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Sammanfattning 
Sverige har sedan år 2009 det nationella målet att producera 30 TWh vindkraftsenergi, 
varav 20 TWh ska komma från landbaserad vindkraft. Detta är ett viktigt delmål för att 
bli ett mindre fossilberoende samhälle och för att minska koldioxidutsläpp och 
luftföroreningar. För att nå det nationella målet om 30 TWh utgör vindkraft en viktig 
förnybar energikälla. Åre kommun och Bergs kommun i Jämtlands län har båda 
upprättat ett vindkraftstillägg till sina översiktsplaner där de har pekat ut områden 
möjliga för storskalig vindkraftsetablering, detta för att underlätta för exploatörer att 
veta på vilka platser kommunen stödjer en utredning för vindkraftsetablering. En 
vindkraftspark kan sedan augusti år 2009 endast få tillstånd om kommunfullmäktige i 
kommunen där parken planeras att etableras i tillstyrker parken. Kommunen kan alltså 
med ett veto stoppa ett vindkraftsprojekt, utan motivering. Således har kommunpolitiker 
stor inverkan på ett vindkraftsprojekts utfall. 
För att veta vad som har lett till tre olika vindkraftsparkers utfall har kommunens 
vindkraftstillägg till översiktsplanen, kommunikationen mellan exploatören och 
allmänheten, medias inverkan samt den kommunala vetorätten undersökts. Två av de tre 
studerade vindparksplanerna har fått avslag från kommunfullmäktige. Den tredje fick 
tillstånd 2011. Representanter från kommunernas kommunfullmäktige har intervjuats, 
samt representanter från varje vindbolag. Resultaten från denna studie visar att 
kommunens vindkraftstillägg spelar mindre roll i både val av etableringsplats och i 
kommunfullmäktiges val att använda det kommunala vetot. Kommunikationen mellan 
exploatören och allmänheten är viktig för att få lokalt stöd och genom detta få 
kommunal tillstyrkan. Det är svårt att dra en slutsats om hur stor inverkan media haft på 
vindkraftsetableringarna. Den kommunala vetorätten har haft stor inverkan på 
vindkraftsetableringarna och har använts för att få ut någon slags vinst av 
etableringarna, antingen politisk eller ekonomisk. Framtida forskning behövs kring 
allmänhetens och närboendes syn på vindkraftsetableringar. 
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Abstract 
Since 2009, Sweden has the national objective to produce 30 TWh wind energy, where 
20 TWh should originate from land based wind turbines. This is an important sub target 
to become fossil fuel independent community and to reduce the carbon dioxide 
emmissions and air pollution. To reach the national objective of 30 TWh, wind power is 
an important renewable energy alternative. The municipalities of Åre and Berg in 
Jämtland county, Sweden, have both established a wind power supplement to their 
municipality layout plan, where they point out locations suitable for large scale 
windfarm establishments, to facilitate for the exploiter where the municipality support 
wind power establishments. Since august 2009, the representative assembly of the 
municipality must grant the establishment permission for the wind park. Hence, the 
municipality can stop an establishment with a veto without motivation. Thus, the 
representative assembly of the municipality has a large impact on the outcome of a 
windfarm establishment.   
To understand the outcome of three wind farm establishments, the municipality layout 
plan, the communication between the exploiter and the general public, the impact of 
media and the municipality veto were studied. Two of three studied wind farm projects 
were dismissed by the representative municipality assembly. The third project was 
granted in 2011. Representatives from the assembly of municipality and from the wind 
farm exploiter firms were intervjued. The results from this study shows that the 
municipality layout plan has little impact both on the exploiters choise of location for 
the wind farm and on the assemblies choise to use the veto. The communication 
between the exploiter and the general public is important for local support and through 
this, a grant from the assembly. It is difficult to draw any conclution from the impact of 
the media from the limited data in this study. The municipality veto has a large impact 
on the outcome of the windfarms establishments and has been used to profit from the 
establishments, either political or economical. Future studies should be directed towards 
a survey amongst the general and local public. 
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Ordförklaringar 
 
TWh: Terawattimmar, effektenhet. Tera: SI-prefix, 1012. 
GWh: Gigawattimmar, effektenhet. Giga: SI-prefix, 109. 
dBA: logaritmiskt mått, A-vägd decibel.  
NIMBY: Not In My Back Yard, fenomen där någonting stöds allmänt men inte i 

närheten – ”inte på min bakgård”. 
MB: Miljöbalk. 
PBL: Plan- och bygglag. 
RF: Regeringsform. 
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Nyckelord 
Vindkraft, vindkraftstillägg till översiktsplanen, kommunalt veto, kommunikation, 
vindkraftsetablering, tillstånd, bygdepeng, media, samråd, tillståndsansökan. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
I slutet av år 2012 fanns det i Sverige 2 385 st. vindkraftverk. Samma år producerades 
det enligt Energimyndigheten ungefär 7 TWh vindkraftsenergi i landet (von Sydow & 
Andersson, 2013). Detta motsvarar ungefär 1 167 000 småvillors hushållselsförbrukning 
under ett år (Energimyndigheten, 2012). Sedan Sveriges riksdag år 2009 antog 
direktivet om främjande av användningen av förnybar energi är den nationella 
ambitionen att öka vindkraftsproduktionen till 30 TWh/år innan år 2020, varav 20 
TWh/år från verk på land (Näringsdepartementet, 2009). För att uppnå en årsproduktion 
på 30 TWh behövs det installeras ytterligare ca 2500-3500 verk (Vindkraftsbranschen, 
2012). 
Vindbolaget JP Vind har sedan år 2008 planerat för vindkraftsetableringar i ett område 
som kallas ”Moskogen” i Åre kommun. Området Moskogen pekades ut som riksintresse 
för vindkraft av Energimyndigheten i maj 2008 (Aspman et al, 2010). Området är 
således av stort samhällsintresse för vindbaserad elproduktion. Enligt 3 kap. 4-5§§ plan- 
och bygglagen är det kommunens ansvar att bevaka riksintressen genom att redovisa 
och behandla dem i sin översiktsplan.  
Efter ändringar i Miljöbalken (nedan kallad MB) har kommunerna sedan den 1 augusti 
2009, enligt 16 kap. 4§ MB, vetorätt gällande vindkraftsetableringar inom kommunen. 
Samrådsprocessen för Moskogen genomfördes under år 2009 och 2010. Åre kommun 
antog ett vindkraftstillägg till översiktsplanen i juni 2010 och pekade i tillägget ut 
området som en möjlig etableringsplats för storskalig vindkraft (Aspman et al, 2010). 
Resultatet av kommunvalet år 2010 ledde till ett politiskt spel där ett motståndsparti, 
som startats av oppositionen mot Moskogen, hade vågmästarroll. Den ledande alliansen 
beslutade att göra en uppgörelse med partiet. Detta samarbete ledde till att 
kommunfullmäktige använde sitt veto och sa nej till projektet Moskogen, trots att 
majoriteten var för Moskogen. Vetot lades in i mars år 2013. 
 
1.2 Vindkraften och miljön 
Vindkraften är en viktig faktor i övergången till ett mindre fossilbränsleberoende 
samhälle samt till minskningen av koldioxidutsläpp och luftföroreningar. Vindkraft 
anses vara en av de renaste energikällorna i modern tid, med relativt liten inverkan på 
klimatet, miljön, djurlivet och människors hälsa (se bland annat Katsaprakakis, 2012, 
Keith et al, 2004 & Naturvårdsverkets program Vindval, 2013). Vindval (2013) menar 
att det är viktigt att se att vindkraftsetableringar sker för att vi är beroende av el. 
Opinionen mot vindkraft använder sällan resonemang om energieffektivisering eller 
förändrade levnadssätt och användningsmönster. Kritiker anser att vindkraften byggs 
alldeles i onödan och ser inte kopplingen till den ökande energianvändningen. Förslag 
som minskad energianvändning förekommer sällan. Dock ger vindkraft, som alla andra 
ingrepp i naturen och miljön, viss inverkan på både djur, natur och på oss människor. 
En vindkraftspark har fördelen att den går att demontera och marken kan således 
återställas (Vindval, 2013). 
 
1.2.1 Fåglar och fladdermöss 
Langston et al. (2003) och Vindval (2011) menar att det finns tre huvudsakliga faror 
med vindkraft för fåglar. Dessa tre är  
• störningar som leder till förflyttning eller exkludering (barriäreffekter) 
• dödlighet via kollisioner 
• habitatsförlust eller habitatsskador genom turbiner och tillhörande infrastruktur.  
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Enligt Ahlén (2010) finns det fyra olika orsaker till fågelskador från vindkraftverk:  
• fåglarna passerar och har otur 
• fåglarna attraheras av verken vid hangvindssegling 
• fåglarna söker kadaver vid verken 
• fåglarna jagar insekter som ansamlats kring verken.  
Fåglar som drabbats är enligt Ahlén framförallt rödgladan och örnar.  
Vindval (2013a) menar att ett vindkraftverk orsakar 2,3-7,3 fåglars död varje år. Således 
skulle 5000 vindkraftverk döda upp till 36 500 fåglar varje år. Vindval (2013a) påpekar 
att siffrorna är osäkra, men hävdar jämförelsevis att tio miljoner fåglar dödas årligen av 
katter, sex-sju miljoner fåglar dödas årligen av trafiken och att oljeutsläpp dödar 100 
000 fåglar varje år. Dock påpekar Vindval (2013a) även att antalet fåglar som dör av 
vindkraftverk inte är det huvudsakliga problemet. Däremot är risken större för vissa 
fågelgrupper, till exempel rovfåglar. 
Enligt Vindvals rapport om effekter på fåglar och fladdermöss (2011) är riskerna för 
skador på fladdermöss stora, framförallt på grund av deras ultraljuds korta räckvidd. 
Således upptäcker fladdermöss inte vindkraftverkens rotorblad i tid och har heller inte 
möjlighet att ”lära sig” undvika dem eller ”anpassa sig” till faran. Fladdermöss kan även 
få inre blödningar av tryckfallet bakom rotorbladen. Vindval (2013a) menar att 
fladdermöss tack vare sin skickliga flygegenskap inte kolliderar med rotorbladen på 
vindkraftverk, utan dödas i samband med jakt på insekter som samlas kring 
vindkraftsverkens torn. Det faktum att fladdermöss är få i både antalet individer och 
antalet arter i kombination med att de har långsam reproduktionstakt gör att 
konsekvenserna av även en liten ökad dödlighet kan orsaka konsekvenser för hela 
beståndet (Vindval, 2013a). 
 
1.2.2 Buller 
En av de två miljöinverkan som närboende är mest oroade över vid 
vindkraftsetableringar är buller från verken (Se bland annat Harrison, 2011, Wolsink 
1999 & Naturvårdsverket, 2008). Enligt studier från Göteborgs Universitet är det dock 
få som störs av vindkraftverkens buller (Pedersen, 2007). Störst risk för att uppfatta 
oljud från vindkraftverken löper de som bor på landsbygden, eftersom bakgrundsljuden 
där är mindre jämfört med i urbana miljöer. Därför är det viktigt att ta hänsyn till 
egenskaperna i det geografiska läget när man planerar en vindkraftspark (Pedersen et al, 
2007 & Pedersen, 2007). Ljudets spridning beror på hur marken ser ut samt på väder 
och vind, temperatur och luftfuktighet (Vindval, 2013b). 
Pedersen et al. (2007) menar att dos-responsförhållanden mellan samhällets exponering 
för oljud och oljudsnivån för irritation inte bara ska beaktas generellt, utan även för 
olika boendemiljöer. 
Naturvårdsverket (2013) anser att ljudnivån utomhus vid bostäder inte ska överskrida 40 
dBA, medan gränsen för områden som fjäll och skärgård, där bakgrundsljudet är lågt, 
inte bör överskrida 35 dBA. Detta är även de ljudnivåer som vanligen anges i 
tillståndsbeslut för vindkraftsanläggningar (Naturvårdsverket, 2013).  
 
1.2.3 Förändring av landskapsbild 
Det andra stora problemet närboende ofta oroar sig för när det kommer till 
vindkraftsplanering och etablering är den förändrade landskapsbilden (se bland annat 
Wolsink, 1999 & Johansson et al, 2007). Närboende oroar sig för att vindkraftverken 
ska förstöra utsikten och upplevelsen av miljön. Således anses vindkraftsetableringar 
kunna påverka turismnäringen. Det anses därför viktigt att exploatören arbetar för att 
vindkraften blir integrerad i lokalsamhället genom att bli till en turistattraktion eller ett 
komplement till den redan befintliga turismnäringen (Vindval, 2008). Studier om 
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vindkraftens påverkan på turismnäringen går isär, och det konstateras att det krävs mer 
forskning på området (se bland annat Soerensen et al, 2003 & Michaelowa, 2005). 
Vidare visar studier att det är viktigt att vindkraftsparken måste passa in i landskapet, 
alltså att vindkraftverken ska smälta in i den omgivande miljön. Detta är lättare i miljöer 
där det redan finns likvärdiga industriella byggnader av samma storlek än vad det är i 
miljöer där landskapsbilden är opåverkad (Johansson et al, 2007).  
 
1.2.4 Skugga 
Eftersom vindkraftverkens rotorblad roterar orsakar vindkraftverken en roterande 
skugga, vilken kan upplevas störande i närliggande landskap. Skuggan beror på tiden på 
dygnet samt tid på året, då solen står olika högt på himlen vid de olika tillfällena. Det är 
därför viktigt att exploatörer tidigt i utredningsprocessen av vindkraftsparker utreder 
och undersöker så att denna roterande skugga inte kastas över närliggande hus eller över 
områden där människor vistas (Katsaprakakis, 2012).  
 
