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Sammanfattning 

Vindkraften på Åland, som är ett litet ösamhälle med viss rätt att stifta egna lagar, befinner 

sig i ett expansionsskede. Vindkraft kan dock lätt komma i konflikt med andra intressen 

eftersom den är så synlig i landskapsbilden, låter och ger upphov till skuggor och reflexer. 

Ett sätt att hantera dessa konflikter är att planera markanvändningen. På Åland finns ingen 

övergripande planering, men denna undersökning visar att lagstiftningen erbjuder sådana 

möjligheter. En god planering är även en av förutsättningarna för hållbar utveckling. 

Planeringen kan mildra olika typer av konflikter och öka acceptansen för vindkraft genom att 

jämka mellan olika intressen och se till att alla blir delaktiga. Det som ändå saknas i 

planeringen är skydd för icke antropocentriska värden. 

Vindkraft, Åland, planering, hållbar utveckling, konflikter, acceptans 

 

Abstract 

Wind power at the Åland Islands, which is a small community of islands with some 

legislational rights, is in a period of expansion. However, wind power easily gets in conflict 

with other interests because it is so visible in the landscape scenery, makes sound and creates 

shadows and reflexes. One way of dealing with these conflicts is by planning of the land use. 

At the Åland Islands there is not any overall planning, but this study shows that the 

legislation do offer such opportunities. A good planning is also one of the conditions for 

sustainable development. The planning can soften different types of conflicts and increase 

the acceptance for wind power by bringing different interests into line with each other. What 

is still missing in the planning is protection of non anthropocentric values. 

Wind power, Åland Islands, planning, sustainable development, conflicts, acceptance 
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På Åland finns idag 22 vindkraftverk. Långt framskridna planer finns på ytterligare 

anläggningar. De planerade anläggningarna består av verk som till effekt och storlek är större 

än de flesta som redan etablerats. De planerade anläggningarna är alla placerade i 

skärgårdsmiljö. De omfattar grupper om sex till uppemot 40 verk, till skillnad mot de redan 

etablerade som står enskilt eller i grupper om högst sex verk. Antalet andelsägare i Ålands 

vindenergiandelslag, 1300 personer (ÅVA, 2010), samt det blygsamma resultat man får då 

man söker artiklar om ämnet i lokaltidningarna pekar på att acceptansen bland allmänheten 

för vindkraft på Åland hittills varit relativt stor och konflikterna relativt få. Men om 

etableringarna blir fler, ändrar karaktär eller ökar i omfattning kan risken öka för konflikter 

mellan vindkraften och andra intressen. 

Ålands teknologicentrum publicerade 1999 på uppdrag av Ålands landskapsstyrelse (som 

landskapsregeringen kallades då) ”Kartläggning över lämpliga platser för större 

vindkraftsetablering (3-10 MW/plats) i landskapet”. Där listar man sex olika platser på Åland 

såsom lämpliga för vindkraft i lite större skala på basen av utförda vindmätningar och de 

förslag man fått från de tio kommuner som svarat på en utskickad enkät. (ÅTC, 1999) Utöver 

detta har myndigheterna inte utfört någon form av övergripande planering av vindkraften på 

Åland. Den åländska regeringen, landskapsregeringen, har ansvaret för att en sådan planering 

görs. Men Åland består av 15 kommuner och en stad som alla har planeringsmonopol på sitt 

territorium. Dessutom är den åländska marken till övervägande del privatägd. 

Arbetet med fysisk planering på Åland har hittills inte varit lika omfattande som i 

angränsande regioner i Sverige och övriga Finland (Glesbygdsverket, 2001). Åland är 

emellertid, genom sin landskapsregering, en av undertecknarna av den Europeiska 

landskapskonventionen. Där förbinder varje part sig bl.a. att fastlägga och genomföra en 

landskapspolitik som fokuserar på skydd, förvaltning och planering av landskap samt att 

införa förfaranden för medverkan från allmänhet, lokala myndigheter och andra parter med 

intresse för att utforma och genomföra ovan nämnda landskapspolitik. (Alexandersson, 2005) 

Den europeiska landskapskonventionen nämns även av landskapsregeringens egen tjänsteman 

på museibyrån i den inventering av fornlämningar och kulturmiljöer han gjort på uppdrag av 

Ålands elandelslag, ÅEA. Inventeringen är tänkt att ingå i en framtida MKB och gäller 

området sydväst om Jomala, se figur 2, där ÅEA planerar en vindkraftsetablering: ”Ur rent 

antikvarisk synpunkt föreligger inga hinder att anlägga vindkraftverk på de aktuella öarna och 

skären förutsatt att man undviker att skada de fornlämningar som påträffats där. Området och 

dess landskapsbild är dock av betydande historiskt intresse mot bakgrund av att det under 

tidigare århundraden haft så stor betydelse som inseglingsområde till Marsundsfarleden och 

närliggande farleder, hamnar och lotsplatser. Planerna på anläggandet av en vindkraftspark 

där aktualiserar på nytt det faktum att landskapet saknar övergripande planering för vilka 

delar av Åland som skulle kunna lämpa sig för vindkraftsetablering och vilka delar som är 

mindre lämpliga för detta. I och med att Ålands lagting nyligen godkänt den europeiska 

landskapskonventionen borde också frågan om bevarandet av våra mest karakteristiska och 

ofta känsligaste landskapsbilder hamna i fokus. Landskapskvaliteten och landskapets 

mångfald är en gemensam resurs som bör tas tillvara på ett hållbart sätt. Särskilt för turismens 

konkurrenskraft är det viktigt att landskapet är vackert, särpräglat och attraktivt 

kulturhistoriskt sett.” (Andersson, 2006) 

Det finns alltså inga områden på Åland som av någon myndighet pekats ut såsom särskilt 

lämpliga för vindkraftsetablering. Däremot publicerade landskapsregeringens dåvarande 

naturvårdsintendent för åtta år sedan tre kartlagda områden kallade "Områden i Ålands ytter- 

och mellanskärgårdar där natur- och kulturvärdena år 2002 är omistliga från lokal och 
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internationell synpunkt". Naturvårdsintendenten menade att dessa områden fortfarande var 

relativt opåverkade av sjöfartsfarleder, kommunikationsinstallationer och vindkraftverk, och 

att detta unika ekosystem därför borde bevaras i orört skick till framtiden. Nya 

farledsdragningar eller uppförande av vindkraftverk eller liknande skulle ur 

naturvårdssynpunkt vara helt uteslutna i dessa områden. Exakt vilken tyngd detta dokument 

har idag vet författaren till denna uppsats inte, men troligen inte så stor eftersom författaren 

till den insändare där dokumentet nämns föreslår att något slags skydd inrättas för områdena. 

(Stjernberg, 2009)  

Risken för att fåglar ska kollidera med vindkraftverk bedöms vara liten i jämförelse med 

risken att de kolliderar med kraftledningar, kommunikationsmaster eller höga byggnader 

förutom då det gäller fåglarnas speciella flyttstråk. Dagrovfåglar är bland de mest 

kollisionsutsatta arterna. (Miljöministeriet, 2005) Världsnaturfonden WWF i Finland har 

publicerat ”Anvisningar för hur havsörnen bör beaktas vid planering av vindkraftverk”. Man 

menar att bl.a. havsörnens viktigaste ungproduktionsområden, se kartan i figur 1, ej lämpar 

sig för uppförande av vindmöllor med beaktande av havsörnsskyddet och därför ska uteslutas 

vid planering av vindkraft. Enligt WWF är ungfåglarnas rörelser i många månader efter att de 

lämnat boet koncentrerade till ett område med en radie på ca två kilometer från boet, och 

under denna period är de särskilt utsatta för kollisionsrisker. De modeller som tillämpats för 

att bedöma olika fågelarters risk för att kollidera med vindmöllor är inte tillämpliga för 

havsörn. (WWF Finland, 2010) WWF har naturligtvis inte något formellt inflytande över 

planering, tillståndsgivande eller lagstiftning på Åland men anvisningarna de publicerat visar 

på ett område som kan bli föremål för konflikt. 

 

Figur 1. Havsörnens viktigaste ungproduktionsområden i Finland. (WWF Finland, 2010) 
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Nederländernas hittills största vindkraftssatsning, 278 planerade strandnära MW i sjön 

Wadden, gick i stöpet sedan myndigheterna inte tagit tillräcklig hänsyn till olika allmänna 

organisationer som värnar om landskapet. Myndigheterna hyste den vanligt förekommande 

uppfattningen att vindkraft som inte står på land lättare kan accepteras av lokalbefolkning och 

andra. Detta stämmer nödvändigtvis inte, särskilt inte då etableringen ligger så nära land som 

denna skulle gjort. Vindkraftverken i sjön Wadden skulle ha varit högst synliga i ett ikoniskt 

landskap. Inom området finns platser där de flesta skulle ha accepterat en vindkraftsetablering 

men istället för att ta reda på dessa tog myndigheterna ett teknokratiskt, toppstyrt beslut som 

genererade så stort motstånd bland allmänheten att hela projektet till slut måste läggas ned. 

(Wolsink, 2010) 

 

Syfte och mål 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för möjligheterna vid en övergripande planering av 

vindkraften på Åland med dess speciella förhållanden vad gäller lagstiftning och struktur. 

Härmed avses både möjligheterna till att utarbeta och genomföra en övergripande planering, 

men även möjligheterna en övergripande planering kan medföra genom att exempelvis 

förebygga och mildra konflikter samt bidra till en hållbar utveckling.  

 

Målet med denna uppsats är att besvara följande frågeställningar:  

 Finns det ett stort tryck på Åland för vindkraftsetablering? 

 Hur ser tillståndsförfarandet för vindkraft på Åland ut idag?  

 Vilka förutsättningar finns det för en övergripande planering av vindkraften på Åland 

med avseende på lagstiftning, politiska målsättningar och politisk ambition respektive 

aktuellt planerings arbete i kommunerna? 

