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Betänkandet SOU 2021:53 ”En rättssäker vindkraftsprövning”

Beskrivning av ärendet
Kommuner måste i dag tillstyrka ett förslag för att tillstånd ska kunna ges till
en vindkraftsanläggning. Med anledning av den kritik som riktats mot såväl
den kommunala tillstyrkan som mot tidigare förslag om att avskaffa systemet
helt och hållet tillsatte regeringen den 14 oktober 2020 en särskild utredare
med uppdrag att ta fram förslag som stärker rättssäkerheten och ökar förutsebarheten och effektiviteten i prövningen av vindkraftsanläggningar. Utredningen fokuserar på hur gällande lagstiftning, Miljöbalken kapitel 16 §4, kan
ersättas utan att minska kommunernas inflytande över mark- och vattenanvändning.
Gävle kommun har, såsom remissinstans, bjudits in och bidragit med synpunkter i arbetet med utredningen för en rättssäker vindkraftsprövning den 11
februari 2021.
Utredningen är nu överlämnad.
Miljödepartementet ger kommunen möjlighet att yttra sig över det färdigställda betänkandet.

Yttrande
Gävle kommun ser positivt på att åtgärder är föreslagna för en rättssäker hantering av tillståndsprövning för vindkraftsanläggningar. Kommunens inflytande är viktig i frågor som rör planering av mark- och vattenanvändning.
Därför ser Gävle kommun positivt på förslagen i betänkandet SOU 2021:53.
Att kommunen fortsatt har stort inflytande i frågan om lokalisering av vindkraftverk och till viss del även utformningen. Samt att kommunens ställningstagande i det tidiga skedet blir en förutsättning för prövning av tillståndspliktig
vindkraft.
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Kommunen möter förslagets innehåll avseende översiktsplanens roll såsom
stöd för kommunens lokaliseringsbesked, positivt. Det ger möjlighet för kommunen att i översiktsplanen också tydliggöra sin inställning till höjd och antal
vindkraftverk i utpekade områden. På så vis också att kommunen kan välja att
inte tydliggöra sin inställning i översiktsplanen och då behandla varje enskilt
ärende för sig. Förslaget ger sökande aktörer en tidig bild av kommunens inriktning i sak vilket är en service för dessa företag.

Beslutsunderlag
Betänkande ”En rättssäker vindkraftsprövning. SOU 2021:53.
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