1.3 Attityder mot vindkraft 
1.3.1 Närboende 
Människor som bor i närområdet där vindkraftsparken planeras att etableras spelar stor 
roll i betydelsen för lokala myndigheters beslut (Toke, 2005).  
De generella attityderna till vindkraft är överlag positiva. Problem uppstår dock vid 
specifika vindkraftsetableringar, där attityderna ofta är mindre positiva och ibland 
negativa (se bland annat Vindval, 2008 & Krohn et al, 1999). Detta kallas för NIMBY-
förhållandet (Not In My Back Yard). Wolsink (1999) menar att ett vanligt misstag som 
görs av initiativtagarna för vindkraftsparker är att de tar allmänhetens stöd för givet och 
förväntar sig att människor ska välkomna den utveckling de säger sig stödja.  
Wolsink (2005) anser att människors attityd mot vindkraftsparker är positiv innan en 
planering för parken sätter igång. När planeringen väl börjat blir attityderna mer 
kritiska, men är fortfarande överlag positiva. Han menar att denna attitydförändring inte 
har med NIMBY att göra, utan istället att människor börjar en tankeprocess när planerna 
väl sätts igång. När parken väl byggts och varit i bruk en resonabel tid blir 
ställningstagandet ofta mer positivt än det tidigare varit (se bland annat Wolsink, 2005 
& Devine-Wright, 2005).  
 
1.3.2 Information och tillit 
När en ny vindkraftspark ska byggas är det viktigt för exploatören att vinna tillit hos de 
närboende i etableringsområdet. Vid etableringen förekommer alltid laddade frågor 
rörande olika typer av risker: miljörisker, ekonomiska risker och sociala risker. Hur 
exploatören definierar de potentiella riskerna är betydande för att skapa tillit. Likaså hur 
informationen om dessa risker tas fram och hur de hanteras av exploatören (Owens, 
2004). För att skapa rättvisa och vinna tillit är det viktigt att exploatören är öppen med 
hela processen och att lokalbefolkningen får möjlighet att medverka i processen. Detta 
är särskilt viktigt för exploatörer som kommer utifrån och inte har en riktig anknytning 
till platsen där vindkraftsparken är planerad. Det är då viktigt att exploatören visar en 
öppenhet mot lokalbefolkningen och är villig att anpassa sig efter deras önskemål och 
yttranden (se bland annat Breukers et al, 2007, Wünsthagen et al, 2007 & Länsstyrelsen 
Västerbotten, 2011). Bristande kommunikation mellan exploatören och allmänheten kan 
leda till att negativa attityder omvandlas till aktiva protesthandlingar (Vindval, 2008). 
Det anses vara viktigt att informera allmänheten i tid om den planerade etableringen. 
Detta är viktigt för att behålla kontrollen över projektets utveckling och för att kunna 
avstyra eventuella hot mot projektet (Soerensen et al, 2001). Om allmänheten involveras 
i sent skede kan de uppleva att projektet är för långt gånget för att ha möjlighet att 
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påverka utfallet, och således bli negativa till projektet. Om allmänheten involveras i ett 
för tidigt skede, då exploatören inte besitter tillräcklig kunskap och då projektplanen 
inte är tillräckligt genomarbetad, kan de däremot bli negativa till projektet. Således kan 
tidpunkten för att involvera allmänheten avgörande för ett projekts utfall (van Erp, 
1996). 
 
1.3.3 Ekonomi 
Vindkraften blir lättare accepterad där lokalbefolkningen är delägare i vindkraftsparken 
eller där närboende på annat sätt gynnas ekonomiskt av etableringen (se bland annat 
Toke, 2005, Jones et al, 2009 & Vindval, 2013b). Toke (2005) påpekar att vindkraften 
är mer accepterad i Danmark och Tyskland, där kooperativa aktieäganden och 
gårdsvindkraftsparker är vanligt, jämfört med Storbritannien där detta är sällan 
förekommande och parker istället ägs av multinationella vindbolag. I Storbritannien har 
oppositionen mot vindkraft blivit större och vindkraftsetableringar är allt mindre 
förekommande (Aitken, 2010). 
Under byggfasen innebär en vindkraftsetablering ökad sysselsättning på orten genom att 
underleverantörer indirekt får fler arbetstillfällen. Hotell- och restaurangbranscher i 
närheten av en vindkraftsbyggnation kan blomstra. Även under driftsfasen ökar 
sysselsättningen, då det behövs servicetekniker. Det är därför viktigt att exploatören 
utnyttjar lokala resurser, eftersom det är detta som gynnar bygden (Vindval, 2013b).  
 
1.4 Nyhetsmedias inverkan på allmänheten 
Det mesta som vi människor vet har vi lärt oss i andra eller tredje hand, från andra 
människor eller från media (Lang et al, 1959). Lang et al. påpekar att massmedia 
konstant framför objekt som föreslår vad allmänheten bör tycka, veta och känna. Eibach 
et al. (2003) menar även att media filtrerar och formar verkligheten. McCombs et al. 
(1972) hävdar att det som media belyser som viktigt, anser även allmänheten är viktigt. 
McCombs visar att det finns en koppling mellan mängden uppmärksamhet ett ämne fått 
i massmedia och utsträckningen av att allmänheten tycker att ämnet är av stor vikt. 
Däremot behöver inte medias åsikt om ett objekt speglas i allmänhetens åsikt om 
objektet. Denna teori kallas ”agenda-siting” eller ”agenda-control” (se bland annat 
McCombs et al, 1972, Dearing et al, 1996 & Iyengar et al, 2010).  
 
1.5 Myndigheter 
1.5.1 Riksintresse vindkraft 
Enligt 2§ förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden har 
Energimyndigheten till uppgift att peka ut riksintresseområden för energiproduktion och 
energidistribution. År 2004, 2008 (Energimyndigheten, 2008) samt 2013 
(Energimyndigheten, 2013a) pekade Energimyndigheten ut områden i Sverige vilka de 
bedömt vara särskilt lämpliga för vindkraftsbaserad elproduktion. Medelvinden i dessa 
områden skall som lägst vara 6,5 m/s på 72 meters höjd (Energimyndigheten, 2008). År 
2013 var kriterierna för vindförutsättningar på land att det ska blåsa mer än 7,2 m/s i 
årsmedelvind 100 meter över marken (Energimyndigheten, 2013a).  
Riksintresset för vindbruk bedöms i vindkraftsparkens tillståndsprövning mot andra 
inom området befintliga riksintressen, som exempelvis rennäring, turistnäring, 
naturvård och kulturmiljö (Energimyndigheten, 2012a). Enligt 3 kap 10§ MB skall 
riksintressen inom ett område som inte är förenliga med varandra vägas mot varandra 
genom att se till det ändamål ”(…) som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig 
hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.” Försvarsintresset 
väger tyngre än andra riksintressen, om området behövs för en anläggning av 
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totalförsvaret. Värdering och övervägning med riksintressen får inte strida mot 4 kap. 
MB. 
 
1.5.2 Kommunens översiktsplan 
Enligt 3 kap. 1-2§§ plan- och bygglagen (nedan kallad PBL) skall varje kommun ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Syftet med denna översiktsplan är 
att den ska vara vägledande för en långsiktig utveckling av kommunens fysiska miljö, 
där användningen, utvecklingen och bevarandet av mark- och vattenområden samt den 
byggda miljön skall redovisas. I översiktsplanen skall kommuner redovisa och behandla 
utpekade riksintressen (3 kap. 4-5§§ PBL). Enligt 3 kap. 3§ PBL är översiktsplanen inte 
juridiskt bindande. 
Från den 1 juli 2007 till och med utgången av år 2010 kunde kommuner och 
länsstyrelser ansöka om bidrag för ett vindkraftstillägg till översiktsplanen hos 
Boverket. Stödet gavs endast till planeringsinsatser beslutade efter utgången av år 2006 
och som avsågs att slutföras innan utgången av år 2011 (SFS 2007:160). 212 kommuner 
och 13 länsstyrelser sökte och beviljades stöd till planeringsinsatser för vindkraft. 
Många kommuner och länsstyrelser valde även att samarbeta vid denna planering 
(Boverket, 2012). 
 
1.5.3 Den kommunala vetorätten 
1.5.3.1 Bakgrund 
Enligt 1 kap. 1§ regeringsformen (nedan kallad RF) är Sveriges kommuner 
självständiga. Enligt 14 kap. 2§ RF sköter kommunerna lokala och regionala 
angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. 
Grundtanken för den kommunala vetorätten återfinns i plan- och bygglagen. Kommuner 
har enligt PBL rätt att reglera användningen mark- och vattenområden, bebyggelse och 
byggnadsverk med detaljplaner eller områdesbestämmelser enligt 4 kap. PBL.  
Innan ändringen i MB år 2009 kunde en vindkraftsanläggning endast börja byggas då 
man både fått tillstånd enligt MB och bygglov via den då gällande PBL 1987:10. 
Bygglovet via PBL 1978:10 prövades av kommunen. Kommunen hade då möjlighet att 
sätta stopp för etableringen, med motiveringen att åtgärden skulle föregås av en 
detaljplaneläggning i enlighet med detaljplanekravet i 5 kap. 1§ PBL 1987:10. Det 
förekom att kommunen därefter inte tog fram någon detaljplan. Detta ansåg regeringen 
försvårade vindkraftsetableringar (Miljödepartementet, 2009). 
 
1.5.3.2 Ändring i Miljöbalken 
I propositionen ”2008/09:146 prövning av vindkraft” gav regeringen som förslag att ta 
bort dubbelregleringen för vindkraftsprövning (tillstånd både genom PBL och MB) 
samt hävdade att ”en översiktsplan eller motsvarande underlag från den berörda 
kommunen bör ligga till grund för ett beslut om en vindkraftsetablering.”(s. 25)  
I och med detta skulle kommunens starka inflytande över vindkraftsetablering, som de 
tidigare haft via detaljplanekravet och bygglovsplikten, försvinna. Många 
remissinstanser ansåg att detta förslag av ändring innebar en oacceptabel inskränkning i 
det kommunala planmonopolet, då kommunens möjlighet att påverka sin egen 
bebyggelsestruktur och sin användning av mark och vatten skulle minska. Regeringen 
gav med detta skäl ytterligare ett förslag, att kommuner där en vindkraftsanläggning ska 
etableras måste tillstyrka tillståndet enligt MB (Miljödepartementet, 2009). 
I miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU27 antas lagförslagen. 
Utskottet anser att dubbelprövning är onödigt. Den 20 maj 2009 bifaller riksdagen 
utskottets förslag till riksdagsbeslut (riksdagsskrivelse 2008/09:258). 
Prövningsmyndigheten får från och med den 1 augusti 2009 enligt 16 kap. 4§ MB 
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endast ge tillstånd till en vindkraftsanläggning om den kommun, där anläggningen avses 
att uppföras, har tillstyrkt det.  
 
1.5.3.3 Brister 
Den kommunala vetorätten tillkom i och med ändringar i MB år 2009. Vetot har sedan 
dess använts i andra syften än vad många hävdar var tanken. I en motion 
(2013/14:MJ214) från miljöpartiet hävdar motionärerna att tillämpningen av det 
kommunala vetot har förlängt handläggningstiden och försvårat tillståndsprocessen. 
Motionärerna anser att det kommunala vetot innebär negativ särbehandling av 
vindkraften och att kommunen kan säga ja till en verksamhetsutövare men nej till en 
annan vilket riskerar att sätta konkurrensen mellan vindkraftsprojektörerna ur spel. 
Motionärerna menar att kommunens tillstyrkan måste kompletteras med nödvändiga 
krav på att beslutet skall motiveras eller att det finns möjlighet att överklaga. Även 
vänsterpartisten Kent Persson (2010) hävdar detta i en interpellation till närings- och 
energiminister Maud Olofsson och till Miljö- och jordbruksutskottet i ett betänkande 
(2011). 
 
1.5.4 Tillståndsprocess 
Detta arbete omfattar undersökningar av klassen ”stor landbaserad 
vindkraftsanläggning”. Definitionen av denna typ av anläggning kommer från 21 kap. 
10-11§§ miljöprövningsförordningen. För anläggningar i denna klass krävs tillstånd 
enligt 9 kap. miljöbalken med tillhörande krav på miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. 
MB) samt kommunens tillstyrkan (16 kap. 4§ MB). Prövning sker av länsstyrelsen. 
Anläggningen måste även anmälas till kommunen enligt 6 kap. 5§ pkt. 7 PBL. 
Samtliga tre parker i denna rapport prövades av Miljöprövningsdelegationen i 
Västernorrland.  
 
1.5.4.1 Samrådsprocess 
Tillståndsansökan ska inledas med ett samrådsskede där anläggningens lokalisering, 
omfattning, utformning och miljöpåverkan ska redovisas. Innan samrådet ska 
länsstyrelse, tillsynsmyndighet samt de enskilda som särskilt berörs (exempelvis 
närboende) tilldelas uppgifter om lokalisering, omfattning, utformning samt förutsedd 
miljöpåverkan. Samrådet ska hållas i god tid och i behövlig omfattning innan 
miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan upprättas (6 kap. 4§ MB). Utöver 
länsstyrelse, tillsynsmyndighet samt enskilda som särskilt berörs ska sökanden även 
samråda med övriga statliga myndigheter, kommuner, allmänhet och organisationer som 
kan antas bli berörda. Under samråden ska sökanden föra anteckningar som ska 
sammanställas i en samrådsredogörelse (Energimyndigheten, u.å.). Länsstyrelsen ska i 
samband med samråd verka för att miljökonsekvensbeskrivningen ska få den inriktning 
och omfattning som behövs för tillståndsprövningen (6 kap. 5§ MB). 
Samrådets syfte är att berörda parter ska diskutera och konferera fram till ett 
genomtänkt underlag för bättre framtida beslut rörande projektet. Samrådet ska även 
minska osäkerheter, kunskapsluckor och avhjälpa andra svårigheter. Samrådet är till för 
informationsutbyte mellan berörda parter. Därför är det viktigt att exploatören är lyhörd 
och öppen för lokalbefolkningens förslag (Länsstyrelsen Västerbotten, 2011). 
 
1.5.4.2 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Nästa steg i tillståndsprocessen är att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning, även 
kallad MKB. Enligt 6 kap. 3§ MB är syftet med miljökonsekvensbeskrivningar att 
identifiera och beskriva direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller 
åtgärd kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap 
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och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten, och den fysiska miljön i 
övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska utgöra en samlad bedömning av dessa effekter på 
människors hälsa och på miljön och ska upprättas och bekostas av verksamhetsutövaren 
(Energimyndigheten (u.å.)). 
6 kap. 7§ MB förordar vad MKB:n för landbaserade vindkraftsparker alltid skall 
innehålla. 
 
