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KS 2021-000189

Kommunstyrelsen

Samrådsyttrande för SOU en rättssäker
vindkraftsprövning 2021:53, Krokoms kommun
Syfte och innehåll
Kommuner måste i dag tillstyrka för att tillstånd ska kunna ges till en
vindkraftsanläggning miljöbalken 16 kap. 4 §.
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.
De samrådshandlingar om inkommit till kommunen nås via länk:
https://www.regeringen.se/49e6a7/contentassets/8b16a30f6de3468ab6fa640ebb238
51f/en-rattssaker-vindkraftsprovning-sou-202153

Synpunkter Krokoms kommun
Sammantaget ger utredningen fortsatt möjlighet för Krokoms kommun att bidra till
Sveriges miljöambition om 100 % förnyelsebar elproduktion till år 2040, samtidigt
som kommunen även 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.
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Utredningen föreslår en särskild lag som förtydligar processen gällande
lokaliseringsbesked för tillståndspliktig vindkraft. Det innebär att ett
lokaliseringsbesked kan vara positivt (tillstyrkan) eller negativt (avstyrkan) och ska
beslutas, samt motiveras, av kommunen inom sex månader från det att projektören
eller någon annan som utreder en vindkraftsetablering begärt det. Då Krokoms
kommun har begränsad erfarenhet av vindkraftsetableringar så finns en stor oro
gällande möjligheten att ge lokaliseringsbesked inom sex månader vilket är
förhållandevis kort handläggningstid. Krokoms kommun anser att
handläggningstiden ska förlängas till ett år.
Enligt utredningen ska kommunens lokaliseringsbesked gälla i fem år från att det
meddelats och då ska ansökan om etablering inkommit inom denna tidsram.
Krokoms kommun ställer sig positiva till detta 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
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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. Krokoms
kommun anser att det är mycket viktigt att kommunen får bedöma placeringen på
vindkraftsverken och att det är bra att översiktsplanen ska vara styrande i detta fall
med etableringar av vindkraftsverk. Detta förutsätter dock 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. Enligt
utredningen ska lagen träda i kraft den 1 januari 2023. Krokoms kommun anser att
införandet ska skjutas fram.
Utredningen lyfter även frågan om att ekonomisk kompensation till kommunerna
ska utredas och Krokoms kommun delar den uppfattningen. Ekonomisk
kompensation till kommunerna är en viktig fråga som kan påverka den lokala
förankringen för ett vindkraftsprojekt. Oavsett nytt lagförslag eller inte behöver
ersättning och ersättningsnivåer till bygder/kommuner utvecklas och formaliseras.
Krokoms kommun är en samisk förvaltnings kommun. Krokoms kommun anser att
renskötseln är en förutsättning för den samiska kulturen och riksintresseskyddet för
rennäringen.
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