
 

 

 

 

Hänt i veckan 
 

Frågan om negativ påverkan på boendemiljö och fastighetsvärden i 
vindkraftens spår fortsätter att få spridning i media och bland politiker. 
Nyligen meddelade regeringen att man tänker utreda hur en ekonomisk 
kompensation till kommuner och lokalsamhällen skulle kunna se ut. 
Samtidigt säger allt fler kommuner nej till vindkraft visar siffror från en ny 
rapport. I veckan kom också en granskning från SVT Nyheter som visade att 
det utländska ägandet i svensk vindkraft ökar snabbt. 

Regeringen missar målet 
Regeringen kommer att utreda frågan om ekonomisk ersättning till 
kommuner och lokalsamhällen som kompensation för den påverkan en 
vindkraftsetablering har på omgivningen. Men RVNO menar att man 
därmed fortsätter att blunda för problemen som drabbar enskilda. Hela 
artikeln på vår hemsida.  

 

Förslag om lagändring gällande vindkraftsvetot 

 

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en lagändring som gör att kommuner 
blir skyldiga att i ett tidigt skede ta ställning till vindkraft. Ställningstagandet 
ska vara en processförutsättning för tillståndsprövningen. Förslaget innebär 
att kommuner på begäran ska ta ställning till om en viss plats kan tas i 
anspråk för vindkraft eller inte. Beslutet ska fattas utifrån en karta som visar 
det aktuella mark- eller vattenområdet samt uppgifter om det högsta 
antalet verk och deras högsta höjd. Läs mer på hemsidan. 

 

Allt större utländskt ägande i vindkraft 
Andelen utländskt ägande i svensk vindkraft kommer snart att vara 66 
procent, dubbelt så mycket som för fem år sedan. Det visar en kartläggning 
som SVT Nyheter gjort. En av storägarna är kinesiska staten. Läs mer. 
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Föreningen Rättvisa vindar norra 
Östergötland är en ideell förening som har 
som syfte att tillvarata naturskydds- och 

miljöskyddsintressen i området. Föreningen 
ska aktivt arbeta för att förhindra 

etableringar som negativt påverkar 
människors livsmiljöer samt landskapets 

särart i vårt svenska kulturarv. 

 



 

 
 

Media 
 

 
Hur rättssäker är vindkraftsprövningen? Debattartikel (låst för icke-
prenumeranter) i NT den 11 mars av Reidar Svedahl (L), oppositionsråd i 
Norrköping, och Lotta Gröning (L). De skriver bland annat: 

”En vindkraftsexploatör behöver enligt gällande praxis inte ens utreda hur 
etableringen påverkar fastighetsvärdena i den planerade vindindustrins 
omgivning. Det är bara att köra på. Att stora ekonomiska värden tvångsvis 
överförs från småhusägare till vindindustrin är enligt utredningen tydligen 
inte något problem ur rättssäkerhetssynpunkt.” 

Kommuner stoppar fyra av fem vindkraftverk 
SVT Nyheter berättar om att allt fler vindkraftsprojekt stoppas av 
kommunernas veto. Förra året stoppade de svenska kommunerna 78 
procent av alla landbaserade nyetableringar. Flest veto-nej var det i södra 
delarna av landet. Rapporten Kommunala vetot har tagits fram på uppdrag 
av Svensk Vindenergi. 

 
 

 

Trevlig helg! 
 

 


