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FÖRORD 
Under höstterminen 2011 beslutades det att jag skulle få göra en utbytestermin och genomföra 

mitt examensarbete inom vindkraftsetableringsprocesser i Brasilien. 

 

Högskolan i Halmstad ingår i ett utbytesprogram 

med universitetet Univates i Lajeado, Brasilien. 

Studerande på högskolan har därmed möjlighet att 

under 5 månader genomföra utbytesstudier vid 

Univates. 

Ett stipendium från Linnaeus – Palme fond erhålls 

som finansiering av studierna. 

Mitt intresse för vindkraftsenergi växte i samband 

med tidigare studier och ett fördjupningsarbete 

inom vindkraftshandboken. 

Genom att utbytet till Brasilien blev verklighet 

utvecklades successivt idén om en jämförandestudie 

inom närboendes inställning till vindkraftsenergi 

och etableringsprocessen i Sverige och Brasilien. 

 

Studien baserades på intervjuer med närboende och lokala- och statliga miljömyndigheter, som 

genomfördes på portugisiska. 

Vid intervjuerna fick jag hjälp av tre miljöstudenter vid Univates, Marluce Lumi, Fábio Júnior 

Secchi och Camila Casaril. Jag vill tacka dem för hjälpen och för ett bra samarbete. 

Under mina studier har jag haft hjälp av två handledare, Anna Hansson, Högskolan i Halmstad 

samt professor Odorico Konrad, Univates. De ska ha tack för stöttning och rådgivning på vägen. 

      
Julia Bredstenslien 

Lajeado, 2012 
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ABSTRACT 

To achieve a sustainable development, three aspects have to take equal place in the society; 

environmental, economical and social.  

To reduce the impact on the environment and the amount of greenhouse gases supplied to the 

atmosphere, industrialized countries and less developed countries must start cooperating. Also 

the use of renewable energy sources, like solar, hydro and wind power, have to increase. 

Wind power has great potential as a future energy supply. It is cost efficient, quickly developed 

and the resource is abundant and available worldwide. 

Examinations made in Sweden, indicates that there are difficulties establishing wind power at 

the same pace as the environmental goals, set by the Swedish government, requires. Mainly 

because people living nearby potential areas for wind power farms, appeal against the decision. 

This study aims to investigate differences between how people in Sweden and Brazil look at 

wind power as a future energy source and at the establishing process.  

It is divided in two parts, a Swedish literature study and a Brazilian study based on interviews 

with both local and governmental authorities and with people living nearby the wind power 

farm Osório.  

The Swedish study shows that the majority of people living nearby wind power farms are 

positive to wind power as a future energy source. The challenges lies in the establishing process 

because of fear of the consequences to the surrounding areas.  

The main concerns are:  

 Changes in landscape 

 Noise  

 Visual effects 

 

Results from the Brazilian study indicate that 96 percent of the people living close to Osório 

were positive to wind power as a future energy source. 52 percent thought that the possibilities 

to be involved in the establishing process had been insufficient and that they were given to little 

opportunity to express their opinion. They did not experience any interference from the wind 

power farm and they thought that the landscape gave a clean impression.  

 

This study can be used to gain a more efficient expansion of wind power by an improvement of 

the establishment processes.  
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SAMMANFATTNING 

För att uppnå en hållbar utveckling är det viktigt att, ekonomiska-, sociala- och miljöaspekter 

integreras och tar lika stor plats i samhället.  

 

För att minska den globala miljöpåverkan och utsläppet av växthusgaser som tillförs atmosfären 

måste användningen av fossila bränslena reduceras och industrialiserade länder börja 

samarbeta med utvecklingsländer. Istället bör användningen av förnyelsebara energikällor som 

solenergi, vind- och vattenkraft öka. 

Vindkraftsenergin har stor potential som en framtida energikälla. Den är kostnadseffektiv, går 

snabbt att utveckla och vindresursen är riklig med stor utbredning i världen.  

Studier, genomförda i Sverige, har dock visat att vindkraften är svår att etablera i den takt som 

dagens miljömål kräver, mycket på grund av närboendes motstånd vid etableringstillfällena.  

 

Denna kvalitativa studie i vindkraftsetableringar syftar till att undersöka skillnader i närboendes 

inställning till vindkraftsenergi som förnyelsebar energikälla och hur de känner inför 

etableringsprocessen. 

 

Studien är uppdelad i två delar, en svensk litteraturstudie och en brasiliansk intervjustudie, med 

närboende vid vindkraftsparken Osório samt med lokala och statliga miljömyndigheter.  

 

Den svenska litteraturstudien visar att majoriteten bland närboende till vindkraftsanläggningar i 

Sverige är positivt inställda till vindkraften som energikälla. Problemen som uppstår i samband 

med etableringar grundar sig istället i folkligt motstånd och att de närboende inte vill ha 

vindkraftsverken i sina närområden.  

De närboende oroas av: 

 

 förändringar i landskapet 

 buller  

 visuella effekter 

 

Resultatet från intervjuer genomförda i Brasilien visar att 96 procent av de närboende var 

positiva till vindkraften som en framtida energikälla. 52 procent tyckte att möjligheterna till 

delaktighet i etableringsprocessen varit för dåliga och att det funnits för lite utrymme till att 

utrycka åsikter. Samtliga upplevde inga störningar från vindkraftsanläggningen och de tyckte att 

landskapet gav ett rent intryck. 

 

Studien ger en indikation på att myndigheterna måste vara tydliga och anpassa informationen 

till den aktuella kunskapen bland närboende. Den belyser även att ett bra förberedelsearbete är 

av stor vikt för att närboende skall känna sig delaktiga och för att hålla en bra relation mellan de 

olika aktörerna. Kommunikationen är avgörande för hur lyckat projektet skall bli och det är 

viktigt att ta lärdom av tidigare misstag. 

Studien kan användas till att förbättra etableringsprocessen och därigenom effektivisera 

utbyggnaden av vindkraften. 
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1. INTRODUKTION 

Sustainable development eller hållbar utveckling är ett begrepp som de flesta någon gång har 

hört i miljösammanhang. 

 

Det var FN som i den så kallade Brundtlandkommissionen 1992 talade om sambandet mellan 

den ekonomiska utvecklingen och miljön. Kommissionen ansåg att dessa inte kunde hanteras 

var för sig utan borde ses som en enhet. Enligt Brundtlandkommissionen innefattar en hållbar 

utveckling både ekonomiska, sociala, ekologiska och kulturella aspekter (Fegler, Unemo, 2000). 

Dessa skall integrera med varandra och få ta lika stor del i samhället för att därigenom uppnå ett 

system som är hållbart (Redclift,1992). 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

För att uppnå en hållbar utveckling  ligger vikten, enligt Brundtlandkommissionen, i den 

ekonomiska tillväxten och hur den hanteras. Den skall fördelas rättvist, vara material- och 

energisnål och kunna tillfredsställa mänskliga behov som till exempel hälsa och utbildning  

(Fegler, Unemo, 2000). Därför bör de ekologiska och sociala aspekterna få mer utrymme för att 

stå i jämvikt med de ekonomiska (Redclift, 1992).   

Användning av fossila bränslen leder till globala klimatförändringar (Fegler, Unemo, 2000). 

