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Purpose: How the establishment of wind power effects the property market. 
  
What kind of attitudes do homebuyers have to planned and established wind 
power projects? What is the advantage and disadvantage with wind power 
projects? What kind of experience does real estate agents have of property 
sales in areas where wind power is established and/or planned? 
 
Method: A qualitativ study with three semistructured personal interviews, five 
structured telephone interviews and one structured e – mail interview.  
 
Results: Wind power helps to reduce emissions and it opens up a new 
market when there are developers who want to invest and establish wind 
turbines. However the concerns of citizens and speculators to properties in the 
vicinity of planned and established wind power can be considered as a 
disadvantage. It reduces the value of properties where turbines are planned or 
established.  
 
Concerns of citizens and speculators at the moment to properties in the vicinity 
of planned and established wind power can be considered a disadvantage. This 
reduces values at the property market where wind power are planned or 
established. 
 
Conclusion: Wind power is a good alternative to today's biggest sources of 
energy.  Real estate agents have noticed a negative impact on their market and 
local authorities have met resistance to such projects on account of the effect 
they have on  the environment because of the impact that wind power projects. 
How much the wind power affects the property market can be understood by 
statistics on sales of properties in the vicinity of established and planned wind 
power. 
 
Keywords: Windpower, Propertymarket, Real Estate agents, Local, SWOT-
analyse. 
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Sammanfattning 

Högskolan Borås   
Examensarbete om vindkraftverksetablering 
Kandidat VT 2012   
 
Svensk titel:  Vindkraftverk – Hur vindkraftsprojektering påverkar bostadsmarknaden 
Engelsk titel: Wind turbines - Wind powers impact on the property market   
Författare:    Elin Larses and Ida Hermanson 
Handledare:  Eva Gustavsson 
 
Syfte: Att undersöka problematiken kring hur vindkraftsprojektering påverkar 
bostadsmarknaden.  
 
Vad har spekulanter för attityd till fastigheter vid etablerad och planerad 
vindkraftverk? Vad finns det för fördelar samt nackdelar i 
vindkraftsetableringen utifrån ett bostadsmarknadsperspektiv? Vad har 
fastighetsmäklare för erfarenheter av fastighetsförsäljningar vid etablerad och 
planerad vindkraft? 
 
Metod: Kvalitativ studie med tre semistrukturerade personintervjuer, fem 
strukturerade telefonintervjuer samt en strukturerad e-postintervju. Dessa har 
vi återberättat i berättelser där samtliga respondenter har påhittade namn för att 
skydda deras intresse. 
 
Resultat: Styrkor vindkraftsetablering medför är att det bidrar till att minska 
utsläpp och öppnar upp för en ny marknad då många exploatörer vill investera 
och etablera vindkraftverk. Oro hos medborgare och spekulanter till 
fastigheter i närheten av planerad och etablerad vindkraft i nuläget kan 
betraktas som en nackdel. Det resulterar till reducerade fastighetspriser på 
bostadsmarknaden där vindkraft anträffas.  
  
Slutsats: Vindkraftverk är ett bra alternativ till dagens största energikällor. 
Fastighetsmäklare har märkt av en negativ påverkan på bostadsmarknaden. 
Kommuner har mött motstånd till vindkraftsetableringar på grund av den 
inverkan som vindkraftverk har på sin omgivning. Statistik över försäljningar 
av fastigheter i närheten av etablerad och planerad vindkraft kan öka 
kunskapen om hur mycket vindkraftverk påverkar fastighetsaffärer. 
 
Nyckelord: Vindkraftsetablering, Bostadsmarknad, Fastighetsmäklare, 
Kommuner, SWOT-analys 
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Förord 

Vi vill tacka samtliga personer som har ställt upp i denna studie samt vår 
handledare Eva Gustavsson för all stöd och hjälp. Vi är glada över det 
engagemang vi mött för detta ämne som vi själva blivit väldigt gripna av. Idén 
till forskningen uppkom då vi båda har en fastighetsmäklarutbildning i 
grunden och vi har därigenom uppfattat en problematik kring vindkraftverk.  
 
Vi var intresserade av att se hur vindkraftsetableringen påverkade 
bostadsmarknaden. Ju mer information vi sökte och ju fler respondenter vi 
träffade desto fler frågor dök upp. Många av dessa lämnar vi vidare till ny 
forskning. 
 
Bästa hälsningar 
Elin Larses och Ida Hermanson 
Borås 2012
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Vindkraftverks påverkan: en introduktion 

Detta kapitel är en forskningsöversikt som behandlar vindkraftsprojektering samt de för 
och nackdelar en etablering av vindkraft bär med sig. Avsnittet behandlar forskning kring 
miljöfrågor, vindkraftens påverkan på dess omgivning samt hur fastighetsmäklare ser på 
vindkraftverk i attraktiva bostadsområden. Detta leder slutligen fram till studiens 
problemformulering och syfte. 

1.1 Miljöhot och miljömål 
Miljöfrågan har aldrig varit mer aktuell regionalt eller globalt än vad den är idag och 
intresset för miljön växer1. Intresset har gjort att utvecklingen av elproduktionen har 
utvecklas och skapat alternativ till den stora elproduktion vi har idag med fossila bränslen 
samt kärnkraft. Projekteringen av vindkraft har i och med miljöfrågan blivit aktuell då 
vindkraftverken inte släpper ut några växthusgaser, såsom koldioxid, svavel och 
kväveoxider som bidrar den globala uppvärmningen2. Regeringen vill därför öka 
utbyggnaden av vindkraft för att minska miljöhoten både regionalt och globalt. Froste 
(2012) menar att det aldrig har varit billigare att investera i vindkraftverk. Detta gör att 
efterfrågan gällande investeringar i vindkraftverk ökar då dessa i dagsläget är 
undervärderade. Teknologin för vindkraften är i dag den billigaste inom förnybar energi3. 
Priser på kol och olja stiger vilket gör vindkraften mer konkurrenskraftig då den är billig i 
drift och omkostnaderna är låga.  
  
I dag har man tagit flera åtgärder i anspråk för ökad vindkraftproduktion. För att lyfta 
fram vindkraften i olika sammanhang jobbar vindkraftsamordnarna med att underlätta 
interaktionen mellan vindkraftproducenter, myndigheter och andra medverkanden på 
olika nivåer i landet4. Sveriges regering har satt upp ett mål om att år 2020 skall 
vindkraftverk stå för tjugo procent av elanvändningen5. Detta mål grundas på att Sverige 
måste främja nyttjandet av förnyelsebar energi.  Enligt Persson och Sahlin (2006) 
proposition 2005/06:143, som är riksdagens första vindkraftproposition, markerar man att 
det är viktigt att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter jobbar för en hållbar 
produktion av vindkraft. 

1.2 Forskning om vindkraftverks påverkan på omgivning 
Riksdagen vill etablera vindkraft för att få, vad de beskriver ett mer hållbart samhälle. 
Eftersom att regeringens mål är att öka användningen av vindkraft kommer detta att kräva 
en kraftig utbyggnad av vindkraftverk då dagens vindkraftsproduktionskapacitet kommer 
att tiodubblas. Det finns både motstånd och medhåll till vindkraftsprojektering. Det 
positiva är att det gynnar en förändring av vår energiförsörjning till ett mer miljövänligt 
sätt och dessutom blir det en inhemsk energikälla. De motsättningar som finns 
uppenbarar sig i många olika skeenden, bland annat har det diskuterats om hur 
vindkraftverk ser ut och hur det låter. Bullret och den visuella påverkan på omgivningen 

                                                
1 http://home.no/vindkraft/Vindkraftenochmiljon.htm (2012-04-15) 
2 Ibid 
3 http://www.vindkraftnorr.se/vindkraftens_fordelar.asp (2012-02-17) 
4 http://www.regeringen.se/sb/d/12245 (2012-02-14) 
5 http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/pressmeddelanden/vindkraften-okade-med-74-procent-under-2011/ 

(2012-02-14) 
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vindkraftverket skapar, kan väcka starka negativa känslor hos medborgare som påverkas. 
En del anser dock att vindkraft bidrar till en positiv ekologisk livsstil.  
 
I Tillstånd till vindkraftverk (2009) kan man läsa följande: 

 
Det är ofrånkomligt att vindkraftverk medför påtagliga förändringar i 
landskapsbilden. Vindkraft ger upphov till störningar genom buller och 
skuggbildning. Dessa olägenheter måste dock ställas mot samhällets behov av 
förnyelsebar energi. (Tillstånd till vindkraftverk 2009, s. 12) 

 
Den befintliga forskningen visar att ljud från vindkraftverken inte innebär någon risk för 
de som bor i närheten enligt Marks kommun (2011). Forskningen bygger dock på mindre 
vindkraftverk än de som byggs idag vilket gör att vidare kontroller på dagens vindkraft 
måste göras då de lågfrekventa ljuden på dagens vindkraftverk skiljer sig mot de mindre 
verken (Naturvårdsverket 2006). Risken för att utsättas för vindkraftverks buller är högre 
på landsbygden än i tätbebyggda områden. Detta tyder på att det finns en högre risk att 
utsättas för buller i så kallade tysta miljöer därför bör man vidta hänsyn och bedöma 
risken för störningar för människor som lever i sådana områden. Störningar är kopplat till 
en viss typ av miljö vilket innebär att störningar ställs mot personliga värderingar och 
förväntningar till hur bebyggt området är (Pedersen, Persson & Waye 2007). Effekterna 
som vindkraftverket har på människor som bor och lever i omgivningen är enligt 
Naturvårdsverket (2006) ljudstörningar. Dessa kan ge upphov till bland annat 
sömnsvårigheter, psykologiska och fysiologiska stressymptom vilket påverkar det 
allmänna välbefinnandet. För att undvika dessa symtom finns en hel del faktorer vilka 
skall användas som riktlinjer då etablering av vindkraftverk med närhet till bebyggt 
område sker. Dessa riktlinjer innebär att man noggrant beräknar och mäter eventuella 
störningar i form av buller och skuggor som kan uppkomma när ett vindkraftverk anläggs 
för att minska effekten på närmiljön (Naturvårdsverket 2006). Den visuella påverkan6 
som uppstår när ett vindkraftverk etableras kan dock inte klarläggas med ett allmänt 
avstånd från vindkraftverket till bebyggelsen. Ett exakt avstånd beror på flera olika 
förhållanden exempelvis olika terrängförhållanden som kan förekomma.  
 
Enligt Tillstånd till vindkraftverk (2009) är den mest påtagliga säkerhetsrisken med 
vindkraftverk faran för iskastning som kan uppkomma i samband med speciella 
väderförhållanden så som dimma följt av frost och underkylt regn7. Energimyndigheten 
har angett ett rekommenderat skyddsavstånd på fyrahundra meter mellan vindkraftverket 
och bostäder (Naturvårdsverket 2006) De hänvisar till miljööverdomstolens dom: 
 

Innan vindkraftverket uppföres skall bolaget samråda med länsstyrelsen angående 
den närmare placeringen av de enskilda vindkraftverken. Inte något vindkraftverk 
får placeras närmare än 400 meter från bostadshus.… (mål nr, M 8782-99) 

 
Mindre avstånd har dock accepterats men att avståndet då minst måste vara på dubbel så 
långt avstånd som tornet är högt. 
 

Vidare är det inte vindkraftverkets storlek i sig utan de störningar, som de kan 
medföra, som skall bedömas. (mål nr, M 8782-99) 

 

                                                
6 Vindkraftverk kan antas påverka fastighetsvärdet om det är synligt från fastigheten. 
7 http://www.vindlov.se/sv/Steg-for-steg/Medelstora-anlaggningar/Inledande-skede/Halsa--sakerhet/Sakerhet-

och-riskavstand/ (2012-04-15) 
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Det har tidigare gjorts internationella studier i USA, Danmark och Storbritannien hur en 
fastighet8 påverkas av närliggande störningseffekter. Forskningarna har utgått från 
hedoniska analyser som enligt ÅF (2010) innebär att man bedömer hur bostadens 
egenskaper och dess omgivning påverkar fastighetsvärdet9. Vilket kan tolkas som att det 
är många olika faktorer som man tar hänsyn till när man gör en sådan analys. Exempelvis 
kan detta innebära att konjunkturlägen räknas med vilket inte är relevant vid analyser av 
en specifik faktor. Dessa analyser har visat att fastigheter som påverkas av belastningar så 
som exempelvis buller inte nödvändigtvis minskar i marknadsvärde. Hoen (2010) 
konstaterar i sin forskning att fastighetspriserna påverkades en aning av närheten till 
närliggande vindkraftverk.  
 
Sims, Dent och Oskrochi (2008) berättar om att Storbritanniens planeringsmål har gjort 
att vindkraftsutbyggnaden har ökat i massiv takt. Vidare i undersökningen behandlar 
forskningen det faktum att miljön och fastigheter kan påverkas negativt av höga 
kraftledningar och telemaster. Dessa verk påminner om vindkraftverk och har visat sig 
kunna ha en negativ inverkan på fastigheter i sin omgivning speciellt då det kan innebära 
en hälsorisk för personer i dess närområde. Dock blev slutsatsen att Sims et al (2008) inte 
kunde fastställa om fastighetspriserna inom deras områdesundersökning påverkades 
negativt av vindkraftsverkets närvaro. Något som ändå klargjordes var att det fanns 
faktorer som påverkade försäljningspriserna. Men detta var faktorer som varken kunde 
mätas eller observeras i deras undersökning. Enligt Pitts och Jacksons (2007) fastställer 
man Sims et al (2008) tes då man även i deras forskning inte kunnat avgöra exakt vad 
som påverkat fastighetspriserna och om skillnaden berott på vindkraftverken eller andra 
omständigheter. De vittnar även om att de forskningar som gjorts tidigare gällande hur 
fastighetspriserna i närområdet kring vindkraftverk, är varierande och svåra att mäta. Den 
påverkan på fastigheter som vindkraftverk har så väl som andra negativa faktorer, beror 
på många olika anledningar bland annat lokalisering, villkor på marknaden och 
preferenser. Bell (2001) gjorde en forskning om hur flygplatser påverkar närliggande 
fastigheters värde där han redogjorde att bullret från flygplanen kunde ha viss effekt på 
fastigheternas värde. Men påpekade även att resultatet av hans forskning kunde bero på 
ytterligheter. Bell (2001) beskriver i sin forskning att det blir en komplexitet i studier som 
använder sig av hedoniska analyser som tidigare forskare har gjort10. Denna komplexitet 
grundar sig på att det är många faktorer som måste tas i beaktning när man gör 
undersökningar av fastighetsförsäljningar. Bell (2001) menar att det finns vissa segment 
av marknadens kunder som är helt immuna mot buller och det finns människor som inte 
alls skulle köpa fastigheter med sådana belastningar. Men det finns även ett tredje 
segment som lockas av den ”rabatt” som kan uppkomma i samband av en försäljning av 
fastigheter som belastas av buller eller andra faktorer som kan dra ner utgångspriset.  
 
Krogh (2011) har studerat hur individer förlorar social rättvisa när ett vindkraftverk 
byggs i närheten av deras hem. Krogh (2011) talar om en respondent vars 
fastighetsmäklare hade sagt att dennes fastighet var osäljbar och inte värt någonting på 
grund av att fastigheten låg i närheten av ett vindkraftverk.  Det i sin tur riskerar att leda 
till att förtroendet för regeringen minskar om de förnekar existensen av den påverkan som 
vindkraftverk har på människor och bostadsmarknaden. Krogh (2011) slutsats blev att 
USA´s regering bör sakta ner utbyggnaden av vindkraftverk tills undersökningen av dess 
påverkan på människor och fastigheter är komplett.  
                                                
8 Enligt jordabalken § 1 är fast egendom jord som är indelad i fastigheter 
9 Det värde som fastigheten är värd vid en viss tidpunkt 
10 Sims et al (2008), ÅF (2010) 
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I Sverige har konsultföretaget ÅF (2010) skrivit en rapport med uppdrag från Svensk 
vindenergi. Med hjälp av en hedonisk analys har försäljningsdata från registrerade 
fastighetsförsäljningar gjorts samt intervjuer med fastighetsmäklare i olika kommuner för 
att få fram underlag till forskningen. De undersökningar som idag har gjorts i Sverige har 
kritiserats och ifrågasätts av många nyhetsartiklar där de ansett att dessa varit partiska i 
frågan. Detta har skapat debatter bland annat i tidskrifterna Teknikdebatt11 samt 
Byggvärlden12. 
 
I Danmark där man ligger före Sverige i forskning kring etableringen av vindkraftverk, 
har undersökningar visat att vindkraftverken påverkar fastighetsvärdet negativt. På grund 
av detta har Danmark infört en ny lag som anger att fastighetsägare i områden runt 
vindkraftverk skall få ersättning (ÅF 2010). Vindkraftsetableringen påverkar även 
utbyggnader på närliggande fastigheter enligt Miljödomstolen (Tillstånd till vindkraftverk 
2009), vilket ger en påverkan på fastighetsvärdena då många köper mark för att bygga en 
bostad eller eventuellt om man redan har en fastighet som man vill bygga ut.  Det gör att 
en etablering av ett vindkraftverk påverkar kommunens markanvändning och kan hindra 
en eventuell expandering av samhället i sin omgivning.  
 
Vindkraften i Sverige är inte lika utbredd som i Danmark men man har insett 
problematiken av sjunkande fastighetsvärden i närheten av etableringen av vindkraft. 
Nylander och Nilssons (2010) citat kan man läsa i en av riksdagens motioner  

 
Fastighetsägare bör kompenseras vid minskat fastighetsvärde till följd av 
vindkraftsetablering. I Danmark genomför Energimyndigheden ett pilotprojekt om 
”vurdering af muligt værditab for naboer til vindmølle”. Det innebär att fastigheter 
som är placerade inom ett visst avstånd från nya vindkraftverk ska värderas av 
oberoende värderingsinstitut. Om det vid denna värdering visar sig att man kan 
fastställa ett minskat värde på grund av etablering av vindkraftverk, ska 
fastighetsägaren få kompensation. Ett liknande system bör kunna införas i Sverige, 
formerna för sådan kompensation bör skyndsamt utredas. (2010/11: MJ234) 

 
Ek och Hultman (2007) menar att vindkraft utgör en privatisering av vinden, landskapet 
och utsikten, utan att dess samhällsekonomiska värde minskar. Detta sker i hållbarhetens 
benämning då de att stora vindkraftetableringen ökar och byggs ut. Det är en god idé att 
låta befolkning som påverkas av projektet få ta del av avkastningen som vindkraftverket 
bidrar till. Om det finns efterfrågan på en plats för vindkraft borde denna plats bedömas 
vara värdefull och något som man ska betala för (Ek & Hultman 2007). Människor som 
bor innanför skyddsavståndet påverkas av buller och skuggeffekter som vindkraftverket 
skapar. Oro från boende i närområdet gällande fastighetsvärden som riskerar att reduceras 
är också en problematik som har uppstått i och med vindkraftsprojekteringar. Tidigare 
forskare, där bland Sims et al (2008) har fastslagit att det är svårt att se hur mycket 
vindkraftverket påverkar fastighetsvärdet då man måste skilja det från andra belastningar 
fastigheten har. Man måste även ta hänsyn till andra aspekter så som konjunktur och hur 
fastighetsmarknaden ser ut vid just den tidpunkten.  

1.3 Vindkraftverkens påverkan på attraktiva bostadsområden 
Att fastigheternas värde i stor utsträckning påverkas av fastighetens läge är tydligt. Läget 
av en bostad eller fastighet är en faktor man inte kan ändra på.  Detta är något som en 

                                                
11 http://teknikdebatt.se/debatt/vindkraft-minskar-vardet-pa-villor (2012-01-31) 
12 http://byggvarlden.se/nyheter/energi_miljo/article2473663.ese (2012-01-31)   
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fastighetsmäklare måste ta hänsyn till när de värderar fastigheten då spekulanterna till 
fastigheter lockas av ett attraktivt läge. Lockande lägen uppfattas olika av olika 
konsumenttyper (Bell 2001). Gemensamt är att lokalisering och utformning av 
boendemiljöer är relevant för en hållbar utveckling samt för ett attraktivt läge (Dahl, 
Magnusson, Norrman, & Niedomysl 2008). Att skapa attraktivt boende på landsbygden 
är idag ett problem som är omdebatterat (Jonasson 2010). Det som gör det svårt för 
människor att skapa ett attraktivt boende på landsbygden är höga förväntningar på 
avkastning från fastighetsägare och en svår infrastruktursituation. Resultatet från 
undersökningen som Jonasson (2010) har gjort visar att det är viktigt att ha en dialog med 
invånare när det är tal om en förändring i bygden samt värdet att ha en kommunikation 
mellan olika aktörer för att kunna nå en förändring. Betydelsefulla verktyg som behövs 
för att kunna göra ett bra arbete är att använda sig av den kommunala översiktsplanen. 
Denna används av kommuner för att hantera aktuella planeringsfrågor bland annat 
utpekande av lämpliga områden för utbyggnad av vindkraft. För att främja en god och 
positiv utveckling av landbygden krävs det i planeringsprocessen en dialog med berörda 
människor och intresseföreningar. Samarbete mellan olika sakområden och 
planeringsnivåer är viktiga för ett lyckat resultat13. Utifrån föregående avsnitt 
framkommer olika uppfattningar gällande attityder till vindkraftverk. Det är en stor 
skillnad mellan vindkraftverk som en idé och när det faktiska vindkraftverket finns där. 
Enligt Krohn och Damborg (1998) stödjer människor förnyelsebar energi och 
vindkraftverk. Men när det aktuella projektet planeras i närheten av deras hem försvinner 
denna sympati. Sims et al (2008) fann att samhällsattityderna kan påverkas till mer 
positiva om de berörda får delta i beslutsfattandet.  
 