 Hur skulle en bra (i betydelsen hållbar) övergripande planering av vindkraften kunna 

genomföras på Åland? 

 

Metod 

Metoderna som används är litteraturstudier, bl.a. olika artiklar från databasen Science Direct, 

studier av relevanta Internet källor samt intervjuer med sakkunniga. En översikt av nuläget i 

kommunerna görs avseende planering av vindkraft genom utskick av frågeformulär. 

Landskapsregeringens ambitioner gällande planering av vindkraft undersöks genom studier 

och tolkningar av olika officiella dokument såsom strategier och handlingsprogram. 
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Resultat 

 

Åland, självstyrelsen och hembygdsrätten 

 Åland är en del av republiken Finland men åtnjuter en ganska betydande grad av självstyrelse 

och har således delvis egen lagstiftning. Eftersom de speciella åländska förhållandena har 

betydelse för denna undersökning förklaras de i sammanfattad form nedan.  

För närvarande omfattar självstyrelsen bl.a. undervisning och kultur, hälso- och sjukvård, 

miljö, intern trafik, polisväsendet, postväsendet, radio och television, näringslivets främjande 

samt kommunalförvaltning. Till de finländska riksmyndigheternas ansvarsområden hör t.ex. 

tullväsendet, domstolarna, större delen av civil- och straffrätten samt utrikesförvaltningen. 

Ålands i allmänna val framröstade lagstiftande parlament, lagtinget, tillsätter den åländska 

regeringen som kallas landskapsregeringen. (Ålands landskapsregering, 2007b) 

Enligt den s.k. jordförvärvslagen krävs det att man har åländsk hembygdsrätt för att man ska 

ha rätt att äga fast egendom på Åland. Hembygdsrätt krävs även för rösträtt och valbarhet i 

lagtinget samt för rätt att bedriva näring. Man får hembygdsrätt när man föds på Åland och 

någondera föräldern har hembygdsrätt. Som inflyttad kan man ansöka om hembygdsrätt efter 

att ha bott på Åland i fem år om man har tillfredsställande kunskaper i svenska och är finsk 

medborgare. Är man bosatt utanför Åland i fem år förlorar man hembygdsrätten. (Ålands 

landskapsregering, 2007b) 

Åland består av 16 kommuner. Deras arealstorlek och invånarantal redovisas i tabellen nedan: 

 

Tabell 1. Areal (km
2
) och befolkning efter kommun 2009. (ÅSUB, 2009a) 

Kommun Total yta Andel vatten i kommunen (%) Befolkning 

 
Brändö 1648,5 93,4 518 
Eckerö 752,8 85,7 921 
Finström 172,5 28,5 2483 
Föglö 1869,1 92,8 576 
Geta 606,6 86,1 456 
Hammarland 1223,2 88,7 1440 
Jomala 687,1 79,3 3917 
Kumlinge 860,4 88,5 360 
Kökar 2165,1 97,1 262 
Lemland 965,4 88,3 1783 
Lumparland 87,1 58,4 387 
Saltvik 1166,8 87 1753 
Sottunga 342,5 91,8 115 
Sund 184,1 41,3 1031 
Vårdö 572,7 82,3 449 
Mariehamn 20,8 43,2 11005 
 
Hela Åland 13324,7 88,4 27456 
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Av Ålands drygt 13300 km
2
 är det alltså endast 11,6 % motsvarande 1552 km

2
 som utgörs av 

land. Åland som helhet har en positiv befolkningsstatistik men ökningen gäller Mariehamn 

och dess angränsande landsbygdskommuner. För de mer perifera landsbygdskommunerna, 

och i synnerhet för skärgårdskommunerna (utan fast vägförbindelse till centralorten) Brändö, 

Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö, är invånarantalet vikande. (ÅSUB, 2009a)  

Knappt 90 % av den åländska marken är i privat ägo, ca 10 % ägs av landskapet, 

kommunerna, staten, församlingarna och andra stiftelser eller samfälligheter, medan bolag 

äger de resterande enstaka procenten (personlig kommunikation, K. Häggblom 2010-05-10). 

 

Utbyggnadsmål för vindkraften 

Att utnyttja vindkraftverk för att producera elenergi har blivit allt mer vanligt förekommande 

under senare år. Orsakerna till detta är flera; klimatförändringen har uppmärksammats som ett 

potentiellt enormt miljöproblem och ökat ansträngningarna att minska koldioxidutsläppen, 

tillgången på olja minskar i takt med stigande priser vilket gör att man försöker finna 

alternativ etc. Elenergi som produceras med vindkraft orsakar inga utsläpp och den är en 

lokal, förnyelsebar resurs. De rörliga kostnaderna är låga liksom de specifika 

byggkostnaderna, och vindkraftverk kan rivas utan betydande miljöpåverkan. (Henriksson och 

Frände, 2008) 

Vindkraften kan också skapa sysselsättning på landsbygden och ge inkomstmöjligheter i 

glesbygd där sådana är sällsynta. Men vindkraftverken är stora och måste placeras öppet för 

att fungera optimalt. De påverkar landskapet även på stora avstånd och de kan ha negativ 

påverkan på natur-, kultur- och fritidsvärden. (Alexandersson, 2005) Dessutom bidrar de 

roterande bladen till att vindkraftverk drar uppmärksamheten till sig. 

I Sverige har riksdagen satt upp en planeringsram som innebär 30 TWh el från vindkraft år 

2020. Ett sådant nationellt planeringsmål ger kommunerna besked om hur mycket vindkraft 

de förväntas kunna hantera i sin fysiska planering. Den svenska Energimyndigheten har tagit 

fram riksintresseområden för vindbruk. Det innebär att Energimyndigheten anser dessa 

områden vara särskilt lämpade för elproduktion från vindkraft baserat på bl.a. medelvinden i 

området. Länsstyrelserna ska se till att kommunerna tar hänsyn till de utpekade 

riksintresseområdena för vindbruk i sin översiktsplanering. Vid en eventuell 

tillståndsprövning vägs riksintresset för vindbruk mot andra befintliga riksintressen för t.ex. 

naturvård, kulturminnesvård eller luftfart. (Energimyndigheten, 2010) 

I Finland var målet 500 MW
1
 installerad effekt från vindkraft 2010 (Henriksson och Frände, 

2008). Med facit i hand kan man konstatera att det målet inte uppnåtts, år 2008 fanns 142 MW 

installerat (Stenberg, 2010). Enligt Finlands nya mål ska vindkraften stå för 6 % av den 

förbrukade elenergin år 2020 (år 2009 utgjorde den 0,3 %). För att uppnå detta beräknar man 

att det kommer att behövas 2000 MW landbaserad och 400 MW havsbaserad vindkraft. 

(Välimäki, 2010) 

Finland har, motsvarande de svenska riksintresseområdena för vindbruk, beslutat om 

riksomfattande mål för områdesanvändning. I dessa mål förpliktas de finska motsvarigheterna 

till de svenska länsstyrelserna, landskapsförbunden, att reservera tillräckliga arealer för 

                                                           
1
 För att göra enkla överslagsberäkningar mellan märkeffekt och producerad energi kan man multiplicera 

märkeffekten med 2000, eller för riktigt bra lägen 2500, timmar per år. Hur stor den producerade energin faktiskt 

är under ett år beror naturligtvis på hur ofta det blåst och med vilken hastighet. (Henriksson och Frände)  
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vindkraft när de upprättar landskapsplaner. Landskapsplanerna är juridiskt bindande 

övergripande planer för landskapsanvändningen. (Miljöministeriet, 2010) 

På Åland finns som redan nämnts i inledningen 22 vindkraftverk. Av dessa står en grupp om 

sex stycken på mark ägd av landskapsregeringen medan alla övriga är placerade på privatägd 

mark (Personlig kommunikation, H. Lindqvist, 2010-05-11).  År 2008 producerade de 

tillsammans 62 GWh vilket motsvarade 23 % av det totala åländska elenergibehovet på 267 

GWh. Den största delen, nästan 70 % av elenergibehovet, importerades från Sverige och bara 

4 % från Finland. (ÅSUB, 2009a).   

När det gäller den fortsatta utbyggnaden av vindkraften finns inte något politiskt fastställt 

mål. I landskapsregeringens ”Klimatstrategi för Åland” anges att landskapsregeringens vision 

är att Åland i framtiden till 100 % ska producera elenergin utan koldioxidutsläpp, och sedan 

listas vindkraft som ett medel härför tillsammans med sol, biogas, biobränsle, vågkraft och 

bränsleceller. (Ålands landskapsregering, 2007a) 

Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA), som äger nio av de existerande vindkraftverken på 

Åland och sköter driften av samtliga, planerar för utbyggnader som skulle producera ca 200 % 

av Ålands årliga totala elenergibehov. Detta skall åstadkommas genom en grupp om sex 

vindkraftverk på västra Åland och en vindkraftspark på 35-40 verk i den östra skärgården. 

