En informationsportal om
vindkraft och tillstånd

En interaktiv karttjänst för
vindkraft

Förbättringar i nya
Vindbrukskollen

På Vindlov.se finns förutom information om tillståndsfrågor om vindkraft,
en karttjänst (Vindbrukskollen) som är
öppen för alla och en rättsfallslista med
kommentarer till domar om vindkraft.

Vindbrukskollen tillhandahåller kartlager för planerad och befintlig vindkraft,
beräknade årsmedelvindar, skyddade
områden samt riksintressen för att bidra
till en bra etablering av vindkraft och för
att ge en nationell översikt över vindkraften i Sverige.

Nya Vindbrukskollen byggs med ett nytt
användargränssnitt och kan användas
i de vanligaste webbläsarna och på
surfplattor. De publika funktionerna kan
även användas av mobila enheter.

Vindlov.se vill bidra till att förenkla och
tydliggöra tillståndsprocessen samt höja
kunskap och kompetens kopplad till
tillståndsprocessen.
Informationsportalen Vindlov.se har
möjliggjorts genom samverkan mellan
många myndigheter och erbjuder en
unik sammanställning av myndighetsinformation och vägledning avseende tillståndsfrågor och etablering av vindkraft.

Alla kan använda Vindbrukskollen för att
se och hämta information, medan
verksamhetsutövare kan hitta bra platser
för etablering med få motstående intressen för att sedan illustrera och uppdatera informationen för myndigheter och
allmänheten.
Myndigheter kan via Vindbrukskollen få
bättre beslutsunderlag och uppdatera
beslut. Vindbrukskollen kvallitetssäkras
av ett kansli.

Du hittar Vindbrukskollen
på www.vindlov.se. Det finns också
samlad information om vindkraftsetablering från svenska myndigheter.

Förutom ett nytt användargränssnitt har
flera förbättringar gjorts: Flera bakgrundskartor, en ny status för att visa
överklagade verk, bättre möjligheter
att se uppdateringsdatum samt en ny
sökfunktion och möjlighet att exportera
information om samtliga verk.
Vi arbetar även med flera andra förbättringar som kommer att göra
Vindbrukskollen än mer användarbar.
Nyheter om detta kommer publiceras på
vindlov.se tillsammans med instruktioner och manualer för det nya systemet.

Första versionen av nya
Vindbrukskollen
lanseras under november 2018

Vindbrukskollen är ett samarbete
mellan Sveriges länsstyrelser och
Energimyndigheten.

Har du frågor? Kontakta oss!
vindlov@energimyndigheten.se
www.vindlov.se
vindbrukskollen@lansstyrelsen.se
010-22 44 300
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