Attraktiva lägen är ett återkommande begrepp inom fastighetsmäklarbranschen 
exempelvis i försäljningsannonser. Ett attraktivt läge vad gäller fastigheter är en 
uppfattning som skall locka till sig spekulanter. Det råder delade meningar om huruvida 
ett vindkraftverk påverkar värdet på de fastigheter som ligger i närområdet. Från en högre 
position, det vill säga regeringen och kommuner, vill man utöka användningen och 
anläggandet av vindkraftverk. Det som framkom tydligt tidigare i kapitlet ovan var att det 
gäller främst de människor på landbygden som påverkas av dessa etableringar av 
vindkraftverk. Det är fastighetsmäklarens plikt att upplysa om det planeras att bygga ett 
vindkraftverk i närheten av den fastighet som skall ut till försäljning. Fastighetsmäklarens 
egen branschtidning Aktiv mäklare (Nordin 2011) menar att för en fastighetsmäklare 
måste försiktighetsprincipen råda. Detta innebär som nämndes tidigare att spekulanter 
skall upplysas om att vindkraft eventuellt ska etableras i närheten av fastigheten. Även 
om vindkraftverk inte är ett nytt fenomen så är etableringshastigheten av dessa verk 
mycket högre än innan (Nordin 2011). Enligt en artikel från Ulricehamns tidning14 säger 
en fastighetsmäklare under en intervju att intresset för att köpa hus på landbygden 
minskar om det finns vindkraftverk beläget i närheten. De hus som ligger nära ett planerat 
vindkraftverk blir i regel svårare att sälja. Samtidigt understryker fastighetsmäklaren att 
det kan finnas förmåner för markägare i form av den ekonomiska kompensation som 
betalas ut av vindkraftbolagen. 
 
Vi vill få en förståelse för hur vindkraftsprojekteringen behandlas och beaktas i praktiken. 
Vi kommer att se till etablerade vindkraftsområden samt till områden med oetablerad 
med planerad vindkraft. För att få denna problematik från två synsätt kommer vi också att 
                                                
13 http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Palnering-for-landsbygden/ (2012-03-11) 
14 http://www.ut.se/nyheter/ny-vindkraft-sanker-vardet-pa-fastigheter(3064167).gm  
   (2012-01-30) 
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intervjua kommuners representanter för att se hur de resonerar kring 
vindkraftsprojektering samt vad de har för erfarenheter gällande vindkraftsetablering. För 
att se hur vindkraftsetableringen påverkar bostadsmarknaden vill vi se hur detta ter sig ur 
en kommuns synvinkel samt en fastighetsmäklares perspektiv då kommunerna planerar 
vart vindkraftverken skall stå och fastighetsmäklarna ser konsekvenserna av etableringen 
i närheten av fastigheter.   

1.4 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna undersökning är att se hur kommunernas tjänstemän resonerar kring 
vindkraftetableringar i närheten av bostadsområden samt hur fastighetsmäklare har 
uppfattat problematiken kring vindkraftsprojekteringar. Detta för att skapa en förståelse 
för hur vindkraftprojektering påverkar bostadsmarknaden.  
 
Den övergripande problemformuleringen för vårt arbete är följande: 
Hur påverkar vindkraftsprojekteringar bostadsmarknaden? 
 

 Vad finns det för fördelar samt nackdelar med vindkraftsetablering på lokal nivå? 
 Vad har fastighetsmäklare för erfarenheter av fastighetsförsäljningar vid etablerad och 

planerad vindkraft? 
 Hur uppfattar fastighetsmäklare och kommuner attityder på bostadsmarknaden 

gällande vindkraftsprojektering? 

1.5 Disposition 
I nästa kapitel ges en beskrivning av fältet för att ge en förståelse för de förutsättningar 
som råder inom vindkraftsprojektering. Detta kapitel talar om vindkraft i allmänhet, hur 
organiseringen i kommuner hanterar projektering av vindkraftverk och fastighetsmäklares 
roll som opartisk mellanman.  
 
I kapitel tre redogör vi för de metoder vi använt oss av. Hur det empiriska materialet 
bearbetats och utvecklats till berättelser som utgör studiens empiriska del. Vidare 
diskuterar vi forskningens trovärdighet. 
 
I kapitlet efter återges de berättelser med fastighetsmäklare och kommuner i form av 
berättelser. Dessa berättelser återspeglar tjänstemän inom kommuners policy gällande de 
fördelar och nackdelar som finns i vindkraftsetablering. Fastighetsmäklare berättar om de 
konsekvenser vindkraftprojekteringar har på fastighetsförsäljningar.  
 
Studiens empiriska resultat ligger till grund för en induktiv och en deduktiv analys som 
görs i kapitel fem respektive kapitel sju. Den induktiva analysen beskriver hur kommunen 
arbetar med vindkraftsprojektering samt hur tjänstemännen jobbar för att mildra oro hos 
de berörda medborgarna. Analysen omfattar även hur fastighetsmäklarna uppfattat 
vindkraftsprojekteringen i närheten av bostäder och hur de arbetar för att mildra oro hos 
spekulanter till dessa fastigheter. Vi analyserar även kommunikationen mellan 
tjänstemännen och fastighetsmäklarna. I kapitel sex beskrivs den analysmodell som har 
valts för att analysera empiri på ett deduktivt sätt. Den deduktiva analysen baseras på en 
SWOT-analys. Uppsatsen avslutas därefter med slutsatser och en reflektion kring hur 
vindkraftsprojekteringar påverkar bostadsmarknaden. 



 13 

 

Om vindkraftsprojektering, fastighetsmäklarens 
upplysningsplikt samt kommunens organisation 

Här nedan beskrivs de förutsättningar för vad som gäller för vindkraftsprojektering, hur 
kommuner är organiserade och vilka regler som fastighetsmäklare måste följa. 
Beskrivningen baseras på en dokumentstudie där vi har använt oss av myndighetstexter, 
dagstidningar, lagtexter och facklitteratur. Detta är även ett resultat av en empirisk studie. 

2.1 Vindkraft 
I slutet av 70 – talet drog den moderna vindkraftverkstekniken igång på allvar. Många 
länder i Europa, bland annat Sverige, var överens om att det var dags att minska på 
oljeberoendet. Dessa länder startade program som gällde vindkraft för att kunna forska 
och utveckla vindkraftstekniken. På grund av den snabba utvecklingen kan vi idag få 
energi från vindkraft som kan konkurrera med andra energikällor både när det gäller 
teknik och ekonomi15. Vindkraft utgör fyra procent av elanvändningen i Sverige och är 
den energikälla som ökar mest i världen. Än så länge är det relativt dyrt att använda sig 
av vindkraft men det är en energikälla som hjälper till att minska koldioxidutsläppen16.  
 
För att vinden skall kunna utnyttjas maximalt placerar man vindkraftverk där terrängen är 
så öppen som möjligt. De mest fördelaktiga utgångspunkterna är på höjder, kusten och i 
havet. Ju högre ett vindkraftverk är desto mer effektivt kan man fånga upp vindarna17.  
Enligt Boverket (2009) så består ett vindkraftverk av fundament, rotor med rotorblad, 
torn och maskinhus. Tornets höjd avser ofta den höjd där rotoraxeln sitter. En generator i 
vindkraftverket alstrar energi när vindens fart sätter igång rotorbladen på vindkraftverket. 
Det är generatorn som ger ifrån sig det maskinella ljud vi tidigare omnämnt. Det 
svischande ljudet som oftast upplevs besvärande kommer från rotorbladen som även 
genererar de skuggeffekter som också omnämnts. När vindstyrkan uppgår mellan tre till 
tjugofem meter per sekund är vindkraftverket normalt i drift. Men maxinmal effekt får 
man när vinden ligger mellan tolv och fjorton meter per sekund (Boverket 2009). När det 
blåser för mycket ställs bladen om så att vinden släpps förbi vilket gör att vindkraftverket 
inte överbelastas. Ju högre vindkraftverket är desto bättre blir drivkraften då det blåser 
mer på högre höjder. Om vinden blir för stark så stängs vindkraftverket av helt. Blåser det 
för lite räcker inte vinden till för att driva vindkraftverket. Detta gör att vindkraftverket 
inte ger en jämn energiförsörjning. Från tidigare forskning har det kommit fram att det 
lönar sig att bygga vindkraftverken gruppvis om minst tre verk då etableringskostanden 
kan fördelas på verken. Därför etableras vindkraftverken i grupper som man kallar för 
vindkraftsparker. Den tekniska livstiden för ett vindkraftverk är cirka tjugo till tjugofem 
år. Efter avslutad drift kan fundamenten lämna mindre spår efter sig (Boverket 2009). 
 
Enligt 6 kap 1 § Plan och bygglagen krävs bygglov för vindkraftverk. Regler för bygglov 
gällande vindkraftverk kan man finna i plan och byggförordningen (PBF 2011:338). På 
vindlovs hemsida18 kan man läsa om att en bygglovsprövning hanterar lokalisering, yttre 
utformning och användningen av vindkraftverket. Innan byggnadsnämnden har gett 

                                                
15 http://energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/Energibarare/Fornybar-energi/Vind/ (2012-04-03) 
16 http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Vindkraft/ (2012-04-03) 
17 http://eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=48865&epslanguage=SV (2012-04-03) 
18 http://www.vindlov.se (2012-04-15) 
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startbesked får man inte påbörja uppförandet av vindkraftverket. Ett slutbesked skall 
mottas innan vindkraftverket tas i bruk.  
 
Det finns en hel del faktorer som måste tillgodoses om ett vindkraftverk skall etableras i 
närheten av en bebyggelse. Detta kallar man för riktvärden och innebär att man noga 
beräknar och mäter eventuella störningar i form av buller och skuggor som kan 
uppkomma när ett vindkraftverk anläggs (Naturvårdsverket 2006). Man använder sig av 
ett så kallat schablonavstånd19 så att man lätt kan identifiera möjliga störningar som kan 
uppkomma och därmed förhindras. All etablering av vindkraft innebär en förändring av 
omgivningen men behöver inte innebära en negativ sådan enligt Marks kommun (2011).  
Vindkraftverk ger ifrån sig två olika typer av ljud dagens forskning visar dock att detta 
ljud inte innebär någon risk för de som bor i närheten av vindkraftverket. Forskningen 
bygger dock på mindre vindkraftverk än de som byggs idag vilket gör att det krävs att 
man får tar hänsyn till det och kontrollerar de lågfrekventa ljuden på dagens 
vindkraftverk. Ljudnivån från ett vindkraftverk får inte överstiga fyrtio db(A)20 vid 
bostäder. Vid friluftsområden där bakgrundljudet ofta är lägre får ljudnivån inte vara mer 
än trettiofem db(A). Vindkraftverken bildar även skuggeffekter. Ett bostadshus ska inte 
bli utsatt för mer än åtta timmars skuggtid per år dock också max trettio minuter per dygn 
(Naturvårdsverket 2006). Enligt miljöbalken kan en tillsynsmyndighet21 att 
vindkraftverket stängs av vissa tider om det överstiger detta riktmärke. 
 
Energimyndigheten har bestämt ett skyddsavstånd på fyrahundra meter mellan 
vindkraftverket och bostäder. I Energimyndighetens (2007)  utredning Vindkraft – 
tillståndsprocessen och kunskapsläget anser man även att ett avstånd på femhundra meter 
mellan vindkraftverkets område och bostäder kunde vara lämpligt. Det avståndet anses 
vara ett rimligt avstånd för att klara av riktvärdet för buller. Men det exakta avståndet 
beror också på de olika terrängförhållanden som kan förekomma. Den mest påtagliga 
säkerhetsrisken med vindkraftverk är faran för iskastning som kan uppkomma i samband 
med speciella väderförhållanden. Denna iskastning blir då istappar bildas på rotorbladen 
och sedan slungas iväg (Tillstånd till vindkraftverk 2009). Den visuella påverkan som kan 
uppkomma när ett vindkraftverk anläggs kan inte fastställas av ett allmänt avstånd till 
fastigheter. Marks kommun (2011) har därför uttalat sig om att det är viktigt att se till hur 
den visuella påverkan som ett vindkraftverk skapar, uppfattas av personer som bor i 
närområdet där vindkraften etableras. Marks kommun (2011) menar att man inte kan 
avgöra hur den visuella påverkan kommer att upplevas genom att bara se till 
översiktsplaner eller hur bebyggt området är samt var vindkraftverket placeras i 
landskapet.  

2.2 Kommuners organisering i vindkraftsetablering 
Enligt SKL 22 så sker demokratiska nivåer i tre steg i Sverige. Riksdag och regering finns 
på riksnivå, landssting finns på regional nivå och till sist kommuner, som jobbar på lokal 
nivå. Befolkningen väljer ut politiker som ska styra kommunen och dessa politiker kallas 
därför för ”förtroendevalda”. Detta innebär att medborgare har möjlighet att påverka och 
kontrollera de uppdrag som kommunen utför. Genom så kallade kommunfullmäktige 

                                                
19 Ett rutinmässigt förfarande, en förenklad föreställning och liknande, t.ex. ett schablonmässigt beteende 

(http://www.ne.se, 2012-04-24). 
20 Förkortning av decibel 
21 Tillsynsmyndighet är en myndighet som ska se till att underordnad myndighet utför sina plikter. 

http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/tillsynsmyndighet (2012-05-24) 
22 http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/sa_styrs_en_kommun (2012-04-17) 
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styrs kommunen genom direktvalda politiska församlingar. Dessutom finns det förutom 
dessa församlingar även politiska uppdrag som olika nämnder och utskott inom 
kommunstyrelsen tar beslut om.  
 
Det som kommuner och landsting ska göra beslutas av de lagar och förordningar som 
staten slår fast23. Kommuner kan själva välja hur de fördelar ansvar mellan olika nämnder 
och hur de organiserar sina verksamheter. Kommunfullmäktige antar reglementen för 
kommunen och fördelar arbetsuppgifter mellan olika styrelse och nämnder. Enligt en 
huvudregel antar fullmäktige översiktsplan och detaljplaner. Kommunens 
byggnadsnämnd ansvarar för kommunens bygglovshantering. Denna nämnd avgör om 
det krävs en detaljplan eller inte för ett vindkraftprojekt. Byggnadsnämnden har ansvaret 
för planprocessen24.  
 
Kommuner arbetar för att stärka den egna regionens attraktionskraft genom att bland 
annat investera i infrastruktur25. I en kommun finns det tjänstemän som jobbar med 
stadsplanering och miljöarbete och det är en viktig del i stadsplaneringen för att forma 
trivsamma och rofyllda boendemiljöer. För att människor ska må bra krävs det att 
byggandet och användningen av mark och vatten planeras väl och att medborgarna får 
rätt till insyn och inflytande i plan och bygglagen. Byggplaner ska i god tid göras 
tillgängliga för invånare och där politikerna ska ha en tydlig dialog med invånarna för att 
kunna ta till sig viktiga synpunkter26. I samklang med stadsplanering sker miljöarbetet i 
en kommun. I kommunernas miljöplanering ingår bland annat ett miljöarbete som berör 
alla medborgare27. Kommunen ansvarar för att göra bedömningar mellan olika 
riksintressen, till exempel vindkraft. För att detta ska fungera krävs det att den 
kommunala översiktsplanen får genomslag i systemet mellan olika riksintressen. 
Vindkraft som har tillstånd enligt miljöbalken kräver inget bygglov. Ändå har kommunen 
genom plan och bygglagen bestämmelser i översiktsplanen som används som starka 
planeringsverktyg för lokalisering av bland annat vindkraft. Tillstånd för vindkraftverk 
som inte är bygglovspliktiga får bara ges om kommunen har rekommenderat det. I 
praktiken innebär detta en vetorätt för kommunen gällande mål och ärenden om tillstånd 
till vindkraftverk. För kommunal verksamhet gäller allmänna krav på saklighet och 
opartiskhet i tillståndsprövningar. Om en kommun är negativ till etablering av vindkraft 
måste denna kommun tydligt redogöra sin uppfattning enligt 6 kapitlet i miljöbalken. 
Anledningen till detta är att verksamhetsutövarens riskerar att dra på sig onödiga 
kostnader i prövningsprocessen28. I ett tematiskt tillägg i översiktsplanen kan kommunen 
redogöra för vilka platser som kan vara lämpliga för etablering av vindkraft och vilka 
som inte är lämpliga. I Sverige är utbyggnaden av vindkraftverk inne i ett snabbväxande 
period. För medborgare innebär en aktuell översiktsplan att de blir informerade om var 
vindkraft kan komma att placeras. Detta ska öka acceptansen och förståelsen för planens 
innehåll och följder. Planen får en demokratisk fäste i kommunen eftersom det är 
kommunfullmäktige som antar översiktplanen. Där kommuner ser möjligheter för 
etableringar får företag information om och nätägare kan förutsäga var utbyggnad kan 
komma att ske. För att främja vindkraftsutbyggnad har det sedan 2007 funnits möjlighet 
                                                
23 http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/sa_styrs_en_kommun (2012-04-17) 
24 http://www.vindlov.se/sv/Ansvar--roller/Kommuner/ (2010-04-29) 
25 http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/regional_utveckling (2012-04-29) 
26 http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/verksamheter_i_en_kommun/stadsplanering 

(2012-04-29) 
27 http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/verksamheter_i_en_kommun/miljoarbete 

(2012-04-29) 
28 http://www.vindlov.se/sv/Ansvar--roller/Kommuner/ (2012-04-29) 
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att söka stöd för planeringsinsatser. Att skapa förutsättningar genom resurser till den 
fysiska planeringen är viktigt för en utökad byggnation av vindkraftverk29.  
 
På Regeringens hemsida kan man läsa en debattartikel om att svensk välfärd är beroende 
av attraktiva regioner. Sveriges regioner och kommuner måste utvärdera vad som gör just 
deras område attraktiv för inflyttning. För att landsbygden skall kunna leva måste svenska 
städer kunna erbjuda nya invånare attraktiva boendemiljöer med möjlighet att utnyttja 
gröna områden. Nya invånare på landsbygden är en förutsättning för att landsbygden ska 
kunna utvecklas och dessutom klara finansiering av tillsyn och välfärdstjänster 
(Erlandsson, 2012). Kommunernas identitet och medborgarnas vardagsliv har en stor 
betydelse för landskapet. Det är därför viktigt att en förändring av landskapet sker i en 
demokratisk process för att synsätt och olika åsikter ska komma fram. För att få en 
bredare acceptans hos allmänheten gälland etableringen av vindkraft är det viktigt med en 
god hushållning av landskapens värden30. 

2.3 Fastighetsmäklares yrkesroll vid förmedling av fastighet 
Det är viktigt för fastighetsmäklarbranschen att inte bara fastighetsmäklarens närmaste 
kunder skall känna förtroende för dem utan att de också ska bli accepterade av 
allmänheten. Fastighetsmäklare är ett relationsyrke som baseras på det förtroende kunder 
har till fastighetsmäklaren som yrkesman vad gäller hans/hennes kunskap, integritet och 
pålitlighet. Fastighetsmäklaryrket är på grund av detta reglerat, och då främst av 
Fastighetsmäklarlagen 2011:66 även förkortat FML. Men en fastighetsmäklare måste 
även verka under de regleringar som de berör under hela förmedlingsprocessen 
exempelvis marknadsföringslagen, jordabalken, miljöbalken och konsumenttjänstlagen 
(Jingryd & Segergren 2011).   
 
Det är oftast säljaren av en fastighet som anlitar fastighetsmäklaren för att finna en 
motpart, det vill säga en köpare till fastigheten. Fastighetsmäklaren ska enligt FML vara 
en opartisk mellanman mellan sin uppdragsgivare och den köpare han/hon har anvisat till 
fastigheten. Det gör att fastighetsmäklaren har flera kunder att ta hänsyn till vid ett 
förmedlingsuppdrag som figur 3.1 illustrerar. Relationerna fastighetsmäklarna har till de 
olika parterna beskrivs i Jingryd och Segergren (2001). De förklarar att relationen mellan 
fastighetsmäklare och säljare är ömsesidig då säljaren oftast är uppdragsgivare och de har 
upprättats en kontraktuell förbindelse dem emellan. Relationen mellan fastighetsmäklaren 
och köparen är däremot ingen kontraktuell relation men en rättslig relation enligt FML 
med tydliga och outtalade förpliktelser. Relationen mellan säljaren och köpare är en 
köprättslig relation där man upprättar ett köpavtal dem emellan. Fastighetsmäklaren är 
enligt FML personligt ansvarig för det juridiska vid förmedlingens utförande och är 
skyldig att handla enligt god fastighetsmäklarsed (Jingryd & Segergren 2011).   
Fastighetsmäklaren måste även ta hänsyn till omsorgsplikt, rådgivningsplikt samt 
upplysningsplikt emot båda parter. Detta har omtalats som ett etiskt dilemma då 
fastighetsmäklarens uppdragsgivare är den personen som betalar fastighetsmäklaren för 
dennes arbete. Fastighetsmäklaren är också enligt FML skyldig att verka för säljarens 
ekonomiska intresse, samt att i de flesta fall ger en högre köpeskildring till säljaren en 
högre ersättning till fastighetsmäklaren då deras ersättning är provisionsbaserad. Det 
innebär att ersättningen för fastighetsmäklarens arbete fås via en given procentsats som 

                                                
29 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/plan/planering_for_vindkraft_1  

(2010-04-28) 
30 http://www.vindlov.se/sv/Steg-for-steg/Medelstora-anlaggningar/Inledande-skede/Natur-kultur--

landskap/Landskapet/ (2012-04-15) 
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anges i uppdragsavtalet mellan säljaren och fastighetsmäklaren enligt FML § 23. Men 
trots detta måste fastighetsmäklaren vara opartisk och ta tillvara båda parternas intressen 
enligt FML § 8.  

 
 
Figur 3.1. Fastighetsmäklarens kundrelationer 

 
Upplysningsplikten för fastighetsmäklaren innebär att denne är skyldig att upplysa 
parterna om sådana fel eller andra omständigheter som rör fastigheten som hon/han 
känner till eller har särskild anledning att misstänka i samband med förmedlingen av 
fastigheten (FML 20011:66 § 16). Men det finns även gränser för fastighetsmäklarens 
upplysningsplikt enligt prop. 1983/84:16 då mäklaren inte behöver upplysa om uppgifter 
som antas inte har någon betydelse i ett kommande avtalsförhållande mellan köpare och 
säljare. Det kan exempelvis vara varför säljaren vill sälja sin fastighet. Det är enligt 
praxis inte heller fastighetsmäklarens uppgift att upplysa om synliga fel eller defekter i 
objektets skick (Melin 2007). I Jordabalken anser man att detta istället går under säljarens 
upplysningsplikt samt köparens undersökningsplikt. Fastighetsmäklaren behöver heller 
inte kontrollera om fastigheten belastas av något rådighetsfel det vill säga om det finns 
några inskränkningar i rätten att disponera över fastigheten (prop. 1983/84:16, s.14). De 
menar att kontroll av exempelvis plan- och byggnadsbestämmelser eller bygglov inte 
krävs enligt lagen då det inkräktar på köparens undersökningsplikt.  Men 
fastighetsmäklaren måste på begäran kunna lämna upplysningar om vart köparen kan få 
sådan information. Men om fastighetsmäklaren känner till att fastigheten är förknippad 
med fel av erfarenhet från liknande fastighetsförsäljningar eller områdeskännedom, är 
fastighetsmäklaren i regel skyldig att upplysa parterna gällande alla typer av fel (Melin 
2007). Om inte fastighetsmäklaren ger parterna informationen i god tid innan den 
kontraktuella förbindelsen har fastighetsmäklaren enligt praxis åsidosatt sin 
upplysningsskyldighet och brutit mot god fastighetsmäklarsed.  
 