Dessa tillsammans med andra växthusgaser fungerar som värmeabsorberare då de släpps ut och 

anrikas i atmosfären (Bernes, 2007). Därmed har de en temperaturhöjande effekt på jordens 

medeltemperatur som ligger på +14 C. Fortsätter utsläppen till atmosfären i samma takt som 

idag tros denna kunna öka med 1.1-6.4 C (Brown, 2009). För att minska användningen av dessa 

miljöskadliga ämnen krävs en förändring till mer energieffektiv teknologi från sol, vind och 

andra förnyelsebara energikällor. Vindkraftsenergin har stor potential som en framtida 

energikälla. Den är kostnadseffektivoch kan utvecklas snabbt. Vindresursen är riklig och har stor 

utbredning (Brown, 2009).  
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        Figur 1. The Three Spheres of Sustainability 
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Vindkraften har dock visat sig vara svår att bygga ut i den takt som nationella och internationella 

miljömål kräver. Främst har svårigheterna handlat om folkligt motstånd vid etableringar. 

Beroende på hur etableringsprocesserna utformas kan resultatet variera från mycket 

uppskattad till starkt kritiserad bland närboende vid anläggningarna (Klintman, 2008). 

För att kunna etablera mer vindkraft bör det arbetas med etableringsprocesserna på 

både nationell och lokal nivå. För att uppnå en hållbar utveckling är det även viktigt att nationer 

samarbetar och i synnerhet är samverkan  mellan utvecklade och utvecklingsländer nödvändigt 

(Andersson, 1992). 

1.1 BAKGRUND  

Detta arbete ska visa på kommunikationssvårigheterna vid vindkraftsetableringar. 

Undersökningar har genomförts i Brasilien och  Sverige för att se skillnader i processerna på en 

internationell nivå. Denna kunskap ska sedan användas för att på en nationell och lokal nivå 

kunna utveckla kommunikationen mellan olika parter i etableringsprocessen för att undvika 

konflikter och för att öka vindkraftsutbredningen. 

 

Studien har gjorts mellan länderna eftersom sammarbete mellan utvecklade och 

utvecklingsländer är av stor vikt , för att uppnå en hållbar utveckling, globalt. Länder rankas 

efter ett så kallat HDI värde - Human development classification. Detta värde visar om ett land 

rankas som utvecklat/industriland eller utvecklingsland. Enligt Human development report 

rankas Sverige på plats 10 och klassas därmed som ett utvecklat land. Brasilien har rank 84 och 

anses därmed vara ett utvecklingsland (Human development report , 2011). 

 

1.2  ENERGILÄGET IDAG 

För att få en känsla för hur fördelningen mellan olika energikällor ser ut i Brasilien och  

Sverige, redovisas detta nedan. 

 

SVERIGE 

Nedan följer ett diagram över andelen tillförd energi från olika energikällor 

 i Sverige från 2010, figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Energitillförsel i Sverige (Energimyndigheten, 2011) 

I Sverige täcker kärnkraften ungefär 27 procent och vattenkraften 11 procent av andelen  

tillförd energi. Detta kan dock variera mellan åren beroende på tillgång av vatten för 

vattenkraften och hur driften av kärnkraften fungerar (Energimyndigheten, 2011). 
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Fossila bränslen täcker fortfarande en stor andel av den tillförda energin, 30 procent. 

Användningen av förnyelsebara energiresurser har ökat snabbt den senaste tiden och låg 2009 

på ungefär 47 procent av den tillförda energin (Energimyndigheten, 2011). Sverige har satt upp 

nationella mål för förnyelsebar energi med hänsyn till EU-direktivet för att främja användningen 

av energi från förnyelsebara energikällor (Energimyndigheten, 2011). 

  

Sveriges nationella mål är att:  

Andelen förnyelsebar energi ska år 2020 vara minst 50 procent av den totala användningen 

(Energimyndigheten, 2011). 

 

Andelen vindkraftsenergi i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren och uppgår idag till  

3500 GWh av den totala andelen tillförd energi. Trots detta motsvarar siffran endast ungefär  

2,4 procent av total tillförd energi, se figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3. Vindkraftsutvecklingen i Sverige (Energimyndigheten, 2011) 

 

Potentialen är dock stor för etablering både på land och till havs. Undersökningar har visat 

på en kapacitet på flera hundra TWh för landbaserade vindkraftverk (Svensk Energi, 2012).  

BRASILIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Eltillförsel i Brasilien (Brazilian Energy Balanz, 2012) 

 

I ovanstående diagram, se figur 4, redovisas fördelningen mellan energikällor i Brasilien. 

I Brasilien är kärnkraften som energikälla mycket liten, 3 procent av elektricitet tillförseln.  

Vattenkraften utgör ungefär 82 procent av den totala  eltillförseln i landet. 

Brasiliens användning av fossila bränslen utgör 10,5 procent av eltillförseln (Brazilian Energy 

Balanz, 2012). 
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Brasiliens energisystem har därmed ett relativt lågt koldioxidutsläpp till skillnad från övriga 

nationer (Román, 2011). 

Det brasilianska energisystemet förväntas ändras i framtiden på grund av att användningen av 

de fossila bränslena ökar. Fyra faktorer  tros bidra till denna förändring: 

 Tillgången på naturgas och fossila bränslen ökar i landet och tros kunna konkurrera  

ut alternativa energiresurser (Román, 2011). 

 En snabbt växande ekonomi ökar energikonsumtionen (Román, 2011).  

 Vattenkraften blir svårare att bygga ut då de södra delarna redan har full kapacitet 

installerad. Största tillgångarna finns därefter i ekologiskt känsliga områden i norr 

som Amazonas, Pará och Tocantins (Román, 2011). 

 På grund av stora outnyttjade energiresurser i norr leder detta till minskade tillgångar i 

söder där konsumtionsbehovet är högt (Román, 2011). 

 

Vindkraftsenergin utgör endast 0,5 procent av eltillförseln (Brazilian Energy Balanz, 2012). 

Landet har dock precis som i Sverige en stor kapacitet, 14 gånger större än vad som används 

idag.  

Av den vindkraft som är installerad idag , finns 2/3 i de nordöstra delarna av landet. Att etablera 

vindkraft i dessa områden skulle kunna fungera som ett bra komplement till vattenkraften. 

Eftersom vindarna där är starkast och kan generera mycket  energi under den del av året då 

vattenflödet är som lägst (Román, 2011).  

Produktionen har ökat i landet och vindkraften som energikälla är högt prioriterad.  

Ett program kallat PROINFA har tagits fram som skall fungera som ekonomiskt stöd för nya 

vindkraftsetableringar. Med detta program ökades produktionen av el från vindkraft i landet 

från 29 MWh till 709 MWh  (Román, 2011).  

Nedan följer en karta över intresseområden för vindkraft i Brasilien, se figur 5.  

 

 

 

 

 

 

 

’ 

 

 

 

 

 

Figur 5. Intresseområden för etablering av vindkraft i Brasilien (Sveriges Ambassad, 2011) 

 

Sverige och Brasilien ingår i ett Strategic Partnership, som innebär ett samarbete inom olika 

utvecklingsområden, exempelvis forskning, men även energifrågor är inkluderat. Därmed finns 

ett intresse för Sverige att veta hur energipolitiken utvecklas och förändras i Brasilien. Genom 

detta samarbete kan de båda länderna dra fördelar av varandra (Román, 2011). 
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2. SYFTE  
Projektet syftar till att undersöka skillnader i närboendes inställning till vindkraftsenergi 

som förnyelsebar energikälla i Sverige och Brasilien. Undersökningen fokuserar på vad 

närboende till vindkraftsparker tycker om etableringsprocessen, det vill säga: Information inför 

etablering, kommunikationen med myndigheter, störningar från vindkraftsparken och 

uppgörelser i samband med markförvärv. 

 

Projektarbetet är uppdelat på två studier, en svensk litteraturstudie som baseras på tidigare 

genomförd forskning i Sverige och en praktisk studie med material från intervjuer i Brasilien. 

