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Figur 1: Gävles enda större vindkraftverk, Johannes, är placerat i 
Gävle hamn och ägs av Gävle Energi AB. 

V I N D K R A F T P O L I C Y  F Ö R  G Ä V L E  
KO M M U N  

BAKGRUND 

Vindkraften ökar kraftigt i Sverige. Under år 2008 fanns totalt 1 138 vindkraftverk i 133 av 

290 Sveriges kommuner. Den installerade effekten i vindkraftverken uppgick till 1 048 MW. 

Produktionen av el från vindkraften uppgick till 1,99 TWh. Det är en ökning med nästan 40 % 

i jämförelse med år 2007. Vindkraftens andel av den totala nettoproduktionen av el i Sverige 

var 1,4 procent. (Energimyndigheten, 2009) 

 

Riksdagen har beslutat om ett planeringsmål på 10 TWh år 2015 men våren 2009 föreslog 

regeringen att en nationell planeringsram för vindkraft fastsälls till 30 TWh varav 20 på land 

och 10 till havs. (Regeringskansliet, 2009) 

 

För att nå detta mål måste en kraftig utbyggnad ske de närmaste åren. För att underlätta 

och snabba på utbyggnaden i Gävle behöver kommunens inställning klargöras. Genom den-

na vindkraftpolicy och den kommande översiktsplanen för Gävle skapas förutsättningar för 

en välplanerad och effektiv utbyggnad. Handläggningen av vindkraftetableringar kommer att 

underlättas vilket gynnar både kommunen, intressenter och miljön. 

 

Gävle kommuns vindkraftpolicy är ett av kommunens instrument för att skapa ett hållbart 

Gävle. 
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SYFTE OCH MÅL 

Policyn ska ange förutsättningar för kommande etableringar och redovisa den politiska viljan 

för utvecklingen av vindkraften i kommunen. I policyn görs också en första avvägning mellan 

olika konkurrerande intressen. 

 

Policyn ska vara vägledande i arbetet med att föreslå områden lämpliga för vindkraftetable-

ringar samt handläggning av vindkraftetableringar med stöd av PBL och MB . Inom ramen för 

den kommande Översiktsplanen för Gävle kommun kommer områden lämpliga för vindbruk 

att pekas ut. 

VINDKRAFT I  GÄVLE 

I Gävle kommun finns idag endast ett större vindkraftverk uppfört. Det ägs av Gävle Energi 

och står i Gävle hamn, verket har en installerad effekt på 0,6 MW och levererar ca 0,6 GWh 

per år. Det finns även ett mindre, takplacerat vindkraftverk på Polhemsskolan med effekt på 

3 kW. 

 

Kommunen har goda vindlägen enligt den nationella vindkarteringen 2007 och Energimyn-

digheten beslutade 2008 om 9 riksintresseområden för vindkraft inom Gävle kommun. Ut-

över dessa finns det många övriga lämpliga områden, se Figur 8. (Energimyndigheten, 2009 

04 28) 

 

Ett flertal privata intressenter har anmält att de vill uppföra vindkraftverk och kommunen 

har påbörjat handläggningen av dessa. Utanför Gävle planeras en mycket stor vindkraftpark 

på Finngrundet, den installerade effekten kommer att bli ca 1 000 MW. 
 

Samkraft Vind är ett energisamarbete bland tolv av regionens energibolag. Gävle Energi AB 

är ett av dessa bolag. Samkraft Vind ska erbjuda sina kunder energi genom att bygga, förvär-

va, driva, utveckla och förvalta förnybar energiproduktion. Bolaget har kartlagt Gävleborgs 

och norra Upplands samtliga tänkbara vindområden. Totalt har över hundra intressanta 

vindområden identifierats som bolaget nu analyserar, prioriterar och utreder vidare. Allt 

med målet om att snabbt kunna starta arbetet med ett antal väl definierade vindprojekt. 
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VINDKRAFT I  SVERIGE 

År 2008 producerade vindkraften i Sverige 1,99 TWh, vilket var en ökning med 39 procent 

jämfört med föregående år. Över hela perioden 2003-2008 mer än tredubblades produktio-

nen av el från vindkraft (en ökning med 216 procent). Sveriges totala nettoproduktion av el 

uppgick år enligt preliminär statistik för år 2008 till 145,9 TWh. Vindkraftens andel av den 

totala nettoproduktionen av el passerade för första gången 1,0 procent år 2007. Under år 

2008 var andelen 1,4 procent. (Energimyndigheten, 2009) 

 

 

 
 
  

Figur 2: Vindkraftens utveckling i Sverige 1982 – 2008. 

  Figur 3: Nettoproduktion av el I Sverige. Källa Vindkraftstatistik 2008, Energimyndigheten. 