Det är fastighetsmäklarens uppgift att enligt § 16 FML upplysa säljare och köpare om 
deras rättigheter och skyldigheter enligt Jordabalken och därmed verka för att parterna 
aktivt undanröjer de missförstånd och oklarheter som kan uppkomma gällande 
fastighetens skick. Enligt Melin (2007) har säljaren av en fastighet i normalfallet inte 
någon upplysningsplikt gentemot köparen av fast egendom. Men enligt FML är 
fastighetsmäklaren skyldig att verka för att säljaren lämnar betydande upplysningar till 
köparen som de enligt Jordabalken kap. 4 normalt inte är skyldiga att upplysa om. Finns 
de misstanke att uppgifterna har en betydande roll för köparen, skall köparen bli upplyst 
om detta i god tid. Fastighetsmäklaren använder i regel ett frågeformulär som lämnas till 
säljaren med frågor som rör säljarens kännedom kring fastighetens skick och uppmanas 
besvara dessa frågor. Men någon skyldighet enligt god fastighetsmäklarsed att lämna en 
sådan lista föreligger inte enligt Melin (2007). Det händer att fastighetsmäklaren inte fått 
information om eller fått felaktiga uppgifter från säljaren och inte haft anledning att 
ifrågasätta uppgiften.  
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Ett rättsfall som återkommer när man talar om fastighetsmäklarnas upplysningsplikt är 
Helikopterfallet (FMN 2008-04-23:1) där fastighetsmäklaren avrådde säljaren att berätta 
för spekulanterna till fastigheten om att en helikopterstation skulle etableras i närområdet. 
Enligt motorcrossfallet NJA (2007, s. 86) faller under säljarens upplysningsplikt. I 
motorcrossfallet var det en liknande situation där en motorcrossbana låg i området kring 
fastigheten som utgjorde störningar i form av buller. Men säljaren upplyste aldrig 
spekulanterna till fastigheten om detta vilket man betecknade som ett köprättsligt fel. 
Sanktioneringen i helikopterfallet blev att fastighetsmäklaren blev varnad och i 
motorcrossfallet blev säljaren av fastigheten fälld för att inte ha upplyst köparna om detta 
vilket Högsta domstolen ansåg låg under säljarens upplysningsplikt även fast det var 
fastighetsmäklaren avrådde säljaren från detta. Helikopterfallet ger ett tydligt exempel på 
fastighetsmäklarens informationsövertag i relation med uppdragsgivaren och köparen. 
 
Enligt FML § 18 är fastighetsmäklaren skyldig att ge alla spekulanter skriftlig 
information om fastigheten, vilket fastighetsmäklaren gör genom att framföra 
objektsbeskrivningar. Många31 anser att objektsbeskrivningen är en av de viktigaste 
informationskällorna vid en fastighetsförsäljning och det är därför viktigt att all 
information som omnämns är riktig. Objektsbeskrivningen används för att ge den 
information fastighetsmäklaren och säljaren har till spekulanterna så att de uppfyller de 
juridiska normerna (Jingryd och Segergren 2011). I objektsbeskrivningen skall det finnas 
viss obligatorisk information. Det är information om fastighetens beteckning, 
byggnadsår, byggnadssätt, taxeringsvärde, areal, inteckningar, servitut samt andra 
rättigheter som belastar fastigheten i fråga. Man skall även ha med driftskostnader för att 
spekulanter skall få en fingervisning av vad fastigheten kostar att ha i drift exempelvis 
kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (Jingryd och Segergren 2011). Oftast 
använder sig fastighetsmäklaren här av uppdragsgivarens kostnader under det senaste året 
om det finns tillgängligt. Om inte får fastighetsmäklaren inte ange en sammanlagd 
schablonmässig kostnad för alla poster, utan i så fall ge schablonmässig kostnad för varje 
enskild post. Sedan tillkommer vissa uppgifter om bostaden är en bostadsrätt så som 
bostadsrättsföreningens namn, andelstal, upplåten mark, lägenhetens nummer, årsavgifter 
och om man misstänker att denna kommer att ändras (Jingryd och Segergren 2011). För 
att göra fastigheten mer rättvis innan och efter visning är det även bra att ha en 
förhållandevis skalenlig planlösning med i objektsbeskrivningen samt en vägbeskrivning 
till och karta över fastigheten. Om man har fått kännedom samt information om 
närområdets nya etableringar är det enligt Jingryd och Segergren (2011) viktig att 
informera spekulanterna. Det finns dock inget formkrav för hur man skall informera om 
detta. Men det är alltid bra att skriftligen ge information så att man kan påvisa detta vid 
en eventuell tvist. Mer information om området så som närhet till skolor, kommunikation 
och dagligvaruhandel ger ett mervärde för spekulanterna och utgör mer service än plikt.  
 
Allt fastighetsmäklaren säger vid förmedlingen exempelvis en visning omfattas av 
marknadsföringslagen och måste vara utformat på ett rättvisande sätt. Nyetablering i 
området som kan hittas genom att se till områdesplaner, detaljplaner samt byggrätter 
ingår inte i fastighetsmäklarens kontrollplikt då det inte bokstavligt uttrycks i § 17 FML 
och detta har även konstaterats i praxis enligt Jingryd och Segergren (2011). Det behöver 
därför inte heller kontrolleras av fastighetsmäklaren (Melin 2007). Fastighetsmäklaren 
måste dock enligt Melin (2007) förvissa sig om att en fastighet inte belastas av sådant 

                                                
31 Jingryd och Segergren (2011) 
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som kan påverka fastighetens värde. Det finns även ett lagförslag som Melin (2007) 
nämner, där plan-, byggnads och hälsovårdsbestämmelser som bedöms vara väsentligt för 
fastigheten skall fastighetsmäklaren upplysa köparen om då detta kan påverka 
användningen och nyttan av fastigheten. Fastighetsmäklaren är skyldig att ta reda på så 
mycket fakta som är praktiskt möjligt och etablering av vindkraft har i tidigare 
forskning32 haft ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare. Det gör att det påverkar 
värderingen av fastigheten och borde därför ingå i fastighetsmäklarens omsorgsplikt 
eftersom att fastighetsmäklaren är skyldig att se till säljarens ekonomiska intresse och det 
är då viktigt att få en så rättvis värdering som möjligt samt att man på så vis kan förhindra 
tvister mellan säljaren och köparen ur ett konsumentskyddsperspektiv.  
 
Värdering av en fastighet kan ske på många olika sett beroende på vad det är för 
fastighet. Värderingen som fastighetsmäklaren eller värderingsmannen gör av fastigheten 
gäller alltid bara vid just den tidpunkten den görs eftersom att marknaden förändras och 
fastigheten kan påverkas av förändringar i omgivning och standard. När man pratar om 
marknadsvärde menas de pris som säljaren sannolik får vid försäljning av fastigheten vid 
normala förhållanden vid den bestämda tidpunkten. Marknadsvärdet är inget pris man 
kan garantera, utan är ett sannolikt värde. Det faktiska priset beror på köparsituationerna 
som är i den enskilda försäljningen. Den vanligaste metoden för att få fram ett 
marknadsvärde är att använda sig av ortprismetoden. Man jämför då tidigare priser som 
betalats för liknande fastigheter på samma ort i närområdet. Det finns databaser som 
registrerar försäljningarna så att man snabbt och enkelt kan gå in och jämföra och filtrera 
bland dessa. Man filtrerar då genom att ange exempelvis taxeringsvärdet, standard på 
fastigheten och/eller genom att ange boarean på fastigheten.  Sedan kan man jämföra 
särdragen hos fastigheten som skall värderas och göra tillägg eller avdrag i förhållande 
till jämförelseköpen man tagit fram.  

2.4 Sammanfattning  
Idag kan vi få energi från vindkraft som kan konkurrera med andra energikällor både när 
det gäller teknik och ekonomi33. För att vinden skall kunna utnyttjas maximalt placerar 
man vindkraftverk där terrängen är så öppen som möjligt (Boverket 2009). Det lönar sig 
framförallt att bygga vindkraftverken gruppvis om minst tre verk. När man anlägger ett 
vindkraftverk måste man följa bestämda riktvärden. Dessa innebär att man noga beräknar 
och mäter eventuella störningar i form av buller och skuggor som kan uppkomma när ett 
vindkraftverk byggs i närheten av bebyggelse (Naturvårdsverket 2006).  Genom att 
investera i infrastruktur kan kommuner stärka den egna regionens attraktionskraft34. I 
plan och bygglagen har kommunen bestämmelser gällande översiktsplanen som kan 
användas som starka planeringsverktyg för lokalisering av bland annat vindkraft35.  
 
Fastighetsmäklare är ett relationsyrke som baseras på förtroende till deras kunder 
(Jingryd & Segergren 2011). Fastighetsmäklare arbetar utefter en upplysningsplikt som 
innebär att denne är skyldig att upplysa parterna om sådana fel eller andra omständigheter 
som rör fastigheten (FML 20011:66 § 16).  Enligt FML § 18 är fastighetsmäklaren 
skyldig att ge alla spekulanter skriftlig information om fastigheten, vilket 
fastighetsmäklaren gör genom att framföra objektsbeskrivningar. 

                                                
32 Hoen (2010) 
33 http://energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/Energibarare/Fornybar-energi/Vind/ (2012-04-03) 
34 http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/regional_utveckling (2012-04-29) 
35 http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/verksamheter_i_en_kommun/stadsplanering 

(2012-04-29) 
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Metod 

Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning där vi vill få svar på vårt forskningsfråga 
som är att ta reda på hur vindkraftsprojekteringen påverkar bostadsmarknaden. Detta 
genom att se hur kommuner ser på fördelar och nackdelar med vindkraftsprojekteringar 
samt vilka erfarenheter fastighetsmäklare har gällande fastighetsaffärer i närheten av 
vindkraftsetablering. Den kvalitativa analysens främsta kännetecken är att den fokuserar 
på helheten och den undersökta kontexten (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund 
2010). För att få fram empiri till vår forskning använde vi person-, telefon samt e-
postintervjuer som har sammanställt i form av berättelser. Dessa berättelser har 
analyserats i en induktiv och deduktiv analys. Den induktiva analysen baseras på vårt 
empiriska material där vi tematiserar de berättelser som återges i kapitel fyra. Den 
deduktiva analysen baseras på en SWOT–analys där styrkor, svagheter samt möjligheter 
och hot som vindkraftsetablering anses ha utifrån vår empiri. 

3.1 Insamling av data 
För att samla in data till empiri har vi använt oss av primärdata i form av person-, telefon 
samt e - post intervjuer. Vi har även använt oss sekundärdata kring vindkraftverkens 
påverkan på fastighetsvärden i sin omgivning samt hur boende har upplevt etablering i 
närheten kring deras bostad. 
 
Kommunerna som valdes ut låg i nära anknytning till varandra för att kunna koppla ihop 
liknande miljö, det vill säga snarlika landskapsförutsättningar. Vi lät dessa kommuner 
vara anonyma för att öppna upp för en ärlig dialog. De personer som valdes ut för 
intervju inom kommuner var tjänstemän verksamma inom översiktplanering, 
samhällsplanering och inom miljöfrågor. Detta för att kunna få en inblick och förståelse 
för hur kommuner ser på attraktiva områden samt de fördelar och nackdelar som finns 
med etablering av vindkraftverk. Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval där de 
fastighetsmäklare vi valde ut att intervjua var aktiva fastighetsmäklare som har erfarenhet 
av vindkraftprojektering i samband med fastighetsförsäljning.  
 
Under de personliga intervjuer vi gjorde användes semistrukturerade frågor (se bilaga 1) 
för att öppna upp för diskussion med egna reflektioner. (Christensen, Engdahl, Grääs, & 
Haglund 2010). Detta för att vi ansåg att en helt ostrukturerad intervju kunde göra det 
svårt att behålla respondenternas fokus på vårt område. Många av våra respondenter hade 
dock ingen möjlighet att träffa oss personligen och valde i stället att medverka genom 
telefonintervju. Vid dessa intervjuer använde vi strukturerade frågor (se bilaga 2 & 3) för 
att det skulle underlätta för oss att dokumentera svaren. Som sista alternativ valdes e-
postintervju när respondenten inte hade tid för varken personintervju eller telefonintervju. 
Då vi använde oss av denna metod skickades strukturerade frågor ut till vår respondent 
där vi utgick från de semistrukturerade stolparna (se bilaga 2). E-post intervjun användes 
som stöd i vår slutsats för att styrka de resultat vi fick. 
 
Vi har använt oss av personintervjuer för att kunna ställa följfrågor och föra en diskussion 
kring erfarenheterna respondenterna hade. Det öppnade upp en djupare diskussion med 
respondenterna vilket vi ansåg var nödvändigt för att uppfylla vårt syfte. Vissa samtal 
med respondenterna spelades in för att vi i efterhand skulle kunna formulera oss 
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korrekt(Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund 2010). Det var viktigt att kunna återge 
samtalet i så stor utsträckning som möjligt för att få en rättvisande bild av vårt samtal 
med respondenterna. Vi kontaktade våra respondenter via ett telefonsamtal där vi 
presenterade oss och vår forskning. Om de ville medverka fick de sedan välja om de ville 
göra en telefonintervju eller en personlig intervju. När vi fick klartecken skickade vi vår 
planeringsrapport via e-post så att respondenterna kunde förbereda sig och även förstå 
syftet med vår forskning. Själva personintervjun ägde rum på respondenternas kontor och 
varade i ungefär en timme för att få en aktiv diskussion kring ämnet. Telefonintervjuerna 
var något kortare och frågorna var strukturerade då det underlättade dokumentationen av 
det som sades. Frågorna som ställdes var fokuserade på syftet utifrån problemformulering 
så att diskussionen inte skulle bli för bred. Personintervjuerna samt telefonintervjuerna 
med kommuner och fastighetsmäklare har framställts i form av berättelser. Dessa 
berättelser kännetecknas av att de är konstruerade då intervjuaren är implicerad i 
intervjun. Berättelserna som av Bryman och Bell (2011) kallas för en ”oral historia” är 
mer specificerad inom ett visst ämne eller händelse samt dokumenterar respondentens 
inre erfarenheter av hur de har uppfattat omvärlden. 
 
Om en respondent inte hade möjlighet att ställa upp på en personlig intervju på dennes 
kontor användes telefonintervju eller e-post kontakt. Eftersom telefonintervjuer kan vara 
svåra att dokumentera användes strukturerade och relativt enkla frågor (Christensen et al 
2010). Som alternativ metod hade vi som vi tidigare nämnde e-post kontakt som sista 
valmöjlighet. Allra helst ville vi få till ett personligt möte då kroppsspråk och minspel var 
intressanta att följa. Då det blev aktuellt med telefon intervju och e-post intervju 
förberedde vi våra respondenter genom att skicka över våra frågor via e-post så att 
personen i fråga hade tid att fundera samt att det underlättar för respondenten att se 
frågorna framför sig under intervjun (Christensen et al 2010).  

3.2 Etik 
Vi tog de etiska regler som gäller inom forskning på väldigt stort allvar. Vi har 
uppfattningen att etiska överväganden är särskilt viktigt i en studie som denna. Detta för 
vi var måna om att våra respondenter inte skulle utsättas för obehag eller skadas i deras 
yrkesroll (Bryman & Bell 2011). När vi talar obehag var det viktigt att minimera 
respondentens känsla av besvär i intervjusituationen. Enligt de etiska regler som råder 
inom forskning fick respondenterna lämna sitt samtycke till att vi spelade in samtalet och 
i de fall inte samtycke gavs så har vi fört anteckningar. Vi har även i samtliga intervjuer 
använt oss av påhittade namn för att våra respondenter skulle vara anonyma. Detta för att 
vi upptäckte att vindkraftsfrågan är en känslig fråga och vi ville skydda respondenternas 
egenintresse för att få så sanningsenliga svar som möjligt. Det kan även vara känsligt för 
kommunerna då denna fråga anses vara en politisk fråga och beslutsfattningen ligger inte 
hos tjänstemännen utan hos politikerna. Anledningen till att vi valde att intervjua 
tjänstemän och inte politiker grundar sig i att vi inte ville ha en politisk synvinkel. Det är 
viktigt enligt Bryman och Bell (2011) att skydda respondenternas integritet för att på alla 
sätt undvika att respondenterna skadas. Detta kan vara avgörande för en 
fastighetsmäklare vars trovärdighet som yrkesman kan ifrågasättas om denne svarar på ett 
avstötande sätt. Respondenterna har själva fått avgöra om de vill delta eller avstå från 
intervjun. Samtliga respondenter fick godkänna våra berättelser innan vi använde dessa i 
vår reflektion.  
 



 22 

3.3 Reabilitet och Validitet 
Tillförlitlighet används synonymt med reliabilitet vilket innebär att våra undersökningar 
blir korrekt gjorda. För att vi skulle kunna svara på syftet var rätt metod tvunget att 
användas, det vill säga, intervjuer (Thurén 2004). Den största anledningen är den att i 
undersökningen är interaktionen mellan människorna i intervjun alldeles särskild. Vilket 
innebär att en annan intervjuare inte kan ikläda sig vår intervjuares skepnad och då inte 
heller återfå det svaret som frågan som ställdes av vår intervjuare ledde till (Christensen 
et al 2010). Vår valda metod personintervjuer med få utvalda personer och att gå in på 
djupet hade flera förmåner. Intervju som vald metod gav oss stora möjligheter att 
klargöra begrepp om en fråga förvreds och tolkades på fel sätt. Ibland hände det att vi 
fick svar där vi blev tvungna att be om en extra förklaring. Öppna frågor ledde till 
följdfrågor och det var något som ska ses som positivt (Patel & Davidsson 1994). I och 
med att vissa respondenter inte gav samtycke till att vi spelade in intervjun så kan vi inte 
bevisa att ett samtal har ägt rum. Samtidigt har vi klargjort för våra respondenter att allt vi 
dokumenterade skulle ske anonymt och bara för uppsatsens syfte.  
 
Erfarenheterna bland fastighetsmäklare samt de kommuner vi valde hade en betydande 
roll för huruvida trovärdig vår undersökning blev. Vi anser att det var viktigt att vi 
speglade verkligheten på ett trovärdigt sätt. Detta för att kunna tillfredsställa det allmänna 
intresset att finna en verklighetstrogen förklaring och eventuellt en början till en lösning 
av problemet. Vi valde därför att använda oss av ett bekvämlighetsurval. Nackdelen med 
det urvalet var att inte samtliga personer i populationen hade samma chans att komma 
med i undersökningen. Det kan leda till att resultatet blev snedvridet då det kan finnas en 
hög andel över- och under teckning från kommuner och fastighetsmäklare med erfarenhet 
av detta (Christensen et al 2010). Vi kan därför inte garantera att detta urval generaliserar 
till hela målpopulationen. 
 
Vi anser att validiteten i vårt arbete är trovärdig eftersom vi intervjuade fastighetsmäklare 
som hade erfarenhet av försäljningar av fastigheter i närheten av planerad vindkraft. Då 
vi fick samma utsagor från samtliga anser vi har undersökt det vi ämnande att undersöka. 
Validiteten i uppsatsen är ett begrepp som används synonymt med giltighet. Det vill säga 
om studien verkligen undersöker det som ämnas undersökas (Patel & Davidsson 1994). 
Under undersökningens gång hade vi hela tiden syftet samt vår problemformulering med 
oss för rätt saker skulle bli undersökta. Vi använde semistrukturerade frågor vid 
personintervjuerna samt öppna strukturerade frågor som förde fram en diskussion vid 
telefonintervjuer. Intervjufrågorna vi konstruerade täckte över syftet eftersom vi ville dra 
paralleller mellan frågorna som ställdes till kommuner samt fastighetsmäklare. Vi hade 
för avsikt att spela in våra intervjuer men många av våra respondenter gav inte sitt 
samtycke till detta. Det var något vi respekterade utifrån de etiska forskningsregler som 
gäller. Detta påverkar givetvis validiteten i den utsträckningen att vi inte kunde gå 
tillbaka och reflektera över vad som kunde kopplas till vårt syfte. Detta löste sig ändå 
väldigt bra då vi höll kontakten med samtliga respondenter via e -post och telefon för 
eventuella funderingar och kompletteringar till våra intervjuer. 

3.4 Analysmetod 
Det bestämdes inte i förväg hur många fastighetsmäklare samt kommuner som skulle 
intervjuas. Vi sökte efter en teoretisk mättnad vilket uppstod när samma utsagor visade 
sig att vi fick likartade berättelser (Bryman & Bell 2011). När vi uppmätte fyra stycken 
med kommuner samt fem intervjuer med fastighetsmäklare bedömde vi att den teoretiska 
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mättnaden var uppnådd. Dessa intervjuer sammanställdes sedan som berättelser som 
samtliga respondenter har fått läsa och godkänna.  
 
Vi analyserade berättelserna ur ett induktivt och deduktivt perspektiv. Vi analyserade 
först tjänstemännens erfarenheter undersökte den problematik som uppstod vid 
vindkraftsprojektering. Sedan undersöktes hur tjänstemännen arbetar för att lösa dessa 
problem. Utifrån fastighetsmäklarnas erfarenheter undersökte vi hur 
vindkraftsprojektering påverkar bostadsmarknaden och hur fastighetsmäklare uppfattat 
spekulantattityder vid de fastighetsförsäljningar som varit belägna vid etablerad och 
planerad vindkraft.  
 
Den modell som valdes ut till den deduktiva analysen efter insamlig av empiri var en 
SWOT-analys. Eftersom det framkom tydliga kontraster i intervjuerna med kommuner 
och fastighetsmäklare. Dessa kontraster föll sig naturlig in i de interna och externa 
faktorer som SWOT-analysen behandlar. Vindkraftprojektet i sig blev det interna och 
bostadsmarknaden tillföll den externa analysen. En SWOT-analys kopplas till de styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot som vindkraftprojekteringen har på bostadsmarknaden. I 
analysen tog vi hänsyn till attraktiv levnadsmiljö, miljöperspektiv, fastighetsvärden samt 
attityder från spekulanter utifrån en fastighetsmäklares perspektiv. Relationen mellan 
kommuners attityder och fastighetsmäklares erfarenheter till vindkraft låg till grund för 
vår analys. Fastighetsmäklare är en huvudsaklig källa till information om den totala 
karaktären av de områden de arbetar i enligt Houston och Sudman (1977).  Nackdelar 
med tillämpning av en SWOT-analys är att den är relativt simpel i sin utformning (Helms 
& Nixon 2010). Dock ansågs denna vara den mest fungerande modellen i forskningens 
teoretiska referensram. Detta för att simpelheten i SWOT–analysen är styrkan för vår 
studie.  

