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MBn § 95
Fullbordat Faktum – studie av förankringsprocesser i samband med
vindkraftsetableringar i Piteå kommun
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att ta till sig studien bl a genom att utveckla
samrådsprocessen, samt att tacka Thomas Johansson för redogörelsen och lägga
rapporten till handlingarna.
-----Redogörelse av ärendet
Uppdraget
Piteå kommun har utvecklats till en plats för storskaliga vindkraftsatsningar. Idag har
vindkraft förts på tal i ett dussintal områden runt om i kommunen. Sedan tidigare
klassificeras 8 områden som riksintresse för vindkraft och statligt stöd i mångmiljonklassen har utgått till en av de satsningar som redan pågår i kommunen.
Med stöd av medel från den Europeiska Unionen har ett kommunalt
vindkraftscentrum bildats för att främja vindkraftsintresset och säkerställa att
planerade satsningar gynnar lokalsamhället. Under förutsättning att samtliga
planerade satsningar förverkligas beräknas vindkraften i kommunen generera
närmare 50 procent av den nationella planeringsram som riksdagen bestämt.
Intresset för vindkraft har sammanfattningsvis vuxit i sådan styrka att utvecklingen i
Piteå kommun har fått nationella och internationella implikationer. Mot bakgrund av
det stora intresset har kommunens miljö- och byggkontor funnit det angeläget att öka
kunskapen om vindkraftens konsekvenser bland politiker, tjänstemän och allmänhet.
Förvaltningen har därför tagit initiativ till en kommunal vindkraftpolicy som bland
annat skall behandla vindkraftens konsekvenser för natur- och kulturmiljöer.
Som ett led i detta policyarbete har förvaltningen också tagit initiativ till den studie
om vindkraftsfrågans demokratiska dimension som presenteras här. Föreliggande
rapport, som finansieras av Boverket, har till uppgift att självständigt från uppdragsgivare och finansiär granska förankringsprocesser mellan allmänheten och andra
aktörer som medverkat i de vindkraftsatsningar som äger rum i Piteå kommun.
I riktlinjerna för rapportuppdraget framgår att rapporten skall besvara följande tre
frågor:
• Vilka aktörer har medverkat i de förankringsprocesser som föregått
regelansvariga myndigheters beslut?
• Hur har dialogen mellan aktörerna sett ut i dessa förankringsprocesser?
• Har aktörernas inflytande, eller brist därav, haft betydelse för de beslut som
fattats av regelansvariga myndigheter?
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Författare till studien är PH. D. Thomas Johansson. Han redogör för hur han arbetat
och till vilka slutsatser han kommit när han ”brutit” ner frågorna. Ledamöterna gavs
också möjlighet att ställa frågor.
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