Detta förutsätter att en ny elanslutning till Finland med tillräcklig kapacitet anläggs. Skulle 

även anslutningen till Sverige bytas ut och få större kapacitet kan ÅVA tänka sig ytterligare 

utbyggnader av den åländska vindkraften. (Personlig kommunikation, H. Lindqvist, 2010-05-

11) 

Sedan några år tillbaka finns ytterligare en aktör med i leken. Ålands elandelslag (ÅEA) har 

haft som huvudsaklig verksamhet att sköta elnätet, distribuera och sälja el till sina nästan 

14000 anslutna förbrukare. Nu har man utvidgat verksamheten till att omfatta även produktion 

av el. Långt gångna planer finns på att uppföra två egna vindkraftsparker om vardera 6-14 

verk i Ålands södra skärgård. Om planerna förverkligas skulle ÅEA med dessa verk 

producera vindkraftsel motsvarande 30-55 % av Ålands totala behov. (ÅEA, 2010)  

De planerade etableringarna ligger sedan en tid tillbaka på is i väntan på beslut angående det 

finska systemet med inmatningstariffer för förnyelsebar energi. Detta system innebär att 

producenten får ett garantipris för vindkraftsel från nya vindkraftverk. Garantipriset ska 

betalas i tolv år och är, enligt förslag från Näringsministeriet, 105,30 €/MWh under de tre 

första åren och därefter 83,50 €/MWh. (Buchert, 2010) De åländska vindkraftentreprenörerna 

menar att tillgång till detta system är en förutsättning för att de nya etableringarna ska vara 

ekonomiskt genomförbara. Enligt bl.a. Finansministeriet hör denna fråga till den åländska 

behörigheten enligt självstyrelselagen och ska därför även finansieras av Åland självt. Enligt 

andra, däribland Justitieministeriet, handlar lagförslaget om inmatningstariffer om hur 

Finland, inklusive Åland, ska kunna uppfylla de klimatmål man satt upp gentemot EU. I 

förhållande till EU är det staten som har ansvaret. Därför placerar man frågan under statlig 

behörighet, och anser att staten borde förhandla med Åland om hur systemet ska genomföras 

där.  (Carlsson, 2010)  

I figuren nedan som visar en karta över Åland har författaren markerat den ungefärliga 

placeringen av befintliga vindkraftverk med stjärnor, samt den ungefärliga placeringen av de 

planerade nyetableringarna med moln. 
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Figur 2. Karta över befintliga respektive planerade vindkraftanläggningar på Åland. Bildkälla: Ålands landskapsregering 

Enligt den nya vindatlasen för Finland som blev färdig i slutet av 2009 finns de bästa 

vindförhållandena för vindkraft i Finland på Åland och i Finska viken (Arbets- och 

näringsministeriet, 2009). 

 

Planering och tillståndsförfarande för vindkraft i Sverige och Finland 

I Sverige har kommunerna planeringsmonopol. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan 

som är vägledande när det gäller mark- och vattenanvändning. Om en vindkraftsanläggning 

antas ha en betydande miljöpåverkan ska en detaljplan upprättas. Detaljplanen är juridiskt 

bindande och kostnaderna för att upprätta den ska betalas av den som vill exploatera området. 

(Henriksson och Frände, 2008) Hur tillståndsförfarandet ser ut är beroende av de planerade 

vindkraftverkens höjd, rotordiameter och antal. Ett ensamt s.k. miniverk med en totalhöjd på 

max 20 m och en rotorhöjd på max 3 m kan i regel byggas utan bygglov. För ett gårdsverk där 

totalhöjden är 20-50 m eller rotordiametern överstiger 3 m krävs ett bygglov från kommunen. 

En medelstor anläggning är ett vindkraftverk vars totalhöjd överstiger 50 m eller flera verk 

tillsammans. För en sådan krävs både bygglov och en anmälan enligt miljöbalken som också 

den prövas av kommunen. Slutligen definieras en stor anläggning som två eller flera verk med 

en totalhöjd över 150 m, eller sju eller flera verk med en totalhöjd över 120 m. En stor 

anläggning kräver kommunens tillstyrkan samt ett tillstånd enligt miljöbalken som prövas av 

länsstyrelsen. För att bygga vindkraftverk i vattenområden krävs förutom kommunens 

tillstyrkan även tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken. 

De tillstånden prövas normalt av miljödomstolen. (Vindlov, 2010) 
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I Finland gör kommunerna upp generalplaner enligt tidigare nämnda landskapsplaner, och vid 

behov även detaljplaner. (Henriksson och Frände, 2008) Om ett område anvisats som 

vindkraftsområde i en landskaps- eller generalplan behövs i allmänhet ingen detaljplanering 

utan tillståndsförfarandet är tillräckligt. Bygglov från kommunen krävs emellertid alltid. På 

områden som inte anvisats som vindkraftsområden kan ett avgörande om planeringsbehov 

enligt markanvändnings- och bygglagen krävas, och om området ifråga är ett strandområde 

krävs ett beslut om undantag från planeringsbehovet på strandområde som fattas av den 

regionala miljöcentralen. Vid byggande i vattendrag krävs tillstånd enligt vattenlagen som 

behandlas av miljötillståndsverket. Om bosättning finns i närheten behövs miljötillstånd enligt 

miljöskyddslagen från kommunens miljövårdsmyndighet. Betydande vindkraftsprojekt kräver 

en miljökonsekvensbedömning enligt MKB-lagen. I eller i närheten av Natura 2000-områden 

krävs en Natura-utvärdering enligt naturvårdslagen om projektet kan antas betydligt försämra 

de naturvärden som införlivandet av området i Natura 2000-området grundade sig på. 

(Miljöministeriet, 2005) 

 

Planering och tillståndsförfarande för vindkraft på Åland 
 

I en rapport som behandlar åretruntboende i skärgården skriver Glesbygdsverket i Sverige 

(2001) angående planering på Åland att: ”jämfört med t.ex. Sverige... är planeringssituationen 

inte särskilt utvecklad. Hembygdsrätten och dess olika konsekvenser i form av rättigheter och 

skyldigheter ligger också utanför planeringens landmärken. Regionplanekontoret lades ned för ett 

tiotal år sedan. Dess arbete hade mest inriktats på reservatsfrågor och naturskydd och sågs i 

princip som avslutat. Kommunerna skall upprätta kommunöversikter, men endast Mariehamn är 

klar med sin plan. Den allmänna inställningen i skärgården till planering, är enligt de 

personer vi mött, att ”var och en skall kunna använda sin mark efter eget tyckande””. 

 

Också i en rapport från det åländska projektet ”Kommunal beredskap att hantera 

planeringsfrågor” noterar man en bristande planeringsberedskap hos de åländska 

landskommunerna (situationen i Mariehamn var och är annorlunda). Trots att rapporten 

publicerades för 20 år sedan kan orsakerna man fann till detta då fortfarande vara giltiga i viss 

utsträckning och därför redovisas de här: 

 

- En snabb strukturomvandling som innebar nya arbetsuppgifter för förvaltning och 

förtroendevalda, t.ex. ökat ansvar för bostadsförsörjning, kultur- och 

fritidsverksamhet, utveckling av kommunal omsorg och infrastruktur, näringspolitik, 

fysisk planering.  

- Kommunernas litenhet gjorde det svårt att anställa sakkunniga i planeringsfrågor. 

Detta är numera delvis åtgärdat genom det områdesarkitektkontor där 

medlemskommunerna Jomala, Finström, Lemland, Geta och Lumparland kan få hjälp 

med planläggnings- och byggnadsfrågor (Jomala kommun, 2010). 

- De förtroendevalda hade personliga kopplingar till de beslut som skulle fattas. Detta 

gäller förstås i hög grad fortfarande. 

- Avsaknad av traditioner vad gäller politiskt ideologiskt arbete medförde ovana vid 

övergripande diskussioner. Enligt personalen på områdesarkitektkontoret har man, 

kanske p.g.a. de kärvare ekonomiska tiderna, på senare år återfallit till att ”hålla på 

sitt” efter några år av ökat intresse för övergripande diskussioner (personlig 

kommunikation, U. Koponen och Å. Mattsson, 2010-05-18).  

- Oförmåga att se kommunen som aktör i utvecklingsfrågor (ofta sågs 

landskapsregeringen som den som borde vara drivande).  
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- Ett motstånd mot myndighetsutövande, grundat i den sena övergången från ett 

småskaligt agrart självförsörjningssamhälle till ett med större samhälleligt ansvar. 

(Nyqvist, 1989) 

 

Förstås kan jordförvärvslagen sägas ha i någon utsträckning minskat planeringsbehovet 

eftersom marknaden för t.ex. sommarstugor varit så begränsad och därmed medfört ett 

likaledes begränsat intresse för markexploatering. Under senare år har dock diskussioner förts 

om huruvida jordförvärvslagen urholkats alltför mycket då den i vissa fall kan kringgås 

genom bildande av aktiebolag. 

 

På Åland krävs ett bygglov från kommunen vid uppförande av vindkraftverk som är avsett att 

betjäna fler än tre hushåll. Ett enskilt vindkraftverk eller en grupp med sammanlagd effekt 

större än 500 kW är miljögranskningspliktigt, och för ett enskilt vindkraftverk eller en grupp 

med sammanlagd effekt större än 5 MW krävs miljötillstånd. Både miljögranskning och 

miljötillstånd handhas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. En miljögranskning är ett 

intyg över att verksamhetens laglighet granskats av myndigheten. Ett miljötillstånd ger 

rättighet att utöva en viss verksamhet. I handläggningen av ett miljötillstånd ingår att berörda 

sakägare ges möjlighet att yttra sig, eventuellt begärande av olika utlåtanden, hörande av 

verksamhetsutövaren samt ofta att en inspektion företas på platsen. Miljötillståndet följs 

vanligtvis av ett antal tillståndsvillkor som syftar till att minimera verksamhetens negativa 

miljöpåverkan och som måste uppfyllas för att verksamheten ska få bedrivas. Ett 

miljötillstånd gäller oftast tills vidare men ska revideras efter ett visst antal år. 