3.5 Metodreflektion 
Anledningen till att vi valde att göra en kvalitativ undersökning och inte en kvantitativ 
var för att vi inte bara ville skrapa på ytan utan få en mer djupgående kunskap om 
problematiken. Vi ville även skapa en diskussion kring ämnet och det problem som har 
uppstått i samband med den snabba etablering av vindkraftverk som sker idag. Det vi 
hade kunnat göra annorlunda var att gå ett steg längre i konsumentattityderna kring 
vindkraftsetablering. Dock kände vi att vår undersökning på så vis blev för 
osammanhängande och syftet föll bort. En kvantitativ undersökning skulle inte ge oss 
något svar på vårt syfte då det krävde att respondenten hade erfarenhet och kunskap om 
vindkraftsprojektering.  
 
Vår empiri utgick från person -, telefon samt e-post - intervjuer men även från den 
sekundär samt primärdata vi fått fram genom tidigare forskningar och tidskrifter. Ett 
problem vi uppfattade var att det var svårt att få en opartisk bild av problematiken genom 
att undersöka tidningsartiklar samt vindkraftsutredningar, det vill säga, att dessa källor 
antingen var motståndare eller investerare. Ett annat problem var att tidigare forskningar 
som gjords börjar bli förlegade då utvecklingen av vindkraftverk sker i snabb takt både ut 
en vindkraftsetablerings perspektiv och ett teknoligiskt perspektiv. Genom 
personintervjuerna med kommuner samt de fastighetsmäklare vi hade ville vi undersöka 
deras attityder till samt erfarenheter kring vindkraftverk. Metoden att använda oss av 
personliga intervjuer lät oss att diskutera de semistrukturerade frågor vi satt upp med våra 
respondenter. Vi fick dock under forskningens gång anpassa oss efter olika situationer 
som uppstod. Många gånger hann inte respondenten med att träffa oss vid ett personligt 
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möte men kunde medverka med hjälp av telefonintervju eller e-postintervju. Nackdelen 
med detta blev att vi inte kunde se kroppsspråk eller minspel hos våra respondenter samt 
att vi var tvungna att förenkla våra intervjufrågor (Christensen et al 2010). Det var svårt 
att öppna upp för diskussionsfrågor och ställa motfrågor via en e-post kontakt. Detta på 
grund av att man inte har möjlighet att föra en diskussion samt dialog under sådan 
intervju. Dock kunde vi komplettera med följdfrågor om vi kände att något behövdes 
utvecklas.  
 
Avigsidorna med personintervjuer kan vara att de är komplicerade att analysera 
(Christensen et al 2010). Detta var något vi inte upplevde då vi gjorde berättelser av våra 
personliga intervjuer samt telefonintervjuer. Dessa berättelser fick respondenten skickat 
via e-post för att de skulle ha möjlighet att korrekturläsa, ändra felaktigheter och 
godkänna texten. Vi har gjort på detta sätt för att all information som framkom i 
intervjuerna är relevant information då det handlar om en specifik sak.  Denna metod 
underlättade analysen då vi kunde fokusera på ledord och reaktioner hos våra 
respondenter och dessutom gav det en levande bild av det som diskuterades under 
intervjun. Att respondenterna fick lov att prata till punkt var viktigt för att det var deras 
erfarenheter som låg till grund till vår empiri. Våra frågor som ställdes till kommuner och 
fastighetsmäklare konstruerades så neutrala som möjligt för att inte våra värderingar 
skulle påverka resultatet.  
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Empiriskt material 

I det här kapitlet återges studiens empiriska material som ligger till grund för analyserna i 
kapitel fem och sex. Våra intervjuer med kommunrepresentanter och fastighetsmäklare 
presenteras i form av berättelser (markerade med indrag). För att behålla anonymiteten är 
namnen påhittade. Samtliga intervjuade har läst och godkänt vår bearbetade version av 
intervjuerna. Detta kapitel innehåller empiriskt material som kan läsas fristående.  

4.1 Kommunernas riktlinjer vid vindkraftsetablering 
Här följer de berättelser som tjänstemän delgivit hur de resonerar kring de fördelar och 
nackdelar med vindkraftsprojekteringar. Andra aspekter diskuteras också så som hur de 
tänker kring placering av vindkraftverk, motstånd och dialogen med fastighetsmäklare. 
Både tjänstemän och de kommuner där de är verksamma är anonyma för att beskriva en 
objektiv och regional syn på etablering av vindkraft. Djupare information om kommuner 
återges därför inte i berättelserna. 

4.1.1 Kommun med etablerad vindkraft, Christian 
Vi ringer till kommun Y telefonväxel och frågar om de har någon som är 
väl insatt i frågor som rör vindkraftsetablering. Kvinnan i andra ändan av 
telefonlinjen är väldigt tillmötesgående och kopplar oss till en som är väl 
insatt i dessa frågor.  
 
Mannen som svarar är mycket kunnig i frågor som gäller vindkraftverk. 
Han ställer gärna upp på en intervju och svarar ”Lika bra att sätta igång”. 
Vi börjar samtalet med att fråga om attraktiviteten gällande områden för 
etablering av vindkraftverk. Christian börjar snabbt med att berätta att hans 
kommun jobbar med en enkel vindkraftplan där de har kommit fram till att 
den nordvästra delen av kommunen är mer lämplig för vindkraftetablering 
på grund av bra vindförutsättningar i ett slätt, intensivt jordbrukslandskap. 
Den sydöstra delen är mindre lämplig av anledningen att där finns det en 
känsligare landsskapbild med särskilda naturvärden.  Det råder ett 
respektavstånd till bebyggt område gällande etablering av vindkraftverk. 
Han trycker på att fyrtio db(A) är ett gränsvärde som bör respekteras och 
med god marginal skall tas i beaktning av vindkraftsbolagen. Detta på 
grund av den snabba utbredningen av vindkraftverk i kommunen. 
Vindkraftverken växer även i höjd och han anser att det ska finnas ett 
minimum - avstånd på fyra gånger den totala höjden av vindkraftverket till 
närmsta boende. Avståndet till samlad bebyggelse ligger på en kilometer 
och detta är ett vanligt förekommande avstånd. Christian förklarar att 
avstånd till exempelvis kyrkor också ligger på en kilometer. Vi frågar 
därefter om hur hans kommun ser på fördelarna med 
vindkraftsetableringen.  Han svara kvickt att ”det är ju ganska uppenbart!” 
”Detta för att man på detta vis ställer om försörjningen av energin”. 
Christian nämner regeringens planeringsmål som handlar om att öka 
användningen av vindkraftverkens terawatt timmar till trettio TWh. Detta 
är ungefär hälften av vad man får ut av kärnkraftverken idag.  
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Man vill successivt göra oss mer oberoende av kärnkraftverk och fossil 
energi och istället ersätta dessa med förnybara alternativ. (Christian, 
tjänsteman) 

 
Nackdelarna fortsätter Christian, är att det bland annat kräver smartare 
nätverk för elen då vi måste kunna lagra energi för att vindkraftverken inte 
ger kontinuerlig energiförsörjning, på grund av väderväxlingar.  
 
Det motstånd som han bemöter är framförallt folk som berörs och 
påverkas av vindkraftverken. Men han säger att detta är väldigt subjektivt 
då vissa medborgare inte bryr sig alls. Andra jobbar hårt för att motverka 
etableringen. Den dialog med kommunen och elbolag som berörda 
medborgare får ta del av är viktig för att dessa människor ska få full 
information från kommunen. Det är även viktigt att lyssna på deras 
synpunkter, poängterar Christian. ”Vindkraftbolagen måste försöka få med 
sig medborgarna”. Han säger att det märks att när en medborgare får 
medverka i vindkraftprojekten, genom exempelvis delägarskap, så ger det 
en mer positiv attityd till etableringen.  
 
Att placera ut enstaka stora verk huller om buller i landskapet är ingen bra 
idé, anser Christian, utan det är minst tre verk som gäller. ”Det har vi satt 
som riktlinje”. De har, säger han, delvis lyckats med detta men det behövs 
starkare planeringsverktyg för att samla stora vindkraftverk i större parker 
regionalt. Denna fråga ligger på en länsstyrelses nivå. Däremot kan 
småskalig vindkraft (under femtio meter höga) med fördel byggas ut lite 
varstans. ”Varje bondgård borde ha ett gårdsverk”, säger Christian. 
 
Vi undrar om kommunen har kontakt med fastighetsmäklare som är 
verksamma inom deras region. Han säger att det inte finns en organiserad 
kontakt men att han själv har en dialog, speciellt med en fastighetsmäklare. 
Hittills har de inte märkt av några tydliga skillnader i fastighetsvärden eller 
i budgivningar. Han betonar genom att ge ett exempel där en fastighet låg 
mellan femhundra till sexhundra meter från ett vindraftverk. Intresset för 
denna fastighet var stort och det blev en aktiv budgivning. Han säger att 
han bara känner till enstaka fall och det förs inte statistik över detta.  
Vi tackar honom för att han har medverkat i vår studie och med detta 
avslutas intervjun. 

4.1.2 Kommun med etablerad vindkraft, Gunilla 
När vi kontaktar Gunilla får vi en snabb respons att hon gärna ställer upp 
på en telefonintervju men att för tillfället är hon upptagen. Hon ber om att 
få återkomma.  Det dröjer inte länge förrän hon ringer upp igen. Gunilla 
har då läst igenom frågorna vi tidigare skickade över via e-post. Hon säger 
att första frågan är den svåraste då den gäller hur kommunen ser på 
attraktiva områden för vindkraftverk. Hon funderar lite och svarar sedan 
att deras kommun har en vindkraftpolicy vad gäller översiktplan och 
planering. Där har dem markerat olämpliga placeringar av vindkraftverk. 
Exempel på detta är myrmarker som tidigare inte har anläggningar, vackra 
dalgångar samt sköna landskap. Sen berättar hon att det även gäller givna 
platser så som naturreservat. Som också är viktiga att skydda från 
vindkraftetablering. Detta kallar hon för ”landskapsbildskydd”. Detta 
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skydd skapar en diskussion mellan tjänstemän inom kommunen och 
politiker som verkar i kommunen. Eftersom att vindkraftverken syns på så 
långt håll så blir det en diskussion om hur nära ett vindkraftverk få stå ett 
skyddat område. Etableringen sker så pass fort eftersom det är 
påtryckningar från vindkraftsbolag som hör av sig till kommunen och vill 
etablera i deras region. Då måste kommunen kunna svara på de frågor de 
har angående placering av vindkraftverk . Utifrån deras vindkraftspolicy 
ska kommunen kunna svara på om detta är lämpligt område. Hittills 
nämner Gunilla att i hennes kommun har inget olämpligt område blivit 
tillfrågat än. Så detta har inte varit ett problem än så länge. Däremot har 
det blivit som ett ärende vid sidan om då tjänstemännen vill skydda vissa 
natursköna platser. De har då gjort denna vindkraftpolicy som måste 
godkännas av politikerna. Detta skapar en intern diskussion mellan 
politiker och tjänstemän av den anledningen att det råder delade åsikter 
vilka områden som skall skyddas från vindkraftsetablering.  Det är i 
slutändan politikerna som beslutar men tjänstemännen ger förslagen.  
 
Vi frågar hur hon ser på etablering av vindkraftverk i närheten av bebyggt 
område. Hon säger bestämt att vindkraftspolicyn måste gälla för att inte få 
en bullerstörning som överstiger riktvärdet på fyrtio db(A). Hon säger att 
det betyder att man inte får bygga vindkraftverk cirka femhundra meter 
från en bostad, men helst lite till tillägger hon. Det är många som kan 
tycka att de får vindkraftverken över sig då det i dagsläget pågår ett projekt 
där en del har blivit berörda och anser att vindkraftverken kommer för nära 
deras bostäder. Gunilla talar om att det är viktigt att ha ett respektavstånd 
till plaster där människor vistas. Till exempel friluftvärden. Man måste då 
se till det allmänna intresset men företagen ligger på om 
vindkraftetableringen. Hon tycker att vindkraftsbolagen måste illustrera 
med ett fotomontage som berörda medborgare sedan får godkänna. Dessa 
montage ska även visa hur vindkraftverken ser ut kvällstid då de ofta är 
belysta.  
 
Vi frågar vad hon anser är fördelar med vindkraftverk. Hon ger svar på 
detta genom att förklara att vindkraftverken ger ifrån sig bra energi då de 
inte ger några utsläpp, så som koldioxider. Hon nämner även att man kan 
säga att elen är lokalproducerad. Hon skrattar lite och lägger till ”om man 
nu kan säga så… på sätt och vis”. Man minskar även oljeberoendet. De 
nackdelar som uppkommer är påverkan på landskapet som borde hållas 
fria. Hon anser även att vindkraftverken är främmande i landskapen och 
tidigare då bara ett eller annat verk har varit etablerat har de ansett som 
okej. Men nu är etableringen storskalig. Politikerna ställer inte upp på det 
utan det trycket uppifrån regeringen är väldigt starkt. Hon berättar att när 
de skrev vindkraftpolicyn var inte vindkraftverken lika höga och inte lika 
många som i dagsläget. Därför jobbar de nu med en förnyad version av 
vindkraftpolicyn som hon säger måste bli klar inom de närmsta två åren.  
 
De motstånd som har uppstått i samband med planering av 
vindkraftplacering har på senare tid ökat i och med nya vindkraftprojekt i 
deras kommun. De har märkt att medborgare är positiva till vindkraftverk 
så länge de inte själva får dem in på knuten. Detta har bildat en stor 
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opinion till projekt som är under utveckling då det i media har skrivits och 
talats om vindkraft. Det var dem som först belyste frågan och förstärkte 
opinionen. Det är i främsta hand politikerna som kontaktas vid motstånd. 
Hon som tjänsteman har själv ingen erfarenhet av detta. Men Gunilla säger 
att det dröjer innan allmänheten tar del av information som ges ut av 
vindkraftbolagen. Det dröjer innan allmänheten förstår utsträckningen av 
etableringen. Motståndare kommer med bilder och dokument till politiker 
då de vill visa vindkraftens negativa påverkan.  
 
Kommuner är en så kallad remissinstans vid stora projekt och det är främst 
länsstyrelsen som tar stora beslut i sådana frågor. Däremot får inte 
länsstyrelsen godkänna ett projekt om kommunen helt är motståndare till 
ett förslag. När det kommer till enstaka verk så markerar hon att detta är 
något som inte är aktuellt eftersom större vindkraftsparker planeras och 
hittills har inte så kallade gårdsverk varit aktuella. Gunilla är väldigt 
bestämd när hon tillägger att områden med riksintresse för 
vindkraftetablering bör utnyttjas effektivt. Hon menar att förslag om 
enstaka verk inte hindrar etableringen av fyra till fem stycken 
vindkraftverk. 
 
Till sist frågar vi om kommunen har kontakt med aktiva fastighetsmäklare 
inom kommunen. Hon svarar att det inte är något de har samt att de inte är 
intresserade av en sådan kontakt. På grund av att fastigheternas värde hör 
till ett enskilt intresse och dem vill mer lägga vikt på ett allmänt intresse 
och skydda landskapet.  Det är inte en kommunal fråga utan mer av en 
statlig karaktär. En del av vindkraftverken som planeras ligger nära 
grannars tomtgräns och detta påverkar givetvis nyttjandet av den 
fastigheten. Dessa kan då exempelvis själva inte bygga ett vindkraftverk 
eftersom avstånden mellan verkan bör vara minst femhundra meter. 
Exploatören och ägaren till fastigheten bör därför göra ett avtal dem 
emellan.  
 
Vi tyckte att detta var en bra avslutning och känner oss nöjda med de svar 
vi fått från Gunilla. Vi tackar henne för att hon har medverkat i vår studie 
och med detta avslutas intervjun. 

4.1.3 Kommun med ett etablerat vindkraftverk, Karin 
Karins kommun jobbar utefter en översiktsplan när det gäller etablering av 
vindkraft. Detta är en översiktsplan som gäller just vindbruk. Syftet med 
denna plan är att underlätta utbredningen av vindkraftverk. Hon menar att 
denna behövs för att se bra lokalisering av vindkraft i kommunen. ”Det är 
framför allt på det sättet” säger Karin. I kommunen som hon är verksam i 
finns för närvarande ett vindkraftverk i den norra delen av regionen. ”Det 
är det som vi har som är uppfört i kommunen”.  Dock är kommunen mer 
positiva till vindkraftverk i grupper än endast enstaka verk. När denna 
översiktsplan konstruerades såg man över hur man skulle ställa sig till 
etablering av vindkraft i närheten av bebyggelse. Planen pekar ut områden 
som är lämpade för grupper av vindkraftverk. Dessa parker kan bestå av 
tre verk och uppåt. Man såg på enstaka bostäder och samlad bebyggelse, 
småorter samt småstäder. Ett bra riktvärde att ha med sig under denna 
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process var ett minimum - avstånd till enstaka bostäderna på minst 
femhundra meter.  
 

Detta var oavsett vad man klarar av för buller och skuggor och sådant, det 
spelade ingen roll. Till samlad och tät bebyggelse har vi ett avstånd på en 
kilometer. (Karin, tjänsteman) 

 
Vi frågar vad hennes kommun ser för fördelar med vindkraftverk. Karin 
blir tyst och funderar.  
 

Ja, självklart är det vindkraftens bidrag till omställning av energisystem 
samt att det är en förnyelsebar källa. Detta är det mest övergripande om 
man säger så. (Karin, tjänsteman) 

 
Sedan talar hon vidare om att man ska ta tillvara vindenergier och placera 
vindkraftverken där det finns mest energi i vindarna. Karin fortsätter sedan 
att tala om de nackdelar vindkraftverk för med sig. Det gäller att ha en 
varsam och ödmjuk hantering i lokaliseringen av vindkraftverk. Samtidigt 
måste man se till så att det inte inkräktar på andra värden, varken fåglar 
eller värdefullt naturliv som det finns särskilda skyddsbestämmelser för. 
Huvudsaken är att människor ska må bra och man tar hänsyn till buller och 
skuggor. Landskapsbilden är givetvis också viktigt, det vill säga placering 
av vindkraftverket ”att det faller naturligt in i landskapet”.  
 
När det gäller motstånd så nämner Karin att det har förekommit 
diskussioner när exploatören förslog att det skulle byggas ett 
vindkraftverk. Framförallt från närboende, alltså de som bor allra närmast 
parken. Dessa berörda har varit oroliga för både buller och hur det kommer 
att te sig i ett skogsområde där man är van att ha sitt friluftsliv. 
Diskussioner om fastighetsvärden har också varit en oroande faktor för de 
medborgarna i närområdet av vindkraftsetableringen. Dialog med 
fastighetsmäklare har inte förekommit i kommunen av den anledningen att 
det är svårt att se hur ett, två eller flera vindkraftverk påverkar 
fastighetspriser. Man måste ta hänsyn till konjunkturläget vid just den 
tidpunkten också. Hon menar att det är svårt att förutsäga hur utvecklingen 
kommer att te sig i framtiden. Karin återkopplar till översiktsplanen som är 
riktlinjer och inte bindande vilket gör att det är svårt att ge sig in i ett 
sådant resonemang med fastighetsmäklare.  

4.2.4 Kommun som ännu inte har någon etablerad vindkraft, Annika 
Vi sitter och tittar runt på olika kommuners hemsidor och kontaktar 
kommun Z. Vi ringer upp Annika som är kontaktperson när det gäller 
vindkraftsfrågor. Hon har tid att träffa oss en fredag förmiddag.  
 
När vi kommer till kommunhuset så frågar vi i receptionen vart vi kan nå 
Annika. Receptionisten säger vänligt med ett stort leende att vi kan gå två 
trappor upp där Annika väntar. Dörren står öppen till Annikas kontor och 
vi välkomnas med ett leende och handslag. Hon börjar prata direkt om hur 
denna kommun jobbar med vindkraftsfrågor angående etableringen som är 
i regionen. Hon säger att vindkraftsetableringen är i ”sin linda” men att 
denna kommun ännu inte har någon etablering av vindkraft. Från början 
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var inte kommunen aktuell för vindkraftsetablering men detta har nu 
ändrats. Nu har kommunen områden som de utreder för att se om 
vindkraftsetablering är möjlig.  Hon nämner att i hennes kommun så 
jobbar de efter mål vad det gäller vindkraftverkens placering. Samtidigt 
som hon förklarar vad dessa mål innebär så använder hon sina fingrar för 
att komma ihåg i vilken ordning dessa kommer. Annika talar om grupper 
av vindkraftverk, helst vill kommunen ha grupper ur både miljö och 
friluftspunkt. Detta för att inte sprida ut vindkraftverken och störa 
allmänheten. Dessutom för att få en jämn placering över hela kommunen. 
Det andra målet säger att en vindkraftplanering ska ske utifrån en estetisk 
synvinkel. Detta innebär hur verket påverkar landskapsbilden. Hon visar 
med händerna den tredje riktlinjen då det handlar om medborgarens rätt att 
inte ha vindkraftverk i alla i samtliga väderstreck från sin bostad. Utan att 
man måste ha en ”fri siktyta”. Det fjärde målet tar upp vinsten i 
lokalsamhället. Invånare ska ha chans att dra vinst av vindkraftverken. 
Detta ska få medborgare mer engagerade och på detta vis öka 
delaktigheten. Till sist vill kommunen samordna vindkraftverk med andra 
störningar. Andra störningar kan vara till exempel från motorvägar.  
 
Vi fortsätter samtalet med att prata om dialogen med medborgare som kan 
bli berörda av vindkraftverk. Annika nämner att exploatören egentligen 
inte har något krav på sig i tidigt skede att föra en dialog med berörda 
personer i området som skall etableras av vindkraftverk.  Men har dem 
använt sig av en ordentlig medborgardialog i hela sin process så har det 
blivit en typ av praxis att man gör så i branschen. Man bjuder in invånare 
och alla aktörer så att de kan komma till ett samråd i ett väldigt tidigt 
stadium. Då har det blivit formalia om hur detta samråd har gått till med 
medborgarna eftersom myndigheterna vill veta hur det har gått till. Vilket 
leder till att det blir mer och mer krav på att man ska göra på detta sätt, 
särkilt när det gäller stora vindkraftsparker. Annika berättar att man gör på 
detta vis för att komma i underfund med fördelar och nackdelar i tidigt 
stadium. Anledningen till detta är för att man ska kunna blåsa av ett 
projekt som inte är genomförbart i ett så tidigt skede som möjligt. Tid är 
pengar menar Annika.  
 

