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Remiss om En rättssäker vindkraftsprövning
(SOU 2021:53)
Er beteckning: M2021/01277

Allmänt
Länsstyrelsen bedömer att huvuddelen av de förslag som lämnats av utredningen kan
förväntas bidra till en mer rättssäker vindkraftsprövning. Detta gäller särskilt förslaget
att:
-

det måste finnas en tillstyrkan från kommunen för att en ansökan ska kunna tas
upp till prövning av tillståndsmyndigheten,

-

ett beslut om tillstyrkan inte får ändras i efterhand,

-

ett kommunalt beslut om tillstyrkan är tidsbegränsat.

Länsstyrelsen har nedanstående synpunkter på det som har anförts i utredningen.

Ekonomisk kompensation (avsnitt 7)
Utredningen har anfört att den inte har haft något uttryckligt uppdrag i de direktiv som
har givits att undersöka frågan om ekonomiska kompensation till kommuner och lokalsamhällen. Men att frågan har tagits upp i betänkandet på grund av att många aktörer
som utredningen har haft kontakt med har tagit upp denna fråga.
Länsstyrelsen konstaterar att utredningens förslag beträffande ekonomisk kompensation
för omgivningspåverkan inte bidrar till att påverka de brister i rättssäkerhet som
Regeringen vill åtgärda.
Länsstyrelsen anser att en hållbar modell beträffande ekonomisk kompensation för omgivningspåverkan är en fråga som bör utredas vidare i en särskild utredning. I en sådan
utredning bör det göras en mer allsidig och uttömmande redovisning av konsekvenserna
för övriga markanvändningsintressen och andra näringar. Vidare bör det i en sådan
utredning beaktas att de lokala och regionala förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika
delar av landet.
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Översiktsplaner (avsnitt 8.3)
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande enligt plan- och bygglagen. Översiktsplanen
ska vara ett översiktligt planeringsunderlag avseende användningen av mark- och
vattenområden inom en kommun. Länsstyrelsen anser, mot bakgrund av detta, att det
inte är lämpligt att göra delar av en översiktsplan juridiskt bindande för kommunen.
Det är snarare så att förslaget i denna del kan komma att få motsatt effekt sett till syftet
med utredningen eftersom det inte ligger i översiktsplanens natur att vara ett dokument
som har en sådan detaljeringsgrad att det är juridiskt bindande.
Vidare framgår av utredningen att en kommun är fri att antingen avstyrka eller tillstyrka
en etablering när det inte tydligt framgår av översiktsplanen att etableringen är förenlig
med översiktsplanen. Länsstyrelsen anser att detta kan upplevas vara osäkert ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

Övergångsbestämmelser (avsnitt 8.7)
Länsstyrelsens tolkning av de föreslagna övergångsbestämmelserna är att de nya
reglerna ska gälla för pågående prövningsärenden i de fall
miljökonsekvensbeskrivningen inte har kungjorts.
Det är vanligt förekommande vid tillämpningen av befintligt regelverk att en kommun
tillstyrker en ansökan först efter det att miljökonsekvensbeskrivning har kungjorts.
Enligt de nya bestämmelser som föreslås får en ansökan inte tas upp till prövning om
det saknas ett kommunalt tillstyrkande. Det kan medföra att en moment 22 situation
uppstår.
Länsstyrelsen anser att det bör förtydligas i övergångsbestämmelserna vilket regelverk
som ska gälla för pågående prövningsärenden i de fall miljökonsekvensbeskrivningen
inte har kungjorts och det även saknas ett kommunalt tillstyrkande.

De som medverkat i beslutet
Beslut om detta yttrande har fattats av landshövding Lotta Finstorp med handläggare
Kenneth Fors som föredragande. I ärendet har även Anna-Carin Ohlsson (enheten för
miljöskydd), Gunilla Manbré (naturresurs- och rennäringsenheten), Ida Wanhatalo (enheten för internationalisering och tillväxt), Karin Hansson (rättsenheten), och Thomas
Steinwall (enheten för samhällsplanering och kulturmiljö) medverkat.
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