Handläggningen av ett miljögranskningsärende liknar i princip den för ett 

miljötillståndsärende men är mindre omfattande. Om den planerade verksamheten kan antas 

leda till betydande miljöpåverkan kan myndigheten besluta att en 

miljökonsekvensbedömning, MKB, ska utföras. Enligt landskapsförordningen om MKB 

(86/2006) ska en MKB göras för byggande av vindkraftverk eller gruppstationer av 

vindkraftverk med en effekt på 3 MW eller mer. Den tillståndssökande är ansvarig för att 

uppgöra och bekosta MKB:n. Efter ett rådgivande möte med beslutande myndigheter hålls ett 

avgränsningssammanträde där man beslutar vilka alternativ och konsekvenser som ska tas upp 

i MKB:n. Mötet är öppet för alla som vill delta, ställa frågor och ge förslag. I en MKB 

redogörs bl.a. för miljöförhållandena hos de naturområden som kan påverkas väsentligt av 

verksamheten, vilka typer av miljöpåverkan som kan uppkomma vid olika alternativ 

beträffande tillvägagångssätt och lokalisering samt de åtgärder som planeras för att minska de 

negativa miljöeffekterna. Ett utkast till MKB kungörs så att allmänheten har möjlighet att 

komma med synpunkter. Den slutliga MKB:n används som beslutsunderlag då man prövar 

om verksamheten ska tillåtas eller inte. (ÅMHM, 2010)  

 

Det holländska strandade vindkraftsprojektet som omtalades i introduktionen omfattade 

naturligtvis även en MKB, men enligt holländsk lag är entreprenören skyldig att konsultera 

allmänheten först i ett senare skede av processen då de viktiga avgränsningsbesluten redan 

tagits. Att viktiga värden förbisågs som ett resultat av att avgörande samhälleliga intressenter 

inte tilläts delta i den tidiga planeringen, antas vara en starkt bidragande orsak till projektets 

misslyckande. (Wolsink, 2010) 
 
 

Kommunöversikterna 

 

Idag regleras det åländska planeringsarbetet av Plan- och bygglagen för landskapet Åland 

(PBL) ÅFS 2008:102 som togs i bruk 2008. Enligt denna är planläggning av mark- och 
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vattenanvändning, liksom i Sverige, en kommunal angelägenhet. Varje kommun ska ha en 

aktuell kommunöversikt som ska omfatta hela kommunen. Kommunöversikten är inte 

bindande men ”ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön 

samt ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden”. Kommunen 

ska när kommunöversikten tas fram planera så att möjlighet finns till samordning med andra 

kommuners planläggning. Det är kommunfullmäktige som antar kommunöversikten och 

ändringar av den. Minst vart femte år ska kommunöversikten ses över och vid behov 

uppdateras av fullmäktige. Landskapsregeringen ska sammanställa kommunöversikterna. 

Kommunöversiktens uppgift är att informera kommunens och landskapets invånare om hur 

kommunfullmäktige planerar den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Vidare ska en 

generalplan ange huvuddragen för markanvändningen i hela kommunen medan detaljplaner 

närmare anger hur ett begränsat område ska användas och bebyggas. (PBL, 2008) 

 

För att undersöka i vad mån kommunöversikterna används idag skickade jag några frågor till 

de 15 landsbygdskommunerna (se bilaga 1). Jag fick svar av sex stycken varav ingen hade en 

aktuell kommunöversikt. Orsakerna till detta anges vara att man prioriterat de juridiskt 

bindande planerna och bygglovshanteringen eller att man vill invänta utvecklingen i parallella 

frågor. Denna bild stämmer väl med uppfattningen man har på områdesarkitektkontoret: 

många kommuner vill inte skriva annat än det som är fastställt och juridiskt bindande i sina 

kommunöversikter eftersom man inte vill ”ge några falska förespeglingar”. När det gäller att 

fördela kommunernas begränsade resurser prioriteras de juridiskt bindande planerna. I den 

mån arbetet med kommunöversikter faktiskt har påbörjats har man startat i bykärnorna och då 

är det förstås bostads- och affärsområden som behandlas snarare än områden lämpliga för 

vindkraft. (Personlig kommunikation, U. Koponen och Å. Mattsson, 2010-05-18) 

 

De svenska kommunala översiktsplanerna upprättas enligt en process som består av fyra steg: 

aktualitetsprövning, samråd, utställning och antagande. Aktualitetsprövningen anger att 

fullmäktige minst en gång per mandatperiod ska ta ställning till om översiktplanen fortfarande 

är aktuell. Samråd innebär att man inför ett förslag till ändring i översiktsplanen ger möjlighet 

till samråd och dialog med t.ex. länsstyrelsen, andra kommuner, sammanslutningar och 

enskilda medborgare. Förslaget till översiktsplan ställs ut under två månader då den som vill 

kan lämna synpunkter på det. Inkomna synpunkter sammanställs. Översiktsplanen antas och 

distribueras till berörda myndigheter och kommuner. (Boverket, 2009) 

 

Särskilt steg två och tre, samråd och utställning, är viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv där 

man betonar hur viktigt det är att höra allas synpunkter. Detta skriver även 

landskapsregeringen i sin hållbarhetsredovisning: ”Tre saker bedöms som viktiga för att 

lyckas med hållbar utveckling. Medborgarna måste vara delaktiga, och varje individ ska förstå 

och ta eget ansvar för utvecklingen. Arbetet måste också vara sektorsövergripande, vilket 

innebär att samverkan måste ske mellan olika aktörer och på olika nivåer. Slutligen krävs ett 

medvetet ledarskap kring hållbar utveckling.” (Ålands landskapsregering, 2008) För de 

åländska kommunöversikterna föreligger inga krav på deltagande eller samråd med de 

enskilda medborgarna. Till exempel Sunds kommun har dock tillämpat samråd med 

kommuninvånarna i sitt påbörjade arbete med kommunöversikten (personlig kommunikation, 

U. Koponen och Å. Mattsson, 2010-05-18). 
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Landskapsregeringens rätt att fatta beslut om markanvändning 
 

Vilka lagliga möjligheter finns det då för landskapsregeringen att, i likhet med svenska och 

finska myndigheter, utpeka vissa områden såsom särskilt lämpade för vindkraft?  I PBL 11 § 

Beslut och rekommendationer om markanvändning för vissa samhällsfunktioner eller för visst 

ändamål ges landskapsregeringen rätt ”att vid behov fatta beslut om markanvändning för 

vissa viktiga samhällsfunktioner eller för vissa ändamål som är av stor betydelse för 

samhället. Beslut om markanvändning kan fattas för följande samhällsfunktioner eller 

ändamål: ... 2) energiproduktion och energiöverföring. … Vid planläggning eller vid beslut 

om användning av ett markområde ska kommunen följa de beslut som landskapsregeringen 

fattat. Beredningen av ärendena ska basera sig på en växelverkan mellan olika intressegrupper 

och berörda kommuner. Vid beredningen ska en konsekvensutredning enligt 5 § utföras.” 

Enligt 5 § ska vid utarbetande av plan där en MKB inte behöver upprättas ”planens påverkan 

på miljön och landskapsbilden, inklusive dess samhällsekonomiska, sociala och kulturella 

aspekter, redovisas som en del av planen”. (PBL, 2008) Detta innebär helt klart att 

landskapsregeringen kan fatta beslut om på vilka platser vindkraftverk ska placeras, men 

huruvida det också innebär att landskapsregeringen kan förbjuda att vindkraftverk byggs på 

vissa platser har författaren till denna uppsats inte lyckats få klarhet i. 

 

 

Landskapsregeringens ambition till övergripande planering 
 

Finns det en vilja hos landskapsregeringen att utföra en övergripande planering av 

vindkraften, och för den delen även planera för andra aspekter med liknande problematik? 

Hur ser man på kommunöversikterna som det skrivs om i lagen men som inte tycks åtnjuta 

någon större prioritet i det kommunala planeringsarbetet? I ”Åtgärdsprogram för Ålands  

kust-, yt- och grundvatten 2009-2015” står att det ”finns ett behov av en övergripande 

planering där markägare, verksamhetsutövare, kommuner och landskapsregeringen samverkar 

för att hitta långsiktigt hållbara lösningar.” (Ålands landskapsregering, 2009) 

 

Vidare kan man i ”Miljöhandlingsprogram för Åland 2005-2008”, som fortfarande finns med 

på listan över aktuella program och planer inom landskapsregeringen, läsa under rubriken 

”Markanvändning. Långsiktiga mål” att anläggningar och näringsverksamhet som påverkar 

(livs)miljön (i hög grad) ska placeras på de bästa platserna utgående från en hållbar 

utveckling. Under ”Åtgärder till och med år 2008” säger man att en översiktlig planering ska 

göras beträffande placeringen av anläggningar och näringsverksamhet som påverkar 

livsmiljön i hög grad. 

 

Under rubriken ”Miljölagstiftningen och andra styrmedel” informerar man om att 

byggnadslagen innehåller de för miljön viktiga bestämmelserna om byggnadslov och 

planering, och att kommunöversikter är viktiga beslut för en hållbar utveckling. 

Slutligen under rubriken ”Tillståndet i miljön”: ”Kommunerna har genom planmonopol ett 

stort ansvar för planeringen av bebyggelsen. Genom uppgörande av kommunöversikter har 

kommunerna möjlighet att precisera värden och definiera områden som på grund av sin natur, 

väntad bebyggelse, miljöolägenheter eller andra liknande omständigheter är i behov av 

planläggning.” (Ålands landskapsregering, 2005) 
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Orsaker till planering 

Är det så självklart att man behöver planera egentligen? Det kostar pengar och andra resurser i 

form av personal och tid så vad är det man har att vinna på att göra en övergripande planering 

av vindkraften? Olika tänkbara orsaker till varför man borde utföra en planering kommer att 

redogöras för här nedan. 

Man planerar för att kunna jämföra alternativa lägen mot varandra så att man finner de platser 

där man kan få ut så mycket som möjligt av vindkraften, d.v.s. de bästa möjliga 

vindförhållandena, till minsta möjliga negativa påverkan. För att detta ska vara fruktbart 

måste jämförelsen göras på ett tillräckligt stort geografiskt område. Inte bara alternativa lägen 

utan även alternativa utformningar beträffande antal verk, storlek, färgsättning och planering 

borde det vara möjligt att ta ställning till. (Alexandersson, 2005) 

Genom en övergripande planering av vindkraften på Åland undviker man att platser det talas 

om i stycket ovan, de sammantaget bästa alternativen, bebyggs eller börjar användas på något 

annat sätt som är oförenligt med vindkraft för att man ännu inte hade identifierat dem som de 

bästa alternativen. Och tvärtom så kan man undvika att platser som inte hör till de bästa 

sammantagna alternativen för vindkraft inte står till förfogande för annan lämplig utveckling 

eftersom man trodde att de hörde till de bästa. (Personlig kommunikation U. Koponen och Å. 