Annars blir det vansinnigt dyrt för dem som investerar om det visar sig att 
det inte är en lämplig plats för bygge. (Annika, tjänsteman) 

 
Demokratin är en ekonomisk aspekt i det här fallet. Exploatörer vill ha ett 
bra projekt. Sen finns det många oroliga invånare som inte vet vad som 
kommer att hända och som även har hört om vad som kan hända på andra 
ställen. Det finns nationella branschorganisationer som skrämmer upp 
invånare vad gäller vindkraftsutbredningen. Hon fortsätter med att säga att 
människor hänvisar till EU:s energidirektiv, det vill säga, att allt som har 
med vindkraftverk talar emot dessa direktiv. Det finns mycket 
lobbyverksamhet där folk skrämmer upp varandra utan att de har chans att 
ta egna beslut. Det är svårt att sätta sig in i en bransch som man inte är 
inblandad i och där man inte valt själv att vara inblandad. Vi pratar om den 
visuella påverkan som vindkraftverket bär med sig. Annika säger att 
egentligen så har man ju inte som boende äganderätt till en utsikt.  Hon 
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menar att enligt våra fastighetssystem så har man rätten att göra saker om 
inte lagen säger något annat. Men hon säger att  
 

Samtidigt har vi EU:s landskapsdirektiv att alla medborgare även besökare 
har rätt att göra påtryckningar på saker som händer och på saker som sticker 
upp. Vad gäller annan användning av yta, så har alla rätt att tycka till men 
det är inte säkert att de har rätt att få igenom sin vilja, men allas aspekter 
skall vara med. (Annika, tjänsteman)   

 
De nackdelar som finns med vindkraftetablering, menar Annika, är oron 
hos medborgare att fastighetspriser ska sjunka. De är även oroliga att de 
ska bli sjuka av ljud och skuggeffekterna. Oro för miljö och hälsa är ett 
vanligt förekommande argument mot vindkraftsetablering. ”Oro över 
huvudtaget är en nackdel”. Sen finns det även den juridiska aspekten, så 
som buller och sådant, som sköts av miljömyndigheten. Denna myndighet 
tillsammans med kommunstyrelsen och länsstyrelsen bestämmer om ett 
tillstånd blir av eller inte beroende på läget och störningseffekterna. En 
annan aspekt är påverkan av markanvändningen. Finns det ett 
vindkraftverk i området så får man inte bygga nya bostäder där. Man 
måste tänka långsiktigt vad gäller användningen av marken. ”Det är först 
till kvarn med andra ord”. Kommunens översiktsplan tar hand om dessa 
frågor och utför en form av strategi. Den säger i princip att infrastruktur 
går före allting annat. I vindkraftsutredningen så har kommunen tolkat 
vindkraftverk som energiförsörjning som infrastruktur. Vi frågar vad 
kommuner anser som fördelar med en vindkraftsetablering. Det är ju 
självklart, säger Annika, att det är förnybar energi och att det ingår i så 
kallade miljömål. Men i dessa miljömål står det inte ordagrant att 
kommunen skall jobba med vindkraft. Både regionalt och nationellt där 
man vill minska koldioxidutsläpp samt ta hänsyn till 
samhällsutvecklingen. Detta för att ta hänsyn till nästa generation.  
 
Vi frågar om kommunen har kontakt med fastighetsmäklare inom området. 
Annika berättar att hon tog kontakt väldigt tidigt med aktiva 
fastighetsmäklare för att få deras uppfattning om hur vindkraftsetablering 
skulle påverka fastighetspriser. Denna information lades ut på kommunens 
hemsida för att hindra den infekterade debatten som pågick just då 
gällande vindkraftverk samt minska oron. Dock fick inte denna bra 
respons utan ifrågasattes. Vilket gjorde att det senare fick tas bort från 
hemsidan. Kommunen Annika är verksam i har ännu ingen etablering av 
vindkraftverk. Hon talade då med fastighetsmäklare för att hon ville att de 
skulle se till hur deras kommun kunde påverkas. Inte vad dem hade hört 
från andra områden. Fastighetsmäklarna ansåg att det finns rätt köpare för 
varje objekt. Läget bestämmer även om försäljningstiden kanske påverkas. 
Fastighetsmäklarna menade att det inte har någon direkt påverkan på priset 
eftersom flera faktorer tas med i bedömningen gällande värdering av en 
fastighet. Enligt deras uppfattning är det viktigare med närhet till 
samhällsresurser som påverkar priset mer än själva vindkraftverket. 
Annika förespråkar en sund debatt för att underlätta processen och skapa 
en positiv medborgarattityd till vindkraft. Hon delger att detta är för att 
väga både för och nackdelar i en typ av samhällsutveckling. Motståndet 
hon har mött och de argument som kommer baseras ibland på för gammal 
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forskning samt att geografiskt är det för långt bort för att man ska kunna 
relatera till detta. Länder emellan skiljer sig mycket åt vad gäller regelverk 
och riktvärden. Utvecklingen går ju hela tiden framåt och de 
vindkraftverken som den forskningen la grunden på ser inte ut som dagens 
byggnader.  
 

Det känns inte bra när man drar stora växlar på sådant som sker långt borta 
och för länge sedan. (Annika, tjänsteman) 

 
Motståndet finns där hela tiden men bygger främst på oro och därför 
önskar tjänstemännen i kommunen att etableringen inte gick så fort. 
Kommunen har tagit skynda långsamt i akt för att se vad som händer i 
utvecklingen av vindkraftsetableringen. De kände att problem uppstod och 
de visste inte hur de skulle hantera dessa och därför diskuteras detta 
internt. Annika målar upp med händerna samtidigt som lägger tonvikt på 
frågorna som de diskuterat – ”Vad vet vi? Vad kan vi? Vad händer? Hur 
gör vi? Hur jobbar vi? Vad kan vi förvänta oss?” Annika anser att om 
närboende kan få en ekonomisk vinning i och med etablering av 
vindkraftverk genererar det mer positivitet. Annika tillägger att hon anser 
att det är viktigt att man som kommun tar reda på vad som är grunden till 
medborgarnas attityd.  
 

Talar man om vad ens oro är, kan man ta tag i problemet på ett annat sätt. 
Är det den ekonomiska situationen, bullret eller den visuella effekten. Man 
måste se vad det verkliga problemet baserar sig på. (Annika, tjänsteman) 

 
Hon säger att kontakten med medborgare ska ske genom exploatören. Men 
medborgare vänder sig till kommunen med klagomål som registreras för 
att sedan väga mot fördelar samt nackdelar med etableringen. Intresset 
ligger främst på stora vindkraftsparker för exploatörer och inte på enskilda 
verk. Annika reflekterar över människors attityder till vindkraftverk. 
Många tycker att vindkraftverk är bra alternativ samtydigt som det finns de 
inte vill se det etablerat i närheten av deras bostad. Så länge det inte finns i 
närheten är det en accepterad energikälla. ”Det ska bara finnas”. Vi ska ha 
flera energikällor och alla ska hjälpa till efter förmåga. Det är så staten har 
bestämt när de utsåg riksintressen för vindkraft i hela landet. Hon säger att 
anledningen till att etablering av vindkraft eskalerats beror på att det finns 
ett intresse att investera i vindkraft då det går att tjäna pengar på vind.  
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4.2 Vindkraftsprojektering och bostadsmarknaden 
Nedan följer fyra berättelser om hur fastighetsmäklare har uppfattat 
vindkraftsprojekteringarnas påverkan på bostadsmarknaden. De berättar om vilka 
attityder bland spekulanter som har uppstått, hur fastighetsvärderingen och 
försäljningstiden påverkades. De talar även om de uppgifter som en fastighetsmäklare är 
skyldig att uppge när det gäller fastighetsförsäljning vid vindkraftsetablering. På grund av 
sekretessen kommer inte fakta om yrkeserfarenheter och var de är verksamma att delges i 
berättelserna. Av en slump är alla fastighetsmäklare män. Alla respondenter i detta avsnitt 
har erfarenhet vindkraftsprojekteringar. 

4.2.1 Karl 
Vi stämmer träff med Karl på hans kontor en regnig dag. Entrén till 
kontoret är väldigt välkomnande och receptionisten ler trevligt mot oss och 
ber oss sitta ned en stund. Karl är en väldigt upptagen fastighetsmäklare. 
När han sedan kommer ler han välkomnande och tar oss i hand. Vi sätter 
oss ner vid hans skrivbord och han är intresserad av vår utbildning och att 
vi läser ett påbyggnadsår på vår fastighetsmäklarutbildning. Han tycker att 
vår inriktning på vår uppsats är intressant och var mer än villig att ställa 
upp på intervju.     
 
Vi fick kontakt med Karl via e -post som han gav en snabb respons på och 
han hade möjlighet att träffa oss redan dagen därpå. När vi möts och tackar 
honom för ett snabbt svar så skrattar Karl och berättar att svarar han inte 
på en gång så glömmer han bort det. Vi nämner att vi är väldigt glada över 
han tar sig tid att träffa oss då vi vet att fastighetsmäklare har fullt upp den 
här årstiden. Han säger att det är mycket att göra nu med både semestrar 
och fastighetsmäklare som är på mammaledighet. Dock flickar han in att 
han hade en lucka ledigt denna eftermiddag. Själva intervjun börjar med 
att vi berättar att vi har läst en artikel i en tidning där han medverkar 
angående etablering av vindkraftverk i närheten av fastigheter. Anledning 
till han är intressant att prata med är att han är påläst om etableringsfrågor 
gällande vindkraft i närområdet. Vi kommer fram till att han är väl insatt i 
skogs och jordbruks område där han varit verksam i drygt tjugo år.  
 
Innan visning så har Karl redan skrivit i objektsbeskrivningen och även i 
annonsen på internet att det planeras vindkraft i närområdet. Eftersom han 
har ett ansvar att informera om det han känner till.  Karl fortsätter med att 
berätta om när man annonserar en fastighet talar man om hur naturen och 
miljön i närområdet ser ut. Detta för att det är läget man köper. Detta kan 
vara till exempel en motorväg, en telemast eller ett vindkraftverk.  När 
spekulanterna kommer till visningen så har redan hälften försvunnit på 
grund av vindkraftverket för att de vill ha lugn och ro och inte buller. 
Dessutom ställs frågan vart vindkraftverket kommer att stå och hur högt 
bullret och skuggeffekterna kommer att bli ”för ingen vill ju ha en 
fladdrande vinge som skymmer solen”.  Summan av detta blir då att den 
större delen av budgivare försvinner och därmed blir det ett försiktigare 
slutpris. Han fortsätter berätta samtidigt som han gräver fram en 
objektsskrivning som vi ska få ta med oss hem att han får samtal redan 
innan visningen som handlar om etablering och placering av verket. Vi 
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frågar honom hur han resonerade kring värderingen av fastigheten. Det vill 
säga huruvida värdet påverkades av ett eventuellt vindkraftverk. Karl drar 
en parallell ”till exempel om en väg går genom en gård är detta ett minus 
eftersom alla är rädda om sina husdjur och barn”, han ritar samtidigt en 
väg med händerna för att beskriva situationen.  När han värderar ett hus 
värderas olika delar av fastigheten separat ”skogen har ett värde och 
huvudbyggnaden har ett annat”. Han förklarar att längst ned i 
värderingsprotokollet finns det ett värde på attraktionen till fastigheten. 
Han säger att attraktionsvärdet påverkas negativt och att ett vindkraftverk 
nollar eller minska detta värde.  Vi pratar om fastighetsmäklarnas roll i 
denna fråga om nämner att det är mäklarna som har kontakterna med 
spekulanter och kommuner. Han menar att fastighetsmäklarnas roll är att 
vara en mellanman och att det är spekulanterna som har makten. 
 
Med en rynka i pannan berättar han att detta är ett känsligt ämne att uttala 
sig om. Detta på grund av att vindkraft generar mycket pengar till de 
markägare som upplåter mark för etableringen. Om en fastighetsmäklare 
yttrar sig till en motståndares fördel så får dessa vatten på sin kvarn. 
Samtidigt som markägare blir besvikna och upprörda på 
fastighetsmäklaren då dessa personer förlorar mycket pengar. Karl berör 
även att det finns säljare som är tveksamma till att sälja skogsfastigheter på 
grund av att det finns fina inkomster om ett elbolag placerar vindkraft i 
närområdet. Men i vissa fall, fortsätter Karl, så har kommunen backat i sitt 
beslut för att personer i närheten av planerad vindkraft har haft åsikter om 
detta.  
 
Vi pratar lite om fastighetsmäklarens upplysningsplikt angående 
etableringen av vindkraftverk. Karl är väldigt tydlig med att allt som 
fastighetsmäklaren känner till skall köpare och säljare få upplysning om i 
god tid. 
 

Nöjd säljare och en nöjd köpare efter en fastighetsaffär är viktigast, 
informerar vi inte rätt så har vi en köpare som inte är glad, och det finns 
inget fastighetsmäklaren vinner på att få upprörda köpare. (Karl, 
fastighetsmäklare)  

 
Det har med andra ord att göra med ett egenintresse att ta reda på så 
mycket man kan inför en försäljning som fastighetsmäklare.   
 
Eftersom spekulanter försvinner då vindkraft uppenbarar sig påverkas 
försäljningstiden av fastigheten. Detta påverkar även indirekt slutpriset då 
det inte blir någon aktiv budgivning. Han bedömer därför att priset 
påverkas negativt av vindkraft men han understryker att det är hans egen 
uppfattning. Han menar inte att det halveras utan att priset reduceras. 
Något som även poängteras är att det alltid går att hitta en köpare till en 
fastighet om man har rätt pris. 
 
Han skrattar lite och nämner en tidigare reporter som var väldigt förbryllad 
över att personer som bodde väldigt nära vindkraftverk var så positiva. 
”Men när kom längre bort, ungefär en halv kilometer, så ökade motståndet 
mot vindkraftverk”. Det reportern inte hade haft i åtanke var att de som 
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bodde väldigt nära vindkraftverket hade en finansiell vinning i 
vindkraftverket. De som ägde fastigheter längre bort fick inte en krona 
men deras fastighetsvärde påverkades negativt.  Vi blir upplysta om att det 
planeras vindkraft i kommunen som Karl är verksam i. Han tar en karta 
och pekar vilka områden som är aktuella för vindkraft.  ”Det är främst då 
människor som är berörda av dessa beslut och verk som kommer med 
frågor”.  De som kan vara på den säkra sidan är de riktigt stora markägarna 
som kan få vindkraftverk inom sin egen mark. Ofta är det inte enskilda 
ägare eftersom vindkraftverk kostar upp emot trettio miljoner att bygga. 
Detta gör att markägaren upplåter mark till stora elbolag.  
 
Vi undrar vilka frågor som dyker upp i samband med visningen av en 
fastighet med planerad vindkraft. Karl svarar snabbt att det uppkommer 
frågor redan via telefon angående vindkraft. Vid visningen så dyker bara 
hälften av de spekulanter som hade hört av sig upp.  Karl kommer in på att 
det är många som har inflytande vid ett bygglov av vindkraftverk. Det är 
kommunen, länsstyrelsen och luftfartsstyrelsen. ”Men det vet ni säkert 
redan” säger Karl och skrattar.  ”Ni kan ju detta nu” fortsätter han med 
glimten i ögat. Det är som sagt många i ett bygglov som skall säga sitt.  I 
och med att spekulanter faller bort så finns det i slutändan bara ett fåtal 
spekulanter kvar av fastigheten. Detta medför de att det inte blir någon 
vidare bra budgivning. Karl konstaterar att ett vindkraftverk hämmar priset 
men om det är tio procent eller mer kan han inte svara på. Vi pratar om 
vad vi tidigare har kommit fram till i vår forskning och att de utredningar 
som har gjorts kanske inte är så opartiska. Karl gnuggar sig om hakan och 
reflekterar över att det är mycket politik i dessa beslut.  
 

Säg om oljan tar slut… så kommer de kommuner som har självförsörjande 
el, det vill säga vindkraft, vara överlyckliga och säga att vi kan vara stolta 
att vi gjorde denna satsning… och det är det ju bra helt plötsligt. (Karl, 
fastighetsmäklare) 

 
Allt som är negativt kortsiktigt är en belastning. Han ger ett exempel, 
samtidigt som han vickar lite på stolen och kikar ut genom fönstret som 
vetter ut mot en trafikerad gata. 
 

Hur det skulle kunna bli mer positivt för grannarna och de som blir berörda 
av vindkraftverk … okej, ni får tiotusen kronor per år för att er fastighet 
påverkas av vindkraftverket. (Karl, fastighetsmäklare) 

 
Han menar att man måste tänka ett steg längre och dela med sig av den 
stora vinst som man får som investerare. Ett problem är vart man sätter 
gränsen runt ett vindkraftverk ”är det en km eller två km som får ta dela på 
vinsten?” Men han tänker sedan till och inflickar att i ett samhälle där 
hundra hus blir påverkade är detta ingen bra lösning.  
 
Vi frågar honom hur påläst en fastighetsmäklare måste vara när det gäller 
riktvärden och säkerheten kring vindkraftverk. Som svar lutar han sig 
framåt för att verkligen poängtera att detta är inget man behöver läsa på 
som fastighetsmäklare. Hans uppgift är bara att vidarebefordra de 
uppgifter som han tilldelats. Djupare information får spekulanter själva 
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söka efter. Han delger köparen den information han har fått av elbolag och 
kommun i form av kartor och beskrivningar. Som exempel, väderstreck, då 
det påverkar bland annat hur solen skuggas och hur effekterna av skuggan 
påverkar fastigheten under vissa tider på dagen. Karl har uppmärksammat 
att det skrivs mycket om vindkraftetablering i lokaltidningen. Han ställer 
hastigt upp och ropar till receptionisten om de har kvar tidningen från förra 
veckan. Han mumlar samtidigt ”jag ångrar att jag inte klippte ut den där 
artikeln”. Vi kommer in i en diskussion att vi har sett på fler håll att det 
diskuteras i media om vindkraft.  Gällande fritidshus så påverkas denna 
typ av fastighet mer än året runt boende.  Detta på grund av att om man 
bor i staden och köper ett fritishus, så gör man det oftast för att få lugn och 
ro. Vidare diskuterar vi vart vi står i frågan om vindkraftsutvecklingen och 
ställer en viktig fråga till oss i rollen som köpare och spekulanter.  
 

Om ni väljer mellan två sommarhus, ett sommarhus med vindkraftverk runt 
husknuten eller ett som ligger helt fritt i skogen. Vilken skulle ni betala 
mest för? (Karl, fastighetsmäklare) 

 
Med denna fråga avslutar vi intervjun och tackar så mycket för att Karl tog 
sig tid att träffa oss och hjälpa till med vår undersökning. Vi blir ombedda 
att kontakta honom igen om vi har några funderingar och får därefter 
varsitt visitkort att ta med oss hem. Vi kliver ut i regnet igen och känner 
oss mycket belåtna över en lyckad intervju. 

4.2.2 Jonas 
Vi ringer till Jonas en förmiddag i april. Efter tre signaler svara Jonas och 
vi presenterar oss och vårt arbete samt undrar om han kan tänka sig att 
ställa upp på en intervju. Vi förklara att vi vill ha en fastighetsmäklares 
erfarenhet av spekulantattityder och etablering av vindkraftverk. Jonas 
svarar att detta är något han kan tänka sig att ställa upp på. 
 
Han beskriver att eftersom att vindkraftsetableringen nu sker i så stor skala 
är detta något som fastighetsmäklare måste ta i beaktning. Han berättar att 
vindkraftverk numera är så höga och att man då kan se dessa från mycket 
långt avstånd. Han använder begreppet att vindkraftverksetableringen är ”i 
sin linda” då det är många som planeras. Han fortsätter att när människor 
hör talas om vindkraft som skall etableras så ryggar de tillbaka. Han blir 
tyst en stund men fortsätter med att säga att majoriteten av vindkraftverk 
som planeras placeras på landsbygden. Anledningen till att man bor eller 
flyttar ut på landsbygden är för att komma bort från stadsmiljön och få 
lugn och ro. Då blir vindkraftverkens påföljder besvärande. Jonas berättar 
att hans uppfattningar och åsikter bygger på observationer och samtal med 
kollegor. Han nämner att han har en kollega som ringer angående 
vindkraftverk titt som tätt. Vi undrar vad dessa samtal handlar om och om 
Jonas kan vidareutveckla problematiken. Han har ett exempel på en 
fastighet som var till försäljning och hade ett utgångspris på 6,5 miljoner 
kronor. På grund etableringen av vindkraft i närområdet sjönk priset med 
nära en miljon. Det vill säga till 5,5 miljoner kronor. Han fortsätter lugnt 
att berätta att han privat är granne till ett vindkraftsprojekt. Både han och 
hans grannar funderar på sina fastigheters framtid med tanke på hans 
erfarenheter av sjunkande fastighetsvärden och hur livsmiljön kommer att 
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förändras. Han berättar om att det råder en osäkerhet bland de boende 
kring vindkraftverken i hans närhet. De finns de som redan har sålt sina 
hus för att vara säkra på att de ska få ut ett vettigt pris på sina fastigheter. 
Han tillägger dock att den som köper ett sådant hus har en osäker framtid 
framför sig. 
 
Vi frågar om vad han har för erfarenheter som fastighetsmäklare angående 
information om vindkraft i objektsbeskrivningar. Han funderar lite och 
talar sedan om hur andra fastighetsmäklare agerar. ”Det är få 
fastighetsmäklare som skriver ut vindkraftetableringar i 
objektsbeskrivningen”. Detta är enligt Jonas alarmerande men han tror att 
detta beror på att fastighetsmäklaren är rädd för att inte få sålt fastigheten. 
”Men det är som det är” fortsätter Jonas. ”Det måste fram och får inte 
undanhållas för spekulanten från fastighetsmäklaren”.  Vi diskuterar att vi 
har läst även avstyckning av fastigheter kan påverkas i närheten av 
vindkraftverk. Jonas håller med och beskriver hur detta ter sig. När man 
avstyckar en tomt från en gård så ansöker man om ett förhandsbesked om 
bygglov. Detta förhandsbesked beskriver att bygglovet är lämpligt för sitt 
ändamål. I närheten av vindkraftverk finns det ett riktvärde på max fyrtio 
db(A).  
 

