
 

 

Pressmeddelande 2020-10-08 

Starkt stöd för vindkraft i egna kommunen 

Sex av tio personer, 61 procent, anser att ens egen kommun bör bidra till den 

fortsatta vindkraftsutbyggnaden i Sverige, medan 25 procent inte anser det. Det 

framgår av en färsk Sifo-undersökning som presenteras av nätverket Vindkraftens 

klimatnytta i en debattartikel i Dagens Nyheter. 

Naturvårdsverket och Energimyndigheten anger att det sammantaget finns behov av 100 TWh 

vindkraft 2040, varav cirka 20 TWh till havs, vilket betyder att vindkraften skulle motsvara mer 

än hälften av den framtida elanvändningen i Sverige.  

Nu ska myndigheterna fördela utbyggnadsbehovet om 80 TWh landbaserad vindkraft på 

samtliga länsstyrelser. Dessa ska i sin tur, i samarbete med länets kommuner, fortsätta arbetet 

med att finna lämpliga områden för vindkraften så att utbyggnadsbehovet kan uppnås. 

Myndigheternas höga ambitionsnivå för vindkraften har ett starkt stöd bland allmänheten, 

enligt en ny Sifo-undersökning beställd av nätverket Vindkraftens klimatnytta.  

● 65 procent anser att det är ett bra förslag att ”utöka elproduktionen från vindkraft till år 

2040, så att den motsvarar mer än hälften av elanvändningen i Sverige”, medan 26 

procent anser att det är ett dåligt förslag och 9 procent är tveksamma.  

● 61 procent svarar ja på frågan ”anser du att din kommun bör bidra till den fortsatta 

vindkraftsutbyggnaden i Sverige”, medan 25 procent svarar nej och 13 procent är 

tveksamma.  

● För samtliga riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, är det minst dubbelt så 

många sympatisörer som anser att den egna kommunen bör bidra än som inte anser 

det.  

– Undersökningen visar att det finns ett starkt folkligt stöd för de kommunledningar som vill 

delta i den fortsatta utbyggnaden av vindkraften, säger Anders Wijkman, ordförande i nätverket 

Vindkraftens klimatnytta. 

Samtidigt visar en ny kartläggning att det kommunala vetot sedan 2014 har stoppat cirka 1 300 

vindkraftverk under pågående tillståndsprocess. Det motsvarar drygt hälften av de verk som 

beviljades tillstånd under samma period.  

– Ett sätt att påverka utvecklingen skulle vara att låta kommunerna få ta del av fastighetsskatten 

från vindkraft, cirka 17 miljoner kronor om året för varje ny TWh vindkraft i kommunen, säger 

Anders Wijkman.  

https://www.dn.se/debatt/starkt-stod-for-vindkraften-kraftig-utbyggnad-planeras/


Kommunerna bör också få stöd från staten för att identifiera lämpliga områden för vindkraft, 

samtidigt som beslutet om kommunalt tillstyrkande bör fattas tidigare i tillståndsprocessen, inte 

kunna ändras och endast baseras på om den aktuella platsen är lämplig för vindkraft eller inte. 

För ytterligare information: 

Läs hela Sifo-undersökningen här 

Kontakta Anders Wijkman, ordförande i nätverket Vindkraftens klimatnytta 

anders@wijkman.nu, 070-630 10 52 

Läs nätverkets rapporter och artiklar på www.klimatnytta.nu  
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