1.5.4.3 Tillståndsansökan 
När samråd har genomförts och MKB:n är klar är det dags för den sökande att lämna en 
skriftlig ansökan om tillstånd. När det gäller stora landbaserade vindkraftsparker ska 
denna ansökan lämnas till länsstyrelsen (Energimyndigheten (u.å.). 
När ansökan inkommit till länsstyrelsen handläggs ärendet av funktionen eller enheten 
för miljöskydd (Energimyndigheten (u.å.). Då ansökan inkommit har länsstyrelsen, 
enligt 9§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, till uppgift att 
informera Naturvårdsverket och kommunen om detta. 
22 kap. 1§ MB förordar vad den skriftliga tillståndsansökan skall innehålla.  
Då ansökan är fullständig begär länsstyrelsen in yttranden från olika remissinstanser 
samt kungör ansökan och information om att en MKB upprättats i ortstidningen. 
Därefter utses en aktförvarare som antingen är kommunen eller länsstyrelsen, där 
ärendets handlingar finns att tillgå för allmänheten. Yttranden lämnas till länsstyrelsen 
inom angiven tid i kungörelsen, oftast inom 3-6 veckor. Länsstyrelsen informerar då 
den sökande om yttranden, varefter den sökande då har möjlighet att själv yttra sig och 
komplettera ansökan. Om så behövs kan ett offentligt sammanträde hållas då möjlighet 
för enskilda som upplever sig berörda att framföra synpunkter på ansökan. 
Sammanträdet kungörs i ortstidning. (Energimyndigheten, u.å.)  
 
1.5.4.4 Beslut 
Beslut fattas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, vilket kungörs i ortstidning. 
Innan beslut fattas måste vindkraftsetableringen tillstyrkas av kommunen.  
Närboende och ideella miljöorganisationer har rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor 
från det datum som anges i beslutet och kungörelsen. Överklagan ska skickas till 
länsstyrelsen som lämnar över den till mark- och miljödomstolen med tillhörande 
underlag (Energimyndigheten, u.å.). 
 
1.6 Problem 
I och med den kommunala vetorätten har det nationella målet om 30 TWh 
vindkraftsproducerad el försinkats. Många kritiserar kommuners användande av vetot 
och hävdar att det saknas kunskap bakom de beslut som fattas. 
 
1.7 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka orsaker till att etableringen av vindkraftsparker 
godkänns eller avslås. Fyra olika faktorer har analyserats i detta arbete. De fyra 
faktorerna är:  
• kommuners översiktsplaner 
• massmedias inverkan 
• vindbolagens information och kommunikation med närboende, inklusive samråd 

från tillståndsprocesser 
• det kommunala vetot. 
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Frågeställningen som ska besvaras är: vilka faktorer ligger bakom kommunernas beslut 
i att avslå alternativt tillstyrka parkerna?  
 
2 Metod 
2.1 Avgränsning 
Tre olika vindkraftsparker har studerats: Moskogen i Åre kommun samt Högberget och 
Mullbergs, båda i Rätan kommun. De två förstnämnda projekten har blivit stoppade av 
det kommunala vetot. Mullbergs har fått tillstånd från Miljöprövningsdelegationen i 
Västernorrlands län samt tillstyrkan från Rätan kommun. 
Parkernas tillståndsmaterial med samrådsunderlag, samrådsredogörelse och yttranden 
har studerats och analyserats.  
För att avgränsa arbetet har endast lokala nyhetstidningar studerats. Regionala 
nyhetsprogram på teve samt nationella nyheter har inte studerats i detta arbete. 
 
2.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativa intervjuer har genomförts enligt Ekholm et al. (1992). En öppen 
intervjuteknik valdes, för att samla erfarenhetsinformation från varje svarande. Alla 
genomförda intervjuer har gjorts via telefon. De har spelats in och sammanställts genom 
avlyssnande av inspelningarna. 
En representant från respektive vindbolag har intervjuats. Se bilagor A-C för 
intervjufrågor och svar. I projektet Moskogen har två representanter intervjuats. Gabriel 
Duveskog är sedan februari år 2011 vd för JP Vind som är exploatör i Moskogen. 
Dessförinnan leddes projektet av Anders Jönsson, före detta vd på JP Vind. På grund av 
detta har frågor gällande tidigt samråd och annat som pågick innan Duveskog blev vd 
besvarats av Jönsson. Svar från Gabriel Duveskog har inletts med initialerna (GD) och 
svar från Anders Jönsson har inletts med initialerna (AJ).  
Representant för Högberget är Lise Toll på E.ON Vind. 
I projektet Mullbergs drevs tillståndsprocessen av en tidigare ägare, Svenska 
Vindbolaget AB. Representant för projekt Mullbergs vindkraftspark är därför Hans-
Christian Schultze, som ledde samrådsprocessen för projektet, innan det såldes till 
Mullbergs Vind AB. 
 
Representanter för kommunfullmäktige har valts ut med hjälp av kommunalråd Karin 
Paulsson (S) i Bergs kommun samt kommunalråd Daniel Danielsson (C) i Åre kommun. 
Samtliga förslag till representanter har kontaktats. Två partier i Bergs kommun har inte 
deltagit.  
Totalt har sju kommunpolitiker från Åre kommun intervjuats. Representanterna var från 
Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet, 
Kristdemokraterna och Västjämtlands Väl.  
I Bergs kommun har totalt fem kommunpolitiker intervjuats. Representanterna var från 
Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet. Alla 
representanter sitter i kommunfullmäktige. Intervjuerna har gjorts via telefon och har 
spelats in. Alla intervjuade har fått samma frågor och svaren har kategoriserats genom 
att nyckelord har valts ut och sedan sammanställts efter avlyssning av inspelningarna. 
Se bilagor D och E för intervjufrågor. 
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2.3 Artikelsökning i lokaltidningarna Länstidningen och 
Östersundsposten 
Tidningsartiklar har sökts via lokaltidningarnas sökmotorer på respektive hemsida. 
Sökordet var namnet på själva vindkraftsparken. Undantaget är Mullbergs vindpark, 
som i folkmun kallas ”Mullberget”. Därför har sökningar gjorts på både ”Mullbergs” 
och ”Mullberget” och träffarna har adderats. Sökorden har alltså varit ”Moskogen”, 
”Mullbergs”, ”Mullberget” och ”Högberget”. Dödsannonser, dubbla uppsättningar av 
samma artikel, artiklar där namnet har förekommit utan att ha koppling till själva 
projektet och artiklar som dykt upp trots att de inte haft med sökordet att göra, har 
räknats bort. Det antal träffar som har räknats är först de publicerade artiklar under 
projektens gång till och med avstyrkan eller tillstånd och sedan från avstyrkan eller 
tillstånd till och med 10 maj 2014.  
Rubrikerna på artikelträffarna har antecknats. Artiklarna har sedan klassificerats som 
positiva, negativa eller opartiska till projekten. Se bilaga F. 
 
2.3.1 Bedömningsgrunder artiklar 
Artiklar som har innehållit argument för projekten eller exploatören eller där projekten 
eller exploatören har försvarats har bedömts som positiva.  
Artiklar som har innehållit argument emot projekten eller exploatören har bedömts som 
negativa.  
Artiklar som endast gett lägesrapporter eller opartisk fakta om projekten, artiklar som 
innehållit både argument för och argument emot projekten eller exploatören, samt 
artiklar där ställningstagande istället gällt andra frågor men där projekten ändå nämns 
utan ställningstagande har bedömts som opartiska. Observera att artikelrubrik, som 
antecknats i bilaga F, inte alltid speglar hela artikelns innehåll. 
 
2.4 Analys av yttranden 
Samtliga yttranden som analyserats är skrivna av allmänheten. Yttranden från 
myndigheter, organisationer och föreningar har räknats bort. Dock har yttranden från 
samebyar, företagare, hushållningssällskap, hembygdsföreningar och byalag räknats 
med, då dessa ansetts vara talespersoner för allmänheten. 
Nyckelord har lyfts ut ur artiklarna. Nyckelorden är: 
• Elledning: nätanslutning till parken. 
• Bristande kommunikation: missnöje av samrådsunderlag, samråd eller 

kommunikationen med exploatören i övrigt. 
• Visuellt: yttranden rörande belysning eller det visuella rummet. 
• Natur- & kultur: yttranden rörande djur, natur och kultur. 
• Friluftsliv: yttranden gällande jakt och skoter. 
• Turism: yttranden gällande turismen i kommunen eller projektområdet. 
• Rennäring: yttranden gällande rennäringen. 
• Ekonomi: yttranden rörande bygdepeng eller annan ekonomisk kompensation. 
• Vindkraft generellt: yttranden gällande vindkraft generellt – inte bara projektet i 

fråga. 
 
Yttranden som har innehållit argument för projekten eller exploatören har bedömts som 
positiva. 
Yttranden som har innehållit argument emot projekten eller exploatören har bedömts 
som negativa. 
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Yttranden som endast lämnat synpunkter utan ställningstagande, eller som förmedlat att 
den yttrande vill se förbättringar av material rörande parken har bedömts som neutrala. 
Yttranden och nyckelord har sammanställts i bilaga G. 
 
3 Resultat 
3.1 Moskogen  
Moskogen ligger söder om Järpen i Åre kommun, Jämtlands län. Den planerade 
vindkraftsparken omfattade 48 st. vindkraftverk och beräknades producera 300 GWh 
per år, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ca 55 000 hushåll. 
Projektet leddes av JP Vind, ett vindbolag som ägs av Jämtkraft AB tillsammans med 
Persson Invest AB, den sistnämnda var även markägare till stora delar av den planerade 
parken.  
Den planerade parkens yta uppgick till cirka 30 km2. Markområdet bestod av ett 
skogslandskap, med närhet till fjäll och kulturbygd.  
Enligt MKB:n fanns det inom området där vindkraftparken planerades inga andra 
utpekade riksintressen, vilket även bekräftades av vindkraftstillägget till 
översiktsplanen. Dock påpekade sökande att turistnäringen i området var stor och att 
Moskogen även ingick i den lokala samebyns vinterbetesland (Lindroth et al, 2011).  
Exploatören hävdade att just Moskogen valdes för etablering av vindkraftsparken på 
grund av att delägare av bolaget även var markägare och för att området pekats ut som 
riksintresse av Energimyndigheten. 
I samband med ansökan om vindkraftsparken i Moskogen ansökte Jämtkraft AB 
tillstånd för att uppföra en kraftledning över mark för att ansluta vindparken till elnätet. 
Vindkraftsparken och elnätsanslutningen samprövades. Den 18-20 kilometer långa 
kraftledningen skulle kräva en cirka 40 meter bred ledningsgata, med portalstolpar i en 
höjd med 16-18 meter (Olofsson et al. 2011). 
 
3.1.1 Åre kommuns vindkraftstillägg till översiktsplanen 
Kommunfullmäktige i Åre kommun antog den 16 juni 2010 ett vindkraftstillägg till sin 
översiktsplan. I den diskuteras två områden i kommunen som är utpekade som 
riksintressen för vindbruk av Energimyndigheten (2013), nämligen Moskogen och 
Krok. Kommunen tillstyrker i dokumentet endast Moskogen med anledningen av att 
riksintresset för rennäring vägs tyngre än riksintresset för vindkraft i Krok (Aspman et 
al, 2010).  
Arbetet med vindkraftstillägget till översiktsplanen började i april 2008 
(are.se/vindkraft) och Energimyndigheten pekade ut Moskogen som riksintresse för 
vindkraft i maj samma år (Aspman et al, 2010).  
I det antagna tillägget har Moskogen ett eget ”kapitel” med information, kartor och 
fotomontage om projektet. Det framkommer i vindkraftstillägget att översiktsplanen 
inte tar ställning till projektet Moskogen. Det framkommer även att delar av den 
planerade parken inte helt följer planförslaget. 
I tillägget skriver kommunen: ”Vindkraftsutbyggnad inom de grönmarkerade områden 
bör medföra lokal nytta för att få komma till stånd. Dessa önskemål är beskrivna i en 
särskild policy, angående lokal ägarandel, årlig avkastning i form av bygdepeng m.m.” 
(Aspman et al 2010, s. 21) 
Representanter från Åre kommunpolitiker menar att kommunen beslutade att uppföra 
tillägget till översiktsplanen främst på grund av två faktorer. Dels att det fanns en 
efterfrågan av etableringsplatser från exploatörer och dels för att vara vägledande för 
kommande utredning av exploatering. Vindkraftstillägget gjordes för att väga intressen 
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mot varandra och se till så att intresset för vindbruk inte krockade med andra viktiga 
intressen. Kommunen fick även stöd från Boverket för att ta fram tillägget.  
Vindkraftstillägget togs fram under samma period som JP Vind planerade Moskogen 
vindkraftspark. JP Vinds planer för Moskogen var redan igång innan kommunen 
beslutade att peka ut Moskogen i tillägget till översiktsplanen.  
 
3.1.2 Inkomna yttranden 
Totalt hade 29 st. yttranden kommit in från allmänheten. 17 st. av dessa yttranden gällde 
bristande kommunikation mellan exploatören och allmänheten. Elva st. yttranden gällde 
elledningen. Se bilaga B tabell 1 för redogörelse. 
 
3.1.3 Moskogen i media 
Länstidningen hade 78 st. relaterade artiklar om Moskogen till och med det datum Åre 
kommunfullmäktige lade in sitt veto den 4 mars 2013 (se figur 1). Efter att vetot lades 
in hade fem st. artiklar publicerats till och med 10 maj 2014. 
Östersundsposten hade 88 st. relaterade artiklar fram till dess att Åre 
kommunfullmäktige lade in sitt veto, alltså till och med 4 mars 2013 (se figur 1). Efter 
att vetot lades in hade Östersundsposten publicerat tolv st. artiklar till och med 10 maj 
2014. Främst gällde artiklarna politik så som Åre kommuns tillägg till översiktsplanen, 
men det fanns även artiklar rörande vindkraft allmänt och skeptism mot exploatören. 
 

