Energimyndigheten har tillsammans med branschen
tagit fram en så kallad uppförandekod för projektörer
inom vindkraft. Koden anger hur projektörerna bör
arbeta med kommunikation vid etablering av vindkraft
och allt fler ansluter sig till den. Stora delar är vettiga
spelregler även för andra aktörer i vindkraftsfrågor.
Nedan följer vad du kan förvänta dig.

Goda RÅD
•

Ha en granskande inställning till olika påståenden
och fakta.

•

Använd etablerade organisationer, exempelvis LRF och
byalag, som plattform för dialog.

•

Ta tidiga initiativ och säg redan från början vad du
tycker, då blir möjligheten att påverka större. Allt blir
svårare om du ska agera under t idspress.

•

Vid behov ta stöd av ombud, energirådgivare eller jurist
för att lösa knutar och driva processen framåt.

•

Alla frågor är värda att tas på allvar. Ingen fråga
är för liten.

Av den som vill bygga vindkraftverk
•

Att han eller hon tidigt tar kontakt med dig och
”pratar vind”.

•

Att han eller hon tar initiativ till fortsatt god
kommunikation om projektet.

Av kommunen
•

Att det genomförs en översiktsplanering som
invånarna får ta del av.

•

Att det genomförs en god prövning av anmälnings
pliktiga anläggningar.

Detta gör LRF
Av länsstyrelsen
•

Att det genomförs en god prövning av tillstånds
ansökningar om vindkraft.

•

Att både länsstyrelsen och kommunen ger dem som
berörs av en etablering insyn och möjlighet att delta
i processen.

Av projektörer
•

1. Driver informationsprojekt om vindkraften.
2. Tillsammans med organisationer och myndigheter som
Vindval, Sveriges Kommuner och Landsting, Energi
myndigheten, Nätverket för vindbruk samt Svensk Vind
energi och Svensk Vindkraftsförening verkar LRF för att
vindkraftsetableringar ska bli så bra som möjligt.
3. Agerar i diskussionen om bygdepeng och uttags
beskattning, samt ger ut informationsmaterial.

Ta chansen att påverka
Det kan inte sägas nog tydligt: För att vara med och påverka en etablering
av vindkraft måste du agera. Genom att argumentera i rätt forum i rätt tid
ökar du chansen att få gehör för dina åsikter. Bara du kan ta tillvara din
rättighet att säga vad du tycker. Den här foldern är din guide på vägen.

L antbrukarnas Riksförbund är en intresse- och företagarorganisation för
människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs nästan 170 000
medlemmar driver tillsammans 90 000 företag vilket gör oss till
Sveriges största småföretagarorganisation. Våra medlemmar bedriver
företag inom ett 60-tal olika näringsverksamheter där jorden, skogen,
trädgården och landsbygdens miljö är grundläggande resurser.

Till 2020 har regeringen bestämt att 50 procent, jämfört med dagens
46 procent, av den energi vi använder ska komma från förnybara källor
som vind, skog, vatten och sol. De gröna näringarna har dock stora förutsättningar att producera omfattande mängder energi och LRF tror att så
mycket som 70 procent av energianvändningen kan vara förnybar 2020.
Vindkraften är en av flera delar i omställningen.

En genomsnittsbonde har 3,7 olika verksamheter på sin gård. Det kan
till exempel vara inom mjölkproduktion, köttproduktion, bioenergi, spannmålsodling, hästverksamhet, småskalig livsmedelsförädling, turism eller
skogsbruk. Skogsnäringen är Sveriges största exportkälla.

LRF ser en satsning på vindel som en av många affärsmöjligheter för
gården. Men vindkraften ska inte maximeras – den ska optimeras.
Prövning och beslut om varje etablering måste gå rätt till. Enskildas och
samhällets intressen ska noga balanseras – bara då blir hög livskvalitet
och ekonomisk tillväxt på landsbygden möjlig. Osämja kan ofta undvikas
om de som satsar på vindkraft är lyhörda och öppna om sina planer. Om
de erbjuder de närboende ett delägarskap i verket är det ännu bättre.

LRF ska medverka till att utveckla företag och företagare inom de
gröna näringarna så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt,
lönsamhet och attraktionskraft.

Bättre vindkraft

Att de agerar med öppenhet, saklighet och vilja till
dialog.

Dina möjligheter att påverka vid nya etableringar

Av andra
•

Du kan ha samma förväntningar på övriga intresse
grupper som du har på projektörerna.
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Spelregler

LRF. Telefon 0771-573 573. www.lrf.se