VINDKRAFTPOLICY GÄVLE KOMMUN 
 
 
 
 
 
 

2009-05-12 

6 

 

VINDKRAFTVERKS KONSTRUKTION 

I ett vindkraftverk sätter vinden fart på rotorn, som är kopplad till en generator som alstrar 

elektricitet. Normalt är vindkraftverken i drift vid vindstyrkor mellan 3 och 25 meter per se-

kund. Ett vindkraftverk kan då producera el upp till 6 000 av årets 8 760 timmar, med en 

effekt som varierar med vindstyrkan. Maximal effekt uppnås först då vindstyrkan har ökat till 

mellan 12 och 14 m/s.  

 

Den tekniska vindkraftutvecklingen har lett fram till allt större, tystare och effektivare verk 

med allt lägre produktions- och driftskostnader. Ett stort vindkraftverk utvinner mer energi 

inom ett begränsat område, eftersom ett stort vindkraftverk kommer upp på högre höjd där 

det blåser bättre.  

 

Moderna vindkraftverk har variabelt varvtal och kan även vrida bladen så att effekten kan 

optimeras efter vindförhållandena. Rotorns varvtal är beroende av vindhastigheten och 

vindkraftverkets rotordiameter, ju större rotordiameter desto lägre varvtal vid samma vind-

hastighet.  

 

 

Figur 4: Typmodell för ett 2,5 megawatts vindkraftverk. Ill. Kerstin Holmstedt, Energimyn-
dighetens Vindkraftshandboken 2008. 
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Ett vindkraftverk består av fundament, torn, rotor med rotorblad och maskinhus. Tornet är 

som regel konformat och tillverkat i stål eller betong i vita eller grå nyanser. Tornet är place-

rat på ett fundament, som kan bestå av en betongplatta eller en bergförankring beroende på 

markförhållandena. När kraftverket står i sjö eller hav används ett antal olika fundament 

beroende främst på djupet och bottenförhållandena. Med tornets höjd avses ofta höjden 

från marken upp till den höjd där rotoraxeln sitter. Tornhöjden är ofta ungefär lika stor som 

rotordiametern. På senare tid byggs högre torn på land, och därmed ökar elproduktionen. 

Till havs bromsas inte vinden av växtlighet eller andra hinder och vinden är, relativt sett, hög 

även längre ner mot ytan. Till havs har man därför ofta lägre tornhöjd. 

 

Kommersiella vindkraftverk har med åren blivit större och fått allt högre effekt. Sedan början 

av 1980-talet har vindkraftverkens effekt ökat med en faktor över 200. De som kan komma i 

drift de närmsta åren har en effekt på 2–3 MW men för dem som ligger längre fram i tiden är 

medeleffekten 4–5 MW och upp till 8 MW är något som undersöks för stora havsprojekt. 

Total-höjderna kan gå upp till 150–200 meter.  Det lönar sig att bygga flera vindkraftverk på 

en gång då etableringskostnaden för bl.a. stora kranar kan fördelas på flera verk. Därför sker 

många etableringar i form av vindkraftsparker. (Boverket, 2008) 
  

 
Figur 5: Utvecklingen i storlek av vindkraftverk under perioden 
1999 – 2010. Källa: Boverkets Vindkraftshandboken 2009. 

  

Figur 6: Typiska data för vindkraftverk. Källa: Boverket Vindkraftshandboken 2009. 
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Figur 7: Medelvind på 103 meters höjd i Gävle kommun och riksintresseområden för vindkraft. Källa: 
Energimyndigheten 2008. 
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Figur 8: Riksintresseområden i Gävle med riksintresseområdena för vindkraft markerade med namn. 
Källa: Energimyndigheten 2008. 
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VINDKRAFT I  GÄLLANDE ÖVERSIKTSPLANER 

I den fördjupade översiktsplanen för GÄVLE KUSTVATTEN (antagen av Kf 26/4 1993) behand-

las vindkraft till havs:  
2.13 Öppet hav 

 

Områdesbeskrivning 

Öppet hav omfattar området ut till territorialgränsen. Området är storskaligt påverkat av 

miljöföroreningar men trots det av riksintresse för yrkesfisket. 

 

På sikt kan vattenkvaliteten förbättras genom miljöskyddsåtgärder. 

 

Vid Utknallen och Finngrunden finns stora områden som kan utnyttjas för att bygga vind-

kraftverk. Inom kommunens område ligger dock bara en mindre del av områdena (Utknal-

len). 

 

Vid Lövgrunds rabbar finns ett sälskyddsområde. 

 

Ändamål  

Fiske, sjöfart (vindkraft). 