 

Intervjuerna i Brasilien har genomförts på två samhällsnivåer: 

 Bland närboende i Osório  

 Statliga och lokala miljömyndigheter 

Målet är att resultatet ska kunna användas till förbättringar av etableringsprocessen för 

vindkraftsenergi och därigenom minska eventuella olägenheter för de närboende samt 

förbättra möjligheterna till en snabbare utbyggnad av nya anläggningar. 

3. FRÅGESTÄLLNINGAR  
Följande frågeställningar skall studien försöka besvara: 

 Hur påverkas de närboende av vindkraften i Sverige och Brasilien?  

 Vilken inställning har de till anläggningarna i sitt närområde samt vindkraften som  

en framtida energikälla?  

 Hur fungerar etableringsprocessen i Sverige jämfört med Brasilien med hänsyn till 

information och kommunikation till de närboende?   

 Hur skiljer sig lagstiftningen mellan länderna 

 Kan bristande kommunikation påverka inställningen bland närboende?  

 Är det någon skillnad i inställningen till vindkraft beroende på utbildningsnivå hos 

medborgarna? Kan större kunskap om vindkraft och vad den betyder för miljön leda till ett 

större intresse och en positivare inställning? 

 Hur uppfattade närboende att kommunikationen fungerade med miljömyndigheter och 

etableringsföretag under etableringsprocessen? 

 

4. AVGRÄNSNINGAR  
Utgångspunkt för studien är att undersöka processen som föregår etablering av vindkraft.  

Det är inte vindkraftens energieffektivitet i sig eller i förhållande till andra energikällor som 

utretts. Studien har istället fokuserat på de områden som uppfattats som negativa, bland 

medverkande i undersökningar som tidigare gjorts i Sverige och bland närboende som deltagit i 

undersökningen i Brasilien. Detta för att hitta möjligheter till förbättringar och därigenom kunna  

göra fler etableringar med färre störningar och hinder. 

Studien har inhämtat åsikter från närboende om vindkraften som energislag i jämförelse  

med andra förnyelsebara energiresurser. Påverkan på den biologiska mångfalden har inte 

beaktats. 
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5. METOD 

Examensarbetet bygger på en kvalitativ studie bestående av två delar, en svensk litteratur-

studie samt en brasiliansk empirisk studie. Den empiriska studien genomfördes som en 

enkätundersökning och utformades så att resultatet skulle kunna jämföras med det som 

framkommit i den svenska litteraturstudien. 

 

5.1 SVENSK LITTERATURSTUDIE 

I den svenska delen sammanställdes litteratur från tidigare genomförda studier, presenterade  

i olika rapporter och vetenskapliga artiklar. Följande artiklar och rapporter har använts: 

 Klintman.M, 2008, Erfarenheter av vindkraftsetablering - Förankring, Acceptans och 

Motstånd, Naturvårdsverket 

 Khan.J, 2003, Public Consultation in Planning: Experience from Wind Power Planing in 

Sweden, Lunds University - Department of Environmental and Energy Systems Studies 

 Pedersen.E, 2007, Living in the vicinity of wind turbines - A grounded theory study, 

Halmstad University, Diva  

 Karlsson.E, 2009, Wind power in Brazil, Halmstad University, Diva 

 Eriksson.B, 2008Vindkraftsetablering och Uranborrning i Dalfors – Dalarna, Acceptans bland 

närboende, Halmstad University, Diva 

 

Den svenska studien gjordes i stora drag klar innan intervjuerna i Brasilien påbörjades. 

Detta för att lättare kunna formulera frågorna som skulle användas vid intervjutillfällena i 

Osório.  

 

5.2 BRASILIANSK ENKÄTUNDERSÖKNING  

Boende i området Osório valdes ut som deltagare i enkätintervjuerna. Osório är den första och 

största vindkraftsetableringen i Sydamerika och omfattar således många närboende. 

Anläggningen stod klar 2005 och det finns därigenom mycket värdefull information att tillgå om 

hela etableringsprocessen. Anläggningen låg också på bra avstånd från utgångspunkten, 

Universitetet i Lajeado. Personerna som tillfrågades valdes ut på plats med hänsyn till avståndet 

mellan deras hem och vindkraftsparken.  

Nedan går det att se var vindkraftsverken ligger i förhållande till staden Osório, se figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Satellitfoton över Osório (Google Earth, 2012) 
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Sammanlagt tillfrågades 35 personer varav 21 personer deltog i undersökningen. 

14 stycken valde att avstå från att medverka. 

Tre områden med olika avstånd från vindkraftsparken valdes ut och 7 personer tillfrågades  

i varje område.  

Områdena som valdes illustreras i figur 6:  

Lacustre:  Ligger 7 kilometer från de närmast liggande vindkraftsverken.  

Farrouphila: Ligger längst bort från vindkraftsparken på 8 kilometers avstånd från 

  de närmast liggande vindkraftsverken.  

Gloria:  Ligger närmast vindkraftsparken på ett avstånd på ungefär 5 kilometer från  

 de närmast liggande vindkraftsverken. 

 

5.2.1 ENKÄT FRÅGORNA 
Utformningen av enkätfrågorna baserades på den svenska litteraturstudien, med tanke på  

 den jämförelse som skulle genomföras när resultatet erhållits. 

I enkäten fick närboende bland annat ta ställning till: 

 Flervalsfrågor där de medverkande fick kryssa i de alternativ som bäst stämde överens med 

deras åsikter. Likert-skala tillämpades där de medverkande fick ranka sina svar. 

Till dessa frågor fanns även möjlighet att komplettera svaret med fritext  

 Flervalsfrågor utan rangordnande skala 

 Fritextfrågor där den medverkande med egna ord fick motivera svaret. 

 Enkäten bestod sammanlagt av 21 frågor (bilaga 2) som delades in i 4 kategorier: 

 Fakta om medverkande, ”Om dig” 

 Vindkraftsenergi som energislag 

 Etableringen av vindkraftsparken 

 Olägenheter och påverkan 

FAKTA OM MEDVERKANDE ”OM DIG” 

De medverkande fick svara på frågor om kön, ålder och utbildningsnivå för att ge möjlighet 

att utvärdera detta mot om det fanns en skillnad i inställningen till vindkraft beroende av dessa 

parametrar.  

VINDKRAFTSENERGI SOM ENERGISLAG 

De närboende tillfrågades om deras inställning till vindkraft som energislag. Genomförda 

svenska studier har visat att svensken i allmänhet är positivt inställd till vindkraft, men vill inte 

ha någon anläggning i sin egen närmiljö. Frågan till de medverkande vid Osório syftar till att ta 

reda på deras inställning och bakomliggande orsak.  

 

ETABLERINGEN AV VINDKRAFTSPARKEN 

Svenska studier har visat att närboende ofta är skeptiska till hur de olika aktörerna i 

etableringsprocessen agerar i genomförandefaserna (Klintman, 2008). 

5 

k
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k
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I Sverige tyckte närboende att de kunnat påverka mycket lite och att de därmed känt 

sig överkörda (Pedersen, 2007). 

Närboende i Osório fick därför svara på frågor angående bemötandet från aktörerna i 

etableringsprocessen och om de kunde ha genomfört sitt arbete på ett annorlunda sätt.  

PÅVERKAN OCH OLÄGENHETER 

Enligt svenska studier kan vindkraftverk medföra olägenheter som kan påverka de närboende 

och fungera som stressfaktorer (Pedersen, 2007). De boende fick därför svara på om de 

uppfattade någon form av påverkan från vindkraftsanläggningen i form av buller, skuggor och 

förändrad landskapsbild.  

 

5.2.2 INTERVJUER MED BRASILIANSKA MILJÖMYNDIGHETER 

Intervjuer genomfördes med lokala miljömyndigheten i Osório samt med den statliga 

miljömyndigheten i Rio Grande Do Sul. På den lokala miljömyndigheten intervjuades Leda 

Farmer, som arbetar med miljöfrågor över hela Brasilien. 

