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Sju av tio vill väga in klimatnytta i beslut om vindkraft  
 
Sju av tio personer, 71 procent, tycker att vindkraftens klimatnytta ska vägas in vid 

beslut om vindkraft ska tillåtas eller inte. Det framgår av en Sifoundersökning, 

som presenteras av nätverket Vindkraftens klimatnytta. Även sju av 

riksdagspartierna är positiva till förslaget. 

 

–Allt färre nya vindkraftsprojekt får tillstånd och allt för ofta får vindkraften stå tillbaka för 

andra intressen. Vi måste ta klimatkrisen på allvar och väga in vindkraftens stora klimatnytta 

när beslut fattas om nya vindparker, säger Anders Wijkman, ordförande för nätverket 

Vindkraftens klimatnytta. 

 

I en ny rapport, som nyligen publicerats av nätverket Vindkraftens klimatnytta framgår att 

Mark- och miljööverdomstolen har inte nämnt vindkraftens klimatnytta i ett enda domskäl i 51 

relevanta vindkraftsdomar sedan 2016. Inte heller regeringen har specifikt nämnt klimatnyttan i 

de vindkraftsbeslut som granskats.  

 

Sifo frågade allmänheten: ”Anser du att vindkraftens klimatnytta ska vägas in vid beslut om 

vindkraft ska tillåtas eller inte?” 71 procent svarar ja på frågan. 

 

Mest positiva är yngre kvinnor, där 83 procent tycker att det är ett bra förslag. Sett till 

partisympatier är Centerpartiets väljare mest positiva (91 procent) och Sverigedemokraternas 

väljare minst positiva, men även bland dem svarar en majoritet ja på frågan (52 procent).  

 

Motsvarande fråga har även ställts av Svensk Vindenergi till riksdagspartiernas energipolitiska 

talespersoner. Sju av partierna är positiva till förslaget, medan Kristdemokraterna uppger att de 

inte tagit ställning. 

 

– Regeringens pågående klimaträttsutredning behöver ge ett tydligt besked hur klimatnyttan 

ska vägas in tillståndsprövningen, säger Anders Wijkman.  

 

 

Om Sifoundersökningen 

Undersökningen genomfördes genom online-intervjuer under 5–17 februari. Frågan som 

ställdes var: ”Anser du att vindkraftens klimatnytta ska vägas in vid beslut om vindkraft ska 

tillåtas eller inte?” 

 

Svaren fördelades så här: 

- Ja: 71 procent 

- Nej: 15 procent 

- Tveksam, vet ej: 14 procent 

 

Läs mer om undersökningen här. 
 

Om partiundersökningen 

Undersökningen bland riksdagspartierna genomfördes genom mejl till partiernas 

energipolitiska talespersoner: ”Anser ditt parti att vindkraftens klimatnytta ska vägas in vid 

beslut om huruvida vindkraftsetablering ska tillåtas eller inte?”  

 

Svaren fördelade sig så här (för partier som inte svarade entydigt ja eller nej anges vår tolkning 

av deras svar): 

C: Ja, L: Positiva, M: Positiva, KD: Inte tagit ställning, S: Ja, V: Ja, MP: Ja, SD: Positiva. 

Nätverket Vindkraftens klimatnytta vill underlätta den fortsatta utbyggnaden av vindkraft genom att 
göra vindkraft till en tydlig och prioriterad klimatfråga. Nätverket består av OX2, Siemens Gamesa 
Renewable Energy, Stena Renewable, Svensk Vindenergi och wpd samt Anders Wijkman som ordförande. 
Westander Klimat och Energi samordnar nätverkets arbete. Läs mer: www.klimatnytta.nu  

https://7f94ab9b-b2cc-453c-8243-dd17bd82407f.filesusr.com/ugd/361822_52e9418104f042ddb2ce222d41e576eb.pdf
https://drive.google.com/file/d/1cXcYOMWgpRCrbO08GpA7RbMrKwkwO9VK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cXcYOMWgpRCrbO08GpA7RbMrKwkwO9VK/view?usp=sharing
http://www.klimatnytta.nu/
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