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Antagen av kommunfullmäktige i § 124/210426  

Riktlinjer för bygdemedel vid utbyggnad av 
vindkraft i Söderhamns kommun 

Bakgrund 
Söderhamns kommun står bakom de nationella målen om utveckling av 
förnybara energikällor, där vindkraften utgör en viktig del. Utöver den nationella 
nyttan av utbyggd vindkraft kan den bidra till lokal nytta för bygden. 
 
Regering och riksdag har överlämnat till vindkraftens exploatörer, berörda 
bygder och kommuner att lösa frågan om ersättning till bygderna i form av 
bygdemedel. Det är då naturligt att Söderhamns kommun förklarar sin inriktning 
och sina avsikter i ett särskilt dokument. Detta mot bakgrunden att alla invånare 
i kommunen vid olika tillfällen kan komma att beröras av vindkraftens etablering 
och utbyggnad. Söderhamns kommun utgår från det faktum att vindkraften 
genererar en långsiktig ekonomisk avkastning. När medel återförs till bygden i 
form av bygdemedel och andra nyttor skapas ett incitament till gagn för den 
lokala acceptansen för den påverkan vindkraften medför i kommunen. 
 
Syftet med att återföra medel till den bygd där vindkraftutbyggnad sker är att 
befolkningen får del av det ekonomiska resultat som vindbruket skapar. I ett 
landsbygdsutvecklings-perspektiv är det avsevärda ekonomiska medel det 
handlar om. Det är därför viktigt att etablering av vindkraft leder till insatser som 
bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. 
 
Vindkraft påverkar närmiljön genom buller, visuell påverkan och markanspråk. 
Mot detta står nyttan av produktionen av förnyelsebar energi och den lokala 
utveckling som kan bli följden av ett vindkraftsprojekt. Kommunens roll är att 
göra avvägning mellan påverkan och nytta.  
 
I tillståndsprocessen beskrivs den miljöpåverkan ett projekt ger framför allt i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Nyttan med projekten dokumenteras ej 
på samma sätt och är svårare att beskriva eftersom de är svårt att förutse hur 
näringsliv och lokalsamhälle påverkas. 
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Innan frågan om kommunal tillstyrkan behandlas bör därför en preliminär 
redovisning göras. Redovisningen bör omfatta vilken klimatnytta ett projekt ger, 
möjligheter till lokala arbetstillfällen samt vilka andra möjligheter till lokala 
stödinsatser som en etablering av en vindkraftspark kan ge. 

Riktlinjer 
Vid all utbyggnad av vindkraft i Söderhamns kommun som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt Miljöbalken bör en årlig ersättning utbetalas i nivån 
minst en procent av produktionsvärdet. 
 
För landbaserade samt havsbaserade vindkraftsanläggningar bör villkoren för 
bygdemedel avtalas i förhandlingar med exploatören. 
 
Medlen ska disponeras av kommunen och användas för utvecklingsändamål i de 
bygder där vindkraftverken placerats. 
 
Bygdemedel får inte användas för ändamål som är skattefinansierad och de 
offentligas ansvar enligt lag och förordning. 

Beslutsprocess 
Samråd med byarörelser, kommunbygderåd och det för bygden aktiva förenings-
livet eller motsvarande ska alltid äga rum. I större projekt eller om bygdeförening 
saknas representeras bygden av kommunbygderådet eller motsvarande nätverk 
av lokala utvecklingsgrupper. 
 
Ersättningen bör tillfalla kommunen att disponeras och fördelas för 
utvecklingsändamål i de bygder där vindkraftverken placeras. 
 
Behöriga att söka medel är alla fysiska och juridiska personer i kommunen. 
 
Begreppet ”berörd bygd” ska ges en generös tolkning eftersom variationer kan 
finnas beträffande vindkraftsanläggningars belägenhet, utformning och storlek. 
Bygdemedlen fördelas utifrån följande utgångspunkter. 

• Koppling till bygder som påverkats av vindkraftsexploatering. 
• Åtgärdens bidrag till hållbar utveckling 
• Åtgärdens bidrag till landsbygdsutveckling 
• Sysselsättningseffekter  
• En åtgärds betydelse för samverkan inom en bygd. 
• Möjligheten att använda bidraget som del av finansiering vid uppväxling 

mot andra bidragsmedel.  
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