Frågor till intervjuerna baserades på den sammanställningen av de svenska studierna samt efter 

genomförda intervjuer vid vindkraftsparken i Osório. Telefonintervju genomfördes med den 

statliga miljömyndighetens representant Ana Rosa som varit initiativtagare till vindkrafts-

parken. 

 

5.3  ANALYS AV RESULTAT 

Analys gjordes genom att jämföra resultatet som framkommit i den brasilianska 

undersökningen med framtagen fakta över de svenska förhållandena. Jämförelser kunde göras 

då frågorna i den brasilianska studien formulerats för att kunna dra slutsatser om eventuella 

likheter eller skillnader med de svenska förhållandena. 

Resultatet från intervjuerna med närboende ute i Osório sammanställdes i diagram genom 

datorprogrammet Excel.  Resultatet redovisas som i diagram och analyseras genom att väga 

resultaten mot varandra. Se avsnitt 7, resultat.   

Resultat från intervjuerna med närboende och myndigheter redovisas även som löpande text.  

5.4  ÄNDRING AV METOD UNDER ARBETET 

På grund av att etableringsföretaget som anlade vindkraftsparken i Osório inte gick att nå kunde 

ingen intervju genomföras med dem. 

Studien begränsades därför till tre samhällsnivåer: 

 Den statliga miljömyndigheten 

 Den lokala miljömyndigheten 

 Närboende i Osório  

Ursprungligen skrevs ett följebrev till enkäten i syfte att den skulle skickas ut till närboende  

för presentation av syftet med studien. För att säkerställa att enkätsvaren verkligen besvarades, 

valdes istället att genomföra intervjuer på plats i Osório.  

 

Redovisning av statistik över olika energislag under punkten ”Energiläget idag” 

skall ge en bild av hur fördelningen mellan fossil och förnyelsebar energi ser ut i nutid.  
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Olika enheter har använts i diagrammen då det inte gått att få fram lika uppgifter från de båda 

länderna.  

6. AKTÖRER I OSÓRIO VINDKRAFTSPARK 
Huvudparterna som medverkade i etableringen av vindkraftsparken Osório, var vindkrafts-

företaget Ventos Do Sul, den statliga miljömyndigheten, FEPAM -Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental samt den lokala miljömyndigheten, La Secretaría de meio ambiente e gestao urbana.  

6.1 VENTOS DO SUL 

Ventos Do Sul energi skapades i samband med etableringen av vindkraftsparken i Osório. 

Företaget skapades av spanska Elecnor som har sin bas i moderföretaget Enerfin Enervento. 

Enerfin Enervento är ett internationellt företag och äger 91 procent av parken. Resterande 8 

procent ägs av tyska företaget Enercon. Enerfin Enervento påbörjade 1999, studier i området, 

för en eventuell etablering. År 2001 erhölls tillstånd och kontrakt tecknades med den statliga 

miljömyndigheten i Rio Grande do Sul (Ventos do Sul, 2009). Personer med expertis inom miljö 

och energi genomförde studier i området fram till 2002.  

Enerfin Enervento fick 2004 ett bidrag från PROINFA - Brazilian Financial Support Program in 

Alternative Sources of Electric Energy. Vindkraftparken stod klar 2005 (Ventos do Sul, 2009). 

6.2 VINDKRAFTSPARKEN 

Osório vindkraftpark är den största vindkraftsanläggningen i Latinamerika. Vindkraftsverken är 

fördelade på tre parker, Osório, Sangradouro och Indios, men benämns vanligen som en 

vindkraftspark, Osório. Sammanlagt består den av 75 vindkraftsverk med en kapacitet på 150 

MW (Ventos do Sul, 2009). 

6.3 MILJÖMYNDIGHETER 

FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental är den statliga miljömyndigheten i Rio 

Grande Do Sul där vindkraftsparken Osório är belägen. Myndighetens ansvar omfattar 

lagstiftning, tillståndsprocesser, bedömning, övervakning samt vägledning åt kommuner. 

Myndigheten ansvarar också för att sprida information och öka miljömedvetenheten bland 

människor i delstaten. FEPAM är även myndighet för miljökrishantering och har befogenheter 

som täcker hela delstaten(RS, 2012).  

La Secretaría de meio ambiente e gestao urbana är den lokala miljömyndigheten i Osório. 

Myndigheten tillsattes i samband med etableringen av vindkraftsparken. De ansvarar för 

miljöfrågor på lokal nivå. Ventos Do Sul fick betala en avgift som kompensation för intrång och 

ibruktagande av marken för vindkraftsanläggningen till den lokala miljömyndigheten.  

1 procent av kostnaderna gick till etablering och investering i vindkraftsparken (Farmer, 2012).  

 

7. LAGSTIFTNING 
Brasilien och Sverige har kommit olika långt i arbetet med förnyelsebara energiresurser och 

lagstiftningen om kommunikationen till närboende vid vindkraftsetableringar är olika 

utvecklade i de båda länderna. Det är därmed viktigt att veta vad som anges i lagen för att kunna 

förstå och dra slutsatser gällande myndigheter och övriga aktörers agerande vid etablering. 
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7.1 SVERIGES LAGSTIFTNING 

I Sverige är det främst miljöbalken som styr miljöpåverkan vid etablering av vindkrafts-

anläggningar, men även Plan- och bygglagen (PBL) reglerar var anläggningen kan placeras 

(Boverket, 2009).  

 

Enligt 1:1§, miljöbalken ska en hållbar utveckling främjas och olika miljöintressen beaktas.  

Hit hör bland annat hushållning med energi förnyelsebara energislag samt skydd av människor 

för att undvika en osund omgivning (Boverket, 2009). I miljöbalken 2:6§, lokaliseringsprincipen 

står att platsen ska väljas så att anläggningen kan bedrivas med minsta möjliga intrång och 

påverkan på människors hälsa (Boverket, 2009).  

 

Den som planerar att etablera en vindkraftsanläggning på land ska göra en skriftlig anmälan till 

den kommunala myndigheten som ansvarar för miljö– och hälsoskyddsfrågor. Anmälan görs av 

miljöfarlig verksamhet enligt en klassning som beror av risk för negativ påverkan. Miljöfarlig 

verksamhet klassas i Sverige i fyra nivåer, A, B, C och U. Om anläggningen kommer att rymma en 

installerad effekt på 125 kW till 25 MW görs en anmälan klass B och vid effekter däröver i klass 

A (Boverket, 2009). Vid anmälan är det inte obligatoriskt med en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) men den kommunala nämnden har möjlighet att kräva de utredningar som anses 

behövas, till exempel en fullständig MKB (Boverket, 2009). 

I den svenska samrådsprocessen skall enskilda som berörs av etableringen kunna påverka 

genom att framföra egna åsikter. Det är upp till myndigheter och domstol att bedöma vem som 

berörs av etableringen och som har rätt till överklagan. Finns osäkerheter om vem som berörs 

av processen och som därmed har besvärsrätt är det bestämt att det ska vara till den enskildes 

fördel (Boverket, 2009). 

 

Vid vindkraftsetableringar finns det krav på att en översiktsplan skall upprättas.  

Samråd genomförs med Länsstyrelse, regionplaneorgan och berörda kommuner.  

Även enskilda och andra intressenter ska ha möjlighet till samråd med myndigheter.  

Lagkraven medför dock ingen garanti för att medborgarna får medverka eller upplever att  

de får tillräcklig talan i beslutsprocessen. Det finns dock tydliga regler i PBL och miljöbalken om 

när ett samråd ska genomföras. I PBL är det kommunen som ansvarar för att samråd genomförs 

med allmänheten, medan det i miljöbalken ligger ett stort ansvar på verksamhetsutövaren att 

kalla till samråd (Boverket, 2009). 