Vindkraftverksbolagen laborerar med detta i bullerberäkningarna och 
möblerar vindkraftverken så att boendefastigheter hamnar utanför denna 
gräns. Skulle en boendefastighet ligga innanför denna gräns och ljudnivån 
överstiger 40 db(A) så är det inte tillåtet med nya avstyckningar inom 
vindkraftsområdet. (Jonas, fastighetsmäklare) 

 
Vi fortsätter samtalet med att fråga om hur han resonerar kring värdering 
av en fastighet i närheten till etablering av vindkraftverk.  På grund av att 
det sker mycket projektering idag så råder en osäkerhet. ”Man vet inte om 
det blir av eller inte” berättar Jonas. Men i och med att ett projekt är 
officiellt så finns det en förhöjd risk att vindkraftsetableringen blir 
verklighet. När en värdering sker och det planeras vindkraft i närheten 
säger Jonas att han är försiktig med värderingen. ”Man drar hellre ner 
värdet än tvärtom”. Han talar om den visuella effekten ett vindkraftverk 
skapar, lite sorgset säger han, att det orörda landskapet är förbytt. När ett 
vindkraftverk byggs och finns på plats så är det man fäster blicken på.  
 
Som avslutning tackar vi Jonas för att han ville ställa upp på en intervju. 
Han fullbordar intervjun med att tillägga att de kommunala 
vindkraftplanerna idag är oerhört viktiga. Han menar att de områden som 
anses vara icke lämpliga för vindkraftetablering kommer att bli åtråvärda i 
framtiden på grund av att dessa omges av en orörd natur. Med dessa ord 
tackar vi ännu en gång och avslutar samtalet.  

4.2.3 Klas 
Då vi letar efter fastighetsmäklare med erfarenhet ringer vi till en 
fastighetsbyrå i X – stad. Fastighetsmäklaren som svarar säger att han inte 
har någon sådan försäljning som exempel. Dock tipsar han om en kollega i 
en annan stad. Vi ringer då Klas som visar sig ha mycket erfarenhet av 
försäljningar av fastigheter som ligger i nära anknytning till vindkraftverk. 
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Klas ställer gärna upp på intervju och börjar med att berätta om olika 
objekt som han har haft till försäljning. I den kommun han är verksam i 
finns det en stor vindkraftetablering där han vid flera tillfällen sålt 
fastigheter som ligger i nära anknytning till vindkraftverken. Inga av dessa 
försäljningar berodde på att säljaren var besvärad av vindkraftverk. Klas 
tar vid att berätta om de tidigare försäljningarna inom detta område. Han 
har sålt en sommarstuga som ligger precis väster om en vindkraftpark och 
även en gård som ligger öster om denna park. De attityder som han har 
upplevt var främst vid sommarstugeförsäljningen väster om 
vindkraftsparken som var väldigt svårsåld. Han upplevde att spekulanterna 
ryggade tillbaka direkt när det fanns planerad etablering av vindkraft i 
närheten. I och med detta påverkas även försäljningen. Det var många 
spekulanter på denna fastighet som backade men till slut kom rätt köpare. 
Priset på denna fastighet sjönk inte utan det var utgångspriset som 
betalades En annan fastighet som låg nästan granne med sommarstugan 
blev också svårsåld för att man var väldigt skeptiskt. Köparen till denna 
fastighet blev en utländsk familj som inte brydde sig om 
vindkraftsetableringen. ”Det spelade ingen roll för dem” säger Klas och 
delger att det inte påverkade priset i detta fall heller. Han fortsätter med att 
berätta att generellt blir det ett högre pris än utgångspriset när det finns 
många budgivare.  
 
Klas pratar livligt om dessa fastigheter och fortsätter sin berättelse med en 
gård som låg öster om vindkraftparken. Detta var en avstyckad gård med 
en ladugård och ett stort bostadshus. Huset var väldigt fint och välskött 
och säljaren fick därför väldigt bra betalt. Från denna gård kunde man se 
två eller tre vindkraftverk. Vilket, han menar, kunde påverka läget med 
tanke på solnedgång och liknande.  
 

Köparen hade inga problem med detta alls men en del spekulanter var 
skeptiska… man får räkna med att alla inte känner likadant. (Klas, 
fastighetsmäklare) 

 
När vi frågar hur han resonerar kring information om vindkraft i 
objektsbeskrivningen talar Klas bestämt om att detta är han skyldig att 
göra. ”Det är ens skyldighet som fastighetsmäklare, annars ljuger man”.  
För hur man än tittar så finns det vindkraftverk vid den fastigheten.  Frågor 
som förekom vid visningen där det fanns planerad vindkraft gällde främst 
vart vindkraftverket skulle stå och hur mycket buller som skulle uppstå. De 
allra flesta var negativa över avståndet som skulle gälla mellan fastighet 
och vindkraftverk. Men det fanns även dem som inte brydde sig. En del 
undrade över oväsen och han berättade att de låter som ett kylskåp 
ungefär. En annan visning han hade där det redan fanns etablerade 
vindkraftverk så låg fastigheten mycket närmare men köparna tyckte 
väldigt mycket om läget. Han nämner att vinden ofta vänder från 
vindkraftverken så det spelade ingen roll för dem.  
 
Vi frågar hur han tänker kring områden med etablerad vindkraft och 
huruvida han anser om begreppet attraktivitet. Han berättar att i den 
kommunen han är verksam i finns det gott om vindkraft. Detta är något 
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han är stolt över. Han talar om att i denna region ligger dem i framkant och 
längre fram i utvecklingen av vindkraftsetablering. Klas delar med sig av 
att de har mött väldigt lite motstånd i hans kommun men att motståndet har 
ökat i hans län. ”Det är naturskyddsföreningar och alla möjliga som 
bråkar” säger han och skrockar.  
 

Det finns motstånd till det här men hur ska vi göra för att minska 
kärnkraftsanvändningen? Man borde satsa på vindkraft istället. (Klas, 
fastighetsmäklare) 

 
Vi frågar om han hade en diskussion med de säljare som var aktuella om 
vindkraftverk. Han uppger att man tar fram kartor samt för en dialog med 
säljarna. Kartor som tas fram visar vart vindkraften står i förhållande till 
fastigheten och så får man även se vilket väderstreck verket står i. Då detta 
kan påverka till exempel kvällssol eftersom det bildas skuggor och sådant 
och samma sak angående buller. ”Man får ta fram de fakta man har och 
vet”. Säljarna är väldigt, måna om att det ska vara rätt också. Det är viktigt 
att man på visningen ser vindkraftverket och man presenterar det på plats 
och lyssnar på hur mycket det låter.  
 
Vid värdering av fastigheten tar man givetvis hänsyn till om det finns 
vindkraft i närheten men han satte inget mindre värde om det låg 
tillräckligt långt bort. Däremot sattes ett lägre pris på den fastigheten som 
låg väster om vindkraftverket av den orsaken att det låg så pass nära. 
 
Vi känner oss väldigt nöjda med intervjun och han svara ”man gör så gott 
man kan”. Han tillägger att han håller på med en försäljning av 
skogsfastighet där ett vindkraftverk står på marken. Han ska nu sätta ett 
pris på denna fastighet men ännu kan han inte berätta hur det slutar. Det är 
svårt att värdera ett arrende som gäller i tjugo års tid. Då vindkraftbolaget 
arrenderar marken som vindkraftverket står på. Det beror på hur mycket 
vindkraftverket avkastar. Han har satt ett pris och poängterar att det ska bli 
intressant att se hur slutpriset blir.  

4.2.4 David 
Vi får kontakt med David via e – post. Vi hade tidigare hört på omvägar att 
han var väl insatt i frågor gällande vindkraftsetableringar i samband med 
fastighetsförsäljningar. David är väldigt engagerad i dessa frågor och 
svarar snabbt på de frågor vi har att ställa. David jobbar främst med torp- 
och fritidshusfastigheter med ensliga lägen. Detta på grund av att han har 
en del danska köpare som efterfrågar sådana fastigheter. Tyvärr bygger 
man huvudsakligen vindkraftsverk ute på landet och i skogarna där det bor 
få eller inga människor. Eftersom David är specialiserad på just sådana 
fastigheter sammanfaller därför vindkraftsetableringar med försäljningar 
han är inblandad i. Enligt David så är detta resonemang inte fel, det vill 
säga, störa så få människor som möjligt. Men konsekvenserna blir mycket 
stora, speciellt för danska fritidshusägare.  

 
Många av de hus David har till försäljning ligger i närheten av planerad 
vindkraft. En av de första sakerna han gör i samband med ett intag är att 
fråga säljaren om just befintliga planer och därefter undersöker han saken 
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själv via kommunens vindkraftsplaner och genom att googla alla 
närliggande bynamn tillsammans med ordet vindkraft. David har sålt 
åtskilliga fastigheter med vindkraftsplaner som ligger inom två till fyra 
kilometer från fastigheten. Han har även haft några försäljningar där 
planerad vindkraft har legat på ungefär en kilometer från fastigheten. 
David fortsätter att berätta att han har värderat fastigheter som ligger 
väldigt nära planerade vindkraftverk, det vill säga sexhundra till 
sjuhundrafemtio meter från fastigheten. Ännu har han inte lyckats sälja en 
sådan fastighet även om han har varit väldigt nära. Men säljarna hoppade 
av på grund av skilsmässa och kunde inte samarbeta om försäljningen. 
”Priset var dock avtalat och accepterat, så erfarenheten är ändå värdefull, 
då den bidrar till att kunna beräkna "vindrabatt" på liknande fastigheter.”  
 
Enligt David är spekulanter typiskt sett mycket nervösa när det gäller 
vindkraftsplaner. Spekulanter söker först och främst enslighet och lugn.  
”Danskar kör hundratals kilometer för att uppleva de svenska skogarna och 
det rimmar mycket illa med dånande vindkraftsverk inpå knutarna”. Han 
delger att de allra flesta spekulanter är helt ointresserade av att titta på 
objekt om det finns vindkraftverk eller planer på etablerad vindkraft som 
ligger inom två kilometer från fastigheten.  
 

Det finns dock också en grupp, kanske fem till tio procent, som är villiga att 
kompromissa och acceptera vindkraftsverk närmare, om de i gengäld får en 
rejäl rabatt på priset. Det är samma grupp som är villiga att köpa ett 
fritidshus nära trafikerade vägar eller annat störande och jag jämför ofta just 
vindkraftsverk och vägar, när det kommer till att försöka beräkna 
prisavdrag. (David, fastighetsmäklare) 

 
En fråga som vi ställde till David var hur han annonserade fastigheten. 
Han svarade att hans objekt annonseras via hans hemsida och Hemnets 
hemsida, för att nå ut till både svenska och danska spekulanter. Han lägger 
ner mycket tid på beskrivningar, inklusive omfattande fotografering samt 
filmning. Detta med anledning av att hans spekulanter ofta kör långa 
sträckor för att se dessa objekt. Han vill därför inte riskera att någon 
spekulant kör förgäves på grund av felaktigt underlag.  
 

Jag beskriver alltid vindkraftsplaner jag känner till i beskrivningen på 
hemsidorna och i objektsbeskrivningen. Jag bifogar även vindkraftsplaner, 
miljökonsekvensbeskrivningar och kartor när det finns några. (David, 
fastighetsmäklare) 

 
När det gäller värdering av fastigheter i närheten av planerad och etablerad 
vindkraft så talar David om att han värderar faktisk eller potentiell 
påverkan av vindkraft i möjligaste mån direkt från början. Han jämför med 
tidigare resultat från liknande omständigheter och med jämförbara 
störningskällor, exempelvis vägar. Han berättar att de fastigheter han 
vanligtvis arbetar med ligger ensligt och därför är ortsprismetoden ofta i 
stort sett oanvändbar lokalt. Eftersom fritidshus kräver mer än bara fakta i 
en värdering betyder närmiljö, stämning, atmosfär mycket i hans 
värderingar. 
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Vindkraft påverkar, enligt David, intresset för fastigheten. Oavsett om det 
handlar om planerad eller etablerad vindkraft i närheten. I enlighet med 
David så bedömer han att mängden potentiella spekulanter faller till cirka 
fem till tio procent jämfört med om det inte fanns vindkraft i närheten. 
Detta särskilt när det handlar om fritidshus och den danska marknaden. 
Helårsmarknaden bland svenska köpare bedömer han som klart mindre 
känslig för vindkraft och störningar generellt. David anser dock att även på 
den lokala helårsmarknaden är störningar från vindkraft värre än 
motsvarande störning från vägar, då nyttan med vägen vid 
permanentboende kan uppväga en viss grad av störning, varemot sådan 
nytta inte finns med störningar från vindkraften.  
 
Vi är nyfikna på vad David anser vara ett attraktivt område för boende. 
Enligt honom är detta ett ensligt läge utan grannar, större vägar, vindkraft 
eller annat störande i närheten. Helst i eller vid skogen, men inte bara 
planterad industriskog, utan blandskog eller övervägande lövskog, gärna 
kombinerat med småbrutet åker och ängslandskap med stengärdsgårdar. 
Dessutom närhet till sjö. Just sådana lägen efterfrågas av danskar till 
fritidsboende och har dessutom ofta störst risk att exploateras för 
vindkraft.  
 
När vi skrev vår forskningsöversikt kunde man läsa att i Danmark får 
fastighetsägaren kompensation för ett sjunkande fastighetsvärde. Vi frågar 
därför David om danskar generellt är mer toleranta mot vindkraftverk. 
David svarar att det är precis tvärtom. Danskarna är generellt mindre 
toleranta mot vindkraft, särskilt när det kommer till fritidsboende. En 
ersättningsmodell motsvarande den danska anser han vore mycket rimligt 
att införa i Sverige. Han menar att stora fastighetsvärden har gått förlorade 
och dessutom läggs en "kall hand" över stora områden under lång tid där 
det planeras vindkraft. Detta på grund av att ansökningar och 
tillståndsprocesser pågår i de områden som utpekats som lämpliga för 
vindkraft. Dessa processer kan pågå under många år och överklagas i flera 
led. Men om man som fastighetsägare i ett sådant område vill sälja, måste 
man i princip ge "vindrabatt" motsvarande ett "worst - case" scenario. 
David fortsätter med att berätta att om planerna inte blir av är det givetvis 
bonus för köparen och surt för säljaren, men ingen köpare vill köpa "grisen 
i säcken", vilket leder till många fastighetsägare blir bundna till sina hus 
om de inte kan acceptera mycket låga priser - och vilken säljare vill det? 

4.2.5 Johan 
Vi bokar in ett möte med Johan på hans nya kontor en regnig eftermiddag. 
Entrén till kontoret är välkomnande och Johan möter oss i receptionen. Vi 
följer med in på hans kontor och börjar intervjun. Johan börjar med att 
berätta om att hans kollega nyss sålde en fastighet som låg i närheten av 
etablerad vindkraft. Av den försäljningen kunde man inte säga annat än att 
det gick bra. Spekulanterna där resonerade som så att det bara fanns ett 
etablerat vindkraftverk i närområdet.   
 
Den personliga erfarenheten som Johan har av en sådan försäljning handlade 
om planerad vindkraft. När den fastigheten lades ut till försäljning så fanns 
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det ännu inget vindkraftverk i närheten. Vid första visningen uppstod det 
frågor om vad som skulle hända.  
 

Ser man ett vindkraftverk så behöver man inte fråga om hur stort det blir 
eller vart det kommer att stå. Man kan se vart det står och höra hur det låter. 
Det blev väldigt mycket funderingar, så klart, hur högt det blir, vart hamnar 
det och hur kommer det att påverka det mig? (Johan, fastighetsmäklare) 

 
Johan fortsätter med att tillägga att det inte var officiellt att det skulle bli ett 
vindkraftverk etablerat men självklart upplyste Johan spekulanter om att det 
fanns planer för ett vinkraftverk i närheten. Eftersom vindkraftverket bara 
fanns med i planeringen så kunde inte Johan upplysa mer om 
vindkraftsetableringen än den information som säljaren hade delgett. När 
Johan värderade fastigheten så visste han inte om det planerade 
vindkraftverket. Dock visade det sig att utgångspriset blev för högt och att 
de senare fick reducera priset. Vid omvärderingen framkom mer information 
om det planerade vindkraftverket och detta, menar Johan, påverkade 
värderingen och togs med i beräkningen. Hur mycket det tas med i 
beräkningen beror helt på vilken typ av fastighet det handlar om. Vi frågar 
om hur det blev med slutpriset, Johan vänder sig mot sin dator och letar 
bland gamla objekt.  Fastigheten var ett så kallat renoveringsobjekt  
 

Det var mycket att göra och enligt min uppfattning så var nog detta den 
största anledningen till varför folk inte köpte fastigheten, inte på grund av 
vindkraftverket. (Johan, fastighetsmäklare) 

 
Totalt hade Johan fem visningar av fastigheten och ungefär trettio 
spekulanter. Trots detta blev det ingen budgivning. Försäljningstiden var 
inget som påverkades speciellt mycket. ”Kanske lite över snittiden”. Han 
minns att det var några stycken som ställde många frågor om 
vindkraftverket.  
 

Dessa kunde vara intresserade av fastigheten men då skulle de veta exakt 
vart vindkraftverket skulle stå. (Johan, fastighetsmäklare) 

 
Johan berättar att det finns några vindkraftverk runt om i kommunen och när 
man kommer i kontakt med fastigheter i de områdena så leder det alltid till 
frågor. ”Alla vill ju ha vindkraft men de vill inte ha det nära sig själva… alla 
säger så”. Han fortsätter med att säga om det bara handlar om ett hus som 
ligger i närheten av ett vindkraftverk så påverkas denna typ av fastighet mer 
än om det hade varit en gård. Johan menar att det inte är alls samma typ av 
människor som köper gårdar, speciellt när det handlar om mycket mark och 
skog. Men handlar det bara om ett litet hus med trädgård så påverkas det 
nog väldigt mycket av ett vindkraftverk. ”Fritidshus är nog katastrof”.  
Köper man ett fritidshus är det för att man vill ha ett lugn omkring sig och 
absolut inte ett vindkraftverk.  
 

Det gäller ju inte bara vindkraftverk, det kan vara om det ligger i närheten 
av en flygplats eller motorväg också. (Johan, fastighetsmäklare) 

 
Johan talar om för oss att kommunen planerade en stor vindkraftspark med 
cirka tio stycken vindkraftverk i ett område som kan betraktas attraktivt. 
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Men givetvis blev det protester och projektet lades ner. När det gäller 
attraktiva områden så beror det helt på vilken typ av kund man träffar 
berättar Johan. En del anser att sjönära lägen är attraktiva andra söker 
ensliga ställen mitt ute i skogen. Det finns som sagt olika kundtyper. Med 
detta avslutas intervjun. 

4.3 Sammanfattning av berättelserna från kommuner och 
fastighetsmäklare 

Våra intervjuer är presenterade i form av berättelser kommer att ligga till grund för vår 
induktiva och deduktiva analys. Vi kommer först att göra en analys där vi utifrån 
tjänstemännens erfarenheter undersöker den problematik som uppstår vid 
vindkraftsprojektering. Vi kommer att lyfta fram de teman som återkommit i intervjuerna 
så som hur tjänstemännen arbetar för att lösa problematiken kring motstånd och placering 
av vindkraftverk. Utifrån fastighetsmäklarnas erfarenheter undersöker hur de upplever att 
vindkraftsprojektering påverkar bostadsmarknaden. Detta genom att se hur 
fastighetsmäklarna har uppfattat spekulantattityder vid de fastighetsförsäljningar som 
varit belägna vid etablerad och planerad vindkraft. Vi kommer även att analysera dessa 
texter på ett deduktivt sätt med hjälp av en SWOT-analys där berättelser från tjänstemän 
ligger till grund för vår interna analys av vindkraftsprojektering och berättelserna från 
fastighetsmäklare ligger till grund för vår externa analys.  
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Hur tjänstemän på kommunerna samt 
fastighetsmäklare ser på vindkraftsprojektering 
och dess påverkan på bostadsmarknaden 

I vårt empiriska material framträder en bild av de problem som kommunerna måste 
förhålla sig till vid vindkraftsprojektering. I nedanstående kapitel tematiserar vi de 
berättelser som återgavs i föregående kapitel. Här analyserar vi för hur kommunerna 
förhåller sig till de omständigheter som råder. Det vill säga synen på 
vindkraftsprojekteringen, hur de mildrar oro hos berörda medborgare och de strategier 
som kommunerna använder sig av för att lösa dessa. Vi analyserar även oron som växer 
på bostadsmarknaden vid vindkraftsetablering samt hur fastighetsmäklarnas osäkerhet 
och hur de arbetar för att mildra oro hos sina spekulanter. Slutligen analyseras 
kommunikationen mellan fastighetsmäklare och kommuner. Detta leder fram till en 
diskussion om en eventuell lösningsmodell för projekteringsproblematiken utifrån ett 
bostadsmarknadsperspektiv. 

5.1 Kommuners syn på vindkraftsprojektering 
Ett begrepp som användes både ur en fastighetsmäklares och ur en tjänstemans perspektiv 
var att vindkraftsetablering är ” i sin linda”. Vindkraftens fördelar är att man genom 
vindkraft ställer om försörjningen av energin. Regeringens planeringsmål används som 
motivation att bidra till ett mer miljövänligt samhälle. Att vindkraftverk ger en 
förnyelsebar energi samt minskar utsläpp av koldioxid är också ett vanligt förekommande 
argument. Det är ett bra alternativ till dagens kärnkraft och fossila bränslen. Andra 
argument som har diskuterats är att elektriciteten blir ”lokalproducerad” och att man ska 
ta tillvara på vindenergier i områden där det blåser. Vindkraftverk ger dock idag inte en 
kontinuerlig energiförsörjning på grund av väderväxlingar. Detta gör att man måste 
effektivisera vindkraften då det för en hållbar framtid kräver ett smartare nätverk där man 
kan lagra elektricitet. Men att vindkraften redan bidrar till samhällsutvecklingen väger 
tungt till vindkraftens fördel. I och med detta sker påtryckningar på kommunerna från 
regeringen men även från exploatörer, att alla ska hjälpa till med vindkraftsetablering.  
 