Mattsson, 2010-05-18) 

Man planerar även för att trygga att olika intressenters (markägare, bosatta, stugägare, 

turistföretagare, vindkraftsbolag, olika organisationer samt egentligen vem som helst som 

känner sig berörd) möjligheter att påverka samt för att försäkra sig om att bedömningen och 

utvärderingen av konsekvenserna är tillräckliga (Miljöministeriet, 2005). 

För att minimera påverkan på landskapsbilden bör man sträva efter tillräckliga avstånd mellan 

grupper eller enskilda verk. En koncentration av flera verk är alltså att föredra framför 

smågrupper eller enstaka verk här och där. Detta innebär även att markanvändningen är så 

effektiv som möjligt. För att intrång ska tillåtas i orörda värden borde det motiveras med 

avsevärd nytta. Detta betyder att inga mindre anläggningar ska tillåtas i större orörda områden 

utan endast sådana som kan motivera intrånget med produktion av en betydande mängd 

energi. (Bramme A. refererad i Alexandersson, 2005) Det senare resonemanget skulle 

emellertid innebära att inga områden över huvud taget någonsin skulle kunna skyddas för 

exploatering, utan vilka områden som helst skulle kunna exploateras bara exploateringen är 

tillräckligt omfattande, och detta låter motsägelsefullt i författarens öron. 

Tjänstemän vid landskapregeringens miljö- respektive byggnadsbyrå känner en viss oro för att 

uppförande av enskilda vindkraftverk med nya stödsystem ska bli ekonomiskt intressant för 

flera privatpersoner. På Åland är det tillåtet att med enbart bygglov uppföra ett enskilt 

vindkraftverk med märkeffekt upp till 500 kW. Det kan innebära en navhöjd på drygt 30 m 

och en rotordiameter på nästan lika mycket. Skulle det inkomma ansökningar om flera 

separata projekt inom samma område kan man, i avsaknad av en övergripande planering för 

vindkraft, bara granska dem enskilt var för sig men inte göra en bedömning av den 

sammanlagda miljöpåverkan. (Personlig kommunikation, M. Wennström 2010-05-07) Det är 

inte orimligt att angränsande vindkraftverk t.o.m. kan användas som argument för ytterligare 

etableringar: ”om han beviljades bygglov så måste hans granne också beviljas, annars är det 

orättvist”. Emellertid kräver de som tillhandahåller elnätet att vindkraftsanläggningar större än 
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100 kW är försedda med s.k. fault ride through-utrustning
2
 för att de ska tillåtas ansluta sig. 

Denna utrustning kostar en hel del och torde försämra vinstmöjligheterna för enskilda projekt. 

(Personlig kommunikation, H. Lindqvist 2010-05-11)  

En aktuell övergripande planering av vindkraften skulle förkorta och underlätta 

tillståndsförfarandet vid etablering av vindkraftsanläggningar. Många av de utredningar och 

undersökningar som behövs vid tillståndsförfarandet respektive MKB-förfarandet skulle ju 

redan vara åtminstone delvis genomförda. (Alexandersson, 2005) 

 

Hållbar utveckling och hållbar planering 

Begreppet hållbar utveckling används i alla möjliga sammanhang nuförtiden. Men vad 

innebär det egentligen? Många känner till den klassiska definitionen som myntades i 

Brundtland kommissionens rapport ”Our Common Future” 1987: ‘‘development that meets 

the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their 

own needs’’. Kommissionen fortsätter med att lista de begränsningar som definierar hållbar 

utveckling. Begränsningen som utgörs av biosfärens förmåga att absorbera effekterna av 

mänskliga aktiviteter är absolut medan de som utgörs av teknologins nuvarande tillstånd samt 

den sociala organisationen kan påverkas. Hållbar utveckling är inget en gång för alla uppnått 

tillstånd av harmoni utan en process av ständig förändring där resursutnyttjande, 

investeringarnas inriktning, den tekniska utvecklingen och de institutionella förändringarna 

fås att överensstämma med både framtida och nuvarande behov. För att utveckling ska kunna 

ske i en hållbar riktning behöver fyra villkor uppnås snarast. Det första är att fattigdom och 

brist måste elimineras. Det andra att resursbasen (vatten, luft, jord, andra naturtillgångar etc.) 

måste bevaras och stärkas eftersom den är det enda som kan säkerställa att det första villkoret 

blir permanent. Det tredje villkoret är att utvecklingskonceptet breddas från att bara omfatta 

ekonomisk tillväxt till att även omfatta social och kulturell utveckling. Det fjärde, och enligt 

Brundtland kommissionen det viktigaste, är att åstadkomma en förening av ekonomi och 

ekologi i beslutsfattandet på alla nivåer. (Our Common Future refererad i Quaddus och 

Siddique, 1987) 

År 2002 vid toppmötet i Johannesburg utvecklades definitionen av hållbar utveckling med de 

tre pelarna för hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig utveckling. I sin artikel 

”The five dimensions of sustainability” kritiserar Lucas Seghezzo ovannämnda utvecklade 

definition på fyra punkter. För det första anser han att den utgår helt och hållet från ett 

antropocentriskt perspektiv och ser samhälle och miljö som två skilda fenomen istället för att 

erkänna människan som en del av, och på många sätt helt beroende av, naturen. För det andra 

överdriver man i rapporten ekonomins betydelse och fokuserar alltför mycket på ekonomisk 

tillväxt för att en sådan utveckling kunna leda till rättvisa och rättfärdighet. Tids- och 

rumsaspekterna negligeras i alltför hög grad liksom även aspekter som har att göra med 

människan som individ; de behov man har är inte enbart fysiologiska och kan därför skilja sig 

från person till person.  

Seghezzo menar att definitionen av hållbar utveckling skulle leda i en mera rätt riktning om 

det innefattades i en struktur, en hållbarhetstriangel med hörnen Plats, Permanens och 

Personer. Där urskiljer han fem dimensioner eftersom Plats omfattar tre rumsliga dimensioner 

                                                           
2
 Fault ride through innebär att vindkraftverket kan förbli anslutet och stöda nätet då spänningen i det tillfälligt 

sjunker p.g.a. ett fel (t.ex. ett träd som fallit över ledningen) eller en belastningsändring (Personlig 

kommunikation, H. Lindqvist 2010-05-11). 
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(x, y och z), Permanens är den fjärde dimensionen tiden och Personer innebär en femte 

individuell mänsklig dimension. Plats handlar om att ta hänsyn till lokala förhållanden och 

kulturer för att åstadkomma rättvisa mellan människor i samma generation. Permanens 

handlar om långsiktig planering för att åstadkomma rättvisa mellan olika generationer. 

Personer handlar om att människor har behov av att känna mening och värde i livet för att 

finna identitet och lycka. (Seghezzo, 2009) 

 

När det gäller vindkraftens förmåga att åstadkomma rättvisa mellan olika generationer kan 

den sägas vara god. Om man av någon anledning inte vill ha vindkraft på en plats längre, eller 

om vindkraftverket nått sin ekonomiska livslängd på 20-30 år, kan man som tidigare nämnts 

montera ner verket utan att det behöver synas så mycket att det någonsin funnits där. 

Fundamentet kan tas bort och järnstängerna som borrats ned kan kapas jämtes med markytan. 

På en slät obevuxen klipphäll kommer dessa hål förstås att synas under överskådlig framtid. 

Det krävs en kran för nedmontering likaväl som för uppsättning men enligt ÅVA:s avtal med 

markägarna står de för nedmonteringen. Skrotvärdet som erhålls vid nedmontering överstiger 

dessutom ofta kostnaden. (Personlig kommunikation, H. Lindqvist, 2010-05-11) 

 

Hållbar planering, d.v.s. planering som syftar till hållbar utveckling, är synnerligen beroende 

av hur planerare och policyförfattare tolkar begreppet. Därför är det naturligtvis problematiskt 

att så många tolkar det så olika och att somliga kanske inte tolkar det alls utan har en mycket 

vag uppfattning om dess betydelse. Dessutom är hållbar planering beroende av i vilken 

utsträckning marknadens intressen ges möjlighet att ingripa i planeringsmekanismen. Vid 

hållbar planering måste man ta hänsyn till många faktorer men hänsyn till miljön är alltid av 

särskild betydelse. Hållbar planering utförs ofta av landets högsta nivå av planeringsgrupper. 

Men om det ska fungera såsom tänkt är det viktigt att även planering på lägre nivåer utförs 

med hållbar utveckling som ledstjärna. Hur de slutgiltiga planerna kommer att se ut är i hög 

grad beroende av intressen och preferenser hos medlemmarna i planeringsgruppen. (Quaddus 

och Siddique, 1987) 

 

Det finns många olika modeller och verktyg att använda sig av vid hållbar planering. Ett 

alternativ är att ställa upp indikatorer för hållbar utveckling som man sedan kan kontrollera 

mot med jämna mellanrum. En annan metod är att använda sig av en analys där nytta ställs i 

relation till kostnad. Dynamiska modeller där positiva och negativa feed-back loopar 

sammanlänkas med flöden av information, material och energi är ett sätt att åskådliggöra 

långsiktiga scenarion som leder till olika varianter av mer eller mindre hållbar utveckling. 