 

7.2 BRASILIENS LAGSTIFTNING 

Vid intervju med den statliga miljömyndigheten, FEPAM, framkom att miljöfarlig verksamhet 

klassas i tre kategorier, vilket utvecklas ytterligare längre fram i rapportens resultatdel. 

Baixo = liten påverkan 

Medio = medel påverkan 

Alto = betydande till hög påverkan  

Krav på samråd finns bara i högsta klassningskategorin. För övriga behövs endast en så kallad 

RAS-utredning, som innebär att en enklare miljörapport utarbetas (Rosa, 2012). 

Det område som studerats i denna rapport klassades i miljöpåverkan ”baixo”.  

 

Dokumentet tillgängligt för miljörapportering inför vindkraftsetableringar - Termo de 

Referência para Elaboração de Relatório Ambiental Simplificado para PARQUES DE ENERGIA 

EÓLICA, är en föreskrift med krav och rekommendationer vid upprättande av förenklad 
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 miljöredovisning för vindkraftsparker. Miljörapporten som upprättas skall beskriva projektet, 

de eventuella tekniska alternativen,  

platsanvisning och miljökaraktärisering – fysiska, biotiska och antropiska miljöaspekter. 

Eventuell miljöpåverkan och förslag till åtgärder för respektive område skall redovisas. 

Effekter i form av olägenheter för människor som buller och skuggor bör redovisas i profilkartor 

och kartor över de områden som påverkas. Intensitet och varaktighet av påverkan bör 

utvärderas. Skalor och numeriska modeller som används eller beräkningar skall förklaras 

(FEPAM, 2012). 

För att få tillstånd att påbörja genomförande, installation och drift av vindkraftsparken 

måste licenser erhållas i tre steg: 

 LP: Licensen måste begäras under planeringsfas av vindkraftsparken. 

 LI: Licensen måste begäras för godkännande och igångsättning av etableringen. 

 OL: Måste begäras innan driften av anläggningen får påbörjas  

 Licenserna måste förnyas efter fyra års drift (FEPAM, 2012). 

8. RESULTAT 
Nedan redovisas en sammanfattning av de svenska studier som använts i projektet samt 

resultatet från den brasilianska undersökningen baserad på intervjuer med närboende och 

miljömyndigheterna.  

 

8.1 SVENSKA STUDIEN 

Opinionsundersökning som genomförts i Sverige har visat att allmänheten generellt är positiva 

till vindkraft. Det är en hög acceptansnivå (89 procent) i landet och en majoritet av befolkningen 

tycker att vindkraften skulle byggas ut eller den som redan finns skall behållas (Eriksson, 2008).  

 

Nedan sammanfattas de väsentligaste synpunkterna från medverkande i svenska studier 

vad gäller etablering av vindkraft:  

 

Inverkan på natur- och kulturvärden så som att landskapet förändras är negativt 

då det är förhållandevis lite energi som produceras (Eriksson, 2008). Negativ inverkan på 

närmiljön har uttryckts så att människor är positiva så länge inte den egna närmiljön påverkas. 

Detta brukar beskrivas med begreppet ”Not in my backyard”. Den bästa placeringen av 

vindkraftverk är i ett öppet landskap och de blir därigenom mycket dominerande (Khan, 2003). 

 

Buller och visuella effekter som skuggor. Studier visar att det finns en oro att påverkas av buller, 

visuella effekter samt elektromagnetisk strålning från vindkraftsverken (Klintman, 2008). 

Vindkraftsverk kan därmed klassas som miljömässiga stressfaktorer. De räknas som konstanta 

störningskällor, även om de kan variera i intensitet och kan inverka på personers välmående 

både psykiskt och fysiskt. Det är de visuella effekterna som har orsakat störst problem. 

Vingarnas rotationer har visat sig dra till sig människors uppmärksamhet och kan därmed bidra 

till obehag. Vingarnas skuggbildning ger ett dominerande inslag i landskapsbilden (Pedersen, 

2007). 
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Liten delaktighet i etableringsprocessen skapar negativ inställning till vindkraften bland  

de närboende och kan innebära komplikationer om inte människor involveras från början 

(Klintman, 2008) 

”Topp-Down-perspektiv”, vanligt i planeringsstadiet av vindkraftsparken. Detta innebär att 

myndigheter och etableringsföretag först planerar projektet för att därefter inhämta de 

närboendes samtycke. Svenska studier visar att de som är emot vindkraften inte är emot 

vindkraften i sig som förnyelsebar energikälla utan aktörerna som utför projekteringen av den 

(Klintman, 2008). 

 8.2 BRASILIANSKA STUDIEN 

INTERVJUER MED NÄRBOENDE 

Resultatet från den Brasilianska studien visar på att största delen av de boende i området  

kring Osório vindkraftspark var mycket positiva till vindkraftsparken. Trots detta uttalades  

att man upplevt en brist i myndigheternas kommunikation och en önskan om fler samråd. 

Vindkraften som energikälla 

Resultatet från intervjuerna med boende i Osório visar att majoriteten var mycket positivt 

inställda till vindkraften som förnyelsebar energikälla. Det går att utläsa ur diagrammet nedan, 

att det var vindkraft och solenergi som människorna föredrog som energikällor, se figur 7 

Av de tillfrågade tyckte 96 procent att vindkraften skulle fungera ”mycket bra” eller ”bra” som 

en framtida energikälla, jämfört med andra förnyelsebara energikällor. Det var ingen av de 

medverkande som tyckte det var dåligt eller mycket dåligt med vindkraft.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Inställningen till olika energikällor bland närboende i Brasilien 

 

Inställningen till vindkraft beroende på utbildningsnivå och kön 

I Brasilien finns följande utbildningsnivåer. Dessa motsvarar följande svenska utbildningar: 

 Ensino fundamental incompleto = Ofullständig grundskoleutbildning 

 Ensino fundamental = Grundskoleutbildning 

 Ensino médio incompleto = Ofullständig gymnasieutbildning  

 Ensino médio = Gymnasieutbildning 
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 Ensino superior incompleto = Ofullständig universitetsutbildning 

 Ensino superior = Universitetsutbildning 

Nedanstående diagram visar procentfördelningen bland de medverkande med hänsyn till deras 

utbildningsnivå, se figur 8 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Fördelningen mellan utbildningsnivåer Brasilien 

 

Den vanligaste utbildningsnivån bland människorna i Brasilien är fullständig gymnasie-

utbildning eller ofullständig gymnasieutbildning (62 procent), bara ett fåtal hade 

Universitetsexamen, (14 procent). Undersökningarna visar inte på någon relation mellan 

utbildningsnivå och inställningen till vindkraftsparken bland medverkande. Av de deltagande i 

undersökningen var 71 procent män och 29 procent kvinnor, således var majoriteten män av de 

tillfrågade. 

Undersökningen visar också att av de män som deltagit i undersökningen var det hela 60 

procent som tyckte det var mycket bra med vindkraft och 40 procent som tyckte det var bra.  

Jämfört med andelen kvinnor som deltog i undersökningen var det 17 procent som tyckte 

vindkraften var mycket bra och 67 procent som tyckte den var bra.  

Bland kvinnorna var det även 17 procent som inte visste vad vindkraft var.  

Det går därmed att dra slutsatsen att av de män och kvinnor som deltagit i undersökningen var 

det männen som var mest positivt inställda till vindkraften. 