 
Figur 1. Artiklar om Moskogen i lokaltidningar till och med datum för vetot. 49% av 
artiklarna var neutrala, 31% var negativa och 20% var positiva. 
 
JP Vind ansåg sig ha informerat media om planerna för parken genom att ha 
påannonserat möten och gett information om projektet. JP Vind hade även svarat i 
media på de debattartiklar och åsikter som kommit upp under projektets gång. Bolaget 
ansåg sig även ha fått försvara faktafel i media, både angående vindkraft allmänt och 
om det särskilda projektet. Faktafel angående vindkraft generellt hade förekommit 
främst i åsikter som förmedlats via media, vilka hade applicerats på projektet 
Moskogen. JP Vind menade att det var svårt för den allmänhet som inte var insatt i 
vindkraftfrågan att avgöra vad som var riktigt eller inte när media förmedlade faktafel.  

Neutrala	  

Nega*va	  

Posi*va	  
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Exploatören menade även att media hade varit bra på att spegla opinionen mot vindkraft 
där mycket negativt lyfts fram och att de positiva aspekter och det stöd som exploatören 
känt speglat allmänhetens faktiska inställning överlag sällan belysts.  
Bolaget ansåg även att media har en viktig roll när det gäller inverkan på politiker och 
hur politikernas åsikter framställs.  
 
3.1.4 Kommunikationen mellan JP Vind och allmänheten 
3.1.4.1 JP Vind 
Samrådsprocessen för Moskogen har skett enligt föreskrifter.  
Markägare har kontaktats innan första samråd och informationsmöte. Annonsering om 
samråden har publicerats i lokaltidningarna Länstidningen och Östersundsposten. 
Samråden bestod enligt samrådsredogörelsen av en presentation av projektet och 
allmänheten hade möjlighet att ställa frågor och ha direkt dialog med sakkunniga 
(Jönsson, 2014).  
Exploatören har även varit aktiv vid flertalet offentliga sammankomster för att ge 
information och för att allmänheten skulle få möjlighet att ställa frågor om projektet. 
Allmänheten har kunnat ta del av projektet på JP Vinds hemsida samt från olika 
broschyrer. Bolaget har även svarat på åsikter och debatter publicerade i media. 
Det tidiga samrådet kännetecknades enligt exploatören av en oro över planerna för 
elnätsanslutningen till Moskogen vindkraftspark. I och med att länsstyrelsen bad om 
samprövning av vindparken och elnätsanslutningen ledde tidsbrist till bristande 
information om elnätsanslutningen. Exploatören ansåg att det funnits ett stöd från 
majoriteten av allmänheten under projektets gång. 
 
3.1.4.2 Allmänheten via yttranden  
Allmänheten lämnade synpunkter på samrådsutskicket via yttranden. De har fört fram 
synpunkter på bristande underlag samt att utskicket inte nått alla som de själva anser är 
berörda. 
 
3.1.5 Det kommunala vetot 
Kommunfullmäktige i Åre kommun lade in sitt veto mot Moskogen den 5 mars 2013. 
Alla sju representanter från Åre kommunfullmäktige menade att fullmäktige inte hade 
diskuterat hur vetot skulle användas. Fem av sju representanter menade att de heller inte 
hade diskuterat användningen av vetot i sitt parti.  
Sex av sju representanter ansåg att det kommunala vetot inte ska missbrukas. Samtliga 
sju representanter berättade att vetot mot Moskogen lades in av politiska skäl. Vetot var 
ett krav från ett parti med vågmästarroll för att bilda majoritet.  
Två av sju representanter ansåg att det kommunala vetot använts av rätta skäl vad gäller 
Moskogen. Tre representanter ansåg att vetot inte använts av rätta skäl och två av dessa 
tre hävdade även att det fanns en majoritet som var positiva till Moskogen i 
kommunfullmäktige. En representant svarade att hen inte hade någon uppfattning om 
huruvida vetot använts av rätta skäl eller ej. 
Fyra av sju representanter ansåg att kommunens vindkraftstillägg till översiktsplanen 
borde väga tungt vid övervägandet av att använda det kommunala vetot. Två av dessa 
fyra påpekade även att planen inte är bindande. Två representanter menade att tillägget 
endast visar att området är lämpligt för utredning, men att den rådande politiska 
majoriteten beslutar om vetot ska användas ändå. En representant ansåg att tillägget till 
översiktsplanen inte vägde tungt då det hade tagits fram i samma tidsperiod som JP 
Vind planerade vindkraftsprojektet i Moskogen. 
 



  
 

13 

3.2 Högberget 
Högberget är beläget cirka sex km söder om samhället Rätan i Bergs kommun, 
Jämtlands län. Området bestod av myrmark och kuperad skogsmark där det bedrevs 
aktivt skogsbruk. Projektet Högberget vindkraftspark drevs av E.ON Vind Sverige AB 
som är en del av koncernen E.ON, med sitt säte i Malmö.  
Den planerade parken bestod av högst 16 st. vindkraftverk med en totalhöjd på högst 
200 meter. Avståndet till närmaste bostadsbebyggelse var cirka 1300 meter. Den årliga 
produktionen beräknades till cirka 82 GWh, vilket motsvarar den årliga förbrukningen 
av hushållsel för ungefär 16 300 hushåll. Elnätsanslutningen prövades för sig (E.ON 
Vind Sverige AB, 2011). 
De riksintressen som eventuellt konkurrerade med vindkraften var riksintresse för 
rennäring och friluftsliv (Fängmark, 2011). 
Planerna för Högberget inleddes i början av år 2011 (Toll, 2014) och grunden till att 
E.ON valde Högberget som etableringsplats var dels att exploatören visste att området 
fanns med i en tidigare version av vindkraftstillägget som dock vid denna tid inte var 
antagen. Dessutom hade exploatören sedan tidigare ett samarbete med markägaren och 
hade således en dialog med denne om att hitta lämpliga etableringsplatser. Högberget 
var inte utpekat som riksintresse för vindbruk (Fängmark, 2011). 
Vetot lades in 24 september 2013 (Länsstyrelsen Västernorrland, 2013). 
 
3.2.1 Bergs kommuns vindkraftstillägg till översiktsplanen 
Bergs kommun antog den 29 november 2011 ett vindkraftstillägg till sin översiktsplan. I 
tillägget är åtta olika områden utpekade där kommunen menar att vindkraftsparker kan 
miljöprövas. Arbetet med tillägget till översiktsplanen påbörjades i årsskiftet 
2007/2008. (Ryder Wikén et al. 2010). Bergs kommun har även en vindkraftspolicy 
antagen den 16 juni 2009 och reviderad den 29 november 2011. I den fösta antagna 
policyn framgick det tydligt att kommunen ville att minst 2% av bruttoproduktionen 
skulle gå till en kommunal fond. I den reviderade policyn är denna siffra ändrad till 1%. 
Representanter från Bergs kommun menade att anledningen till att vindkraftstillägget 
uppfördes var att kommunen var med i ett länsövergripande projekt för 
vindkraftsplanering och att de fick ekonomiskt stöd från Boverket till planen. 
Representanterna menade även att tillägget är till för att väga intressen mot varandra 
och att visa riktlinjer för exploatörer var kommunen anser att det är lämpligt att etablera 
vindkraftsparker.  
Större delar av området där vindkraftparken Högberget var planerat ligger inom område 
åtta som pekats ut i kommunens översiktsplan för möjlig vindkraftsetablering (Ryder 
Wikén et al, 2010). Översiktsplanen antogs efter att E.ON börjat planerna för 
Högberget. Enligt Lise Toll, projektledare på E.ON, visste exploatören om att 
Högberget var med i ett tidigare utkast av det ännu ej antagna vindkraftstillägget.  
 
3.2.2 Inkomna yttranden 
Totalt inkom tre st. yttranden från allmänheten. Två av dem gällde ekonomisk 
ersättning och den tredje gällde oro över jakt. Se bilaga B tabell 2 för redogörelse. 
 
3.2.3 Högberget i media 
Länsstidningen har publicerat sex st. artiklar till och med det datum Bergs kommun lade 
in sitt veto den 24 september 2011 (se figur 2) och två st. artiklar efter att vetot lades in 
till och med 10 maj 2014. 
Östersundsposten har publicerat nio st. artiklar om Högberget och alla nio är 
publicerade till och med 24 september 2013 då Bergs kommun lade in sitt veto (se figur 
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2). Främst gällde artiklarna lägesrapportering av projektet, men även tillägget till 
översiktsplanen och politikernas inställning rapporterades. 
 

 
Figur 2. Artiklar om Högberget i lokaltidningar till och med datum för vetot. 87% av 
artiklarna var neutrala. 13% var negativa. 
 
Exploatören ansåg inte att projektet någon gång blivit felbelyst i media. Vidare menade 
exploatören att riktig information har nått ut via media, men att det är svårt att bedöma 
hur stor inverkan media har haft i projektets utfall. 
 
3.2.4 Kommunikationen mellan E.ON Vind och allmänheten 
3.2.4.1 E.ON Vind 
Samrådsprocessen har skett enligt föreskrifter. Berörda har blivit informerade om 
samråd via utskick. Samråd och informationsmöten annonserades även i 
lokaltidningarna Länstidningen och Östersundsposten. Allmänheten kunde ta del av 
projektet på exploatörens hemsida. Inga broschyrer användes.  
Samrådet var som ett slags öppet hus med en utställning där allmänheten hade möjlighet 
att ställa frågor om projektet. Allmänheten erbjöds även att lämna frågor eller yttranden 
anonymt via skriftlig insamling under utställningen (Toll, 2014). Exploatören menade 
att kommunikationen med allmänheten efter samråd främst skett via telefon. 
Exploatören ansåg att syftet med det tidiga samrådet var att fånga upp lokal information 
och lokala åsikter, och menade att de således inte hade en klar bild av projektet vid 
tidigt samråd. Exploatören hävdade att samrådet kännetecknades av att vara ett relativt 
lugnt samråd. Anledningen till detta menade exploatören var att det redan fanns 
vindkraftsturbiner i invånarnas närhet, vilket gjorde idén om fler turbiner mindre 
skrämmande än vad den kan vara för invånare i andra, oetablerade områden. 
Exploatören menade vidare att det var ett fåtal intressen som var i konflikt med 
projektet. Frågor om jaktmöjligheter togs upp, vilket är vanligt förekommande vid de 
flesta samrådsmöten. 
 
3.2.4.2 Allmänheten via yttranden 
Inga yttranden har kommit in gällande kommunikationen mellan exploatören och 
allmänheten. 

Neutrala	  

Nega*va	  

Posi*va	  
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3.2.5 Det kommunala vetot 
Alla fem representanter från Bergs kommunfullmäktige ansåg att det kommunala vetot 
inte diskuterats i kommunfullmäktige. Två av fem hävdade dock att vetot hade kommit 
på tal, men att huvudfrågan då gällt diskussioner om en så kallad bygdepeng.  
Tre av fem representanter ansåg att vindkraftstillägget till översiktsplanen visar att 
kommunen tycker att området är lämpligt ur lokaliseringssynpunkt, men att nyttan för 
bygden är väldigt viktig och måste vägas in i ett senare skede genom överenskommelse 
med exploatören om en bygdepeng. De menade att vindkraftstillägget till 
översiktsplanen därför inte väger särskilt tungt vid användandet av det kommunala 
vetot. Två av fem representanter ansåg tvärtom att vindkraftstillägget väger väldigt 
tungt och menade att det kommunala vetot är överspelat när området är utpekat i 
vindkraftstillägget. 
Alla fem representanter hävdade att kommunfullmäktige lade in vetot och stoppade 
Högberget på grund av att exploatören inte var villig att erbjuda en bygdepeng. En av 
fem påpekade även att exploatören inte hade någon lokal förankring och att hen var 
missnöjd med samråden. Tre av fem ansåg att vetot använts av rätta skäl, medan de två 
andra menade att vetot inte använts av rätta skäl. 
 
3.3 Mullbergs  
Mullberget ligger i Bergs kommun, Jämtlands län. Planerna för parken inleddes år 2009. 
Mullberget är beläget sex km från tätorten Rätan. Ansökan och tillståndsprocessen 
drevs av Svenska Vindbolaget som hade sitt säte i Kristianstad. Efter tillstånd från 
Miljöprövningsdelegationen i Jämtlands län den 1 juli 2011 såldes projektet till 
Mullbergs Vind AB den 26 juli 2012 (Stambej, 2014). 
Projektet leds numera av Mullbergs Vind AB som ägs av Skanska Infrastructure 
Development och Jämtkraft AB (mullbergsvind.se).  
Parken bestod av 26 st. verk med en totalhöjd på 180 m. Elproduktionen beräknades till 
ungefär 247 GWh per år, vilket motsvarar hushållselförbrukning för cirka 45 000 
hushåll på ett år (mullbergsvind.se/projektet). Området var inte utpekat som riksintresse 
(Fängmark, 2011). De omgivande riksintressen som eventuellt konkurrerade med 
vindkraften var riksintresse för rennäring och kulturmiljö. 
Enligt exploatören valdes lokalen för parken på grund av närhet till stark 
elnätsanslutning, goda vindförhållanden och av att området omfattades av intensivt 
skogsbruk vilket undanröjde många känsligare naturvärden.  
 
3.3.1 Bergs kommuns vindkraftstillägg till översiktsplanen 
Som tidigare nämnts antog Bergs kommun ett vindkraftstillägg till sin översiktsplan den 
29 november 2011. Läs mer om översiktsplanen i avsnitt 3.2.1. 
Ett av områdena i Bergs kommuns vindkraftstillägg till översiktsplanen omfattar 
Mullberget, kallat område sju (Ryder Wikén et al, 2010). I vindkraftstillägget skriver 
kommunen även att en exploatör har visat intresse för området och att en MKB håller på 
att arbetas fram.  
Enligt Schultze på Svenska Vindbolaget kände exploatören inte till kommunens plan att 
inkludera Mullberget i tillägget då planerna för vindkraftsparken startade.  
 
