även den storskaliga vindkraften, utan det 

är därför att vi har globala klimatförändringar som måste 

åtgärdas. Då är det tvunget att omprioritera värdeskalan. 

Ekonomi, privat, nationell eller global är beroende av att 

jorden fortsatt kan leverera livsutrymme för oss människor. 

Utan fungerande ekosystem som är grundförutsättningen 

för att naturen ska kunna ta hand om koldioxid och tillver-

ka syre, finns det inte förutsättningar för någon ekonomi. 

Eller enklare uttryckt; prioritet ett är klimatet, prioritet två 

ekonomi. Och därför har vi elcertifikat för att bygga ut vind-

kraften…

artikelserie - vindkraft

Något som slår mig ganska snart när jag försöker bena ut 

vad som planeras är att det inte bara går att titta på vad 

som kommit in på kommunernas tillståndsenheter. Före-

tag går ihop i olika projekt, investerare kommer in i vissa 

och nya grupperingar verkar bildas kontinuerligt. Bland de 

senaste nyheterna när denna artikel skrivs är ett pressmed-

delande från Airtricity Development AB som meddelar att 

bolaget som ingår i Scottish and Southern Energy plane-

rar 45 vindkraftverk i Raftsjöhöjden och Munkflohögen på 

gränsen mellan Strömsund och Östersund. Några andra ve-

rifierade projekt är Höglandssågen med 45 verk i Hocksjön, 

Eolus Vind AB med 10 verk som man sökt och till viss del 

fått tillstånd på i Västvattnet och Sil. Nordisk Vindkraft är i 

dagarna klara med Havsnäs, just nu Sveriges största landba-

serade vindkraftspark med totalt 48 kraftverk. Daehli Kraft 

AB vill uppföra 100 verk i gränsområdet mellan Östersunds 

och Strömsunds kommuner. Att ge en helt korrekt siffra på 

allt som planeras är ogörligt, eftersom en del ännu inte har 

sökts tillstånd för och är affärshemligheter, men skattning-

en 150 till drygt 200 verk utöver SSVAB är inte helt felaktig 

i vårt närområde. 

Men det finns även andra storlekar och varianter på vind-

kraft. Här ska vi försöka reda ut de olika klassningarna 

med avseende på vilka typer av tillstånd som krävs för att 

få bygga.

Dels har vi det som till exempel Egen El säljer och hyr ut till 

vanliga elkonsumenter, så kallade små vindkraftverk. De är 

enligt den nya lag som gäller sedan augusti i år inte till-

stånds- eller anmälningspliktiga, inte heller behövs bygglov 
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Nästa steg i storlek på vindkraftverk ur byråkratisk synpunkt 

är anmälningspliktiga till kommunen.  Det krävs om du har 

enstaka verk som är högre än 50 meter. Exempel på denna 

storleksklass är de som Liten Vindkraft AB säljer. De ligger 

på mellan 6 kW upp till 50 kW. Det största på 50 kW har 

en tornhöjd på 18-30 meter och skulle alltså platsa i första 

gruppen om inte rotordiametern överstigit de 3 meter som 

är max utan bygglov, på 50 kW-verket är rotordiametern 18 

meter. En blåsig dag kan ett sådant verk ge rejält mer än det 

man normalt gör av med i en normal fastighet, varför en 

nettomätare är en bra investering. Återbetalningstiden på 

ett sådant verk kan ligga på cirka 10 år, allt givetvis beroen-

de på vindläget. Till denna kategori bör man också lägga till 

den nya tekniken med vertikala vindkraftverk. Detta är en 

ny teknik som ger tystare gång, snyggare design och bättre 

verkningsgrad. AJ Lindström är ett innovationsföretag som 

just nu arbetar med utvecklingen av dessa och de räknar 

med att kunna börja leverera de första verken inom ungefär 

ett års tid. Startvinden för att de överhuvudtaget ska kunna 

ge någon el ligger på låga 1,5-2 meter per sekund och sam-

tidigt ska de fortsatt kunna generera el ända upp till storm-

styrkor, något som de flesta vindkraftverk idag inte klarar 

av. Dock kvarstår en del konstruktionstekniska problem att 

lösa innan de kan bli tillgängliga.

Ett annat sätt att skaffa sig vindkraft är att gå med i en an-

delsförening, som till exempel Skogsvind i vårt område. 

Tomas Eklund, ordförande i Skogsvind Ekonomisk förening 

säger att just nu väntar man bara på att SSVAB ska börja 

bygga, man har skrivit ett intentionsavtal med dem och 

sagt är att Skogsvind ska få vara med bland de första verken 

som byggs. De får då ett nyckelfärdigt verk och som andelsä-

gare tecknar du sedan avtal med föreningen om hur mycket 

el du vill köpa. Tyvärr har skatteverket just nu tokat till det 

och tolkar lagen som så att den del av priset som är mellan 

Nord Pools snittpris på el och det man betalar som andelsä-

gare ska skattas. Just nu för många vindkraftföreningar 

massiva kampanjer för att få bort denna tolkning, då den 

missgynnar just andelsägare till vindkraft. Paulina Sokolow 

på O2 Vindel, ett privatägt företag som säljer vindkraftsan-

delar menar att man måste se det som två olika marknader, 

en storskalig som sköts via Nord Pool, den nordiska gemen-

samma elbörsen och en marknad för andelar och koopera-

tiva vindbolag. 

Slutligen, den allra enklaste vägen till vindkraft: Lyft luren 

och ring till ditt bolag och säg att du vill ha vindkraft, alla 

levererar. Den blir i de flesta fall lite dyrare, några ören per 

kilowattimme, men då bidrar du till att barnen och barn-

barnen har en bättre möjlighet att få en dräglig framtid…
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