Med stöd av:

Tillståndsdialog och erfarenhetsutbyte
VIND 2018, Stockholm 24 oktober

Vad?
Utöver det vanliga programmet på VIND 2018 arrangeras rundabordssamtal, seminarium
och nätverkslunch med tema planering och tillståndsgivning. Syftet är att öka kunskapsnivån
kring vindkraftens förutsättningar och förståelsen för olika aktörers perspektiv, främja
regionalt samarbete samt generera idéer för en effektiv och hållbar tillståndsprocess.
Läs mer på webben.
Varför?
Dialog och erfarenhetsutbyte är nödvändigt för en rättssäker och lokalt förankrad
tillståndsprocess som möjliggör för Sverige att nå målet ett 100 procent förnybart elsystem
2040.
För vem?
Både bransch, myndigheter och ideell sektor är välkomna. De grupper som normalt inte
besöker VIND-konferensen (miljöorganisationer, lokalpolitiker, handläggare på kommun och
Länsstyrelse) deltar kostnadsfritt för att bredda den befintliga målgruppen. För dessa finns
även möjlighet att få reseersättning.
För övrig offentlig sektor finns rabatterade biljetter, och för branschen beror priset på om man
är medlem eller ej i Svensk Vindenergi.
Vad ska diskuteras?
Alla bjuds in att föreslå diskussionspunkter via registreringsformuläret, och/eller på plats. Det
kan handla om hur vi skapar lokal nytta, hur vi inkluderar klimatnyttan i beslut, om fågelskydd
ska bedömas på regional eller nationell populationsnivå, vilka lagändringar som kan
underlätta, och hur man bemöter ett initialt motstånd lokalt. Bordsplaceringen kommer även
göras utifrån regional tillhörighet.
Vid varje bord sitter en samtalsledare som hjälper till att initiera frågeställningar och föra
samtalet framåt. En av deltagarna ansvarar också föra anteckningar. Dessa delas i efterhand
med alla deltagare så att goda idéer inte glöms bort utan och kan komma till användning i
vidare arbete.
Vem arrangerar?
Branschorganisationen Svensk Vindenergi arrangerar med ekonomiskt stöd av
Energimyndigheten.
Mer om ämnet och bakgrunden
För att nå ett 100 procent förnybart elsystem kommer att behövas mellan 80 – 120 TWh ny
förnybar elproduktion i Sverige till år 2045. Den nya vindkraft som ska ta oss från 30 TWh år
2022 till 70 TWh år 2040 ska byggas utan stöd. Tillståndsprocessen som omgärdar

vindkraftsetableringen är i förlängningen avgörande för möjligheterna att uppnå målet om ett
förnybart elsystem.
Tillgången till goda vindlägen är central. Om vindkraften förpassas till sämre vindlägen krävs
fler vindkraftverk, vilket motverkar en hållbar utveckling då det leder till såväl större intrång
som ökad kostnad, för att nå samma produktion.
Målet med tillståndsdialogen är att genom seminarium och samtal öka kunskapsnivån kring
vindkraftens förutsättningar med fokus på planering och tillståndsgivning:
-

öka förståelsen för olika aktörers perspektiv kring hållbar vindkraftsutbyggnad
generera idéer för hur tillståndsprocessen kan förbättras för alla inblandade
underlätta regionalt samarbete
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