3.3.2 Inkomna yttranden 
Totalt har tre st. yttranden kommit in från allmänheten. Två av dem gällde ekonomisk 
ersättning. Se bilaga B tabell 3 för redogörelse.  
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3.3.3 Mullberget i media 
Länstidningen har publicerat en artikel om ”Mullberget” till och med datum för tillstånd 
den 1 juli 2011 (se figur 3). Efter tillståndet har tolv artiklar publicerats. 
Sökordet ”Mullbergs” fick på Länstidningens hemsida 0 st. träffar. 
I Östersundsposten har fem relaterade artiklar påträffats på sökordet ”Mullberget” till 
och med datum för tillstånd den 1 juli 2011. Tolv st. artiklar har publicerats efter 
tillstånd den 1 juli 2011. 
”Mullbergs” gav 0 st. träffar innan tillstånd givits (se figur 3) och en träff efter att 
tillstånd givits till och med 10 maj 2014.  
De publicerade artiklarna gällde främst lägesrapportering av projektet, men även politik 
och den ekonomiska ersättning bygden erbjöds.  
 

 
Figur 3. Artiklar om Mullberget + Mullbergs i lokaltidningar till och med datum för 
tillstånd. Alla artiklar var neutrala. 
 
Exploatören ansåg att kommunikationen med media har varit god och att projektet ej 
blivit felbelyst. 
 
3.3.4 Kommunikationen mellan Svenska Vindbolaget och 
allmänheten 
3.3.4.1 Svenska Vindbolaget 
Samrådsprocessen för Mullbergs har skett enligt föreskrifter. Samrådsunderlag har 
skickats ut till berörda i två omgångar. Första gången gällde underlaget en planerad park 
om 23 st. vindkraftverk, och den senare gällde 31 st. verk. Samråden annonserades i 
lokaltidningarna Länstidningen och Östersundsposten.  
Samrådet bestod enligt Schultze på Svenska Vindbolaget av en presentation av projektet 
där allmänheten hade möjlighet att ställa frågor.  
Exploatören ansåg att de blev väl bemött av allmänheten och att kommunikationen med 
allmänheten var bra under projektets gång. Exploatören menade att de fick bra gensvar 
när de presenterade sina idéer om parken vid samråd. Vidare påpekade exploatören att 
99% av allmänheten var positiva till projektet, tack vare den erbjudna bygdepengen. 
Allmänheten kunde ta del av projektet delvis via exploatörens hemsida och via 
broschyrer. 

Neutrala	  

Nega*va	  

Posi*va	  
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3.3.4.2 Allmänheten genom yttranden 
Inga yttranden har kommit in gällande kommunikationen mellan exploatören och 
allmänheten. 
 
3.3.5 Det kommunala vetot 
Se avsnitt 3.2.1 för Bergs kommunpolitikers åsikter gällande det kommunala vetot.  
Två av fem representanter från Bergs kommunfullmäktige menade att de tillstyrkt 
Mullbergs på grund av den erbjudna bygdepengen. En av fem ansåg att tillstyrkan 
berodde på att exploatören uppfyllde kommunens alla krav på en etablering. En av fem 
hävdade att tillstyrkan berodde på exploatörens öppenhet med arbetet och viljan att 
samarbeta med bygden. En annan femtedel ansåg att tillstyrkan berodde på att 
Mullberget var ett lämpligt område för etablering.  
 
4 Diskussion 
4.1 Metodkritik 
Avgränsningen till de tre parkerna gör att det är svårt att dra en slutsats för 
vindkraftsetableringar generellt av studien. Framtida studier av fler parker är 
nödvändigt.  
Under halva arbetes gång var respektive lokaltidnings hemsidor under konstruktion. 
Efter förändringen av hemsidorna var söktjänsterna betydligt svårare att hantera. 
Träffarna gick ej att ordna efter datum och publiceringsdatum stämde inte överens med 
rubrik och artikel. Alla artiklar fick öppnas i ny flik för att datumet skulle kunna 
noteras. Då endast två parkers relevans hann noteras innan omkonstruktionerna fick 
artikelträffar på alla tre parker sökas på nytt.  
Regionala nyhetsprogram har även de en inverkan på allmänheten. Nyhetsprogram har 
dock inte tagits i beräkning i denna studie. 
Då stora etableringsprojekt oftast väcker aktiva protesthandlingar endast hos de aktörer 
som är negativa till projektet speglar yttranden och media oftast endast dessa åsikter. 
Dessutom speglar yttranden endast allmänhetens åsikter en kort period efter 
samrådsprocessen. Alltså kan allmänhetens åsikter om projekten ha ändrats i senare 
skede i tillståndsprocessen. 
Eftersom en representant från ett vindbolag inte kunde genomföra intervjun via telefon, 
utan istället svarat på frågor via mail, kan viss information ha gått förlorad.  
 
4.2 Kommunens vindkraftstillägg till översiktsplanen 
Då ett område pekats ut för storskalig vindkraftsetablering i en kommuns tillägg till 
översiktsplanen torde detta betyda att kommunen är positiv för en etablering i området. 
Att ett område är utsett som riksintresse för vindbruk torde betyda att lokalen även är 
lämplig för vindkraftsetablering. Dock kan andra intressen väga tyngre för 
lokalbefolkningen. Om anledningen till motståndet i Moskogen skulle gälla val av lokal 
borde yttranden om detta ha kommit in redan vid samrådsprocessen för 
vindkraftstillägget och kommunfullmäktige borde redan då haft gehör för allmänhetens 
åsikter om lokalen. Eftersom samrådsprocesserna för vindkraftstilläggen ej studerats i 
detta arbete kan ingen slutsats om detta dras. Om så är fallet borde kommunfullmäktige 
överväga att revidera tillägget. 
Slutsatsen av projekten i Moskogen och Högberget är att kommunens tillägg till 
översiktsplanen inte har påverkat besluten gällande parkernas etablering. I Högberget 
har istället kommunens vindpolicy om bygdepeng vägt tyngre. I projektet Mullbergs har 
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vindkraftspolicyn vägt tyngre än vindkraftstillägget till översiktsplanen även där, en 
teori som stödjs av svaren från representanter från Bergs kommunfullmäktige. 
 
4.3 Medias inverkan 
Som beskrivs i inledningen har media stor inverkan på allmänheten när det gäller vad 
den ska ha en åsikt om. Det media belyser anser även allmänheten är av stor vikt. Med 
detta menas inte alltid att medias vinkling på ett objekt alltid behöver speglas i 
allmänhetens åsikt av objektet, men att allmänheten däremot anser att det är viktig att 
tycka till om objektet. Man kan även se det som att media speglar allmänhetens åsikter 
om ett objekt, men det ska påpekas att människors negativa inställning till ett objekt 
oftare leder till ett engagemang i frågan än då inställningen är positiv. Det går att se en 
koppling mellan antalet yttranden i respektive projekt i denna studie och antalet 
publicerade artiklar om projektet i media.  
Det är dock svårt att dra någon slutsats om medias inverkan i de tre studerade projekten.  
 
4.4 Kommunikationen mellan exploatör och allmänhet 
Det är tydligt att processer för de olika parkerna skiljer sig. Exempelvis var antalet 
yttranden betydligt färre i Högbergsprojektet och Mullbergs än i projektet Moskogen. 
Detta berodde antagligen på storleksskillnad på park (16 samt 26 vindkraftverk mot 48 
st.) men Lise Toll på E.ON ansåg att detta förmodligen även berodde på att Bergs 
kommun redan har vindkraftsetableringar i kommunen. Således var inte vindkraften så 
främmande för närboende och allmänheten i Bergs kommun. Detta styrks även av 
inledningen där Wolsink (2005) och Devine-Wright (2005) menar att människors attityd 
till en vindkraftsetablering blir mer positiv då vindkraftsetableringen varit i bruk en 
resonabel tid.  
I Åre kommun fanns det däremot ingen stor vindkraftsetablering. Allmänheten visste då 
inte vad som väntade, och var således mindre positivt inställda till etableringen. 
En god kommunikation och ett bra informationsflöde ligger både i exploatörens och i 
allmänhetens intresse. Av intervjuerna med vindbolagen kan slutsatsen dras att alla tre 
vindbolag är måna om kommunikationen med närboende.  
Det är svårt att dra någon slutsats om allmänhetens syn på kommunikationen med 
exploatören. Den slutsats som kan dras av de yttranden som allmänheten har lämnat in 
skriftligen till JP Vind är att de anser att kommunikationen har varit bristande. Eftersom 
kommunikationen och tidpunkten då projektet presenteras är av stor vikt för att få 
acceptans hos allmänheten antas det att oavsett om kommunikationen varit bristande 
eller ej, så ger ändå själva uppfattningen om bristande kommunikation ett bakslag för en 
vindkraftsetablering.  
Två av de undersökta vindkraftsparkerna projekterades av exploatörer som inte hade 
lokal anknytning, nämligen Mullbergs och Högberget. Trots detta fick Mullbergs 
tillstyrkan från Bergs kommun. Anledningen till tillstyrkan var att kommunen fick 
ekonomiskt bidrag av exploatören i form av bygdepeng. Moskogen projekterades av en 
lokalt anknuten exploatör, men fick ändå avstyrkan från kommunen. Problemet för JP 
Vind och Moskogen verkar enligt exploatören och inkomna yttranden ha legat i den 
omdebatterade elnätsanslutningen. Enligt inkomna yttranden verkar det även ha funnits 
problem gällande kommunikationen mellan exploatören och allmänheten. Trots att 
exploatören sedan samrådsprocessen haft möjlighet att återfå allmänhetens stöd genom 
bättre kommunikation, eller snarare av allmänheten bättre upplevd kommunikation, kan 
det vara svårt att vinna tillit för projektet då aktiva protesthandlingar som visat sig i 
media och via politik satt projektet i dålig dager. Som nämnts tidigare i metodkritiken är 
allmänhetens åsikter om projekten hämtade endast från inkomna yttranden i denna 
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studie. Således kan allmänhetens åsikter om tillståndsprocessen för Moskogen ha 
ändrats under tidens gång. 
 
4.5 Den kommunala vetorätten 
När det kommer till kommunernas syn på vindkraftsetableringar och det kommunala 
vetot visade intervjuerna att vetorätten nyttjats på grund av att kommunfullmäktige ville 
ha en slags vinst av vindkraftsetableringen, antingen i form av  
• ekonomiskt stöd för att gynna allmänheten, vilket setts i Högberget men även i 

Mullbergs, där tydlig bygdepeng erbjöds av exploatören, eller  
• väljarstöd för att vinna politisk makt, som setts i Moskogen.  
 
Vidare skulle det vara intressant att med en enkätundersökning analysera vad 
allmänheten anser om respektive projekts utfall. Varför parken fick tillstånd eller avslag 
samt undersöka hur allmänheten upplevde processen med framtagandet av 
översiktsplanen, tillståndsprocessen för respektive vindkraftspark och kommunikationen 
med vindbolagen.  
 
I studier av miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökningar framkommer inga 
argument för att miljöprövningsdelegationen inte skulle ge varken Moskogen eller 
Högberget tillstånd, såvida exploatörerna skulle ta hänsyn till begärda kompletteringar 
och restriktioner. 
 
5 Slutsatser 
Kommunens tillägg till översiktsplanen spelar mindre roll vid val av att använda det 
kommunala vetot. Översiktsplanen är heller inte av betydande vikt för exploatörer vid 
val av etableringsplats. 
Kommunikationen med allmänheten är viktig för att exploatören ska få allmänhetens 
förtroende och stöd. Allmänhetens åsikter om exploatören och projektet återspeglas i 
politiken, där kommunfullmäktige har möjlighet att sätta stopp för projektet via det 
kommunala vetot, om allmänheten misstycker. 
Hur stor inverkan media har vid en vindkraftsetablering är svårt att mäta, men 
allmänheten blir påverkad av media vilket kan påverka kommunpolitikers val att 
tillstyrka eller avstyrka en vindkraftsetablering via den kommunala vetorätten. 
 
5.1 Moskogen 
JP Vind fick avstyrkan från Åre kommun, trots att kommunfullmäktige pekat ut 
Moskogen i sitt vindkraftstillägg till översiktsplanen och trots att majoriteten i 
kommunfullmäktige var för vindkraftsetablering i Moskogen. Således dras slutsatsen att 
kommunfullmäktige använde sitt veto på grund av politiska skäl för att få politisk makt. 
 
5.2 Högberget 
E.ON Vind fick avstyrkan från Bergs kommun trots att Högberget är utpekat i 
kommunens tillägg till översiktsplanen, på grund av att exploatören inte var villig att ge 
kommunen ekonomisk ersättning i form av bygdepeng.  
 
5.3 Mullbergs 
Svenska Vindbolaget fick tillstyrkan av kommunen eftersom exploatören erbjöd 
kommunen ekonomisk ersättning i form av bygdepeng. 
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5.4 Framgångsfaktorer 
• Då ett tillägg till kommunens översiktsplan antas ska planarbetet vara så pass utrett 

så att en kommande vindkraftsetablering inom utpekat område ska kunna tillstyrkas 
såvida exploatören följer Miljöbalken.  

• Tidig information till och kommunikation med närboende vid en planerad 
vindkraftsetablering är att föredra. Dock är det viktigt att exploatören har en klar 
bild av projektet innan tidigt samråd eller informationsmöte. 

• Samrådsmöten med bemannad utställning liknande Högbergets är att föredra 
framför muntliga samråd med presentation. Allmänheten ska ha möjlighet att lämna 
synpunkter muntligt och skriftligt samt att uppgifter för uppföljning av planeringen 
ska finnas att tillgå. Detta för att öka allmänhetens och närboendes förmåga och 
känsla av inflytande i planeringen.  

• Informationen vid tidigt samråd ska vara klar och tydlig och det är av stor vikt att 
exploatören kan svara på frågor som kan tänkas komma från allmänheten och 
närboende. Detta för att vinna tillit och förtroende hos allmänheten, vilket kan 
underlätta en kommunal tillstyrkan. 