 

Informationsflöde och samråd 

Fördelning mellan informationskällor redovisas i figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Fördelningen mellan informationskällor i Brasilien. 
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De deltagande tillfrågades om de medverkat vid samråd under etableringsprocessen.  

Samtliga svarade nej utom två som inte kom ihåg om de deltagit. De fick utveckla mer varför de 

inte hade deltagit vid samrådsmötena. En stor del av dessa uppgav att de inte blivit inbjudna och 

de flesta visste inte om det genomförts samrådsmöten. Under intervjuerna framkom också att 

några tyckte att kommunen varit dominerande och i slutänden ändå genomfört sin plan. Det var 

dock 67 procent som tyckte att det kunde hållits fler samråd under etableringen. 

 

Kommunikation med myndigheter och etableringsföretag 
Känslan av delaktighet bland de närboende redovisas nedan, se figur 10 

Av de medverkande i studien uppgav 52 procent att det inte känt sig delaktiga i processen och  

fått utrymme att uttrycka åsikter.  

Vissa av dem uppgav även att de upplevt att inte myndigheterna delat med sig av all information. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Möjlighet att påverka under etableringsprocessen  

Fördelar från vindkraftsparken 
Figur 11, visar att de tillfrågade upplevt att vindkraften fört med sig många fördelar för 

samhället som:  

 fler arbetsmöjligheter. 

 ökat invånarantal, då fler bosatte sig i området. 

 ökad turism. 

 genererad energi åt staden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11. Fördelar till följd av vindkraftetablering i Brasilien 
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Olägenheter för människor 

Ingen av de tillfrågade uppgav att de störts av vindkraftsparken i form av buller eller skuggor.  

På frågan om de tyckte att landskapet förändrats till följd av etableringen svarade samtliga att 

det förändrats till de bättre och landskapet blivit fint.  

 

INTERVJUER MED MYNDIGHETER 

 

Den lokala miljömyndigheten 
Intervjun genomfördes på plats i Osório, med Leda Farmer, en av de ansvariga under 

etableringen av vindkraftsparken. Den lokala miljömyndigheten - La Secretaría de meio 

ambiente e gestao utfärdade inte tillståndet för Osório. Det var den statliga miljömyndigheten 

som ansvarade för detta. Den lokala miljömyndigheten tillsammans med etableringsföretaget 

Ventos Do Sul hade gemensamt ansvar för informationsspridning till de närboende  

Enligt Leda Farmer skall samråd genomföras med närboende vid etablering av vindkraft och 

de skall även få tillgång till information som meddelas av de medverkande miljömyndigheterna.  

Samråd utfördes aldrig under etableringsprocessen av Osório. De närboende informerades dock 

av både etableringsföretaget Ventos Do Sul och den lokala miljömyndigheten som tyckte att 

befolkningen gav en positiv respons. De boende hade varit införstådda med att Osório, tack vare 

sina starka vindar och kala landskap lämpat sig bra för vindkraft. 

Farmer uppgav att de genom mer information kunnat påverka personer som varit negativt 

inställda, till att se mer positivt på vindkraftsparken och att de i möjligaste mån försökt arbeta 

pedagogiskt för att få ökad förståelse för etableringen. Etableringen hade medfört många 

fördelar, dels mer pengar till kommunen, ökad tillväxt i området, fler arbeten och en ökad 

turism. Hon tyckte även att människorna i området blivit mer öppna och nyfikna på miljöfrågor.  

Under intervjun nämndes också att det planeras byggas 75 nya vindkraftsverk till i området 

(Farmer, 2012).  

Farmer uppgav också att myndigheterna inte äger marken där vindkraftsverken är placerade  

utan de betalar hyra till de personer som är ägare. Under etableringen fungerade 

kommunikationen med markägarna väldigt bra och de hade genom arrendet fått ökade 

inkomster.  Markägarna fick även en procentuell ersättning baserad på hur mycket energi som 

genererats. 

Den statliga miljömyndigheten  

Intervjun med den statliga miljömyndigheten – FEPAM; Fundação Estadual de Proteção  

Ambiental genomfördes som telefonintervju med initiativtagaren till vindkraftsparken,  

Ana Rosa. Myndigheten sitter i Porto Alegre som är huvudstaden i staten Rio Grande Do Sul. 

Myndigheten startades 1999 och har sedan dess ansvarat för tillståndprövningar i Rio Grande 

Do Sul (RS, 2012). För vindkraftsparker krävs en förnyad tillståndsansökan var fjärde år för 

fortsatt drift. 

 

I Brasilien finns tre klassningskategorier för miljöfarlig verksamhet:  

Baixo = liten påverkan 

Medio = medelpåverkan 

Alto = betydande/hög påverkan 

Krav på samråd gäller endast miljöfarlig verksamhet som klassas i högsta kategorin ”alto” som 

anses medföra betydande miljöpåverkan på omgivningen. I de lägre klasserna finns endast krav 
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på RAS-utredningar och att en enklare miljörapport upprättas. Vindkraftsparken i Osório ansågs 

medföra mycket liten miljöpåverkan och det behövde därmed inte genomföras något samråd. 

Inför etableringen anställdes dock en särskild grupp på FEPAM med uppdraget att informera de 

boende om vindkraftsparken. Genom cad och fotoshopbilder illustrerades hur vindkraftsparken 

skulle komma att se ut när den var klar. 

9. DISKUSSION 
Brasilien är ett utvecklingsland och Sverige är ett industriland, båda med behov av en  

snabb utbyggnad av förnyelsebara energiresurser. Länderna skiljer sig åt genom att Brasilien är 

ett stort land med stor befolkningsmängd och Sverige är ett litet land med liten befolkning. 

I båda länderna finns samma problemställning med behov av att etablera energiproduktion 

i tätbefolkade områden där den största förbrukningen finns. 

 

Lagstiftningen har olika syn på vindkraftens miljöpåverkan i de båda länderna och styr därmed 

myndigheterna i deras arbete. I Brasilien anses vindkraften inte ha samma omfattande 

miljöpåverkan som i Sverige. Installerad effekt 150 MW klassas som liten påverkan i Brasilien 

(FEPAM, 2012) och i Sverige klassas med högsta miljöpåverkan (Boverket, 2009). Detta 

påverkar i sin tur omfattningen på hela processen vid etableringen av vindkraftsanläggningar. 

Kraven är generellt högre i Sverige och detta avspeglas i gällande lagstiftning. 

Eftersom kraven som ställs är olika påverkar detta hur myndigheterna och övriga aktörer 

kommunicerar med de närboende i områden som är föremål för miljöutredningen. 

Det är viktigt att myndigheten anpassar sin kommunikation till de lokala förutsättningarna 

och den kunskapsnivån som närboende i området befinner sig på. Genom att använda sig av 

tidigare erfarenheter och lära sig av dessa, kan processerna hela tiden utvecklas så att positiva 

effekter kan uppnås. Med en bra förankring kan en vindkraftetablering vara en positiv referens 

under lång tid och därigenom minska risken för att misstro sprider sig bland närboende och 

även vid andra intressanta områden. 

Närboendes inställning till vindkraftsetablering 

Länderna befinner sig på olika nivå i miljöarbetet och detta medför skillnader i hur 

de närboende förhåller sig till påverkan på deras närmiljö. 

 

Gemensamt är att närboende är positiva till vindkraft som energikälla.  

Sverige, som är ett utvecklat samhälle med en säker energiförsörjning, har medborgarna 

högre krav och förväntningar på etableringsprocessen. Närboende ser mer till att 

vindkraftetableringen kan påverka den egna närmiljön på ett negativt sätt, framför de positiva 

sidorna som kan genereras för området och samhället i stort. 

I Brasilien, som är under utveckling och som allmänt har en lägre levnadsstandard, ses det mer 

till hur nyetablering av vindkraft kan tillföra utveckling och högre levnadsstandard i områden. 