Kriterieviktningsanalyser och/eller känslighetsanalyser kan också användas. (Quaddus och 

Siddique, 1987) 

 

SEA (Strategic Environmental Assessment) är en process för att säkerställa att betydande 

möjliga effekter på miljön som kan uppkommer vid t.ex. verkställandet av olika former av 

planerade aktiviteter identifieras, bedöms, mildras, kommuniceras och övervakas. Allt detta 

ska ske med möjlighet för allmänheten att delta. Enligt EU:s direktiv 2001/42/EC krävs att en 

SEA utförs av medlemsstaterna vid vissa typer av planer och program. SEA har blivit ett 

viktigt verktyg för att åstadkomma en utveckling mot hållbarhet i planeringsarbete. (TRL, 

2001)  

 

Josimović och Pucar (2010) skriver om hur SEA använts för att bedöma de miljömässiga 

aspekterna vid planering av vindkraft i Serbien. De påpekar att den vidare definitionen av 

SEA använts, där SEA syftar till hållbarhet och således behandlar även ekonomiska och 

sociala aspekter likväl som miljömässiga. Först analyseras förhållandena i miljön. Därefter 
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uppställs ett antal mål och indikatorer för varje mål tas fram. Här tas även hänsyn till de 

indikatorer för hållbar utveckling som finns för ifrågavarande område. Påverkan på de olika 

målen bedöms enligt ett antal olika kriterier, både för alternativet att planen implementeras 

d.v.s. vindkraften byggs ut samt för alternativet att planen inte implementeras och att det inte 

blir någon vindkraft. Påverkan beskrivs som ingen, positiv eller negativ. Påverkan bedöms 

också enligt hur stor yta den berör samt enligt hur stor sannolikheten är för att den ska 

inträffa. En liknande utredning görs med avseende på alla de delsystem som föreslås i 

planeringen; förutom själva vindturbinerna måste man kanske bygga kraftstationer, borra 

vattenbrunnar, utforma omgivningen etc. Slutligen sammanställs allt i en tabell som 

förhoppningsvis ger vägledning om huruvida planen bör implementeras eller inte.  

Vid tillämpning på de småskaliga åländska förhållandena av metoden ovan finns en del 

faktorer av angränsningskaraktär att fundera på. Åland har t.ex. ingen omfattande industri som 

kräver stora mängder energi till lågt pris för att vara konkurrenskraftig och därmed kunna 

erbjuda arbetsplatser. Om Åland inte producerade vindkraftsel skulle man antagligen 

importera en ännu större andel el vilket naturligtvis skulle innebära en mindre påverkan på 

den åländska miljön men eventuella utsläpp och eventuell miljöpåverkan skulle ju inträffa 

ändå, någon annanstans.   

 

Faktorer att ta hänsyn till vid planering 

 

Det som först och främst krävs av en plats lämpad för vindkraft är naturligtvis att det blåser 

tillräckligt. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna är viktiga för anläggningens 

framtida möjligheter att gå med vinst. Medelvinden (medelvärdet av vindhastigheterna under 

året) måste vara tillräckligt hög, det måste blåsa tillräckligt ofta och vinden ska helst inte vara 

turbulent. Elnätet måste vara tillräckligt starkt för att klara inkopplingen av vindkraftsenergin 

utan att störningar uppkommer. Kostnaden för anslutning till elnätet får inte vara för hög. 

Vindtillgången har redan undersökts på stora delar av Åland, och tillsammans med elnätets 

egenskaper sammanställdes data i en rapport år 1999. (ÅTC, 1999) 

 

Markunderlaget ska helst vara berg. Berget ska vara högre än den omgivande terrängen och 

inte ha branta sluttningar mot de på Åland vanligaste vindriktningarna norr och söder. Det 

måste vara möjligt att bygga en väg till platsen som är tillräckligt bärkraftig, rak och plan för 

att säkerställa framkomligheten för de stora kranar som används vid monteringen. Platsen ska 

vara relativt lätt tillgänglig för servicepersonal för att minimera driftskostnaderna. (ÅTC, 

1999) 
 

Vidare måste man ta hänsyn till bosättning i närheten, både permanent och fritidshus. 

Naturens mångfald, landskapet och kulturarvets behov av skydd ska vägas in. Man måste 

undersöka huruvida området redan åtnjuter skydd t.ex. som Natura 2000-område. Områdets 

betydelse för rekreation, för näringsliv (fiske, turism etc), för trafik (flyg, båtar och vägar) 

samt för övrig kommunikation t.ex. tele och radar ska undersökas. Platser som redan är på 

något sätt exploaterade ska gärna användas då det är möjligt. (Miljöministeriet, 2005) 

På Åland behöver man inte ta hänsyn till försvarsmaktens behov och anläggningar eftersom 

Åland är ett demilitariserat område (Ålands landskapsregering, 2007b). Vid etableringar i den 

åländska skärgården finns däremot ofta behov av marinarkeologiska bottenundersökningar för 

att kartlägga eventuella vrak eller andra antikvariska lämningar. Eftersom de åländska öarna 

är så många till antalet har man hittills inte sett något behov av att bygga vindkraftverk på 
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fundament direkt i havet, men kabeldragningar och tillhörande muddringar kan ändå skada 

sådant som ligger gömt på bottnarna. (Andersson, 2006)   

I en publikation från Nordiska ministerrådet om kulturmiljöernas behandling i olika MKB 

utredningar görs en indelning som kan användas för att beskriva landskapens olika värden och 

hur de påverkas av olika typer av störningar. Kunskapsvärden är företeelser som är viktiga för 

vår förståelse av omgivningen och för förståelsen av ekologiska eller historiska sammanhang, 

t.ex. flora, byggnader eller geologiska formationer. Eftersom vindkraftverken tar upp så pass 

liten markyta kan de ofta relativt enkelt kombineras med dessa värden. Upplevelsevärden 

handlar om de känslor som olika landskap kan ge upphov till hos olika människor, t.ex. 

igenkännande eller beundran. Vindkraftverkens stora audiella samt visuella påverkan med 

kännspaka drag av modernitet gör att de ofta inkräktar på upplevelsevärdena, särskilt då dessa 

är av historisk karaktär eller hänför sig till orörd och ursprunglig natur. Bruksvärden handlar 

om hur områdena används eller kan användas. T.ex. bostäder, jordbruk och turism är olika 

exempel på användningsområden, och i vad mån vindkraftsanläggning inkräktar på andra 

bruksvärden är naturligtvis helt beroende av vad det bruksvärdet består i. (Alexandersson, 

2005) Dessa tre typer av värden utgår emellertid uteslutande från ett antropocentriskt 

perspektiv och behandlar inte alls uppfattningen att naturen skulle kunna ha ett värde helt och 

hållet på egen hand, oberoende av vad någon människa lär sig av den, känner inför den eller 

använder den till. 

En övergripande planerings tyngd varierar mycket och är beroende av planens aktualitet, hur 

omsorgsfullt olika frågor behandlats samt graden av samstämmighet mellan deltagarna 

(Alexandersson, 2005). 

 

Acceptans och konflikter i samband med vindkraftsetablering 

Då det gäller att ta ställning till olika typer av etableringar och att utarbeta planer för 

markanvändning har man i grund och botten att göra med några eviga frågor eller motsatspar. 

Det är frågan om exploatering kontra bevarande, frågan om natur kontra kultur samt frågan 

om det individuella kontra det samhälleliga. Ett antal möjliga konflikter som refererar till 

någon av dessa frågor har skymtat förbi redan tidigare i texten men här ska de studeras 

närmare. 

Om en lokal social acceptans saknas för vindkraftsetableringen borde den sannolikt inte 

genomföras överhuvudtaget. När det gäller vindkraft förekommer ofta att samma människor 

som uttalar en generellt positiv syn på vindkraft ändå kan hysa en stark motvilja mot en lokal 

etablering. Till en viss del handlar det om fenomenet NIMBY
3
, men det är även vanligt att 

människors stöd för vindkraften gäller med viss modifikation och/eller är villkorat. (Bergek, 

2010) Naturligtvis är någon del av befolkningen emot vindkraft över huvud taget, det s.k. 

NIABY-fenomenet (Not In Any BackYard).  

I sin C-uppsats skriver Jonathan C.H. Franzèn (2009) att man från att tidigare ha hänfört brist 

på acceptans för vindkraft till NIMBY-syndromet numera anser att det visuella problemet har 

den största betydelsen, följt av brister i planeringsprocessen beträffande information och 

möjlighet för de närboende att få vara delaktiga. En genomtänkt planering av vindkraften och 

                                                           
3
 NIMBY = Not In My BackYard: Situation där en eller flera medlemmar av ett samhälle motsätter sig 

förverkligandet av ett till sin natur oönskat projekt (såsom en deponi för farligt avfall eller ett förvar för 

atomavfall) eller ett i och för sig angeläget projekt (såsom en skola eller ett shoppingcenter(angeläget? 

förf.anm.)), för nära sitt hem av rädsla för dess negativa konsekvenser (Business Dictionary, 2010).    
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av dess placering är den viktigaste möjlighet som finns för att minimera den visuella 

påverkan. Många gånger tycks det ändå vara så att den förväntade negativa upplevelsen är 

större än den faktiska negativa upplevelsen, och att acceptansen ökar när vindkraftverken väl 

är på plats.  

De viktigaste faktorerna för att främja acceptansen för vindkraft är information, delaktighet 

och ekonomisk vinning. Information angående hur stor del av landskapet i en region som 

egentligen ska upptas av vindkraftsparker samt var dessa ska anläggas kan reducera motstånd 

som grundar sig på rädsla. Allmänheten kan ofta tolerera en kompromiss så länge den känner 

att den haft möjlighet att påverka utgången genom delaktighet. Både information och 

delaktighet skulle alltså i stor utsträckning kunna tillgodoses genom en väl utförd planering. 

(Franzèn, 2009) Detta resonemang stöds även av McLaren Loring (2007) då hon konstaterar 

att projekt med ett stort inslag av deltagande allmänhet i planeringen har större chanser att 

lyckas och bli allmänt accepterade. I sådana fall är det även mer troligt att stödjande nätverk 

bildas. Stödjande nätverk är emellertid inte nödvändiga för ett projekts möjligheter att lyckas 

och bli accepterat, däremot är frånvaron av ett starkt nätverk av motståndare till projektet helt 

avgörande för projektets möjligheter till förverkligande.  

Ett säkert sätt att öka allmänhetens acceptans för vindkraft är att öka allmänhetens 

vinstintresse i vindkraften genom t.ex. delägarskap. Ekonomisk vinning kan också sägas vara 

den enda reella positiva effekten som individen kan se av vindkraft vars positiva effekter 

angående minskade CO2-utsläpp etc. annars ligger på nationell eller t.o.m. global nivå. 