• Exploatören bör uppmuntra allmänheten till direkt kommunikation med exploatören 
istället för kommunikation via debattartiklar i media. Detta för att minska negativ 
inverkan av media. Allmänhetens stöd minskar då kommunikationen anses vara 
bristande. 

• Exploatörer bör använda lokal arbetskraft vid byggnation av en vindkraftspark för 
att gynna bygden och på så sätt vinna allmänhetens och kommunens stöd. 

• För att få politikers och närboendes stöd är en erbjudan om lokal vinst i form av 
bygdepeng eller liknande ofta positivt för alla inblandade, liknande Mullbergs i 
Bergs kommun. Högberget är ett tydligt exempel på hur stor vikt närboende och 
kommunen lägger i en bygdepeng.
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Bilagor 
Bilaga A 
Intervju med Gabriel Duveskog (GD), vd JP Vind och Anders 
Jönsson (AJ), fd vd JP Vind (Moskogen), 6 maj 2014 
respektive 13 maj 2014 
 
1. Väcktes idén om Moskogen vindkraftspark innan eller efter tillägget till 
översiktsplanen kom? 
GD: Idén väcktes innan. Vi började titta på området år 2008. Vi visste inte att 
kommunen skulle peka ut Moskogen i tillägget till översiktsplanen. JP Vind och 
kommunen var i dialog med varandra under tiden, men i utredningen för 
översiktsplanen tittade kommunen även på andra områden.  
AJ: Den enda dialogen vi hade med kommunen var att de ställde frågor om 
vindförhållanden och liknande.  
 
2. Varför valdes just denna plats?  
GD: Dels så valdes den för att ägarbolaget Person Invest var markägare, området var 
med i en preliminär översikt över vindförhållanden, och området blev utpekat som 
riksintresse samma år som vi började planera parken.  
AJ: Bekräftar tidigare svar. Moskogen var det område som kommunen pekat ut som var 
låglänt. De flesta andra är uppe på fjället. 
 
3. Hade du som VU själv en klar bild av projektet innan tidigt samråd? 
AJ: Nej, vi hade en idé om hur vi ville parken skulle se ut, men det var inte klart. Vid 
första samrådsmöte presenterade vi idéer och tankar. 
 
4. Rådfrågades markägare innan första informationsmöte/samråd?  
GD & AJ: Ja.  
 
5. Hur möttes idén av kommunen vid första informationsmöte?  
AJ: Minns inte.  
 
6. Hur möttes idén av allmänheten vid tidigt samråd?  
GD & AJ: Första samrådet kännetecknas av att det skapades en osäkerhet kring 
elnätsanslutningen, under olyckliga omständigheter. Vanligtvis prövas en 
elnätsanslutning och en vindkraftsanläggning var för sig, men när tidigt samråd för 
vindkraftsparken planerades bad länsstyrelsen om att vindkraftsanläggningen och 
elnätsanslutningen skulle samprövas. I och med detta blev förberedelserna av 
elnätsanslutningen inför första samråd inte så bra som det hade behövts göras med facit 
i hand. Dragningen av elnätsanslutningen var väldigt preliminär och drogs som en linje 
på en karta från parken till anslutningsområde, vilken gick över ett stugområde, vilket 
skapade oro och uppståndelse.   
 
7. Hur anser du att kommunikationen med media har varit under projektet?  
GD: Vi har informerat media kring de tänkta planerna, allt ifrån när det gäller att 
annonsera till olika möten till att där det har funnits åsikter och debattartiklar också 
svara i media på dem. Sedan har det varit mycket olika synpunkter som har innehållit en 
hel del faktafel, vilket jag har jobbat mycket med att försvara. 
Media har publicerat felaktigheter om vindkraft generellt, som man sedan lokalt 
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applicerat på Moskogen. Ett exempel är när en lokal tidning presenterade hur ett 
vindkraftverk kunde låta. De hade då satt en mikrofon precis vid verket, men bilden 
som visades var ut zoomad till ett par hundra meters håll. Ljudet och avståndet hängde 
inte ihop. Det är sådana felaktigheter som görs emellanåt. 
Vid samråd och informationsmöten har vi upplevt att allmänheten har varit positiva, 
men det upplever vi inte har speglats i media. 
 
8. Hur anser du att kommunikationen med allmänheten har varit under projektet?  
GD: Vi har jobbat jättemycket med information. Förutom samrådsprocesser och 
informationsmöten så har vi även deltagit på de flesta offentliga sammankomster för att 
kunna svara på frågor och berätta om vårt projekt.  
 
9. Anser du att kommunen någon gång var oroade över något?  
GD: Det tycker jag. Det har funnits många frågor runtikring vad vindkraft innebär. Det 
har skrivits mycket i tidningar. För någon som inte är insatt i vindkraft är det svårt att 
avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Det har varit en utmanande bit.  
 
10. Hur har allmänheten kunnat ta del av projektet? 
GD: Via vår hemsida där vi publicerat handlingar, visualiseringar, utredningar med 
mera. Sedan har folk varit och är fortfarande alltid välkomna att kontakta oss. Som 
tidigare nämnts har vi även varit med i olika offentliga sammanhang, allt från 
marknader till event med mera, där vi haft folk på plats som kan svara på frågor om 
projektet. 
 
11. Hur såg ni på er hemsida under projektet? Som ett verktyg för 
informationsutbyte?  
GD & AJ: Ja. 
 
12. Har ni använt något annat kommunikationsverktyg? Broschyrer?  
GD: Ja, både egenframtagna och ifrån branschen svensk vindenergi. 
 
13. Anser du att media har påverkat allmänhetens uppfattning om projektet? 
GD: Det är en svår fråga att svara på. Vi tycker att det har förekommit faktafel i media 
och felaktigheter i vissa produceringar. Sedan klarar inte jag av att bedöma i vilken 
storlek det har påverkat allmänheten. 
 
14. Anser du att media har haft stor inflytande i projektets utfall?  
GD: Både ja och nej egentligen. Media har en jättestor påverkan på lokala politiker som 
vi har dialog med. För politikens del är det jätteviktigt hur politiker framställs. I och 
med det hamnade Moskogen i en sådan situation att det blev en politisk fråga, när det 
egentligen var en stark majoritet av kommunpolitikerna som pekade ut Moskogen som 
ett lämpligt område för vindkraft. Så helt klart har media en stor påverkan på just 
politiker och politikers situation, vilket kan leda till att politiker låter partiets bästa gå 
före  
 
15. Anser du att allmänheten var oroade över något angående någonting gällande 
projektet?  
GD: Ja, det har funnits oklarheter. Ett första samråd förväntas vara i ett så tidigt skede, 
där vi berättar vad som planeras och vad som kommer att utredas. Då har man som 
exploatör inte alla svar. Allt eftersom har vi ju projekterat och genomfört projektet 
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tycker jag att oron är mindre idag än vad den var i början. Sedan är det några som är 
mot vindkraft generellt som kontinuerligt ifrågasatt Moskogen.  
Opinionsmätningar visar ett generellt stöd för vindkraft i Sverige, och jag tycker ändå 
att detta speglas i de attityder vi möter vid samråd och informationsmöten.  
 
16. Anser du att närboende var positiva eller negativa till projektet från början? 
Senare?  
GD: Sedan jag klev in 2011 har jag känt ett enormt stöd från närboende och 
allmänheten. Vi har dock haft yttranden och frågor som kommit in som varit negativa 
till projektet. Men eftersom ett engagemang oftast skapas när det gäller någonting 
negativt, så vi får inte in så många yttranden som är positiva. 
 
17. Vad betyder det faktum att området Moskogen är utpekat i översiktsplanen? 
Hur tungt väger översiktsplanen vid val av område för ett vindkraftsprojekt? 
GD: Det innebär att kommunen har gjort ett arbete med att värdera om området är 
lämpligt eller inte. Vindkraftstillägget har även varit ute för samråd så allmänheten haft 
möjlighet att yttra sig. Sedan kan det falla på att utredningar visar naturvärden eller 
andra viktiga aspekter som gör att projekt stoppas. 
Först och främst går vi på vad det finns för vindförutsättningar. Sedan tittar vi på om 
området är lämpligt i andra aspekter. Om området vi är intresserade av redan finns i en 
översiktsplan är det självklart positivt, men det är inte det enda kriteriet vi går på. 
 
18. Anser du att kommunen var positiva eller negativa till projektet från början? 
Senare?  
GD: Positiva. Vi började planerna för Moskogen innan kommunen pekat ut området i 
översiktsplanen. Det var under tiden för vår projektering stor medial uppmärksamhet 
om projektet. Det fanns felaktiga uppfattningar om projektet där vi egentligen inte hade 
alla svar. Trots detta så pekade kommunen ut Moskogen som lämpligt för storskalig 
vindkraftsetablering. Detta pekar ju på ett kraftigt stöd från kommunen.  
Vi har även uppfattat att det fortfarande är en stark majoritet politiskt sett för 
Moskogen. När kommunfullmäktige lade in sitt veto våren 2013 uttryckte de att de ville 
ge tillstyrkan till projektet, men att de tyvärr var tvungna att säga nej på grund av en 
överenskommelse med motståndsparti i frågan om Moskogen under den 
mandatperioden. Kommunfullmäktige bad då JP vind att ansöka igen hösten 2014. 
 
19. Hur anser du att det kommunala vetot fungerar?  
GD: Tillämpningen i det här fallet, som jag kan yttra mig om, så blev det väldigt 
olyckligt. Det var nog inte tanken med det kommunala vetot att det skulle nyttjas i en 
politisk agenda istället för att pröva vad vindkraft i Moskogen faktiskt innebär. 
 
20. Har det kommunala vetot nyttjats rätt i detta fall?  
GD: Nej. 
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Bilaga B 
Intervju med Lise Toll, projektledare för E.ON Högberget, 28 
april 2014 
 
1. Väcktes idén om Högberget vindkraftspark innan eller efter tillägget till 

översiktsplanen kom?  
Under tiden den var på gång, tillägget var inte antaget men vi visste vilka områden som 
låg under utredning. 
 
2. Varför valdes just denna plats? 
Fler anledningar: utpekat i ÖP för utredning, att E.ON har ett samarbete med den 
främsta markägaren, som är ett skogsföretag, och att vi såg goda potentialer vid tidig 
utredning. 
 
3. Hade du som verksamhetsutövare själv en klar bild av projektet innan tidigt 

samråd? 
Nej, inte en tydlig bild men en översiktlig bild. Lokal information måste fångas upp via 
samråd och via lokal dialog. Detta är syftet med tidigt samråd. 
 
4. Rådfrågades markägare innan första informationsmöte/samråd? 
Ja. Vi kom överens tillsammans med markägaren att vi skulle utreda lokalen. Vi hade 
sedan tidigare projekt med markägaren på annan lokal och kom överens med 
markägaren att försöka hitta fler intressanta lokaler att utreda. Sedan fanns det 
ytterligare mark som var intressant för projektet och vi tog kontakt med dem 
markägarna och vi gick vidare med dem som var intresserade av att delta.  
 
5. Hur möttes idén av kommunen vid första informationsmöte? 
Eftersom det pågick en process med att ta fram ett vindkratstillägg till översiktsplanen 
så möttes idén med lugn. Det var ingen överraskning eftersom kommunen själva höll på 
att peka ut området i tillägget till översiktsplanen. 
  
6. Hur möttes idén av allmänheten vid tidigt samråd? 
Det var ett relativt lugnt samråd. Självklart fanns det folk med olika typer uppfattningar 
och olika frågor, som det ska vara på ett samråd. Men eftersom det redan stod 
vindkraftsturbiner i invånares närhet så var inte idén om fler turbiner så ”skrämmande” 
som det kanske är i andra projekt där man inte vet hur det blir när det är byggt. Folk 
visste vad vi pratade om. Samtidigt var det de vanliga frågorna som kom upp, särskilt 
jaktmöjligheter togs upp. Det var ett fåtal intressen som var i konflikt med projektet.  
 
7. Hur anser du att kommunikationen med media har varit under projektet? 
Bra. Jag kan inte minnas att vi blivit fel belysta i detta projekt. 
 
8. Hur anser du att kommunikationen med allmänheten har varit under 

projektet? 
Kanske mer begränsad än i projekt som är mer kontroversiella. Det har varit en bra 
diskussion men utöver samrådsmöten har det varit framförallt personer som aktivt själva 
sökt information och kontaktat mig. Det var ett begränsat antal personer som hörde av 
sig och vi höll kontakten. 
 
9. Anser du att kommunen någon gång var oroade över något?  
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Nej, ingenting konkret. De ville ha vanlig information, om hur E.ON tänker sig 
genomföra projektet, vilket är en väldigt relevant fråga. Det var ingenting specifikt som 
de oroade sig för. 
 
10. Hur har allmänheten kunnat ta del av projektet? 
Genom officiella länkar från kommunens hemsida vid samrådsmöten och annonser. 
Utskick till närboende, samrådsunderlag och informationsmaterial till samrådsmöten om 
vindkraft generellt, fotomontage. Hemsida, med samrådsunderlag och information och 
kontaktuppgifter till mig som projektledare och genom att då kontakta mig via telefon.  
 
11. Hur såg ni på er hemsida under projektet? Som ett verktyg för 

informationsutbyte? 
Ja. 
 
12. Har ni använt något annat kommunikationsverktyg? Broschyrer? 
Nej, inte i det här projektet. 
 
13. Anser du att media har påverkat allmänhetens uppfattning om projektet? 
Svårt att svara på den frågan. Jag tror att vi har nått ut med riktig information i det här 
projektet. 
 
14. Anser du att media har haft stor inflytande i projektets utfall? 
Väldigt svår att svara på. 
 
15. Anser du att allmänheten var oroade över något angående någonting gällande 

projektet?  
Självklart kom det frågor, det är ett stort projekt som ska byggas i deras närmiljö. 
Möjligheter att nyttja området för framförallt jakt togs upp. Men det fanns som sagt 
redan vindturbiner i närområdet så många av de klassiska frågor som allmänheten och 
närboende brukar oroa sig för vid vindkraftsetableringar var inte lika aktuella. Sen 
ligger inte så många hus i direkt närhet till projektet. Oron var begränsad.  
 