 

Rekommendationer 

Eventuella nya verksamheter måste bedömas med hänsyn till främst fiskets, sjöfarten och 

naturvårdens intressen. Området för eventuell framtida vindkraftutbyggnad reserveras vid 

Utknallen. Vindkraftens påverkan på fisk och näringsorganismer skall dock klarläggas vid 

den särskilda tillståndsprövningen av en lokalisering av vindkraft. 

 

Områden av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada områdets vär-

de. 

 

(Gävle kommun, Stadsarkitektkontoret, 1992)  
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Figur 9: Illustration från den fördjupade översiktsplanen för Gävle kustvatten. 
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KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Gävle kommun har en positiv inställning till vindbruk. Varje ärende hanteras individuellt ut-

ifrån gällande lagstiftning, främst Miljöbalken och Plan- och Bygglagen, men i de fall där det 

finns en potentiell intressekonflikt kommer vindkraft att utgöra ett viktigt samhällsintresse. 
 

VINDKRAFTETABLERING INOM SKYDDADE OMRÅDEN 

Grundinställningen är att Gävle kommun inte helt utesluter etableringar inom områden som 

är skyddade av Miljöbalken eller annan lagstiftning.  

 

Bland dessa kan det finnas områden som kan tåla en mindre etablering. Avgörande är då om 

motivet till skyddet inte påtaglig skadas. Samtidigt är det mindre troligt att etableringar inom 

t.ex. Naturreservat kan komma att ske p.g.a. de föreskrifter som varje reservat har. Ofta är 

dessa formulerade så att de inte tillåter uppförande av t.ex. torn eller vägar. Miljöbalken ger 

även generellt skydd åt vissa biotoper som t.ex. sumpskogar och nyckelbiotoper. 

 

Avgörande för en ev. etablering i eller i närhet av skyddade områden är en analys av de vär-

den som ska skyddas och hur dessa kommer att påverkas av en ev. etablering. Finns det risk 

att de värden som ska skyddas riskerar att påtagligt skadas ska inte en etablering tillåtas. 

Utgångspunkten är att etableringar endast i undantagsfall kan komma att ske. 
 

BEHOV AV DETALJPLANER 

Om det finns motstridiga markanvändningsintressen kan detaljplanen vara ett användbart 

verktyg för att göra avvägningar mellan olika intressen. Detaljplaneprocessen är en etablerad 

samrådsprocess där alla berörda ges möjlighet att komma till tals. En fastställd detaljplan ger 

även ett stabilt rättsläge som kan vara nödvändigt för att erhålla finansiering. Bygglovshan-

teringen som följer kommer att förenklas och förkortas med en fastställd detaljplan. 

 

Regeringen föreslår att detaljplaner inte ska behövas om det finns tillstånd enligt Miljöbal-

ken att uppföra vindkraftverk. Detaljplaner ska främst användas i områden där det råder stor 

efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar. (Regeringskansliet, 2009)) 

 

Det är Gävle kommuns inställning att detaljplaner även kan användas om det finns motstå-

ende intressen eller om den kan förkorta kommande handläggningar av t.ex. bygg- eller 

marklov. Även om en etablering kan komma att ”innebära betydande påverkan på omgiv-

ningen” kan detaljplanen vara ett lämpligt instrument att använda. En detaljplan kan även 

göras på frivillig väg efter överenskommelser med markägare eller intressenter. 
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ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 

Nedan redogörs för Gävle kommuns övergripande riktlinjer som gäller vid prövning av vind-

kraftsetableringar. Grundregeln vid etablering av vindkraftverk bör alltid vara att en nog-

grann avvägning sker mot andra markanvändningsintressen och anspråk. Nedanstående 

riktlinjer ska ses som inledande stöd vid prövning av vindkraft. 

• Inför varje etablering ska påverkan på och samverkan med omgivande landskap stu-

deras och värderas. 

• Större vindkraftetableringar ska i första hand göras inom områden som utpekats 

som riksintresse för vindkraften. 

• I skyddade områden, t.ex. Natura 2000-områden eller naturreservat, får en etable-

ring av vindkraftverk endast ske undantagsvis och om inget av dessa intressen påtag-

ligt skadas eller strider mot meddelade föreskrifter. 

• Etableringar av vindkraftkraftverk i områden som utgör riksintresse kan i viss ut-

sträckning göras. Inom riksintresseområden för turism och friluftsliv bör särskild 

hänsyn tas vid lokalisering av verken. 

• Planering av vindkraftverk ska ske så att inte natur- eller kulturmiljövärden påtagligt 

skadas.  

• Etableringar av vindkraftverk bör prioriteras i områden som redan är bullriga eller vi-

suellt störda, t.ex. utmed större vägar eller järnvägar. 

• Gävle kommun förordar grupper av vindkraftverk. 

• För etablering av gårdsverk krävs att man ansöker om bygglov och gör en bygganmä-

lan till Byggnads- och miljönämnden. 