(Franzèn, 2009) McLaren Loring (2007) pekar på den konflikt och oklarhet i prioriteringen 

som kan upplevas mellan lokala behov och nationella mål. För att motverka detta behövs 

klara riktlinjer till lokala myndigheter och utvecklare angående hur mycket vindkraft som ska 

byggas och var den ska placeras. 

För de åländska skärgårdskommunerna med vikande befolkningsunderlag och minskade 

ekonomiska möjligheter kan vindkraften utgöra en möjlighet till arbetstillfällen och 

investeringar i infrastruktur och kommunikationer. Med fler arbetstillfällen finns chans till 

fler invånare som i sin tur ger chans till fler barn och mer service o.s.v. Med andra ord ett 

flertal högst reella positiva effekter.  

Det finns även ett djupare sammanhang än enbart individuell snöd ekonomisk vinning när det 

gäller acceptans av vindkraft. Undersökningar har visat att medan etableringar som utförs av 

den privata sektorn ofta uppfattas som invasion ledd av ”big business”, tenderar samhällsägda 

etableringar att uppfattas som ”ägda” av den lokala befolkningen, i både legal och 

psykologisk mening. Denna teori får stöd av utvecklingen i Danmark, ett av de verkliga 

föregångsländerna när det gäller vindkraft i Europa. Den danska vindkraften har ändrat 

karaktär. Tidigare var den småskalig, samhällsägd och samhällsstyrd medan den numera, bl.a. 

som ett resultat av ökande turbinstorlekar och därmed ökande kostnader, i allt större 

utsträckning ägs och leds av stora multinationella företag.  Och för första gången har ett 

betydande offentligt motstånd uppstått. (Warren och McFadyen, 2010) Även här erbjuder 

McLaren Loring (2007) stöd. Hon undersökte vilka faktorer som tycks främja bildandet av 

starka oppositionsgrupper mot vindkraftsetableringar. Hon fann att upprinnelsen ofta finns i 

ilska över företag utifrån eller enskilda individer som föreslår projekt som det lokala 

samhället inte skulle vinna på eller dra nytta av. Vidare påpekar hon att styrkan och 

stabiliteten i dessa oppositionsgrupper många gånger kommer från vad hon kallar ”immutable 

mobiles”, alltså skrivna texter som krävt tid, ansträngning och samordning att producera. 

Detta tyder på en viss grad av organisation och ger oppositionsgruppen möjlighet att 

formulera tydliga mål och att kommunicera dem. Ibland kan man dock ifrågasätta 
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sanningshalten i dessa dokument och detta pekar återigen på vikten av klar, tydlig och 

tillräcklig information från planerarnas sida som motvikt till ryktesspridning och oro.       

Att de åländska vindkraftverk som hittills monterats liksom även de som planeras alla är 

andelsägda har säkerligen bidragit till den förmodligen höga acceptansen för dem. Många 

känner sig delaktiga och kan dra ekonomisk nytta av vindkraften. ÅVA planerar att ta i bruk 

ett system där markägarna får del av den vinst vindkraftverket på deras mark faktiskt 

genererar istället för bara en fast arrendesumma. Dessutom tillämpar man någon form av 

intrångsavgifter, d.v.s. att även markägare vars mark gränsar till området där vindkraftverket 

finns kan få ersättning. Som en valmöjlighet erbjuder man då ersättningen i form av andelar i 

ÅVA, och en majoritet av dem som är berättigade till intrångsersättning brukar välja det 

alternativet. (Personlig kommunikation, H. Lindqvist, 2010-05-11)      

Att ÅVA har för vana att döpa alla sina vindkraftverk efter gamla åländska segelfartyg kan 

också bidra till att de betraktas på ett mer ”personligt” sätt, som något som hör till det 

åländska landskapet. Att dra en parallell till segelsjöfarten, ett annat sätt att utnyttja vindkraft 

som betytt så mycket för Åland och som de flesta ålänningar sannolikt känner välvilja för att 

inte säga stolthet inför, bidrar till acceptansen. 

En sammanställning av konflikterna runt vindkraft i allmänhet visar att de flesta har gällt 

missnöje med den visuella/estetiska påverkan den utgör och som nämnts tidigare. Ljudet, 

skuggorna och reflektionerna som vindkraften ger upphov till har också lett till klagomål, 

liksom fall där man upplevt att vindkraftverken haft för stor inverkan på landskapet och/eller 

miljön. Värdeminskning på angränsande egendom är en vanlig konflikt, som man eventuellt 

kan lösa genom intrångsavgifter, se stycket ovan. Även säkerhetsaspekter, skadliga effekter 

på turismen och missnöje med hur planerandet av markanvändningen gått till förekommer 

som orsaker till konflikt. (Bergek, 2010) 

Turismen är en mycket viktig näring för Åland, år 2003 utgjorde inkomsterna från den totala 

turismen (inklusive passagerarsjöfarten) 30,4 % av BNP (ÅSUB, 2009b). Därför vore det 

önskvärt att värdera hur vindkraftsparker påverkar turismen men det är, som Bosse Bodén 

(2009) skriver i sin rapport, förknippat med en rad svårigheter. Acceptansen för vindkraft hos 

turister beror naturligtvis på varje turists personliga kunskaper, erfarenheter och värderingar. 

Den påverkas också av om resan är ett mål i sig där man reser på jakt efter orörda natur- och 

kulturupplevelser längs s.k. scenic routes, vägar eller vattenleder som löper genom områden 

med stora skönhetsvärden avseende natur och/eller kultur. Eller om resan enbart är ett medel 

för att nå en viss upplevelse på en bestämd plats och där upplevelsen inte har någon koppling 

till landskapet, såsom en musik- eller festupplevelse. Författaren har inte funnit någon 

undersökning av vilka motiv som styr turisterna som besöker Åland. Det är emellertid ett 

faktum att många av dem gör det som kryssningsresenärer och bara går iland på Åland under 

några timmar eller inte går i land alls. År 2008 var knappt 53 % av de 1868777 inresandena 

från Sverige kryssningsresenärer (ÅSUB, 2009a). Hur stor andel av kryssningsresenärerna 

som har upplevelsen av den vackra åländska, och stockholmska, skärgården som främsta 

motiv för resan har författaren inte lyckats utröna, men somliga av dem har helt säkert andra 

huvudsakliga motiv för sina resor. Enligt Warrens och McFadyens undersökning (2010) i 

Skottland var förekomsten av vindkraftsanläggningar för de flesta turister inte någon 

betydande faktor i valet av resmål, trots att det skotska landskapet är i hög grad sceniskt till 

sin natur. 

En modell placerar den privata och den allmänna intressedimensionen för vindkraft å ena 

sidan och övriga intressen å den andra på axlarna i ett koordinatsystem. På detta sätt 

illustreras hur fyra olika varianter av intressekonflikter uppstår, se fig 3 nedan. 
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Figur 3. Fyra typer av möjliga intressekonflikter relaterade till vindkraftsplanering. (Bergek, 2010) 
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      Ruta (A) där vindkraft som ett privat intresse kommer i konflikt med övriga privata intressen 

kan exemplifieras av en markägares ekonomiska intresse av att bygga vindkraftverk på sin 

mark i konflikt med någon annans intresse av att inte få sin utsikt över landskapet störd av 

detsamma. Under planeringsförfarandet gäller det att överväga i vilken utsträckning ägare till 

vindkraftverk ska tillåtas göra vinst på sina grannars bekostnad och tvärtom, i vilken 

utsträckning personliga intressen ska tillåtas hindra privata investeringar i elproducerande 

anläggningar. Dock är detta ofta en konflikt som löses av lokaliseringsförfarande snarare än 

av planeringsförfarande. (Bergek, 2010) 

Ruta (B) beskriver hur vindkraft som ett privat intresse kommer i konflikt med övriga 

allmänna intressen, t.ex. en markägares ekonomiska intresse av att bygga vindkraftverk på sin 

mark i konflikt med kommunens planer på att expandera bebyggelsen i det området. Här 

måste man överväga i vilken utsträckning individer ska tillåtas göra vinst på allmänhetens 

bekostnad samt under vilka omständigheter allmänheten ska tillåtas hindra privata 

investeringar. Denna typ av konflikt löses ofta genom att man beaktar kommunens planer 

under lokaliseringsförfarandet. (Bergek, 2010) 

Ruta (C) illustrerar den typ av konflikt som hittills ansetts vara den oftast förekommande, där 

vindkraften som ett (inter)nationellt ”allmänna bästa” krockar med olika lokala företrädesvis 

privata intressen. Exempelvis kan det gälla det allmänna intresset att minska beroendet av 

utländska energikällor i konflikt med någon enskilds intresse av att inte få sin utsikt över 

landskapet störd av vindkraftverk. Planerarna måste ta ställning till i vilken utsträckning det 

allmänna bästa ska prioriteras över enskilda individers intressen och tvärtom. Sådana 

intressekonflikter löses både förebyggande, genom att vindkraft tas med i planer för 

markanvändning och de enskilda individerna hörs under den processen, och fortlöpande 

genom att planerna för markanvändning beaktas vid bygglovsansökningar o. dyl. (Bergek, 

2010) 

Slutligen i ruta (D) kommer vindkraft som ett allmänt intresse i konflikt med övriga allmänna 

intressen. Det allmänna intresset att minska beroendet av utländska energikällor kan t.ex. 

komma i konflikt med kommunens planer på att expandera bebyggelsen i det området. Här 

behöver man fundera på hur olika allmänna intressen ska balanseras mot varandra. Men det är 

ju också en av huvudorsakerna till att man utarbetar planer för markanvändning! (Bergek, 

2010) 

På Åland finns naturligtvis också privata och allmänna intressen både för och emot vindkraft. 