16. Anser du att närboende var positiva eller negativa till projektet från början? 

Senare? 
Det fanns säkert de som var negativa men de som hördes mest var positiva eller 
neutrala. Det var liknande vid både början och slut. 
 
17. Vad betyder det faktum att området Högberget är utpekat i översiktsplanen? 

Hur tungt väger översiktsplanen vid val av område för ett vindkraftsprojekt? 
Det är en fördel att man redan från lokalt håll tagit bort områden som man menar på är 
helt inaktuella. Väljer vi som exploatör att titta på ett område som är utpekat i en 
översiktsplan minskar ju risken att projektet krockar med andra intressen. Vi tittade på 
detta område just för att kommunen pekat ut det i översiktsplanen, men vi väljer inte 
områden som vi själva inte tror på.  
Om vi själva ser att det inte är ett lämpligt område pga. vindförhållanden eller nät eller 
annat, så vill vi gärna ha en diskussion med de som gjort översiktsplanen om varför vi i 
så fall skulle vilja gå utanför planen eller titta på ett annat område. Men det är positivt 
att en översiktsplanen är gjord eftersom det då finns en större förståelse och kunskap om 
vindkraft lokalt vilket förenklar och möjliggör för en bra dialog att varje fall diskutera 
ett annat område om vi har bra argument. Översiktsplanen är ett bra verktyg för att 
tillsammans hitta bra områden för framtida vindkraftsparker. 
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18. Anser du att kommunen var positiva eller negativa till projektet från början? 

Senare? 
Kommunen var positiv till att vi skulle utreda det här området, vilket är det man menar 
med översiktsplanen. Under projektets gång kom det inte fram någonting konkret i 
varken samråden eller i MKB:n som gjorde att kommunen ändrade sin inställning.  
 
19. Hur anser du att det kommunala vetot fungerar? 
Det är viktigt att lokalt får vara med att tycka till om våra projekt, det är mitt generella 
svar på den frågan. 
 
20. Har det kommunala vetot nyttjats rätt i detta fall?  
Vi utgår från att politiker nyttjar den position och makt de har genom det kommunala 
vetot på ett riktigt sätt. Vi anser att vi har följt den process som ligger till grund för hur 
vindkraft ska projekteras och hur tillståndsprövningen ska fungera. Vi har gjort tidiga 
utredningar, samråd med allmänhet och myndigheter, MKB och när detta har lagts fram 
till kommunen så har kommunen valt att säga nej.  
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Bilaga C 
Intervju med Hans-Christian Schultze, fd projektutvecklare 
på Svenska Vindbolaget AB (Mullbergs), 15 maj 2014 (över 
mail) 
 
1. Väcktes idén om Mullbergs vindkraftspark innan eller efter tillägget till 
översiktsplanen kom? 
Vi initierade projektet före översiktsplanen kom. Vi kände inte till kommunens plan att 
inkludera Mullberget men blev förstås varse det under resans gång. 
 
2. Varför valdes just denna plats?  
Vi bedömde platsen som lämplig för en storskalig vindkraftetablering mycket tack vare 
närhet till en stark anslutningspunkt i elnätet samt antaget goda vindförhållanden 
kopplat till ett mycket intensivt skogsbruk, vilket undanröjer många känsligare 
naturvärden. 
 
3. Hade du som VU själv en klar bild av projektet innan tidigt samråd? 
Ja. 
 
4. Rådfrågades markägare innan första informationsmöte/samråd?  
Ja.  
 
5. Hur möttes idén av kommunen vid första informationsmöte? 
Vi fick bra gensvar. 
 
6. Hur möttes idén av allmänheten vid tidigt samråd?  
Mycket bra. Vi togs emot väl av bygden. Vi hade informationsmöten före de officiella 
samråden ägde rum.  
 
7. Hur anser du att kommunikationen med media har varit under projektet?  
Den har varit god. 
 
8. Hur anser du att kommunikationen med allmänheten har varit under projektet?  
Även den har varit god. 
 
9. Anser du att kommunen någon gång var oroade över något?  
En sådan stor etablering medför alltid viss oro. Många frågor har varit befogade och jag 
tycker att vi har kunnat svara på alla spörsmål på ett tillfredsställande sätt i snabb takt. 
 
10. Hur har allmänheten kunnat ta del av projektet? 
Genom vår hemsida, hos kommunen samt genom utställning av material på lokalt 
bibliotek. Dessutom har vi skickat ut skriftlig information, samrådsunderlag etc i flera 
omgångar till alla med fastighetsgräns inom 1-3 km från närmaste verk. Utöver 
informationsmöten som vi annonserat i lokalpress. 
 
11. Hur såg ni på er hemsida under projektet? Som ett verktyg för 
informationsutbyte?  
Ja, i viss utstreckning. 
 
12. Har ni använt något annat kommunikationsverktyg? Broschyrer?  
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Informationsbroschyr samt samrådsunderlag. 
 
13. Anser du att media har påverkat allmänhetens uppfattning om projektet?  
Nej, inte direkt. 
 
14. Anser du att media har haft stor inflytande i projektets utfall?  
Nej. 
 
15. Anser du att allmänheten var oroade över något angående någonting gällande 
projektet?  
99% av allmänheten i närområdet ville att projektet skulle bli av delvis pga. bygdepeng. 
Generellt låg oro. Mest kopplat till den förändrade visuella upplevelsen. 
 
16. Anser du att närboende var positiva eller negativa till projektet från början? 
Senare?  
Positiva genom hela projektets tillståndsfas. 
 
17. Vad betyder det faktum att området Moskogen är utpekat i översiktsplanen? 
Hur tungt väger översiktsplanen vid val av område för ett vindkraftsprojekt? 
Det väger ganska tungt numera, men när projektet inleddes var det inte med i 
översiktsplanen. 
 
18. Anser du att kommunen var positiva eller negativa till projektet från början? 
Senare?  
Positiva genom hela tillståndsprocessen. 
 
19. Varför, tror du, fick ni tillstyrkan av kommunen? 
För att vi skapar lokal nytta, arbetstillfällen, bygdepeng mm. 
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Bilaga D 
Intervjufrågor till kommunpolitiker i Åre kommun 
 
1. Vad var grunderna till att kommunen uppförde ett vindkraftstillägg till 
översiktsplanen? 
 
2. Vad är syftet med att peka ut områden för möjlig vindkraftsetablering?  
 
3. Vad är det kommunala vetot?  
 
4. Hur ska det kommunala vetot användas? 
 
5. Har ni i Åre kommunfullmäktige diskuterat hur vetot ska användas?  
 
6. Har ni i ert parti diskuterat hur vetot ska användas? 
 
7. Av vilket eller vilka skäl la ni in vetot och stoppade Moskogen? 
 
8. Anser du att vetot använts av rätta skäl vid detta projekt? 
 
9. Hur tungt väger det faktum att man pekat ut områden lämpliga för etablering vid 
kommunal tillstyrkan/avstyrkan? 
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Bilaga E 
Intervjufrågor till kommunpolitiker i Bergs kommun 
 
1. Vad var grunderna till att kommunen uppförde ett vindkraftstillägg till 
översiktsplanen? 
 
2. Vad är syftet med att peka ut områden för möjlig vindkraftsetablering?  
 
3. Vad är det kommunala vetot?  
 
4. Hur ska det kommunala vetot användas? 
 
5. Har ni i kommunfullmäktige diskuterat hur vetot ska användas?  
 
6. Har ni i ert parti diskuterat hur vetot ska användas? 
 
7. Av vilket eller vilka skäl la ni in vetot och stoppade Högberget? 
 
8. Anser du att vetot har använts av rätta skäl vid detta projekt?  
 
9. Av vilket eller vilka skäl tillstyrkte ni Mullbergs? 
 
10. Hur tungt väger det faktum att man pekat ut områden lämpliga för etablering vid 
kommunal tillstyrkan/avstyrkan?  
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Bilaga F 
Tidningsartiklar 
 
Moskogen ÖP: 
091021 ”Vindkraften i Åre förbättrar klimatet, men de glömde värdera de biologiska 
skadorna” –  
091029 ”Vindkraftsplan utan fakta” – 
091109 ”Vi offrar inte vår livsmiljö för era vinster!” – 
091112 ”Hon samlar in namn mot planerat kraftledningsbygge” – 
091201 ”-Ingen vill ha kraftledningar över taken” – 
091218 ”Ingen ledning genom Slagsån” / 
100120 ”Planen för vindkraft i Åre kommun ifrågasätts” / 
100121 ”Åres politiker har låst sig till vindkraft  i Moskogen” / 
100125 ”Dubbelspel av Mats Svensson” – 
100303 ”Moskogen enda platsen för vindkraft – men området begränsas” / 
100304 ”Moskogen blir platsen för vindkraft i Åre” / 
100312 ”Sätherberg: ”Det är mycket känslor inblandade”” / 
100312 ”Översiktsplanen huvudnummer i möte om Moskogen” / 
100312 ”Hushållningssällskapet lovar miljoner om valet blir Middagsfjället” / 
100312 ”Ovisst inför vindkraftsbeslutet – rysare att vänta” / 
100316 ”Inget beslut om vindkraftverk” / 
100317 ”Vindkraftplaner kan ställas ut igen” / 
100525 ”Vindkraftspark oroar befolkningen” – 
100603 ”Kungsörn hotas av vindkraften?” / 
100608 ”Är Åre kommun på väg att blåsa turismnäringen?” – 
100614 ”Vindkraftsbygge polisanmält” – 
100615 ”Olle Olovsson (C): Jag har lyssnat på majoriteten” – 
100616 ”Fågelskådare föredrar Moskogen” / 
100616 ”Politikerna sitter i en rävsax” / 
100617 ”Ja till vindkraftpark i Moskogen efter maratondebatt” / 
100622 ”Bon för rovfåglar kända – men hur?” / 
100622 ”Planerna för vindkraft i Moskogen presenteras” / 
100702 ”Oansvarigt, Maggi” / 
100730 ”Vindkraft eller inte i Åre kommun?” – 
100914 ”Vem jobbar den lokale politikern för?” – 
100918 ”Vindkraftplan överklagas av boende” – 
100927 ”Vindkraft ett slöseri med våra pengar och vår natur” – 
101015 ”Överklagar översiktsplan för vindkraft” / 
101025 ”Frågan om vindkraft i Moskogen fäller förhandlingar i Åre” / 
101026 ”Politiker svajar om vindkraften” / 
101028 ”Inget bra örnår i år heller” / 
101028 ”Familjen Persson släpper makten”/ 
101029 ”Ingen vindkraft i Moskogen” / 
101029 ”Hemlighetsmakeri inför presskonferens” / 
101030 ”Nu ska värsta motståndarna samarbeta” / 
101030 ”-Det är en nackdel att vara stark och kvinna”/ 
101030 ”Ledare: Väl många kommunalråd” / 
101104 ”Surt sa räven…” / 
101109 ”Inget klokt beslut att säga nej till vindkraft i Åre kommun”+ 
101122 ”Sihvonen (S) vill ha folkomröstning om Moskogen” / 
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101229 ”Moskogen ännu aktuellt för JP Vind” + 
110225 ”Nej till folkomröstning” / 
110317 ”Ingen folkomröstning om vindkraften – ännu” / 
110511 Vindsnurrorna i Moskogen får lampor som bara tänds när flygplan passerar” / 
110530 ”Kommunen gjorde inte fel om vindkraft” / 
110607 ”Vindkraft i Moskogen driver kommunens utveckling” + 
110908 ”Motvind för vindkraftsprojekt i Moskogen” / 
111021 ”Vi företagare bejakar vindkraft i Moskogen” + 
111112 ”JP Vind optimister trots politisk motvind” / 
111122 ”JP Vinds vd: ”Vi har förstått att det fanns ett penningbehov” + 
111122 ”De frågade om 20 miljoner kan få oss att ändra oss” – 
111124 ”Bygdepeng från vindkraft är en möjlighet, ingen muta” + 
111128 ”JP Vind undviker frågor och döljer fakta” – 
111128 ”Fel vägval kring bygdepengen” / 
111130 ”Replik: Ogrundad oro bakom stoppad vindkraft i Åre” + 
111130 ”Respektlöst, JP Vind” – 
120223 ”C väljer makten före miljön” +  
120303 ”MP:s politiska spelande kring uranet” + 
120313 ”Vindkraften i länet väntas ge 1600 årsjobb” / 
120405 ”Säg ja till JP Vinds planer för Moskogen” + 
120410 ”Maud Olofsson föreslås som ny styrelseledamot i Diös” / 
120621 ”Det diskuterades på fullmäktige” / 
121020 ”Sälj inte ut vinden och utsikten för billigt” – 
121025 ”Vindkraften ger jobb, tillväxt och miljönytta” + 
130124 ”Här är dagsläget för vindkraften” / 
130125 ”Åre kommun stoppar bygget i Moskogen” / 
130213 ”Vi behöver ingen el från Moskogen” – 
130215 ”Säg ja till vindkraft i Moskogen” + 
130222 ”Tänk om det är så att ni har fel om vindkraften” – 
130226 ”Håll fast vid beslutet om vindkraft i Moskogen” + 
130227 ”Man brydde sig inte om vad medborgarna tyckte” – 
130227 ”Åre kommun litar inte på inventeringar” – 
130227 ”Kommunen orolig för att Åreturismen störs av vindkraftpark” – 
130228 ”Åre kommun behöver inte kortsiktiga vindkraftsrallare” – 
130301 ”Med vindkraften når vi miljömålen” + 
130301 ”Åreskutan utmärkt plats för några vindsnurror” + 
130301 ”Förstör inte Moskogen med vindkraft” – 
130302 ”Håll löftet om Moskogen!” – 
130304 ”Därför blir det nej till vindkraft i Moskogen” / 
130304 ”Utmärkta förutsättningar för vindkraft i Moskogen” + 
130304 ”JP Vind: ”Vi känner att vi har gjort allt vi kan”” / 
130304 ”Västjämtlands väl: ”Motståndet är lika starkt idag”” – 
130305 ”Vindkraftsansäkan slängs i papperskorgen” / 
(Avstyrkan 130305) 
130306 ”Fortsatt vindkraftslöst i Åre triumf för Västjämtlands Väl”/ 
130306 ”ÖPTV: Moskogen är inte avslutat” + 
130306 ”Vindkraften maximalt felplacerad i Norrland” – 
130309 ”Ska ni säga förlåt till barnbarnen?” + 
130309 ”Pensioner, där har vi något som är väldigt krångligt” / 
130312 ”Så vill vi styra Åre kommun” + 
130402 ”Stopp för vindsnurreplaner i Moskogen” / 
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131224 ”Tävla och vinn böcker” /  
140110 ”Ansöker igen om vindkraft i Moskogen” / 
140110 ”God morgon!” / 
140110 ”Hoppas att motståndet är fortsatt starkt” / 
140117 ”Mer vindkraft höjer elpriset” – 
 
Till och med avstyrkan:  
Positiva: 16 st. 
Negativa: 27 st.  
Neutrala: 45 st.   
 
