
Vindkraftsmotstånd, att tänka på 
Erfarenheter från föreningen ”Nej till vindkraft på Ripfjället” 
Vi har än bara gått ”rond ett”. Vi har just avslutat samrådsprocessen, och vår motpart Tyska Wpd 
håller på att sammanställa sin ansökan till miljöprövningsdelegationen, så vi har lång väg kvar, men vi 
har trots det samlat på oss en del erfarenheter som vi vill dela med oss av. 
 

Bilda en ideell förening 
Syftet är att kunna samla in pengar på ett ordnat/trovärdigt sätt. 

- Stiftandemöte med dom startande medlemmarna. Val av styrelse, stadgar mm 
- Ansök om organisationsnummer hos skattemyndigheten 
- Öppna bankkonto med bank-giro och swishnummer 

 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/8400.4.39f16f10
3821c58f680007104.html 

 
 

Skapa en logotype 
 

 
 

Tryck upp klistermärken 
Vi tryckte upp långsmala bakrutedekaler för bilar. Tog 20kr/st (Självkostnadspris) 
Har man ekonomi så ska man nog dela ut dessa gratis så att man hellre får stor spridning 
 

Beställ banderoller 
Vårt tips är Vistaprint. Billigt och snabbt 
https://www.vistaprint.se 

 

Granska avtal & delegeringsordningar 
I vårt fall är kommunen markägare och har tecknat avtal med vindkraftsbolaget 
Kommunens avtal är offentliga handlingar och kan begäras ut. 
Kontrollera hur beslutet har tagits och vem som har skrivit under avtalet 
I vårt fall visade det sig att tjänstemän hade skrivit under utan att ha befogenheter att skriva under 
genom delegationsordning. Vi har anmält förfarandet till förvatlingsrätten och hävdar att avtalet är 
ogiltigt 
 

Granska den kommunala översiktsplanen 
I vårt fall finns inte det tänkta området med som ett område lämpligt för vindkraft 
Kommunen kommer att behöva göra om översiktsplanen vilket tar tid och ger oss fler möjligheter att 
påverka politiskt 
 

Granska vindkraftsplanen 
Vad står det om området i vindplanen? 
 
 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/8400.4.39f16f103821c58f680007104.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/8400.4.39f16f103821c58f680007104.html
https://www.vistaprint.se/


Granska allt som vindkraftsbolaget skriver i sitt samrådsunderlag 
Bolagen påstår mycket, ifrågasätt allt. 
 

Granska bolagets MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) 
När vindkraftsbolaget slutligen lämnar in en ansökan till miljöprövningsdelegationen på länssturelsen 
blir allt inlämnat material offentligt. Granska allt, och specifikt underlaget för fågel/ djurinventering 
 

Diskussion med kommunfullmäktige 
Bjud i dom politiska partierna från fullmäktige till diskussionsmöten. 
Vi har valt att träffa partierna parti för parti. Fullmäktige är viktiga, dom har möjligheten att säga nej 
till vindkraften genom att lägga in ett kommunalt veto, då är saken klar. 
 

Kontakta försvarsmakten/ flygvapnet 
Vi har varit i kontakt med flygvapnet och påpekat att planerade vindkraftsparker ligger mitt i deras 
lågflygningsområde och riskerar att menligt påverka sveriges försvarsförmåga 
 

Inventera fåglar och djurliv 
Anmäl alla fynd av fåglar till artportalen 
https://www.artportalen.se/ 

 

Kräv en lokal folkomröstning 
Det krävs 10% av röstberättigade för att tvinga in frågan till fullmäktige 
Om inte 2/3 av fullmäktige säger nej, så ska folkomrästning hållas. 
Folkomröstningen är dock bara rådgivande, men ett tydligt nej blir svårt för kommunpolitikerna att 
bortse från. 
 
Tänk på att: 

- Kravet på folkomröstning skall formuleras på papperet som medborgarna skall skriva under 
- Namn, adress, personnummer och underskrift skall finnas på dokumentet 
- Underskriften skall dessutom dateras 
- Underskrifterna är giltiga max 6 månader, därav kravet på datering 

 

Starta en facebookgrupp 
Facebook är en utomordentlig plattform för att snabbt nå ut till folk. 
 

Annonsera i lokalpressen 
Facebook i all ära, men alla finns inte där. För att nå folk som inte nås via facebook, så annonserade 
vi, och delade ut flygblad till samtliga hushåll i samhället 
 

Kontakta lokal föreningar  
Jakt, skoterklubbar, naturvärdsföreningar. Uppmana dom att skicka in skrivelser till samrådsmöte och 
i ett senare skede till Länsstyrelsen 
 
Naturskydds & Hembygdsföreningar är extra bra, då dom har juridisk talorätt i domstol om detta går 
till rättegång. Hembygdsförening likställs naturskyddsförening enligt dom i Mark & miljödomstolen 
2017 i samband med Nobelcenter Nacka tingsrätt i mål nr P 6473-12. 
 

Kontakta lokal media  
På vår ort finns tyvärr inte längre några lokalredaktioner 
Erfarenhet från andra vindkraftsmotståndsgrupper ger att media generellt är livrädda att kritisera 
vindkraftsutbyggnaden, och det är svårt att få ut kritiska artiklar 

https://www.artportalen.se/


Media är dock viktig, så gör allt ni kan för att nå ut. 
 
Demonstrera 
Sök demonstrationstillstån hos polisen i god tid 
Om ni vill marschera på väg krävs kontakt med länsstyrelse/ trafikverket, och då krävs ännu längre 
framförhållning 
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/ 

 

Gula västar 
Beställ gula västar med tryck. (Kampanjnamn och logotype på ryggen) 
Västarna kan användas vid demonstrationer, vid utdelning av flygblad och vid namninsamlingar för 
krav om folkomröstning 
 
Vi beställde västar med tryck från: www.igoprofil.se 
 

Flygbladsutdelning 
Vi skrev ut flygblad med kartbild och information vad som planeras kring vindkraftsutbyggnad i 
kommunen. Utdelning av mindre grupper i samhällets centrum vid affärer. Ha på er gula västar så 
syns ni bra, samt sprider budskapet bättre 
 
 

Sätt upp affischer 
Tillstånd krävs, sök hos Polisen 
Fastighetsägarens tillstånd krävs också 
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/ 

 
Förbered er på samrådsmöte 
Filma gärna mötet. Motparten kommer förmodligen att säga saker på samrådsmötet som dom i ett 
senare skede förnekar. Bra att ha på film. Vi kontaktade lokal-TV som filmade under 6 timmar. 
 
Ge aldrig upp 
 
 
 
 
 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/
http://www.igoprofil.se/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/