En av anledningarna till varför närboende i Osório var positiva till vindkraftsparken och 

vindkraftsenergin kan bero på de fördelar, speciellt ekonomiska intressen som vindkraftsparken 

bidragit med till samhället. Området fick en växande ekonomi och höjd levnadsstandard. Detta 

är även vad som framkommit i svenska studier. Ett samband finns mellan en positiv inställning 

och att närboende fått ta del av fördelar som tillförts (Khan, 2003).  Säkrare energitillförsel och 

fler arbetstillfällen är faktorer som har stor betydelse vid utvärdering bland de närboende vilket  
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har kunnat visas genom intervjuerna i Osório. 

 

Miljöaspekter som skuggbildning, buller och landskapspåverkan som i Sverige är viktiga 

faktorer (Klintman, 2008) bland närboende hade i Brasilien en betydligt lägre prioritet. 

I Osório var de närboende i allmänhet positiva till myndigheternas hantering av etablerings-

processen, men ansåg att det ändå gick att göra förbättringar genom ökad information och fler 

samråd. 

 

Studien är begränsad men kan ändå ge en tydlig bild av hur sociala faktorer påverkar  

människors sätt att se på sin närmiljö och faktorer som påverkar deras levnadsvillkor. 

 

Kommunikation och samråd   

Enligt ländernas miljölagstiftning skall en konsekvensbeskrivning tas fram. I Sverige är detta en 

s.k. MKB (miljökonsekvensbeskrivning) och i Brasilien en RAS -utredning (relatorio ambiental 

simplificado). Utredningarna görs av den som vill etablera vindkraften för att informera 

myndigheterna om konsekvensen av etableringen. Det finns dock inget krav på i vilken 

omfattning närboende skall medverka eller på vilket sätt myndigheter och etablerings-företag 

skall sprida kunskap (Boverket, 2009). Genom att konsekvensbeskrivningen och att 

informationen anpassas till de boendes förkunskaper kan etableringsprocessen förbättras. 

I Sverige med kommunalt självstyre har den centrala myndigheten mindre möjlighet att 

styra över vindkraftens utveckling på lokalnivå. Detta kan innebära stora variationer i hur 

enskilda kommuner förmår hantera särintressen och information till närboende (Klintman, 

2008).  

Vid intervjuer med representanter för de lokala och statliga myndigheterna lämnades olika  

uppgifter angående om samråd erfordrades under etableringsprocessen i Osório. 

Detta tyder på en bristfällig kommunikation mellan miljömyndigheterna som kan ha medfört  

att det blivit otydligt för de som informerat de närboende.  

 

Betydelsen av vindkraftsetableringens storlek 

Vindkraftsparken Osório består idag av 75 stycken vindkraftverk. För närvarande planeras  

en utbyggnad av anläggningen med ytterligare 75 stycken verk. Oberoende i vilket av länderna 

en utbyggnad skall ske har antalet sannolikt stor betydelse. 

Enligt svenska studier är antalet vindkraftsturbiner belägna inom ett område en mycket liten 

felkälla vid etableringar av nya vindkraftsverk (Khan, 2003). Ett större antal vindkraftsverk 

etablerade i området kan ändå antas medföra större störning i landskapet och ge högre 

bullernivåer. Förstudien bör redovisa i vilken omfattning det är möjligt att bygga ut området 

med de lokala förutsättningarna. Därigenom kan riktvärden för lämpligt antal verk inom ett 

område, tas fram. 
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10. SLUTSATS 
Denna studie har försökt belysa att det behövs en utbyggnad av förnyelsebar energi 

i samhället. För att göra detta på ett hållbart sätt krävs, enligt Brundtlandkommissionen 

att, både ekonomiska, sociala, ekologiska och kulturella aspekter beaktas. 

Detta görs men det uppstår ibland hinder på grund av motstånd från närboende som till en del 

kan ha sitt ursprung i bristande kommunikation och delaktighet. 

 

Dagens energianvändning med en stor andel fossila bränslen leder till ständigt ökande  

global negativ miljöpåverkan och måste därför minskas snabbt. 

Vindkraften som denna studie har fokuserat på är en energikälla med stor utbyggnadspotential. 

Genom tydliga riktlinjer och väl formulerade nationella mål, är det möjligt att snabbt etablera 

vindkraftanläggningar. I studien jämförs förhållandet i Brasilien och Sverige. 

 

Jämförelsen ger en indikation på att närboende anser att utbyggnaden av vindkraft i Brasilien  

bidrar till förbättrade levnadsvillkor, ger stabilare elförsörjningen, fler arbetstillfällen, bättre 

infrastruktur och en utveckling av etableringsområdet allmänt. 

I Sverige som har en snabb utbyggnadstakt finns ett nationellt mål, att 50 procent av totala 

energianvändningen år 2020 skall komma från vindkraft. De närboende i Sverige tenderar, att  

se mer till hur vindkraften kan komma att påverka dem negativt och i vilken utsträckning 

vindkraften kan bidrar till elförsörjningen som helhet, än de möjligheter som en etablering för 

med sig. 

 

Kommunikation mellan aktörer och närboende vid en vindkraftsetablering är avgörande för 

hur lyckat projektet skall bli. En bra dialog mellan myndigheter och etableringsföretag å ena 

sidan och enskilda markägare och närboende å andra sidan, kan ge en lyckad process med 

ett gemensamt mål att etablera vindkraftverk. Ett bra förberedelsearbete är av stor vikt för att 

berörda skall känna sig delaktiga och en god relation mellan parterna skall bestå. 

 

En sammanfattning av resultatet från frågeställningarna i studien är att, skillnader i 

lagstiftningarnas klassning av miljöpåverkan vid etablering av vindkraft i de två länderna 

skapade olikheter i myndigheternas arbete. Detta medför olika förutsättningar för hela 

etableringsprocessen. Det är således viktigt att internationellt och nationellt ha ett gemensamt 

synsätt och att tydliga riktlinjer formuleras. 

 

Myndigheternas information till medborgarna måste vara tydlig och anpassad till den aktuella 

kunskapen. Det är viktigt att närboende får information om de olika faserna i hela  

processen och hur det kan komma att påverka den enskilde medborgaren. 

 

Om det används ett för svårt fackspråk ökar risken för missförstånd hos allmänheten. Med ett 

enklare informationsspråk blir det lättare för alla att förstå och inga generaliseringar uppstår. 

 
En ständig utvärdering måste göras och att ta lärdom av tidigare misstag är väsentligt. 

Genom detta hänsynstagande mot de närboende integreras även sociala aspekter, i miljöarbetet. 

