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Betänkandet SOU 2021:53 En rättssäker vindkraftsprövning
Sammanfattning
Vara kommun ser positivt på förslaget till ändring i miljöbalken samt förtydligande genom ny
lag om lokaliseringsbesked, men anser att frågan om ekonomisk ersättning inte är tillräckligt
utredd.
Yttrande
Kommunalt självstyre och lokaliseringsbesked
Den föreslagna ändringen innebär en liten inskränkning i det kommunala självstyret. Med det
sagt är lokaliseringsbeskedet, så som förslaget är utformat, ett bra alternativ jämfört med att
avskaffa den kommunala tillstyrkan utan att införa någon annan modell. En förutsägbar och
uppstyrd process är positivt, likaså utökad rättssäkerhet. En handledning om hur
lokaliseringsbeskedet ska utformas och vad det ska innehålla vore önskvärt om förslaget införs.
Översiktsplan
Förslaget innebär att kommunens översiktsplan i princip blir bindande om den innehåller
utpekade vindkraftsområden. Utredningen hänvisar till att översiktsplanen redan är styrande för
detaljplan, men att behöva genomföra en detaljplan med utökat förfarande är inte jämförbart med
att vara bunden till att lämna positivt lokaliseringsbesked.
En potentiell risk med detta är att kommuner låter bli att peka ut vindraftsområden i sina
översiktsplaner. Det kan få negativ inverkan på vindkraftsutbyggnaden då det blir mindre tydligt
för projektörer var kommunen skulle kunna ställa sig positiv till en etablering.
En fundering kring grannkommuners rättigheter när det gäller etableringar nära kommungräns;
om en kommun meddelar positivt lokaliseringsbesked utifrån ett utpekat område för vindkraft i
översiktsplanen, och en berörd grannkommun har motsatt sig utpekandet och detta framgår av
granskningsutlåtandet – kommer länsstyrelsen ta hänsyn till detta i sin tillståndsprocess?
Planeringsstöd
Oavsett om förslaget om lokaliseringsbesked införs eller inte, kan ett planeringsstöd kopplat till
vindkraftsutbyggnad fortfarande öka små kommuners möjlighet att planera för vindkraft.
Precis som utredningen framhåller måste stödet vara enkelt att söka och rapportera.
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Ekonomisk ersättning
Vara kommun bedömer att det finns risker med att införa en ytterligare skatt eller obligatorisk
ersättning som inte tidigare funnits. Det är inte tillräckligt utrett vilken effekt en sådan ersättning
skulle få. Kommunen är tveksam till att en sådan skatt i någon nämnvärd utsträckning skulle
påverka en negativ lokal opinion.
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