Efter avstyrkan: 
Positiva: 3 st. 
Negativa: 2 st. 
Neutrala: 7 st. 
Totalt: 12 st. 
Totalt antal träffar: 100 st. 
 
Moskogen LT: 
081219 ”Middagsfjället fredas från utbyggnad av vindkraft” / 
090723 ”Person Invest satsar på vind före fastigheter” / 
091016 ”Här kan Åres vindkraftverk byggas” / 
091107 ”Det är dags att satsa på vindkraft västerut” – 
091113 ”Moskogen utanför Järpen – här ska vindkraften prövas på ett helt nytt sätt” / 
091114 ”JP Vind fick bottenbetyg av Undersåkersbor” – 
091126 ”Vindkraftsplanen ingen partsinlaga” + 
091204 ”Märkligt om kärnkraft” – 
100112 ”Vindkraft värdelös när den behövs” – 
100113 ”Hushållningssällskapet: Åre tackar nej till miljoner” / 
100120 ”Mats Svensson anklagas för dubbla roller i vindkraftsfrågan” / 
100120 ”Oredovisade skador av vindkraft” / 
100304 ”Upprörda känslor över tomma vindkraftslöften” – 
100304 ”Dagens kommunstyrelsemöte kan bli en rysare” / 
100305 ”Kommunen antog vindkraftsplan” / 
100310 ”Vindpark rymdes inte i Moskogen” / 
100310 ”Westermark: Riksintressekartorna måste göras om” / 
100311 ”Bybor starkt kritiska till Åre kommuns agerande i Moskogen” / 
100316 ”Våga säga nej till storskalig vindkraft” – 
100316 ”Vilka turister söker sig till vindsnurror?” – 
100323 ”Erbjuder nytt parti för missnöjda Årebor” / 
100519 ”Krav från turismföretag: konsekvensutred Moskogen” – 
100603 ”-Vindkraftplanen är urusel” / 
100605 ”Åres kommunstyrelse antog vindkraftplanen” – 
100608 ”Redovisa vindkraftens alla konsekvenser” – 
100613 ”Risk för vindbeslut på felaktiga grunder” – 
100615 ”Olle Olovsson: Jag vacklar inte alls” – 
100615 ”JP Vind tillbakavisar miljöbrottsanklagelse” / 
100616 ”Åres politiker är beredda att offra livskvaliteten” – 
100616 ”Redovisa vindpengarna” – 
100616 ”Rysare om vindkraftplanen” / 
100616 ”Turister kan välja bort vindkraften” – 



  
 

XIV 

100616 ”Många frågetecken kring påstådda örnfakta i Moskogen” / 
100623 ”JP Vind förbereder Moskogenansökan” / 
100706 ”Maggi Mikaelson vilseleder” / 
100922 ”Hellstrand: VV:s framgång en ren missnöjesyttring” / 
100925 ”JP Vinds Moskogensnurror har blivit högre” – 
101015 ”Åre kommun: Överklagan av vindkraftplanen bygger på missförstånd” / 
101028 ”Förhandlingar om makten i Åre drar ut på tiden” / 
101030 ”Utökad allians räddade Hellstrand kvar” / 
101030 ”VV tar plats i maktens korridorer” / 
101104 ”JP Vind beklagar Åre kommuns vändning i Moskogenfrågan” + 
101105 ”Surt sa räven…” / 
101111 ”Sätherberg om förhandlingarna: ”VV ställde inga krav, det var bara 
utfrågning”” + 
101111 ”Kjellström: ”Vi kom aldrig så långt”” / 
101122 ”Åre går emot riksintressen” + 
101122 ”S vill ha folkomröstning om vindkraft” / 
101125 ”Fel om vindkraft på Middagsfjället” + 
110108 ”Håll ihop om vindkraftpark på Moskogen” – 
110223 ”Ingen folkomröstning om vindkraft i Moskogen” / 
110308 ”Andreas: Populär mångsysslare med slagfärdig humor” / 
110309 ”Katrin: Ger inga predikningar och ogillar floskler” / 
110316 ”Het vindkraftdebatt i Åres fullmäktige – igen” / 
110317 ”Många möjligheter med vindkraft i Moskogen” + 
110908 ”Ansöker om 50 vindkraftverk i Moskogen” / 
111024 ”Företagare vill ha vindkraft i Moskogen” + 
111124 ”Förvirrat om bygdepeng och mutor” + 
111128 ”Var är analysen som JP Vind lovat ta fram?” – 
111130 ”Ogrundad oro bakom vindstopp” + 
120213 ”Miljöpartiet säger ja till Moskogen” + 
120307 ”(MP)-kritik trots samsyn” + 
120405 ”Obegripligt vindnej i Åre” + 
120417 ”Säg ja till våra planer för Middagsfjället” / 
120502 ”Smulor för skövlingen i naturen” – 
120831 ”Övertygad om att området är rätt för vindkraft” + 
121019 ”Markägarna skär guld på vindkraften” – 
121025 ”Vindkraft i Moskogen ger jobb och miljönytta” + 
121106 ”Leif Nords svåraste uppgift – lösa skolproblemen / 
130213 ”Vi har inte råd att neka vindkraft i Åre” + 
130214 ”Turism eller vindkraft?” – 
130222 ”Är vinden Åres framtid? – 
130223 ”Tjurar mot vinden” + 
130226 ”Besviken över vindbeslut” – 
130304 ”Vindkraft i Moskogen utvecklar Åre” + 
130304 ”Stoppa vindparken!” – 
130304 ”Använd vetot i Moskogen” – 
130304 ”Årepolitikerna säger nej till Moskogen / 
130305 ”Fullmäktige sade nej till Moskogen” / 
(Avstyrkan 130305) 
130309 ”Ovälkommet vindkraftsbeslut” + 
130314 ”Moskogen kan ge 1000 jobb” + 
130402 ”Avslag för JP Vind i Moskogen” / 



  
 

XV 

130227 ”Ingen orsak till vindkraftoro i Åre” + 
140123 ”Vindkraft dyr affär på sikt” – 
 
Till och med avstyrkan:  
Positiva: 17 st. 
Negativa: 25 st. 
Neutrala: 36 st. 
 
Efter avstyrkan: 
Positiva: 3 st. 
Negativa: 1 st. 
Neutrala: 1 st. 
Totalt antal träffar: 83 st. 
 
Mullberget ÖP: 
091010 ”Nya vindsnurror planeras i Berg” / 
100623 ”Mastigt jobb på höjden” / 
110519 ”Åtta områden intressanta för vindkraft” / 
110614 ”Berg väntas ge klartecken för vindkraft” / 
110621 ”Kommunfullmäktige tillstyrkte vindkraftspark” / 
(Tillstånd 110701) 
111017 ”Klartecken för vindkraft” / 
120307 ”Klartecken för ny luftledning” / 
120808 ”3,6 mil lång kabel ska koppla ihop kraftverken” / 
120820 ”Stora vindkraftsparken ska stå klar nästa år” / 
120821 ”Vindkraftsparken ger miljoner till bygden” + 
121201 ”Vindkraften ett lyft för Rätansbygden”+ 
130124 ”Här är dagsläget för vindkraften” / 
130424 ”Fastighetsbolag gick nästan 50 miljoner back” / 
130624 ”Ersättning från vindkraft utbetald till utveckling” + 
131107 ”Här ska 50 000 hushåll försörjas med el” / 
140424 ”Flera gräsbränder runt om i länet” / 
140506 ”Vindkraftparken byggs mitt i ett revir” – 
 
Mullbergs ÖP: 
(Tillstånd 110701) 
120313 ”Vindkraften i länet väntas ge 1600 årsjobb” / 
 
Mullberget + Mullbergs:  
Till och med tillstånd: 
Positiva: 0 st. 
Negativa: 0 st. 
Neutrala: 5 st. 
 
Efter tillstånd 
Positiva: 3 st.  
Negativa: 1st.  
Neutrala: 9 st.  
Totalt antal träffar: 18 st. 
 
Mullberget LT:  
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110622 ”Grönt ljus för ny vindkraftpark” / 
(Tillstånd 110701) 
110721 ”Stora vindkraftspengar till hela bygden” + 
110815 ”Vindkraftsavtal ger miljoner till Rätan” + 
111017 ”Klartecken för två vindprojekt” / 
111108 ”Det här vill Rätansborna prioritera” / 
120307 ”Klart för ny kraftledning” / 
120313 ”Inom åtta år har länet byggt ut 700 nya vindkraftverk” / 
120726 ”Ytterligare vindkraft prövas” / 
120820 ”Jämtkraft i ny miljardaffär” / 
121206 ”Vindkraften kommer att märkas i din plånbok” + 
130608 ”Vindkraftspengarna rullar in i Rätan” / 
131006 ”Kostnad: 1,2 miljarder kronor” + 
131014 ”Elever får lära sig om vindkraft” / 
 
Mullbergs LT: 
0 st. 
 
Mullberget + Mullbergs i LT: 
Till och med tillstånd: 
Positiva: 0 
Negativa: 0 
Neutrala: 1 
 
Efter tillstånd: 
Positiva: 4 st. 
Negativa: 0 st. 
Neutrala: 8 st. 
Totalt antal träffar: 13 st. 
 
Högberget ÖP: 
120104 ”Eon vill bygga vindkraftpark i Rätan” / 
120126 ”Försvaret säger ok till vindkraft” / 
120313 ”Vindkraften i länet väntas ge 1600 årsjobb” / 
130124 ”Här är dagsläget för vindkraften” / 
130226 ”Då säger Berg sitt” / 
130531”Vindkraft på Högberget godkäns” / 
130612 ”Nej till vindkraftspark på Högberget” / 
130625 ”Besked om vindkraftspark dröjer” / 
130917 ”Ingen öppning om ny vindkraftspark” / 
130924 ”Vindkraftspark i Rätan stoppas” / 
(Avstyrkan 130924) 
 
Till och med avstyrkan: 
Positiva: 0 st. 
Negativa: 0 st. 
Neutrala: 9 st. 
 
Efter avstyrkan:  
Positiva: 0 st. 
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Negativa: 0 st. 
Neutrala: 0 st. 
Totalt antal träffar: 9 st. 
 
Högberget LT: 
110805 ”Nej till vindkraft på Högberget” – 
120104 ”Ett steg närmare vindkraft på Högberget” / 
130226 ”Inget beslut om vindkraftpark” / 
130611 ”Berg sätter hårt mot hårt” – 
130625 ”Bergspolitikerna ger Eon ännu en chans” / 
130922 ””Tangerar kriterierna för mutbrott”” / 
(Avstyrkan 130924) 
130925 ”Nej till vindkraftspark vid Högberget” / 
131002 ”Ändrade planer för handelsplats” / 
 
Till och med avstyrkan: 
Positiva: 0 st. 
Negativa: 2 st. 
Neutrala: 4 st. 
 
Efter avstyrkan: 
Positiva: 0 st. 
Negativa: 0 st. 
Neutrala: 2 st. 
Totalt antal träffar: 8 st. 
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Bilaga G 
 
Tabell 1. Yttranden från allmänheten, Moskogen. 
Yttrandedatum Ställningstagande Nyckelord 
091113 (uppdaterad 
version av 091103) 

Negativ  Bristande kommunikation, 
elledning 

091117 Negativ Bristande kommunikation, 
elledning 

091117 Negativ Bristande kommunikation 
091118 Negativ Visuellt, elledning 
091119 Neutral Bristande kommunikation 
091119 Neutral Bristande kommunikation, 

elledning 
091120 Negativ Turism, markanvändning, 

elledning 
091120 Neutral Bristande kommunikation, 

elledning, visuellt 
091123 Neutral Bristande kommunikation, 

elledning, rennäring 
091123 Negativ Bristande kommunikation, 

natur- & kultur, turism, 
rennäring 

091123 Neutral Visuellt 
091124 Neutral  Bristande kommunikation 
091125 Negativ Bristande kommunikation, 

elledning 
091126 Negativ Elledning, natur- & kultur, 

friluftsliv 
100820 Neutral Bristande kommunikation 
100824 Neural Bristande kommunikation, 

ekonomi, visuellt 
100914 Neutral Elledning 
100923 Negativ Visuellt, turism 
100923 Negativ Bristande kommunikation 
101001 Neutral Bristande kommunikation, 

visuellt, turism 
101003 Neutral Visuellt 
101006 Negativ Bristande kommunikation, 

turism, vindkraft generellt 
101006 Negativ Visuellt, elledning 
101006 Neutral Natur- & kultur 
101006 Neutral Visuellt 
101007 Neutral Friluftsliv 
101007 Neutral Bristande kommunikation 
101007 Negativ Bristande kommunikation 
101008 Neutral Visuellt, ekonomi, turism 
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Tabell 2. Yttranden från allmänheten, Högberget. 
Yttrandedatum Ställningstagande Nyckelord 
110728 Negativ Ekonomi 
110917 Positiv Ekonomi 
110921 Negativ Friluftsliv 
 
 
 
 
Tabell 3. Yttranden från allmänheten, Mullbergs. 
Yttrandedatum Ställningstagande Nyckelord 
100501 Positiv Ekonomi 
100503 Positiv Vindkraft generellt, 

ekonomi 
100506 Positiv - 
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