• Detaljplan ska främst användas i områden där det råder stor efterfrågan på mark för 

byggnader eller andra anläggningar eller där en etablering kan innebära betydande 

påverkan på omgivningen.  

• I de fall där en etablering av vindkraft aktualiseras nära kommungränsen ska en 

samordning ske mellan berörda kommuner. 
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DETALJERADE RIKTLINJER 

Nedan redogörs för Gävle kommuns detaljerade riktlinjer för vindkraftverk.  
 

ETABLERINGAR UTANFÖR TÄTORTER 

De flesta etableringar kommer att ske i skogsmarker och till havs. De detaljerade riktlinjerna 

visar på de viktigaste frågorna vad gäller placering och utformning av vindkraftverk och 

grupper av sådana. Placeringar och detaljutformningar kommer att vara beroende av teknik-

val och naturgivna förutsättningar. I tillstånden eller föreläggandena enligt Miljöbalken samt 

Bygglov kommer placeringar och detaljutformningar att kunna regleras. 
 

ETABLERING I TÄTORTER 

I dag är vindkraft i tätorter ovanlig. I Gävle finns ett mindre vindkraftverk uppfört på Pol-

hemsskolans tak som en del av utbildningen. Mycket små vindkraftverk (mindre än 3 meter i 

rotordiameter eller max 20 metes höjd1 ) kan uppföras utan bygglov. Risken för störningar är 

stora och idag finns begränsad erfarenhet av tätortsetableringar. 
 

I förslaget till vindkraftpolicy finns några riktlinjer som syftar till att minska risken för stör-

ningar på människors hälsa och påverkan på stadsbilden.  

1.  AVSTÅND TILL BOSTÄDER OCH GRUPPER AV VINDKRAFTVERK 

• Avstånd till närmaste bostad ska grundas på buller- och visuella störningar men bör 

inte understiga 500 meter. 

• För att minska påverkan på landskapet bör inte avståndet mellan större grupper av 

vindkraftverk understiga 3 km. 

2. SÄKERHETSAVSTÅND 

• Säkerhetsavstånd till väg, järnväg, byggnader och platser där människor ofta vistas 

bör minst vara vindkraftsverkets totalhöjd, dock minst 50 meter. 

För takplacerade vindkraftverk gäller följande riktlinje: 

• Vindkraftverk ska placeras eller utformas så att nedfallande föremål inte riskerar att 

skada personer eller egendom. 

  

                                                           
1 Förslag på ändring som ska börja gälla från augusti 2009. (Regeringskansliet, 2009) 
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3. UTFORMNING AV GRUPP 

• En grupp av vindkraftverk utgörs av minst tre stycken vindkraftverk. 

• Målsättningen med placeringen av verk inom samma grupp är att genomtänkta 

mönster bildas som samverkar med omgivande landskap. 2 

• Vindkraftverk i samma grupp ska ha samma utformning (storlek, färgsättning, nav-

höjd, antal rotorblad och rotorstorlek). 

• Rotorer inom samma grupp ska snurra åt samma håll. 

4. UTFORMNING AV VERK 

• Inom en grupp av vindkraftverk ska kulören vara lika. 

• Reklam, utöver logotyper på turbinhus, skall inte förekomma på vindkraftverken. 

5. BULLER, SKUGGOR OCH REFLEXER 

• Buller från vindkraftverk får under hela dygnet inte överskrida ekvivalent ljudnivå 40 

dB(A) vid bostäder. 

• Den faktiska skuggeffekten får vara högst 8 h/år. 

• Den maximalt möjliga skuggeffekten får max vara 30 h/år och max 30 min/dag. 

• För att undvika reflexer från vindkraftsverkens rotorblad ska matta eller antireflex-

behandlade blad användas. 

6. ETABLERING I TÄTORTER  

För etablering av vindkraftverk i tätorter gäller följande riktlinjer: 

• Vindkraftverk ska placeras så att buller, vibrationer, reflexer, skuggor och synintryck 

från vindkraftverken inte utgör en olägenhet för människors hälsa. 

• Vid takplacering ska vindkraftverken placeras så att synintryck från gatunivå minime-

ras. 

• Etablering i känsliga stadsmiljöer, med höga kultur- eller naturvärden, ska undvikas. 

  

                                                           
2 Detaljplaceringen av verken är beroende av bl.a. markförhållanden, topografin och vindut-
nyttjande. 
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Figur 10: Vindkraftverket på Polhemsskolan i Gävle sett från norr vid korsningen Kasernga-
tan/Södra Kungsgatan. 

 

 
Figur 11: Vindkraftverket på Polhemsskolan i Gävle sett västerifrån vid korsningen Kasernga-
tan/Södra Slottsgatan. 
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