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Färre än hälften av alla vindkraftverk får tillstånd
Bara 39 procent av alla ansökta vindkraftverk har beviljats tillstånd och det
lämnas in allt färre ansökningar. Det framgår av en omfattande kartläggning som
presenteras av nätverket Vindkraftens klimatnytta i en debattartikel i Dagens
Nyheter. Detta hotar en klimatsmart elektrifiering i Sverige.
Konsultföretaget Westander Klimat och Energi har granskat 251 relevanta
vindkraftsansökningar (totalt 5 903 verk) som beslutats eller återkallats sedan 2014, samt 53
ansökningar (totalt 1 127 verk) som ännu inte fått slutligt beslut. Kartläggningen är väsentligt
mer omfattande än tidigare sammanställningar.
●

Sammantaget har 39 procent (2 323) av de ansökta verken beviljats tillstånd, 58 procent
(3 422) har inte fått tillstånd och 3 procent (158) har återkallats av projektören av okänd
anledning.

●

Om man bara räknar på landbaserad (och inte havsbaserad) vindkraft har 48 procent
(2 273) av de ansökta verken beviljats tillstånd, 49 procent (2 292) har inte fått tillstånd
och 3 procent (158) har återkallats av projektören av okänd anledning.

●

Dessutom har det sedan 2014 startats 98 ”samråd” om vindkraftsutbyggnad (avseende
totalt 2 859 verk) där det inte har lämnats in någon ansökan, som regel på grund av
motstånd mot utbyggnaden.

Sett över tid minskar antalet nya ansökningar och ansökta verk kraftigt.

– Detta är mycket allvarligt med tanke på att klimatkrisen kräver snabba och omfattande
utsläppsminskningar och vindkraften spelar en helt avgörande roll för en klimatsmart
elektrifiering, säger Anders Wijkman, ordförande i nätverket Vindkraftens klimatnytta.
En tidigare kartläggning visar att Mark- och miljööverdomstolen inte har nämnt vindkraftens
klimatnytta i ett enda domskäl i sammanlagt 51 relevanta vindkraftsdomar sedan 2016.

– Regeringen bör följa Klimatpolitiska rådets förslag om att föra in klimathänsyn i miljöbalkens
portalparagraf och miljöbalken bör ange att den klimatmässiga nyttan av vindkraften särskilt
ska beaktas, säger Anders Wijkman. Annars får vi svårt att uppfylla utbyggnadsbehovet, som
enligt Naturvårdsverket och Energimyndigheten uppgår till 100 TWh vindkraft 2040.
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