
Grundläggande 
vindkraftskunskap

Nu erbjuder Svensk Vindkraft en kvalitativ utbildning – 
webbaserad eller på plats hos er – i grundläggande vind-
kraftskunskap. Kursen vänder sig till beslutsfattare och 
handläggare vid lokala myndigheter samt förtroendevalda 
som hanterar vindkraftsfrågor, men även till den som har ett 
intresse för dessa frågor och vill ha en fördjupad kunskap!

Vindkraft är en viktig del i att nå målet om ett 100% förnybart elsystem i 
Sverige till år 2040. För att underlätta omställningen, samt ge förutsätt-
ningar för en saklig och rättssäker vindkraftsprövning, behöver samarbetet 
mellan olika aktörer förbättras och förståelsen för vind kraftens förutsätt-
ningar och konsekvenser öka. 
 En vindkraftsetablering är en komplex process som ställer höga krav 
på kunskap hos alla som tar del i prövnings- och beslutsprocess. För 
att möta detta behov gör Svensk Vindkraftförening nu en riktad insats 
framför allt mot tjänstepersoner och politiker på kommunal nivå avse-
ende landbaserad vindkraft. 

Syfte med utbildningen:
• Att öka förståelsen för kommunens roll i vindkraftsprocessen

• Att öka kommunens kompetens inför en vindkraftsetablering

• Att förbättra samarbetet mellan kommun och vindkraftens intressenter

Kursinnehåll
• Förutsättningar för vindkraftsutbyggnad nationellt och lokalt

• Miljömässiga, ekonomiska och sociala effekter av vindkraft

• Samspel mellan vindkraftens intressenter (vindkraftsföretaget,
försvaret, fågel- och djurliv, rennäringen, närboende, flygplatser,
telecom, besöksnäring, markägare m.m.)

• Tillståndsprocessens faser och kommunens roll

• Det kommunala vetot -syftet och juridiken bakom

• Kommunens arbete med tillitsskapande deltagandeprocesser

Citat tidigare deltagare

Vi fick höra att 
det här skulle 

vara en neutral ut-
bildning, det vill säga 
ingen propaganda 
för vindkraft, något 
som är viktigt för oss. 
Och jag tycker att det 
stämmer, det var en 
bra och heltäckande 
utbildning som gav 
bra insikter i bland 
annat processer och 
roller.”
• Lena Svahn, vice ordförande
i Ljusdals kommun



De olika utbildningsalternativen

ALTERNATIV 1 • På plats hos er
Vi kommer ut och föreläser för kommunen under en halvdag och 
genomför diskussions- och gruppövningar anpassade efter kommu-
nens situation och lokala frågeställningar.

Pris: 1–10 deltagare 4 500 kr/person
Vid fler än 10 deltagare betalar resterande 2 500 kr/person
Minst 10 och max 20 deltagare per tillfälle
Priserna är exklusive moms

ALTERNATIV 2 • Webbkurs med workshop 
Ni går själva igenom vårt förinspelade utbildningsmaterial som är 
indelade i sex delar när det passar er. När ni känner er redo anmäler 
ni er till en digital workshop, där ni kan diskutera aktuella frågeställ-
ningar. Workshopen hålls för flera kommuner gemensamt. Önskar 
man en egen workshop för den egna kommunen ordnar vi självklart 
detta enligt överenskommelse.

Pris: 2 500 kr/person
Vid fler än 5 deltagare från samma organisation är priset  
2000 kr/person
Minst 10 och max 20 deltagare per workshop 
Priserna är exklusive moms

Anmälningslänk:
För mer information eller vid frågor: Kontakta  
Jakob Economou, verksamhetsledare för Svensk Vindkraft;  
jakob@svenskvindkraft.com • 073-531 04 73

Om föreläsaren
Utbildningen genomförs av Hanna Lind,   
miljö- och tillståndsansvarig på Wind Sweden. 
Hanna har 11 års erfarenhet från vindkrafts-
branschen och har varit ansvarig tillstånd-
skonsult/miljöprojektledare i ett 30-tal till-
ståndsprocesser från Simrishamn i söder i 
Haparanda i norr. Hanna brinner för miljö rätt, 
kommunikation och förståelsen för  varje plats 
unika förutsättningar. 

Citat tidigare deltagare

Jag vill varmt re-
kommendera ut-

bildningen från Svensk 
vindkraft, som jag lyss-
nade på vid ett tillfälle. 
Politiker behöver få mer 
kunskap för att klara 
energiförsörjningen och 
vindkraftsutvecklingen 
som skett är inte så 
känd. Dessutom finns 
det en desinformation 
som behöver besvaras. 
Utbildningen var saklig 
och duckade inte heller 
för svårigheterna.”
• Mari-Louise Wernersson, 
 Nationell vindkraftssam ordnare

Om Svensk Vindkraft

SVENSK VINDKRAFT (Svensk Vindkraftförening) etablerades 1986 och är en 
ideell icke politisk bransch- och medlemsorganisation. Föreningen samverkar 
med myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt samt 
är en etablerad remissinstans och en engagerad part i energi- Sverige. Svensk 
Vindkraft är också en erfaren organisatör och arrangerar år ligen konferenser, 
informativa seminarier och utbildningar på aktuella teman. 




