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Majoritet vill se mer vindkraft i sin egen kommun

Antalet svenskar som vill att den egna kommunen ska bidra till utbyggd vindkraft är dubbelt så
många som motståndarna, enligt en ny Sifo-undersökning beställd av nätverket Vindkraftens
klimatnytta. Ändå stoppade kommunerna 78 procent av vindkraftverken under förra året.

– Vindkraft är den elproduktion som växer snabbast och det gör stor skillnad. Tack vare vår svenska
vindenergi kan vi minska beroendet av fossila bränslen och vår klimatpåverkan, säger Anders
Wijkman, ordförande i nätverket Vindkraftens klimatnytta. 

Svenskarna är i allmänhet positiva till en kraftig utbyggnad av vindkraften, och de vill även att deras
egen kommun ska bidra till detta.

● 56 procent anser att det är bra att myndigheterna vill öka den landbaserade vindkraften från
en femtedel till drygt hälften av den nuvarande elanvändningen i Sverige. 35 procent svarar
att det är dåligt. 9 procent är osäkra. 

● 58 procent anser att den egna kommunen bör bidra till den fortsatta vindkraftsutbyggnaden i
Sverige. 29 procent svarar nej på samma fråga. 13 procent är osäkra.

Trots att en majoritet av befolkningen är positiv använder kommunerna i allt högre grad sitt veto och

stoppar nya vindkraftsparker. 78 procent av de aktuella verken stoppades under 2021. Det är en

mycket kraftig ökning jämfört med föregående år, 2020, då cirka 38 procent av verken stoppades av

kommunerna.

– Det är problematiskt att kommunerna stoppar allt fler vindkraftsprojekt, eftersom vindkraften
pressar elpriset, möjliggör ny-industrialiseringen och, genom elexporten, bidrar till att ersätta fossila
bränslen, inte minst rysk gas, och därmed stärka vår säkerhetspolitik, säger Anders Wijkman.

– Vår Sifo-undersökning visar att stödet för vindkraft är mycket större än motståndet, och det
behöver fler kommunpolitiker ta till sig, säger Anders Wijkman.

Sifo-undersökningen omfattar 3 250 svarande personer och är beställd av nätverket Vindkraftens

klimatnytta. Läs hela Sifo-undersökningen här.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Wijkman, ordförande i nätverket Vindkraftens klimatnytta anders@wijkman.nu, 070-6301052

Läs nätverkets rapporter och artiklar på www.klimatnytta.nu
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