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Remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft
Miljö- och energidepartementets remiss i ärende M2017/01633/Ee
Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen i Stockholms län tillstyrker inte det redovisade förslaget att endast
upphäva 16 kap. 4 § miljöbalken. Länsstyrelsens förordar istället det som
benämns som åtgärd 3, ändra MB 16:4 till att kräva aktivitet för avstyrkan istället
för som idag aktivitet för tillstyrkan, och alternativt åtgärd 5, tidig tillstyrkan, i
rapportens kapitel 6. Nedan följer en närmare motivering till Länsstyrelsens ställningstagande.
I avsaknad av en reglering i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, om uppförande av tillståndspliktiga vindkraftverk anser Länsstyrelsen att det finns ett
fortsatt behov av ett kommunalt veto vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.
En vinkraftslokalisering har en sådan påverkan på landskapsbild och en sådan
omgivningspåverkan att åtgärden normalt borde vara föremål för kommunal planläggning och bygglovsprövning enligt PBL. I avsaknad av denna reglering är det
Länsstyrelsens erfarenhet att kommunernas översiktsplaner sällan ger någon avgörande ledning för bedömning av ett områdes lämplighet för en vindkraftsetablering i ett tillståndsärende. Kommunerna har visserligen möjlighet att såsom
part i en prövning framföra invändningar beträffande den föreslagna lokaliseringens lämplighet. Länsstyrelsen anser dock inte att partsrollen tillgodoser att vindkraftslokaliseringar får den kommunala bedömning som motsvarar en plan- eller
bygglovsbedömning.
Utöver det av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets förordade alternativet redovisas i den remitterade rapporten också ett antal andra förslag till åtgärder. Länsstyrelsen bedömer att de som benämns som åtgärd 3 och åtgärd 5 i
rapportens kapitel 6 bör medföra en snabbare tillståndsprocess samtidigt som
också kommunernas behov enligt ovan tillgodoses. Länsstyrelsen anser att ett
sådant tillstyrkande enligt alternativen 3 eller 5 endast ska avse frågan om en
lokalisering är lämplig för vindkraftsverksamhet av viss omfattning. Härigenom
fordras också endast ett begränsat underlag för kommunens ställningstagande.
Frågan kan därför väckas tidigt i en anläggningsprocess vilket bör vara en stor
fördel för exploatörer.
Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av vikarierande landshövding Åsa Ryding. I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit
miljödirektör Göran Åström, samhällsbyggnadsdirektör Patrik Åhnberg och tf.
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förvaltningsdirektör Barbro Rohdin samt länsassessor Åke Drevenius, föredragande.