De privata intressena för vindkraft är kanske främst ekonomiska, men kan också gälla t.ex. 

intresse av förnyelsebara energiformer eller av landsbygds-/skärgårdsutveckling. De allmänna 
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intressena för vindkraft kan också vara ekonomiska i form av ökad sysselsättning eller ökade 

intäkter. De kan även gälla uppfyllandet av uppsatta mål för t.ex. minskning av CO2-utsläpp. 

De privata intressena mot vindkraft på Åland är förstås även de liknande dem man finner på 

andra ställen; förändrad utsikt, befarade störningar av ljud, skuggor och reflexer, intresse av 

att skydda naturen, turistföretagare som oroar sig för sin verksamhet etc. De allmänna 

åländska intressena mot vindkraft känns säkert också igen; samhälleliga intressen av att 

bevara landskapet intressant och vackert för turister och boende, intresse av att skydda 

naturen och kulturarvet etc.  

 

Diskussion 

Frågan om huruvida det finns ett tryck på Åland för vindkraftsetablering behandlas i avsnittet 

”Utbyggnadsmål för vindkraften”, och svaret är tveklöst ja. Åland har bland de bästa 

vindförhållandena i Finland, dessutom stor erfarenhet från tidigare etableringar och redan 

existerande långtgående planer på nya etableringar.  

I både Sverige och Finland har man satt upp mål för vindkraftsutbyggnaden och gjort en 

bedömning av på vilka platser den skulle kunna passa. De finländska målen och 

placeringsplanerna är inte tillämpbara på Åland p.g.a. självstyrelsen. På Åland saknas alltså 

både mål och platsbedömningar. Som utgångspunkt för en övergripande planering passar 

dock ett övergripande mål bra, så man vet vad planeringen är tänkt att åstadkomma.   

Tillståndsförfarandet på Åland idag undersöks i avsnittet ”Planering och tillståndsförfarande 

för vindkraft på Åland”. Ett tillståndsförfarande ger inte samma möjligheter till jämförelse 

mellan olika alternativ, möjlighet för olika intressenter att delta och påverka samt möjlighet 

att göra sammantagna bedömningar som en väl fungerande övergripande planering kan och 

ska göra. Förutsättningarna för en övergripande planering av vindkraften på Åland med 

avseende på lagstiftning befanns i avsnittet ”Landskapsregeringens rätt att fatta beslut om 

markanvändning” vara goda. Ett uppenbart mycket starkt verktyg för att genomföra en 

övergripande planering finns i Plan- och bygglagens elfte paragraf.  

Landskapsregeringen hyser uppenbarligen en ambition till övergripande planering enligt vad 

den skrivit i de olika typer av dokument som studerats i avsnittet ”Landskapsregeringens 

ambition till övergripande planering”. Författaren till denna uppsats tillåter sig att spekulera 

lite om orsakerna till att så lite ändå har hänt i frågan hittills. Enligt personalen på 

Områdesarkitektkontoret beror det på att ingen ännu tagit initiativ och börjat driva frågan. 

Denna initiativtagare skulle kunna vara Ålands vindenergiandelslag, Ålands elandelslag, 

något annat bolag eller annan organisation, eller en enskild människa, politiker eller bara 

allmänt intresserad och engagerad. Sedan ankommer det på landskapsregeringen att anslå 

medel i budgeten för en övergripande planering av vindkraften på Åland. 

Landskapsregeringen saknar troligen egen personal med denna typ av kompetens eftersom 

man knappt sysslat med planeringsfrågor sedan regionplanekontorets dagar, men det spelar 

mindre roll då det finns ett flertal aktörer som kunde utföra uppdraget på konsultbasis. 

(Personlig kommunikation, U. Koponen och Å. Mattsson, 2010-05-18)  

Att det aktuella planeringsarbetet i kommunerna sällan handlar om vindkraft framkom i 

avsnittet ”Kommunöversikterna”. Dessa skulle kunna vara en utgångspunkt i arbetet med en 

övergripande planering om de upprättades och revideras i kommunerna på det sätt som 

stadgas i lagen. För att säkerställa invånarnas möjlighet att delta och påverka borde 

kommunöversikternas planprocess omfatta sådana moment. Eftersom resursbrist var ett ofta 
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angivet skäl till varför kommunöversikterna inte upprättats som de borde kunde man se över 

möjligheterna till stöd för kommunerna på den punkten. 

I avsnittet ”Orsaker till planering” ges ett flertal förslag till varför en övergripande planering 

kan vara fördelaktig att genomföra. Eftersom Åland är så begränsat till ytan känns 

möjligheten att kunna jämföra placeringar i hela landskapet med varandra extra viktig, de 

enskilda kommunernas arealer är helt enkelt för små för att jämförelser inom dem ska vara 

givande. Planering är även ett bra sätt att låta var och en få sin röst hörd, samt att samordna 

resurser och spara både tid och pengar under kommande tillståndsansökningar. 

Hållbar utveckling är ett enligt författaren ofta använt men mera sällan definierat begrepp och 

därför utvecklades begreppet något i avsnittet ”Hållbar utveckling och hållbar planering”. 

SEA är ett verktyg som använts för att försöka säkerställa utveckling mot hållbarhet under 

planeringsprocesser. Resultatet av arbetet med SEA är i hög grad beroende av vilka mål man 

tar upp, och det är i sin tur beroende av vilka indikatorer för hållbarhet man använder. 

Författaren har inte hittat några specificerade indikatorer för det åländska hållbarhetsarbetet. 

Vindkraftens långsiktiga hållbarhet kan sägas vara god i det avseendet att den kan monteras 

ned utan alltför mycket kvarstående effekter. När det gäller den ekonomiska hållbarheten 

finns några frågor att fundera på. En viktig sådan är frågan om reservkraft. Eftersom det inte 

blåser jämt, och eftersom man av reglertekniska skäl inte kan ha enbart vindkraft i ett elnät, 

måste vindkraften kombineras med en viss andel andra energikällor. Hur stor denna andel 

måste vara har författaren inte lyckats få klarhet i, därom tvista de lärde. Faktum kvarstår 

dock och man tvingas ställa frågan om de stora vindkraftsatsningarna gör att man måste 

bygga ut andra energisystem för att få tillräckligt med reservkraft? Det gemensamma nordiska 

elsystemet är förstås en god sak i detta sammanhang då upptagningsområdet blir större liksom 

chansen att det, i varje ögonblick, blåser åtminstone någonstans. 

En annan aspekt är huruvida det finns en risk att en överetablering av vindkraftverk sker nu 

med hjälp av olika subventioner? I en framtid då vindkraften måste klara sig på marknadens 

villkor är alla kanske inte lönsamma längre. Vissa kanske läggs ned medan 

landskapet/kommunerna fortsättningsvis är belastade av de kostsamma, och då 

överdimensionerade, utbyggnader man gjort av elnät o.s.v. för att anpassa infrastrukturen till 

vindkraftsutbyggnaden. 

I avsnittet ”Faktorer att ta hänsyn till vid planering” tas ett flertal aspekter upp. Det författaren 

ändå saknar i bland faktorerna är icke-antropocentriska synsätt och hänsynstaganden. Oftast 

fokuseras det på människans behov (och då kanske de materiella behoven i större utsträckning 

än de emotionella och de som handlar om att finna värde och mening i tillvaron). Var i 

planeringen säkerställs värden och behov för dem eller det som inte kan tala för sig själv? Att 

åstadkomma en förening av ekologi och ekonomi i långt större utsträckning än idag i det 

åländska beslutsfattandet vore att sträva mot en hållbar utveckling. Men för att detta ska 

lyckas behövs ett starkare skydd mot exploatering på vissa särskit utvalda platser som av olika 

skäl behöver bevaras i opåverkat skick.  

Planering är otvivelaktigt en bra metod både för att minimera den visuella påverkan 

vindkraftverk har på landskapet samt för att förhindra/ dämpa konflikter och för att öka 

acceptansen i samband med vindkraftsetableringar. De områden där konflikter tidigare har 

förekommit i samband med vindkraftsetableringar på andra ställen är naturligtvis områden 

som kan bli, och i vissa fall redan har blivit, föremål för konflikter även på Åland. I synnerhet 

tror författaren att detta gäller intrång i landskapsbilden, påverkan på miljön samt eventuellt 

negativ inverkan på turismen som är en mycket viktig sektor av det åländska näringslivet. 
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Intressekonflikterna har inte varit särskilt framträdande hittills eftersom de åländska 

vindkraftsetableringarna är andelsägda. Allmänheten känner sig delaktig och deras acceptans 

är hög. Men vad händer om utomstående aktörer dyker upp och vill anlägga vindkraftverk för 

sin egen räkning och höga vinnings skull? 

Tre av de fyra olika typerna av intressekonflikter som Bergek åskådliggör genom att placera 

allmänna och privata intressen på axlarna i ett koordinatsystem (se figur 3), och även den 

fjärde i någon mån, löses med fördel genom att använda planeringsredskapet. Det är ett 

användbart medel i arbetet med att jämka olika intressen mot varandra, och det vore synd om 

det inte kom att utnyttjas i större utsträckning även på Åland.   
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Bilaga 1. Frågeformulär till landsbygdskommunerna. 

 

Hej!  

Jag heter Cecilia Åsgård och läser Ekoteknikprogrammet i Östersund på distans men bor i 

Jomala Björsby. Jag skriver mitt examensarbete om möjligheterna till en övergripande 

planering av vindkraften på Åland och därför vill jag ställa några frågor till er. Jag hoppas att 

de inte ska ta många minuter att svara på, och att jag kan få svar av er under nästa vecka v 20. 

Tack på förhand för hjälpen!  

 

1. Har er kommun en aktuell (högst 5 år gammal) kommunöversikt?  

2. Om ja, vilka olika typer av markanvändning tar den upp? (T.ex. bostadsområde, jordbruk, 

turism, industri, energiproduktion, rekreation, natur och miljö etc)  

3. Om nej, vad är orsaken till detta?  

 

Tack för hjälpen än en gång!  

Mvh  

Cecilia Åsgård 

 


