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En genomgripande omställning av det globala energisystemet pågår 
just nu i takt med att renare och förnybara energikällor – främst sol och 
vind – ersätter fossila bränslen. För att nå netto noll koldioxidutsläpp 
globalt till 2050 måste samhället öka kapaciteten för förnybar el nästan 
tiofaldigt. Omfattningen av denna omställning leder till en viktig fråga: 
exakt var ska alla nya solpaneler och vindkraftverk byggas och 
installeras? 
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»För att nå netto noll 
koldioxidutsläpp globalt  
till 2050 måste samhället  
öka kapaciteten för förnybar  
el nästan tiofaldigt.«

Processen för att bestämma var nya 
projekt ska byggas sker i de flesta länder 
på kommunnivå, vilket innebär en risk 
att motstånd från närboende väger 
tyngre än behovet att hantera klimat-
förändringarna och säkerställa vår ener-
gisäkerhet i stort. Det finns omfattande 
evidens för lokalt motstånd mot många 
vind- och solenergiprojekt, där invänd-
ningarna oftast kretsar kring negativ 
visuell inverkan, buller och negativa 
konsekvenser för djurlivet. Detta har 
lett till bekymmer i form av något som 
brukar kallas NIMBY (not in my back
yard – inte på min bakgård). Även om 
människor i sak stödjer förnybar energi, 
motsätter de sig ofta denna typ av pro-
jekt när det föreslås att de ska byggas i 
deras närområde.

En viktig metod för att kvantifiera 
den lokala påverkan som närboende 
upplever är att undersöka hur nya pro-
jekt – i denna rapport gäller det 
utbyggnad av vind- och solenergi – 
påverkar ett områdes fastighetsvärden. 
Studier har visat att vindkraftsparker 
kan ha negativa effekter på närliggande 
bostäders värde. I Storbritannien kan 
exempelvis ett medelstort vindkrafts-
projekt leda till en minskning av värdet 
på en bostad motsvarande 4–5 procent, 
om parken ligger inom en radie av två 
kilometer från bostaden. Som man kan 
förvänta sig är dessa effekter större om 
det gäller kortare avstånd. De är också 
mer uttalade i välbärgade områden med 
utsikt över nya vindkraftsprojekt. 
Utbyggnad av solpanelsparker verkar i 
jämförelse ha relativt liten effekt på 
lokala fastighetsvärden.

Hur ska vi då tänka kring effekterna 
på lokala fastighetsvärden? Det är 
uppenbart att deras påverkan på bostä-
dernas värde inte kan inkludera alla de 
(externa) effekter som blir resultatet av 
vindkraftsparker. Mer arbete krävs för 
att kunna kvantifiera effekter på turism, 
jordbruksägare och känsligt djurliv. Det 

verkar emellertid som att oro från invå-
nare – när det gäller visuella störningar 
och bullerstörningar – är den främsta 
drivkraften för lokalt motstånd mot 
vindkraft. Detta tyder i sin tur på att 
förändringar i värdet på närliggande 
bostäder kan hjälpa till att analysera de 
huvudsakliga lokala externa effekterna. 

Det är självfallet värdefullt att förstå 
de lokala ekonomiska effekterna av pro-
jekt inom förnybar energi. Än viktigare 
är dock att förstå de politiska och eko-
nomiska konsekvenserna av det lokala 
motstånd som motiveras av dessa lokala 
ekonomiska effekter. Är de lokala effek-
terna i själva verket stora eller små i ett 
helhetsperspektiv? Hur stora är de pro-
blem som skapas av motstånd från när-
boende? Riskerar lokalt motstånd att 
påverka planeringsprocessen så mycket 
att övergången till ren energi bromsas 
eller snedvrider investeringar på ett sätt 
som avsevärt ökar kostnaderna?

När det gäller politiska konsekvenser 
har ett antal studier visat att lokalbe-
folkningen kan svara på hotet om en ny 
vindkraftspark genom att försöka 
begränsa var projekten kan byggas, eller 
rösta bort de politiker som ses som 
ansvariga. Forskning från Storbritan-
nien har funnit att lokala planerings-
tjänstemän är särskilt lyhörda när det 
gäller effekterna på närboende. Faktum 
är att för varje tio miljoner pund som 
lokala fastigheter minskar i värde på 
grund av ett vindkraftsprojekt, minskar 
sannolikheten att det ska bli godkänt av 
lokala planeringstjänstemän med tre 
procent. Jämförelsevis verkar lokala 
planeringstjänstemän fokusera mycket 
mindre på de samhälleliga fördelarna 
med dessa projekt, såsom deras roll i att 
motverka klimatförändringarna eller 
förbättra energisäkerheten.

Det är knappast förvånande att lokala 
tjänstemän har sina invånares intressen i 
åtanke. Problemet är dock att det som 
kan verka optimalt för ett visst lokal-
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samhälle sammantaget kan leda till 
skadliga utfall för samhället som helhet. 
En växande forskningslitteratur har 
identifierat denna obalans mellan lokala 
och bredare, samhälleliga incitament. 
Risken är att följden blir att det inte 
byggs tillräckligt med vindkraft eller att 
de byggs på »fel« platser – utifrån ett 
samhällsperspektiv. Nya forskningsre-
sultat visar att lokalanpassade och frag-
menterade planeringsbeslut kan ha ökat 
kostnaden för Storbritanniens utbygg-
nad av vindkraft med 8–23 miljarder 
pund, eller mellan 10 och 29 procent. 

Med tanke på den potentiella omfatt-
ningen av kostnaderna som uppstår på 
grund av en ineffektiv utbyggnad är det 
viktigt att förstå vilken politik som bäst 
skapar lokalt stöd och uppmuntrar att 
kapacitet byggs ut, framför allt i de 
mest produktiva områdena. Många av 
de lösningar som krävs för att göra 

detta har redan prövats i någon form. 
Sverige har till exempel övervägt att 
reformera sättet på vilket kommunerna 
tillstyrker projekt. Reformer av den 
fragmenterade planeringsprocessen 
borde ha genomförts tidigare på många 
platser där lokala intressen ofta bortser 
från eller tonar ner den stora samhälle-
liga betydelsen av att bygga ut förnybar 
energi. Tidiga forskningsresultat pekar 
på vikten av att öka de lokala ekono-
miska fördelar som skapas av projekt 
inom förnybar energi genom någon typ 
av kombination av lokalt ägande, 
direktstöd och högre skatteintäkter. Att 
genomföra dessa förändringar kan spela 
en stor roll för att påskynda den fram-
tida övergången till ren energi.
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