Tre av fyra kommuner hade etablerad vindkraft men alla fyra hade projekt planerade 
inom en snar framtid. Våra respondenter upplevde att vindkraftsprojekteringen går 
väldigt snabbt vilket gör att vindkraftsutredningarna som gjorts snabbt blir förlegade och 
måste inom en snar framtid ersättas med nya. Etablering av vindkraft kräver mycket 
eftertanke på kommunal nivå då etableringen påverkar markanvändningen. Man får bland 
annat inte bygga nya bostäder i närheten av etablerad vindkraft vilket gör att 
kommunerna helst inte vill bygga enstaka vindkraftverk utan planerar för etablering av 
vindkraftparker för att effektivisera markanvändningen. Samtliga tjänstemän i denna 
studie, anser att grupper av vindkraftverk är mer attraktivt att planera än enstaka 
vindkraftverk då enstaka vindkraftverk kan påverka allmänheten mer. Kommunen arbetar 
därför med att se till vilken lokalisering som är mest lämplig för vindkraftsparker. Internt 
inom kommunerna förekommer det diskussioner mellan tjänstemän och politiker om 
vilka områden som är direkt lämpade för vindkraftetablering. Det råder delade åsikter om 
vilka områden som skall skyddas samt avstånden mellan ett skyddat området och 
etablerad vindkraftverk. Det är i slutändan politiker som tar besluten, tjänstemän kommer 
endast med förslag. En respondent nämnde att ett lämpligt område kunde vara en plats 
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med bra vindförutsättningar så som ett slätt intensivt jordbrukslandskap. Men det är 
viktigt att ta allmänintresset i akt då man planerar vindkraftverk. Man kan exempelvis 
placera vindkraftverk tillsammans med andra störningar så som exempelvis motorvägar 
för att mildra effekten av vindkraftverket. I den kommunen där det ännu inte fanns 
etablerad vindkraft jobbade de för att ta fram grundprinciper för att underlätta placeringen 
av vindkraftverken. De har fått chansen att jobba fram ett alternativt resonemang samt se 
de problem som har uppstått i andra kommuner då inte vindkraftetableringen skett lika 
fort i deras kommun. 
 
Områden som är direkt olämpliga för etablering av vindkraft är natursköna platser, 
känsligare landskapsbilder och vackra dalgångar. Ett problem är att vindkraftsverken 
växer i höjd vilket gör att avstånden bör anpassas efter vindkraftsverkets höjd och 
påverkan på boendemiljöer i det specifika fallet, och inte bara ha de rekommenderade 
riktvärdena som riktlinjer. Denna problematik har skapat diskussioner gällande hur nära 
ett vindkraftverk får stå ett skyddat område då vindkraftverken numera syns från långt 
avstånd. Även de negativa effekterna som vindkraftverket bär med sig påverkar 
fastigheter på längre avstånd än tidigare. Därför måste kommunerna ta hänsyn till 
boendemiljön för de som är bosatta i närheten av vindkraftsprojekteringar. De boende 
skall inte behöva ha vindkraftverk i samtliga väderstreck från deras bostad. Hon menar att 
medborgare ska ha rätten att inte ha vindkraftverk i samtliga väderstreck från sin bostad. 
Tjänstemännen talade bland annat om EU:s landskapsdirektiv som säger att alla 
medborgare har rätt att göra påtryckningar på saker som utmärker sig vad gäller 
användning av yta. En annan kommun kallade detta för ”landskapsbildsskydd”. En del 
respondenter talade om respektavstånd till bebyggt område och även en bullergräns på 
fyrtio db(A) vid närmsta bostad. Fyrtio db(A) var ett gränsvärde de gärna ville ha 
marginal till. Avstånden mellan enstaka bostäder och samlad bebyggelse skiljer sig åt då 
det varierade mellan femhundra meter upp till en kilometer.  

5.2 Hur kommuner mildrar osäkerhet och oro bland medborgare 
Oron för miljö och hälsa är ett vanligt motargument hos motståndare till 
vindkraftsetablering. På senare tid har motståndet ökat i och med en snabb utbredning 
och många planerade projekt i de regioner som deltagit i denna studie. Medborgare är 
generellt mer positiva till vindkraftverk så länge de inte själva har ett vindkraftverk in på 
knuten. En tjänsteman pratade om att kundernas attityd är subjektivt då vissa människor 
inte bryr sig alls om sådana belastningar, medans andra är oroliga för reducerade 
fastighetsvärden och störande ljud och skuggeffekter. En kommun delger att motståndet 
kan bero på att etableringen sker i för stor utsträckning alltför fort. Det gäller att skynda 
långsamt då det tar tid för medborgare att få information och kunskap om etableringens 
påverkan och utsträckning. Det är viktigt att berörda personer får full information från 
kommun och exploatörer i tidigt skede då deras attityder till etableringen annars löper 
större risk att bli negativ. För att förhindra att flera medborgare blir påverkade av de 
negativa effekter som blir av vindkraftsetablering i närområdet försöker de planera och 
förhindra att vindkraftverken blir för utspridda då detta kan påverka allmänheten mer i 
och med att flera medborgare blir berörda. Det framkom att berörda människor ansåg att 
de fick vindkraftverken ”över sig” då vindkraftverken kommer för nära deras bostäder. 
De berörda medborgarna vänder sig oftast till kommunen för att framföra sina åsikter. 
Dessa vägs mot de fördelar som kommer med etablering av vindkraftverk. 
Tjänstemännen menar att intresset gällande nöjda och mer positiva medborgare kring 
vindkraftsetablering ligger hos vindkraftsbolagen och exploatörerna då medborgare i 
övrigt har en positiv attityd till vindkraft. De menar att exploatören bör ha en dialog med 
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berörda medborgare för att öka positiviteten vilket underlättar projekteringen. Detta är 
inget krav men har blivit praxis i många fall. Ett exempel på en sådan dialog är att 
exploatören gör ett fotomontage för att visa medborgarna hur vindkraftverken kommer att 
te sig i deras närmiljö. Tjänstemännen har märkt en positiv skillnad på medborgare som 
får medverka i vindkraftsprojekteringar, genom exempelvis delägarskap. Detta gör att 
attityden kan bli betydligt mer positiv. En annan viktigt aspekt är att man ska lyssna till 
deras åsikter och ta reda på grunden till medborgarnas attityd för att sedan kunna se vad 
det verkliga problemet baserar sig på. Gäller det den visuella påverkan vindkraftverket 
har, bullerstörningar eller är de berörda rädda för reducerade fastighetsvädren. Om man 
inte vet vad som påverkar attityderna är det svårt att finna en kompromiss i det enskilda 
fallet. 

5.3 Fastighetsmäklarnas oro 
Fastighetsmäklarna visade ganska tydligt att vindkraftetablering och fastighetsaffärer var 
ett känsligt ämne att uttala sig om. En orsak till detta är att det genererar mycket pengar 
till markägare som upplåter mark för vindkraftsetablering. Motstånd förekommer i de 
regioner som respondenterna verkar i och det är inget som media tystar ned. Dock visade 
sig att i den regionen där det fanns störst etablering av vindkraft var motståndet något nytt 
och i väldigt liten skala.  
 
När en fastighet värderas tar fastighetsmäklare i denna studie hänsyn till om det planeras 
vindkraft i närområdet samt om det finns etablerad vindkraft där. Vid en värdering 
betyder närmiljö, och atmosfären mycket då spekulanter köper ett läge. Fastighetsmäklare 
talar om ett attraktionsvärde som de måste ta hänsyn till och bedöma då de gör en 
fastighetsvärdering. Vid värdering av en fastighet som ligger i närområdet till 
vindkraftverk likställs vindkraftverkets effekter med andra störningskällor som till 
exempel motorvägar. Men det är svårt att säga hur mycket vindkraftverket påverkar 
exakt, då man inte kan säga hur mycket varje faktor påverkar fastighetsvärdet. Om 
vindkraftverket står väldigt nära påverkar det värderingen negativt då fastighetsmäklarna 
måste se till dess störningseffekter som påverkar attraktivitet i området. Det är då 
attraktionsvärdet som påverkas och inte själva fastighetsvärdet. En sådan fastighet anses 
vara mer svårsåld framförallt om det handlar om ett fritidsboende. Det råder därför en 
”försiktighetsprincip” hos alla de fastighetsmäklare som deltog i forskningen. En 
respondent delgav att man är försiktigare med värderingen av en fastighet som ligger i 
närheten av sådana störningskällor och man drar hellre ner värdet än tvärtom. Dock dras 
inte värdet ner om fastigheten ligger tillräckligt långt bort från vindkraftverket. 
 
Problematiken kring hur information om vindkraftsprojektering ska lämnas till 
spekulanter skapar en osäkerhet då det i dagsläget inte finns några formkrav på hur denna 
information skall ges. Samtliga av respondenterna har framfört denna information på 
olika sätt så som vid visning, telefonkontakt samt skriftlig information i 
objektsbeskrivningen och på hemsidor. Fastighetsmäklarna Karl och David beskrev att de 
även bifogade vindkraftsplaner, miljökonsekvensbeskrivningar och kartor när dessa fanns 
tillgängligt. Det kan vara svårt för fastighetsmäklarna att avgöra den visuella effekten 
vindkraftverket har på fastigheten. Fastighetsmäklarna i denna studie berättade om att de 
spekulanter som kontaktar dem angående frågor om vindkraftverk i närheten av en bostad 
har funderingar kring placering och påverkan. Enligt Marks kommun (2011) är det svårt 
att avgöra hur den visuella påverkan kommer att upplevas genom att bara se till 
översiktsplaner eller hur bebyggt området är samt var vindkraftverket placeras i 
landskapet. Det blir då en problematik då fastighetsmäklarna inte kan exakt information 
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till spekulanterna. Det kom fram att det finns fastighetsmäklare som inte ger full 
information om vindkraftsprojektering i nära anslutning till fastighetsförsäljningar. En 
teori var att fastighetsmäklarna i fråga var rädda för inte få sålt fastigheten. Detta ansågs 
vara alarmerande eftersom det beror på en osäkerhet hos fastighetsmäklare. Denna 
osäkerhet är något som har återkommit många gånger i vår forskning bland 
fastighetsmäklarna framförallt vid en vindkraftsprojektering då de inte vet om 
etableringen ska bli av eller inte. Fastighetsmäklarna vet då inte hur de ska förhålla sig till 
avstånd till vindkraftverket samt hur fastigheten kommer påverkas av den visuella 
effekten samt buller. De har då svårt att svara på de frågor som spekulanterna har 
angående påverkan och placering. Denna osäkerhet gör att spekulanter blir skeptiska till 
köp och köpeskildringen påverkas då indirekt.  

5.4 Hur fastighetsmäklarna arbetar för att mildra oro hos 
spekulanter 

Det hör till en fastighetsmäklares upplysningsplikt att delge spekulanter all väsentlig 
information som fastighetsmäklaren känner till gällande fastigheten. Sådan information är 
exempelvis om fastighetsmäklaren vet eller misstänker att det planeras eller om det finns 
etablerad vindkraft i närheten av fastigheten. ”Det är ens skyldighet som fastighetsmäklare, annars 
ljuger man” säger en av våra respondenter. På visningen av fastigheter som ligger närheten 
kring vindkraftsprojektering kommer det enligt samtliga fastighetsmäklare i denna studie, 
mer frågor om vart vindkraftverket kommer placeras och hur mycket buller fastigheten 
kommer att belastas med. Fastighetsmäklarna menar att vid redan etablerad vindkraft är 
det enklare för spekulanter att själva se den visuella påverkan samt höra bullret från 
vindkraftverket. Djupare information om vindkraftverk får spekulanter själva ta reda på 
då det inte ligger på fastighetsmäklarens ansvar att informera om ytterligheter. De har 
bara plikt att informera om den information de har fått via säljare, kommuner samt 
elbolag. Hur denna information skall ges finns det inga formkrav som anger enligt 
Fastighetsmäklarlagen.  
 
Något som blev tydligt var att fastighetsmäklarna upplevde en tydlig skillnad gällande 
försäljningstid på de fastigheter som låg i närheten av vindkraftprojektering. 
Försäljningstiderna blev längre då spekulanter drog sig tillbaka på grund av osäkerheten 
vilket indirekt påverkade köpeskildringen på fastigheten. Det framkom att potentiella 
spekulanter till fastigheter med etablerad och planerad vindkraft föll bort med ungefär 
fem till tio procent jämfört med om det inte fanns vindkraft i närheten av fastigheten. 
Detta gäller framförallt fritidshus och inte permanent boende i samma utsträckning. 
Antagligen beror detta på att denna typ av spekulant söker lugn och ro. Men det som 
fastighetsmäklare poängterar att det finns köpare för alla fastigheter till rätt pris. Vissa 
kundsegment på marknaden bryr inte om sådana belastningar vilket stärker Bells (2001) 
tes. Utifrån vårt underlag är detta kundsegment villiga att acceptera och kompromissa att 
ett vindkraftverk står i närheten av fastigheten om de i gengäld får rabatt på priset. Detta 
kan ställas mot att det finns erfarenheter där köpeskildringen inte hade påverkats alls 
vilket också stärker den tidigare forskning som bland annat Pitts och Jacksons (2007) 
gjort. Ibland väger läget tyngre än närområdet och miljö så som vindkraftverk.  

5.5 Kommunikation mellan kommuner och fastighetsmäklare 
När vi frågade tjänstemännen om de hade en dialog med aktiva fastighetsmäklare så var 
det ett väldigt svagt intresse för en sådan kontakt. Det var endast två av fyra som hade 
varit i kontakt med fastighetsmäklare angående vindkraftprojekteringens påverkan på 
bostadsmarknaden, varav en respondent hade tagit kontakt av privat. Denna respondent 
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hade inte fått upplysning av fastighetsmäklaren om att det påverkade fastighetsvärdena 
negativt, snarare tvärtom. En annan tjänsteman markerade tydligt att detta var en fråga 
som handlade om det enskilda intresset hos de boende nära vindkraftverket och det var 
ingenting som den kommunen var intresserade av. De ville hellre fokusera på det 
allmänna intresset. Kommunen som ännu inte hade etablerad vindkraft hade i tidigt skede 
varit i kontakt med lokala fastighetsmäklare. Dessa lokala fastighetsmäklares uppfattning 
var då att vindkraftverk inte hade någon direkt påverkan på fastighetspriser eftersom flera 
faktorer tas med i bedömningen då man värderar en fastighet. Ett annat argument 
poängterade att man måste se till konjunkturlägen det inte går att förutsäga hur 
utvecklingen i framtiden kommer att te sig.  
 
Det framkom att några av de fastighetsmäklare som medverkat i denna studie hade 
kontakt med kommunen i samband med en försäljning av fastigheter i närheten av 
vindkraftverk. Detta för att få tillgång till översiktplaner och kartor som användas i 
beskrivningen av fastigheten. Anledningen till att detta anses vara en viktig del i 
fastighetsförmedlingsprocessen är för att som spekulant köper man ett läge. Som det 
framgår från samtliga av våra respondenter sker etableringen i snabb takt och 
huvudsakligen ute på landsbygden. Det nämndes att ute landbygden bor det få människor 
och man kan se etableringen av vindkraftverk inom ett sådant område som ett förnuftigt 
resonemang. Konsekvenserna blir dock stora för de som bor där. Det läge som beskrivs 
som attraktivt och som påverkas mest av vindkraftsetableringen är landsbygden där 
människor söker ”lugn och ro”. Fastighetsmäklare pratar om att när det blir aktuellt med 
en flytt till landsbygden är det för man oftast vill komma bort från stadsmiljön. Pedersen, 
Persson och Waye diskuterar i sin studie att störningar är kopplat till en viss typ av miljö. 
Detta ställs mot personliga värderingar och förväntningar om hur bebyggt området är. En 
fastighetsmäklare har skyldighet att upplysa om allt som är västentligt för en köpare och 
säljare i en förmedlingsprocess och detta ska ske i god tid innan kontraktuell förbindelse. 
”Nöjd köpare och nöjd säljare efter en fastighetsaffär är viktigast, informerar vi inte rätt så har en köpare 
som inte är glad, och det finns inget mäklaren vinner på att få upprörda kunder” (Karl, 
fastighetsmäklare). Detta har att göra med en fastighetsmäklares egenintresse. Detta 
innebär att fastighetsmäklaren själv tar kontakt med kommunen och ser till att rätt 
information kommer till spekulanten. 

5.6 Lösningsmodell som fastighetsmäklare förespråkar 
Vi diskuterade eventuella lösningar på denna problematik. Samtliga fastighetsmäklare 
menade att man skulle skapa en slags ersättningsmodell, liknade den danska 
ersättningsmetoden, eftersom det i vissa fall är stora fastighetsvärden som går förlorade. 
Detta styrker Nylander och Nilssons (2010) riksdagsmotion motion, att även en 
ersättningsmodell för fastighetsägare i Sverige bör skyndsamt utredas. Att 
vindkraftsbolag och andra ägare till vindkraftverk borde dela med sig av vinster borde tas 
i akt. Det kan få områden med etablerad vindkraft mer attraktivt och mer accepterade. De 
problem man stöter på i sådant resonemang är var man ska dra gränsen då den visuella 
effekten har varierande gränser. En annan lösning som framkom var att respondenterna 
har uppfattat attitydförändringar hos de boende i närområdet kring vindkraftverket. Ju 
mer involverade människor är i vindkraftsetablering desto mer positiv attityd har de haft.  
 
Det har även framkommit att människor som är involverade i vindkraftverken har en mer 
positiv attityd till vindkraftverk men det skall då också nämnas att de ofta har en 
finansiell vinning i vindkraftverket. Typexempel är det arrende som betalas ut till 
markägaren av vindkraftsbolagen då ett vindkraftverk placeras på dennes fastighet. Detta 
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diskuterar även Ek och Hultman (2007) att det är klokt att låta befolkning som påverkas 
av projekt få ta del av den avkastning som vindkraftverket bidrar till. 

5.7 Sammanfattning 
För att sammanfatta denna analys utifrån kommunernas strategier för att mildra oro och 
göra vindkraftverk mer attraktivt för samhället kan man se ett tydligt mönster. Kommuner 
försöker ha en tydlig dialog med berörda medborgare innehållande full information om 
vindkraftsprojekteringen. Tjänstemännen framställer vindkraftsplaner för att hitta lämplig 
lokalisering av platser för vindkraftsprojektering i deras kommun. Även att uppdatera 
vindkraftsutredningar för ha relevant och uppdaterad fakta om vindkraftverkens påverkan 
på samhället. Det handlar om att konstruera riktlinjer och mål som passar dagens 
samhälle då tekniken och etableringen utvecklas i snabb takt för att minska belastningen 
då man vet vilken effekt vindkraftverk har på sin omgivning. Tjänstemännen talar om att 
det finns intresse att investera i vindkraft och att det främjar samhällsekonomin. Detta för 
att trycka på att det ligger i tiden med miljötänk och att man bör uppmuntra ett sådant 
tänk.  
 
Det mönster vi kan se i denna analys är att fastighetsmäklare inte har en specifik mall att 
gå efter då det ska framföras information som handlar vindkraftsprojektering för att 
mildra oro och osäkerhet på bostadsmarknaden. En orsak till detta kan vara att 
vindkraftsetableringen är i ”sin linda” och ett relativt nytt fenomen i 
fastighetsförmedlingar. Hur de hanterar spekulanters oro är oftast den information de kan 
få fram. I vissa har fastighetsmäklare så pass mycket information att de kan visa kartor 
och översiktsplaner på visningar. Det har även framkommit att fastighetsmäklare vill 
kunna peka ut var vindkraftsverket kommer att placeras men inte hur det kommer att 
påverka fastigheten. Detta på grund av att de vill minska den osäkerhet som vissa 
spekulanter har visat. Samtliga fastighetsmäklare har sagt att det förekommer negativa 
aspekter med vindkraftverk i närheten av bostäder. En osäker värdering tillsammans med 
osäkra spekulanter gör att köpeskildringen reduceras. Fastighetsmäklare har resonerat 
kring problematiken och kommit med förslag hur man kan göra en fastighet som ligger i 
närheten av vindkraftsprojekteringar mer attraktivt att flytta till. Denna lösning handlar en 
form av ersättning eller delaktighet i vindkraftprojektet.  
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Analysmodell 

Här beskrivs den analysmodell som använts för att kunna analysera den empiri som 
samlats in.  Denna analysmodell valdes ut efter insamlig av empiri då det framkom 
tydliga kontraster i intervjuerna med kommuner och fastighetsmäklare. Dessa kontraster 
föll sig naturlig in i interna och externa faktorer då vindkraftprojektet i sig blev det 
interna och bostadsmarknaden tillföll det externa. SWOT-analysen är mycket spridd och 
använd men inte alltid sammankopplad med akademiska texter. Dock är analysen ofta 
föremål för akademiska diskussioner i vetenskapliga tidskrifter. SWOT-analysen har 
även använts vid etableringsstudier och detta passar in när det gäller 
vindkraftsprojektering. 

6.1 SWOT-analys 
SWOT-analysen har sitt ursprung från Harvards Business School då den används för att 
analysera fallstudier. Under det tidiga 1950 - talet började två professorer Smith Jr och 
Christensen undersöka organisationers strategier i relation till deras omgivning 
(Panagiotou 2003). Senare under 1950 - talet utvecklades denna idé av professorn 
Andrews, även han vid Harvards Business School. Han ansåg att alla organisationer 
borde ha definierade mål och sträva efter dessa. Nu används ett strategiskt 
planeringsverktyg av ledare för att formulera konkurrenskraftiga strategier i harmoni med 
krav från företagsomgivningen (Panagiotou 2003). I den strategiska planeringen bör man 
i projektet bestämma den generella inriktningen utifrån de förutsättningar, kvalifikationer 
och möjligheter i omvärlden som projektet har.  För att kunna göra en analys av denna 
strategiska planering är en SWOT-analys att föredra. I en sådan analys förenas projektets 
styrkor, möjligheter, hot och svagheter i omgivningen. Målet är att matcha 
organisationens styrkor med attraktiva möjligheter samt eliminera eller överkomma 
svagheter och minimera externa hot. Svagheter och styrkor, används för att analysera den 
egna verksamheten. Hot och möjligheter, analyserar verksamhetens omvärld (Parment 
2008). 
 