För att därigenom närma sig en hållbar utveckling som innebär att ”nuvarande och kommande 

generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.” (Miljöbalken, 1999) 



23 

 

11. REFERENSER 
Andersson.U., 1992, Agenda 21 – Den svenska texten,  Göteborgs miljövetenskapliga centrum, 

www.hu2.se 

 

Bernes, C.,2007, En ännu varmare värld – växthuseffekten och klimatets förändringar, 

Naturvårdsverket, 25 

Boverket, 2009, Vindkraftshandboken – planering och prövning av vindkraftverk på land och i 

kustnära vattenområden, Boverket, 85-135 

Brown, L.R., 2009, Plan B 4.0 - Mobilizing to Save Civilization, Earth Policy institute, 113, 58 

Eriksson, B., 2008, Vindkraftetablering och Uranborrning i Dalfors - Dalarna; Acceptans bland 

närboende, Halmstad University, 12,6  

 

Farmer, L., Intervju genomförd i Osório, Rio Grande Do Sul, Brasilien 

Fegler, C., Unemo, L., 2000, Vad är hållbar utveckling? Regeringen  

FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental, 2012, Termo de Referência para Elaboração 

de Relatório ambiental Simplificado para Parques de Energia Eólica, FEPAM - Fundação Estadual 

de Proteção Ambiental, 1-8 

 

Google Earth, 2012, Osório – Rio Grande do Sul, Brasilien 

Karlsson,E., 2009, Wind power in Brazil, Halmstad University 

 

Khan, J., 2003, Public Consultation in Planning: Experience from Wind Power Planning in 

Sweden, Lunds University- Department of Environmental and Energy Systems Studies 

 

Klintman, M., 2008, Erfarenheter av vindkraftsetablering - Förankring, Acceptans och motstånd, 

Naturvårdsverket  

 

Miljöbalken 1998:808, 1999, Regeringskansliets rättsdatabaser, 1:1§  

 

My Green Education, 2012, New Green Jobs Training Program in New Jersey, 

mygreeneducation.com 

 

Pedersen,E., 2007, Living in the vicinity of wind turbines - A grounded theory study, Halmstad 

University 

Radcliff.M., 1992, Sustainable development and global environmental change: Implications of a 

changing agenda, Science Direct 

 

Román, M., 2011, Energi i Brasilien, Sveriges Ambassad, 1-5, 8-9  

 

Rosa, A., 2012, telefonintervju, FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental  

 

 



24 

 

BILAGA 1. BILDER VINDKRAFTSPARKEN-AV JULIA BREDSTENSLIEN 
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BILAGA 2. ENKÄT 

 

Inställning till vindkraftsetablering i Brasilien 
 
 
Hej! 

 
Jag kommer från Sverige där jag studerar mitt tredje år på högskolan i staden Halmstad, miljö- och 

hälsoskyddsprogrammet. Jag har som utbytesstudent fått möjlighet till att få åka till Braslien för 

utförande av mitt examensarbete. Syftet med projektet är att undersöka vad du som boende i 

närområdet till Osório vindkraftpark tycker om vindkraft som energikälla och vindkraftsetablering. 

Denna information skall kunna visa på eventuella skillnader i människors inställning till vindkraft som 

förnybar energikälla i Sverige jämfört med Brasilien. Vidare skall den förhoppningsvis kunna 

användas av personer vid vindkraftetableringar för förbättringar av olägenheter som kan uppstå i 

samband med processen för människor. 

 
Jag vore därför tacksam om du kunde ta dig tid att fylla i denna enkät i den mån du kan. Svaren 
på frågorna kommer att behandlas anonymt. 
 
Tack på förhand  
 

 

Julia Bredstenslien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: 

Odorico Konrad 

okonrad@univates.br 
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Om dig 

 
1. Är du kvinna eller man? 
 Man 
 Kvinna 

 
2. Ålder? 

 
3. Vilken är din högsta utbildning?  

 Ensina Fundamental incompleto  
 Ensina Fundamental  
 Ensino medio incompleto 

 Ensino medio  
 Ensino superior incompleto  
 Ensino superior  

 
4. Bodde du i närområdena till Osório vid etableringen av vindkraftsparken?  

 Ja  
 Nej  

 

 
Vindkraftsenergi 
 
5. Vad vet du om vindkraftsenergi som förnybar energikälla? 

 Väldigt mycket           

 Mycket              

 Lite 

 Väldigt lite 
 
6. Hur mycket information om vindkraft har du fått? 

 Väldigt mycket           

 Mycket     

 Lite              

 Väldigt lite 
 

7. Hur fick du tillgång till denna information? 

 Internet 

 Dagstidning 

 informationsblad 

 Grannar/släktingar 

 TV/Radio 

 Övrigt 
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8. Ta ställning till hur bra du tycker att följande energikällor lämpar sig för produktion av 
elektricitet i Brasilien? 

Vattenkraft  

 Mycket bra                

 Bra 

 Varken bra eller dåligt                   

 Dåligt   

 Mycket dåligt 
 
Solenergi 

 Mycket bra                

 Bra 

 Varken bra eller dåligt                   

 Dåligt 

 Mycket dåligt 
 
Vindkraft  

 Mycket bra                

 Bra   

 Varken bra eller dåligt                   

 Dåligt 

 Mycket dåligt 
 
Kärnkraft  

 Mycket bra                

 Bra 

 Varken bra eller dåligt                   

 Dåligt 

 Mycket dåligt 
 
Kolkraft 

 Mycket bra                

 Bra 

 Varken bra eller dåligt                     

 Dåligt    

 Mycket dåligt 
 

Annat  

 Mycket bra                

 Bra                

 Varken bra eller dåligt                      

 Dåligt 

 Mycket dåligt 
 
Utveckla!  
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9. Skulle du föredra vindkraftenergi som ett framtida energialternativ? 

 Ja, helt             

 Ja, delvis            

 Varken ja eller nej             

 Nej knappast             

 Nej inte alls  

Etableringen av vindkraftsparken 

Svara på nedanstående frågor om du var med under etableringen av vindkraftsparken i Osório. 

 
10. Hur fick du först information om etableringen av vindkraftparken? 

 TV/Media 

 Grannar 

 Kommunen 

 Informationsblad 

 Samrådsmöte 

 Annat (ange vad) 

 
11. Gick ni på samrådsmöten som hölls i samband med vindkraftsetableringen? 

 Ja 

 Nej 
 
Om nej, vad var anledningen till att du inte gick på mötet 

 
12. Hur många samrådsmöten hölls under vindkraftsetableringen?  

 2 

 3 

 4 

 Övrigt 
 
 
 
 
 
 
13. Tycker du att fler samrådsmöten kunde hållits under etableringsprocessen än vad man hade? 
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14. Fanns det under processens gång utrymme för er att inverka och uttrycka åsikter angående 

etableringen av vindkraftsparken?  

 Ja 

 Nej 
 
15. Hur bra tycker du att myndigheters och vindkraftsföretagens agerande och 

bemötande var under vindkraftsetableringen?  
 

 Mycket bra 

 Bra 

 Varken bra eller dåligt 

 Dåligt 

 Mycket dåligt 
 
Utveckla! 
 
16. Tycker ni att myndigheter och vindkraftsföretag kunde ha utfört etableringsprocessen på ett 

bättre sätt? 

 Ja, mycket bättre 

 Ja, bättre 

 Nej, knappast 

 Nej 
 
Utveckla! 
 
17. Har etableringen av vindkraften tillfört boende i området eller området i sig positiva eller 

negativa förmåner? 

 Ja, helt 

 Ja, delvis 

 Varken ja eller nej 

 Nej, knappast 

 Nej, inte alls 
 
Utveckla! 
 
18. Tycker du att etableringen av vindkraftsparken har ändrat ditt intresse och tankar kring 

miljö/miljöfrågor? 

 Ja, väldigt mycket 

 Ja, mycket 

 Nej, knappast 

 Nej 
 
Utveckla! 
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Påverkan och olägenheter 

19. Tycker du att du störs av vindkraftsparken genom: 
 
Buller: 

 Ja, väldigt mycket 

 Ja, mycket 

 Nej, knappast 

 Nej 

 
Skuggor: 

 Ja, väldigt mycket 

 Ja, mycket 

 Nej, knappast 

 Nej 

 
Landskapsbilden: 

 Ja, väldigt mycket 

 Ja, mycket 

 Nej, knappast 

 Nej 

 
Utveckla! 
 
20. Om du jämför bullerstörningarna från vindkraftsverken med andra störningskällor i form av 

buller (t.ex. från motorvägar), hur stora tycker du att effekterna är?  

 Mycket större 

 Större 

 Lika stor 

 Liten 

 Mycket liten 

 


