
Strategi för en hållbar
vindkraftsutbyggnad



Syftet
Syftet: 
Bidra till energiomställningen genom att skapa 
förutsättningar för att den framtida utbyggnaden av 
vindkraft sker på ett hållbart sätt.

• Nå en bred samsyn om hållbar vindkraftsutbyggnad

• Visa vägen för hur olika intressen och målkonflikter kan 
hanteras

• Staten ska upplevas som en tydlig och entydig aktör

Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad 
(energimyndigheten.se)

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/gemensamt-initiativ-for-en-hallbar-vindkraftsutbyggnad/#:%7E:text=Energimyndigheten%20och%20Naturv%C3%A5rdsverket%20har%20tillsammans%20tagit%20fram%20en,utbyggnaden%20av%20vindkraft%20sker%20p%C3%A5%20ett%20h%C3%A5llbart%20s%C3%A4tt.


• Stort elbehov - utbyggnadsbehov 
100 TWh

• Vindkraftsutbyggnaden ska vara 
hållbar

• Nationellt planeringsunderlag
• Regionalt utbyggnadsbehov

Utgångspunkt



Ytor med låg känd 
konfliktgrad på översiktlig 

nationell  nivå
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Vägledningar om 
vindkraftens 
påverkan på:
• Friluftsliv
• Naturvård
• Försvaret
• Rennäring
• Kulturmiljö
• Etc.

Nationellt planeringsunderlag – på land*

* Till havs utgår de från havsplanerna



Klass 1 – Områden
där möjligheter till 
samexistens finns



Klass 2 – Områden
med vissa möjligheter
till samexistens



Klass 3 – områden
med inga eller små
möjligheter till 
samexistens



Regional fördelning - utgångspunkter
Vid fördelning av utbyggnadsbehovet regionalt tas hänsyn till respektive elområdes: 

• totala yta (land och hav),

• elanvändning 2040, 

• elproduktion 2040 och

• ytor med låg känd konfliktgrad gentemot vindkraft

• befintliga vindkraftparker

• geografisk spridning av produktionen



Regional fördelning av 
utbyggnadsbehovet



Nästa steg?
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