I tidigare forskning har man bland annat använt sig av SWOT–analysen för att fastställa 
utveckling av hållbara energisystem. Genom att analysera olika energikällor och 
intressenter i Makedonien diagnostiserade man en baslinje för att utveckla hållbara 
energisystem med hjälp av att se till energisystemens styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot. Den visade att i en strategisk planering skapar man hållbar utveckling för miljön 
genom en dialog och samarbete mellan olika aktörer i planer och projekt. Detta utgår från 
olika huvudområden, bland annat politiska, miljö och energi samt landsbygdsutveckling. 
Undersökningen riktade in sig på befintliga och relevanta strategiska och planerade 
dokument för att få en förståelse av verkligheten och en gemensam uppsättning av 
strategiska åtgärder (Markovska, Taseska, Pop – Jordanov 2009). Man vill genom denna 
analys ange syftet med projektet och identifiera de interna och externa faktorer som är 
både gynnsamma och inte gynnsamma för att uppnå ett visst mål. SWOT–analysen är en 
viktig del av projektet i planeringsprocessen36. Användningen av denna analys 
genomsyrar akademisk litteratur då man i forskning använder analysen som ett strategiskt 
verktyg för planeringen. Det är ett metodiskt verktyg för att ta reda på framgångar hos 

                                                
36 http://www.projectsmart.co.uk/swot-analysis.html (2012-04-22)  
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exempelvis individer eller grupper. Under det senaste årtiondet har man använt SWOT–
analysen som metod för strategisk positionering för bland annat företag, länder, 
konsulter, utbildare och lärare. Organisationer kan dra nytta av att utvärdera frågor samt 
fokusera på kundperspektiv och för att använda SWOT–analysen i vardagen genom att 
argumentera för strategiska verktyg (Helms & Nixon 2010). 
 

 
 
Figur 6.1. SWOT-analys37 

 
Det råder inga tvivel om att en SWOT–analys är ett användbart verktyg i affärsstrategier av 
den anledningen att den bjuder in beslutfattare att ta viktiga aspekter i akt när det gäller 
organisationens miljö och hjälper dem att organisera deras tankar och idéer (Panagiotou 
2003). Denna modell ska inte användas som en statistisk analytiskt verktyg med endast fokus 
på utfallet. Den ska användas som en dynamisk del i ledarskap och 
affärsutvecklingsprocesser. Den är även mycket användbar i sin enkelhet där tyngdpunkten 
ligger på att fokusera på nyckelfakta som påverkar projekts utveckling och tillväxt. Därför har 
man potential genom denna modell att identifiera de faktorer som kommer att påverka 
strategier och framgång. Höjdpunkterna som kan framkomma genom en SWOT-analys är att 
den hjälper till att bilda en förståelse för aktiviteten i strategin. Även den dynamiska del i en 
ledarprocess som kan skada alla inblandade i strategin. SWOT–analysen kan ses som ett högt 
värderat ledarskapsverktyg som lätt kan absorberas med god effekt i realiteter och praktiker i 
en organisations spännande planering och strategiska process (Pickton & Wright 1998). 
Affärer, företag och projekt söker överlevnad, förbättringar och framgång. För att kunna 
fullfölja dessa mål krävs det att man planerar och beslutar utifrån den information och 
omständigheter som råder. Genom att söka igenom miljön är det möjligt att finna en överblick 
över marknaden och det som kan skada strategin. Om man inte har tagit en sådan överblick i 
akt så riskerar man projektets överlevnad. En analys av miljön är grunden till en strategi och 
det man kommer fram till där ska tas i beaktning och inte ifrågasättas. En sådan analys som 
SWOT kräver en detaljerad undersökning för att kunna förstå vad som sker i ett projekt 
(Pickton & Wright 1998). 
 

 

                                                
37 Egenkomponerad modell  
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Analys av vindkraftprojektering 

Här följer en deduktiv analys där vi har analyserat vår empiri utifrån en SWOT-analys 
som beskriver vindkraftsprojekteringens interna styrkor och svagheter samt externa 
möjligheter och hot utifrån ett bostadsmarknadsperspektiv. Den interna analysen utgår 
ifrån vindkraftsprojekteringen ur kommunernas perspektiv och den externa analysen 
utgår en nationell synvinkel samt ifrån bostadsmarknaden ur fastighetsmäklarnas 
perspektiv.  

7.1 Styrkor  
Utveckling av samhällsenergin är en pågående process som har potential att förbättras då 
man korrigerar både vindkraftsplaner som finns och skapar nya sätt att se på 
projekteringen. Ambitionen är att bygga grupper av vindkraftverk och utnyttja 
markanvändningen maximalt. Det vill säga vindkraftsparker hellre än enstaka verk. 
Efterfrågan för etablering av vindkraft skapar en resurstillgänglighet för markägare och 
kommuner då det finns en ekonomisk vinning i att upplåta mark till 
vindkraftsexploatörer. I och med att intresset finns att investera samt utbredda 
vindkraften tänker man långsiktigt för att underlätta för nästa generation ur 
miljösynpunkt. Kommuner utvecklar vindkraftsplaner där de tar hänsyn till 
naturvårdsverkets riktlinjer gällande vindkraft för att förhindra tvister och fel beslut. 
Respondenter inom kommunen menar att det är viktigt att hålla vindkraftsetableringen på 
ett respektavstånd till bostäder. Man kan även samordna vindkraftverken med andra 
störningar i dessa områden då andra störningar mildrar de effekter vindkraftverket har. 
Detta öppnar upp en möjlighet att underlätta etableringen i flera områden. Det är även 
viktigt att föra en tydlig dialog med olika aktörer, det vill säga, medborgare, exploatörer 
och kommuner vilket främjar en god samhällssanda samt samhällsekonomi. Ett exempel 
på hur man kan utveckla dialogen mellan kommun och boende i närheten till 
vindkraftsprojektering, är att skapa fotomontage för att visa den visuella effekt som 
uppstår i samband med vindkraftetablering i det enskilda fallet. Detta kan även förhindra 
en eventuell tvist i framtiden då man som berörd person är förberedd på den visuella 
påverkan som vindkraftverket för med sig. Ett annat sätt att påverka samhällsattityderna 
till mer positiva till vindkraftsprojektering är enligt Sims et al (2008) att de berörda får 
delta i beslutsfattandet. Om berörda medborgare får en möjlighet att bli delägare i 
vindkraftverket kan detta också bidra till att expanderingen underlättas och bemöts med 
mindre osäkerhet. Man kan även använda sig av en ersättningsmodell för att öka 
positiviteten och engagemanget till vindkraftsprojekteringen hos berörda medborgare där 
den enskilda personen får en ekonomisk kompensation vid reducerade fastighetsvärden. 
En sådan ändring i processen av vindkraftsetablering kommer att leda till en bättre 
utveckling av marknaden och öppna upp för fler placeringar av vindkraftverk. Detta 
skapar förutsättningar för att uppnå de färdighetsnivåer som krävs för lyckade projekt. 

7.2 Svagheter 
Kommuner har delgett att många medborgare är oroliga över den påverkan 
vindkraftetableringen har på livsmiljön, sjunkande fastighetspriser och landskapsbilden. 
Den problematik som framträder är att vindkraftsutredningar konstrueras alltför snabbt. 
Det är svårt för en kommun med bristande erfarenhet kring hur vindkraftsprojekteringar 
påverkar omgivningen, att se samband mellan etablerad vindkraft och ett minskat 



 53 

fastighetsvärde. Att det ännu inte förs någon statistik över fastigheter som säljs vid olika 
typer av störningsfaktorer är något som i framtiden måste tas i beaktning. Kommuner 
som medverkat i denna studie har inte någon kontinuerlig dialog med fastighetsmäklare 
som har erfarenheter av hur vindkraftsprojekteringens påverkar bostadsmarknaden. En 
öppen dialog mellan fastighetsmäklare och kommuner kan underlätta placeringen av 
vindkraftverk då fastighetsmäklare befinner sig på bostadsmarknaden och ser vilka 
effekter vindkraftverk har på boendemiljön samt de attityder hos spekulanter som 
framkommer vid en kundkontakt. Med hjälp av fastighetsmäklarnas erfarenheter kan 
kommunerna ligga ett steg före och inte göra om felaktigheter som vissa beslut om 
etablering har fört med sig. Detta leder till en mer varsam och ödmjuk hantering av 
placering av vindkraftverk utifrån erfarenheter. Det kan medföra att fastighetsmäklarnas 
uppfattning och osäkerhet samt spekulanternas attityder kring att bosätta sig i närområdet 
till vindkraftverk blir mer positiv.  
 
Ett problem som diskuterats är att vindkraftsetableringen sker på landsbygden då 
vindkraftverk, enligt samtliga kommuner, sticker ut rent visuellt. I dessa miljöer blir de 
effekter vindkraftverk för med sig mer framträdande än om de skulle etableras i tät 
bebyggt område då landsbygden ofta omges av natursköna omgivelser.  

7.3 Möjligheter 
Intresset att utveckla en mer miljövänlig elproduktion har skapat alternativ till fossila 
bränslen och kärnkraft som är de största elproducenterna idag. Det finns en stödjande 
attityd till vindkraftverk och förnyelsebar energi enligt Krohn och Damborg (1998). Ett 
argument som styrker detta är att det finns ett intresse att investera i vindkraftsprojekt. 
Det vill säga att det bildas påtryckningar gentemot kommuner då företag vill etablera 
vindkraft i deras områden. Sverige har fördelen att kunna erbjuda lämpliga och attraktiva 
områden för vindkraftsetableringar med hjälp av det landskap Sverige har. Det finns även 
en ambition att utveckla vindkraftspolicyn vilket talar för en positiv utveckling av 
vindkraftsprojektering och översiktsplaner i Sverige. Man kan med vindkraft utveckla en 
lokalproducerad och inhemsk energikälla som hjälper till att främja samhällsenergin 
genom att utnyttja platser där det blåser mycket. Det finns möjligheter att utveckla 
teknologin för vindkraftverkens effektivitet genom att lagra energi då vindkraftverket 
genererar mest elektricitet. Detta gör det möjligt att göra vindkraftverk till en bättre och 
pålitligare energikälla.  
 
I Danmark har man infört en ny lag som anger att fastighetsägare i områden runt 
vindkraftverk ska få ersättning då fastighetsvärdet påverkas negativt av vindkraftverk 
(Nylander och Nilssons 2010). Att denna strategi även kan komma att användas i Sverige 
kan lösa en del av den problematik som uppstår när värdet på fastigheter sjunker på grund 
av vindkraftsetablering. Fastighetsmäklare som medverkat i denna forskning har 
föreslagit en liknande ersättningsmodell som den Danmark använder sig av. En version 
av denna ersättningsmodell skulle vara att erbjuda billigare el i gengäld mot att de 
närboende ger sitt samtycke till vindkraftetablering. Fastighetsmäklarna som medverkat i 
denna studie menar att denna ersättning mildrar effekterna från vindkraftverket så som 
buller och de visuella effekterna. Om det skulle stå i objektsbeskrivningen att billigare el 
kommer att ges då fastigheten ligger belägen i närheten av vindkraft så kan detta locka till 
sig flera olika kundsegment. Vindkraftverket blir då inte lika viktigt även om läget väger 
tungt vid en fastighetsaffär. Tar man hänsyn till de lösningar som fastighetsmäklare har 
pratat om samt Danmarks strategi för att underlätta vindkraftsprojektering, kan man finna 
nya försäljningsattribut.  
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7.4 Hot 
Enligt Krohn och Damborg (1998) har människor i allmänhet har en positiv attityd till 
förnyelsebar energi så länge de själva inte blir påverkade. Idag råder det många 
projekteringar och berörda medborgare kan ännu inte ha full kunskap om etableringen 
blir verklighet eller inte. De yttre omständigheter som förekommer inom 
vindkraftsprojekteringen i Sverige är att etableringen sker alltför fort, vilket gör att 
vindkraftsplaner utvecklas i för snabb takt. När det finns ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter att ta hänsyn till vid vindkraftsprojektering, så bör fokus ligga på 
att se till att det görs rätt investeringar. Det vill säga minska ner etableringen tills man har 
tillräckligt mycket kunskap om vad som sker med fastigheters användningsområden samt 
ekonomiska värde i vindkraftens etableringsfas. Om det uppstår tvister finns det mycket 
pengar att förlora för fastighetsägare och exploatörer. Det påverkar synen på 
vindkraftsetableringen då det redan finns motsättningar och oro kring 
vindkraftsprojekteringars påverkan på bostadsmarknaden. Problematiken i detta är att 
man inte vet hur framtiden kommer att te sig när det gäller vindkraftsetablering. Allt som 
blir en nackdel kortsiktigt blir en belastning då man inte kan förutsäga framtidens 
händelser. Det är negativt för de som investerar i vindkraft i dag då det kan påverka 
lönsamheten i framtiden.  
 
Attraktion är det som skapar läget och läget är vad spekulanterna köper. Det finns en 
oklarhet hos fastighetsmäklare huruvida vindkraftprojekteringar i närheten av en bostad 
påverkar intresset hos spekulanter. Fastighetsmäklare i denna studie har berättat om 
spekulanter som ”ryggar tillbaka” där vindkraftverk planeras. De har beräknat att ungefär 
hälften av spekulanterna försvinner i och med vindkraftsprojektering i närheten av 
fastigheten. Det blir då mindre aktiva budgivningar vid dessa försäljningar vilket gör att 
köpeskildringen indirekt påverkas negativt. Den ersättningsmodell som finns i Danmark 
har ännu inte etablerats i Sverige trots att vindkraftsetablering ökar i snabb takt och att en 
liknande modell har rekommenderats i Nylander och Nilssons (2010). Problemet med 
denna modell är att det är svårt att sätta en gräns för hur långt avståndet skall vara mellan 
vindkraftverk och berörda fastigheter som blir aktuella för ersättning. Detta för att 
vindkraftverken blir allt större och ter sig olika i olika terränger. Ett annat dilemma blir 
att fastighetsmäklarna inte vet hur de skall vända etablering av vindkraftverk till 
fastighetens fördel. Fastighetsmäklarna i denna studie diskuterade om att fastigheter med 
vindkraft i närområdet får en typ av ”vindrabatt”. Av denna anledning råder det en 
osäkerhet bland fastighetsmäklare hur man värderar en fastighet med etablerad eller 
planerad vindkraft då vindkraftsprojektering bland annat påverkar nyttjandet av 
fastigheten. 
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Slutsats och diskussion 

I denna studie har det framkommit tydliga indikationer på att fastighetsvärden sjunker när 
det planeras vindkraftverk i närheten av bostäder. Men hur mycket det påverkar är svårt 
att ta reda på. Tidigare forskare så som Sims et al (2008) och Pitts och Jackson (2007) har 
använts sig av hedoniska analyser för att försöka utläsa detta. De har sett en viss negativ 
förändrig av fastighetsvärden men påpekar att det är svårt att säga om det är på grund av 
vindkraftverken eller annan omständighet. Problematiken är att det är svårt att mäta en 
specifik faktor då man i praktiken väger in många olika faktorer i en fastighetsvärdering 
samt att värdet påverkas av yttre omständigheter man inte kan råda över. Den 
komplexiteten bevisar att det krävs andra modeller och analyser i framtiden för att föra 
utveckling och kunskap framåt gällande vindkraftens påverkan på dess omgivning. 
Fastighetsmäklarna i denna studie har berättat att det råder en försiktighetsprincip när de 
skall värdera en fastighet som ligger i närheten av planerad vindkraft vilket påverkar 
fastighetspriserna direkt. Det har även framkommit en indirekt påverkan då spekulanter 
”ryggar tillbaka” där det planeras vindkraft i närheten av en fastighet. Detta menar 
fastighetsmäklarna påverkar fastighetspriserna negativt då det blir färre representativa 
köpare. Fastighetsmäklarna har dock poängterat att det alltid finns köpare för varje 
fastighetsobjekt på marknaden vilket stärker Bells (2001) tes om att det finns olika 
kundsegment på marknaden.  
 
Krohn och Damborg (1998) menar att det generellt finns en stödjande attityd till 
förnyelsebar energi, det vill säga vindkraftverk. Motståndet ökar dock när det aktuella 
projektet planeras i närheten av deras bostad. Vissa av fastighetsmäklarna som medverkat 
i denna studie menar att platser som inte lämpar sig för vindkraftsprojektering eller 
liknande maskinella byggnader, kommer att bli mer attraktiva att flytta till i framtiden. 
Vår studie styrker Nylander och Nilsson (2010) tes om att en ersättningsmodell i form av 
kompensation vid minskade fastighetsvärden är nödvändig för en hållbar utvecklig av 
vindkraftprojektering. Ek och Hultman (2007) menar i sin forskning att vindkraftverk 
utgör en privatisering av bland annat landskapet. Vidare talar även dessa forskare om att 
efterfrågan på platser som är lämpliga för vindkraftsetablering ska bedömas som 
värdefull. Detta stärker också den tes om att en ersättningsmodell borde utredas för att 
öka hållbarheten för denna form av förnyelsebar energi. Hur långt man ska sätta gränsen 
mellan vindkraftverk och fastigheter som är berättigade ersättning är ännu en fråga som 
är för tidig att besvara. Detta av den anledningen att vindkraftverk är maskinella 
byggnader som idag blir större och större. 
 
Den snabba utvecklingen av vindkraftsprojektering som sker idag bör saktas ner då 
tjänstemän i denna studie talar om att vindkraftsplaner som finns idag, hastigt blir 
förlegade. Samtliga kommuner som deltog i denna studie har pratat om att de inte hinner 
med att uppdatera sin vindkraftspolicy i och med den snabba vindkraftsprojekteringen. 
Vår studie stärker därmed Kroghs (2011) slutsats om att man bör sakta ner 
vindkraftsetableringen tills undersökningar om hur vindkraftverk påverkar människor och 
fastigheter är komplett. Dessutom diskuterar Krogh (2011) om att förtroende för 
regeringen minskar om regeringen förnekar existensen av den påverkan som vindraftverk 
har på sin omgivning. Eftersom det finns motstånd och osäkerhet bland spekulanter på 
bostadsmarknaden bör man därför ta detta i akt när nya vindkraftsprojekteringar planeras. 
Vi fann ett tydligt gap mellan fastighetsmäklares erfarenheter och kommuners attityder 
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gällande sjunkande fastighetsvärden samt mindre attraktionsvärde till dessa områden på 
grund av vindkraftsprojektering. Ingen kommun som medverkat i denna studie hade en 
tydlig dialog med aktiva fastighetsmäklare med erfarenhet av hur 
vindkraftsprojekteringens påverkar bostadsmarknaden. Full information till allmänheten 
är viktigt för att skapa en positiv attityd. Kommuner bör därför fokusera på att lära sig av 
varandra och se till helheten när det gäller etableringar av nya vindkraftverk och inte bara 
fokusera på de effekter som vindkraftverk bär med sig. Ju närmare dialogen kan föras 
med medborgare desto lättare är det att få fram alla åsikter och förhoppningsvis finna en 
lösning som kan skapa en bättre attraktivitet och hållbarhet i områden med planerad samt 
etablerad vindkraft. Genom en tydlig dialog mellan fastighetsmäklare och kommuner kan 
man förhoppningsvis underlätta resonemang gällande placering av vindkraftverk på 
landsbygden. Lokalisering och placering av kommande vindkraftverk bör hanteras 
varsamt för att inte belastningen på fastigheter på landsbygden skall påverkas alltför 
mycket. 
 
Det blev tydligt under studiens gång att vindkraftverk påverkar mer än bara 
fastighetsvärden. Fastighetsmäklare osäkerhet tyder på att problematiken med 
vindkraftsprojektering är mer omfattande än vad vi tidigare trott. Vi ville få en mer 
objektiv och allmän bild av vindkraftverksetablering. Anledningen till att vi resonerade 
på detta vis var att vi uppfattade att denna fråga var väldigt känslig och väckte mycket 
funderingar. Något vi reagerade positivt på var att det ofta inte behövdes kompletteras 
med följfrågor då de respondenter vi var i kontakt med var så pålästa och engagerade i 
vindkraftsfrågan.  
8.1 Vidare forskning 
Forskning kring vindkraftsetableringens påverkan på bostadsmarknaden bör vidare 
fokusera på hur spekulanternas attityder är till fastigheter i närheten av planerad eller 
etablerad vindkraft. Det hade varit intressant att se till vad spekulanterna samt säljare till 
en fastighet har för tankar kring etablering av vinkraftverk i området kring fastigheten 
och jämföra detta med fastighetsmäklarnas uppfattning. Det borde även utforska 
attitydförändringar hos de personer som är bosatta vid vindkraftverk. Hur dessa 
individers fastigheter samt attityder påverkas i planeringsfasen av vindkraftverket, fram 
tills dess att vindkraftverket varit etablerat i området minst fem år. Syftet med detta är att 
ta reda på om deras attityder till vindkraftverket förbättras eller försämras med tiden. Går 
det att vänja sig med de belastningar som vindkraftverket för med sig. Om så är fallet kan 
fastighetsmäklare använda detta som ett försäljningsargument då det framkom i denna 
forskning att osäkerheten kring planeringsfasen och belastningen var ett problem.  
 
Vi skulle även rekommendera fortsatta forskare att utreda de olika politiska 
infallsvinklarna och hur dessa kan påverka framtida etableringar och investeringar. 
Vidare se till hur samtliga landsting i Sverige arbetar med etablering av vindkraftverk för 
att jämföra dessa med kommunernas vindkraftspolicy och regeringens miljömål. I och 
med att mycket forskning kring detta har gjorts internationellt skulle det vara intressant 
att jämföra Sveriges utveckling av vindkraft med andra länders för att jämföra hur olika 
länder arbetar med problematiken som uppstår vid vindkraftsetablering i närheten av 
bebyggt område.   
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Bilagor 

Bilaga 1 
Semistrukturerade frågor 
Erfarenheter 
Attityder 
Värde på fastigheten 
Visning 
Annonsering 
Objektsbeskrivning 
Frågor vid visning 
Reaktioner 
Budgivning 
Exempel på försäljningar 
Upplysningsplikt 
Attraktivitet 

Bilaga 2 
Strukturerade frågor till kommunen 
1. Hur arbetar er kommun med begreppet attraktiva områden utifrån ett miljöperspektiv? 
-‐ Hur	  arbetar	  ni	  för	  att	  göra	  områden	  mer	  attraktiva?	  

2. Hur ser kommunen på etableringen av vindkraftverk i närhet till bebyggt område? 
3. Vad finns för fördelar samt nackdelar med vindkraft? 
4. Har ni mött motstånd gällande vindkraft? 
5. Var har ni för dialog med kommunens medborgare som bor där ni har tänkt etablera 

vindkraft? 
6. Hur ställer kommunen sig till enstaka verk? 
7. Har ni någon dialog med fastighetsmäklare angående etablering av vindkraft? 

Bilaga 3 
Strukturerade frågor fastighetsmäklare 
1. Vad har ni för erfarenhet av försäljning av fastighet i närheten av planerad 

vindkraft? 
2. Hur upplevde ni attityder från spekulanter? 
3. Vad fick ni för frågor innan och under visning? 
4. Hur annonserades objektet? Fanns det information om planerad vindkraft i 

objektsbeskrivningen? 
5. Hur värderades fastigheten? 
6. Påverkades intresset vid budgivningen? 
7. Vad anser ni är ett attraktivt område? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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