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Piteå kommun lämnar följande kommentarer till remissen:
Sammantaget ger utredningen fortsatt möjlighet för Piteå kommun att bidraga till Sveriges miljöambition om 100 % förnyelsebar elproduktion till år 2040, samtidigt som kommunen kan ta ansvar för både
mark- och vattenanvändningen inom kommunen. Förslagen i utredningen ger även framöver starkt
kommunalt inflytande över vindkraftsplaneringen vilket är mycket viktigt för kommunen.
Kommuner måste i dag tillstyrka för att tillstånd ska kunna ges till en vindkraftsanläggning.
Till skillnad från i dag ska kommunen enligt utredningen ge tidigt besked i processen och omfattningen av kommunens beslut ska begränsas till att enbart avse mark- och vattenanvändningen.
Utredningen föreslår en särskild lag för lokaliseringsbesked för tillståndspliktig vindkraft. Ett lokaliseringsbesked kan vara positivt (tillstyrkan) eller negativt (avstyrkan) och ska beslutas av kommunen
inom sex månader från det att projektören eller någon annan som utreder en vindkraftsetablering begärt det. Kommunen måste motivera sitt beslut. Piteå kommun har erfarenhet av vindkraftsetableringar
och kommer att klara den förhållandevis korta handläggningstiden att ge lokaliseringsbesked inom sex
månader.
Enligt utredningen ska kommunens lokaliseringsbesked gälla i fem år från att det meddelades, om inte
ansökan om tillstånd lämnats in innan dess. Att lokaliseringsbeskedet gäller i fem år anser Piteå kommun vara bra då det innebär att en plats inte kan tas i anspråk längre tid än så om en etablering inte
kommer att genomföras.
Enligt utredningen ska kommunen som huvudregel alltid meddela positiva lokaliseringsbesked om den
anläggning som planeras är förenlig med den markanvändning som anges i kommunens översiktsplan.
Kommunen ska enligt utredningen bedöma höjden på de planerade vindkraftverken, i första hand med
utgångspunkt i översiktsplanen och eventuella begränsningar i planen. Utredningen anger även att om
arbete med en ny översiktsplan påbörjats kan den nya planen i vissa fall vara avgörande vid beslut om
lokaliseringsbesked. Piteå kommun anser att det är mycket viktigt att kommunen får bedöma höjden
på vindkraftsverken och att det är bra att översiktsplanen ska vara styrande i detta fallet med etableringar av vindkraftsverk men det förutsätter att kommunen erbjuds planeringsstöd ekonomiskt samt får
en tydlig vägledning från staten för att kunna ta fram en ny vindbruksplan som kan anpassas till de nya
förutsättningarna.
Utredningen lyfter även frågan om att ekonomisk kompensation till kommunerna ska utredas och Piteå
kommun delar den uppfattningen. Ekonomisk kompensation till kommunen är en viktig fråga som kan
påverka den lokala förankringen för ett vindkraftsprojekt.
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