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Kommunstyrelseförvaltningen
Handläggare:

Nicklas Bremefors

Miljödepartementet

Remissvar över betänkandet En rättssäker
vindkraftsprövning (SOU 2021:53). Ert dnr
M2021/01277
Ärendet
Ljusdals kommun har beretts möjlighet att yttra sig över betänkande En
rättssäker vindkraftsprövning, SOU 2021:53.

Sammanfattning
Ljusdals kommun menar att det kommunala vetot för vindkraftsetableringar
ska vara kvar i nuvarande utsträckning men är i stort sett positiv till förslaget
om lokaliseringsbeslut. Kommunen ska pröva varje ansökan om lokaliseringsbesked för sig. Ett lokaliseringsbesked kan vara positivt eller negativt.
Kommunens översiktsplan ska vara vägledande för beslutet om lokaliseringsbesked. Med hänsyn till den tid det tar att handlägga lokaliseringsbeslutet i den politiska organisationen anser dock kommunen att handläggningstiden bör förlängas från sex till åtta månader.
Det vore ytterst önskvärt att lagförslaget även omfattar ett nationellt system
för ersättning till kommun och lokalsamhälle.
Det handlar ytterst om det kommunala självstyret samt relation mellan stad
och landsbygd och här är kommunen suverän i sin bedömning. Förändringar
i landskapsbilden och närmiljön uppfattas lätt som ett ingrepp i den personliga friheten som är en viktig förutsättning för att människor har valt, och
väljer, att leva och bo på landsbygden och inte minst i vår kommun.

Bakgrund
Regeringen har tillsatt en utredning för att ta fram förslag som stärker
rättssäkerheten och ökar förutsebarheten och effektiviteten vid prövning av
vindkraftsanläggningar. Utredningens förslag innebär bland annat att
kommunerna fortfarande har rätt att säga nej till vindkraftsetableringar men
till skillnad från den tidigare tillstyrkan (vetorätten), där kommunen utan
motivering kan förbjuda eller tillstyrka etableringen, ska nu en ny lag för
lokaliseringsbesked införas.
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Bedömning
Lokaliseringsbesked
I förslaget ska kommunerna tidigt i processen fatta beslut om lokaliseringsbesked. Ljusdals kommun ställer sig positiv till ett kommunalt beslut tidigt i
processen. Däremot är vi negativa till att det kommunala vetot urvattnas och
att kommunens översiktsplan blir juridiskt bindande. Ljusdals kommun anser
att varje ansökan om lokaliseringsbesked skall prövas för sig och att översiktsplanen fortsatt endast ska vara ett vägledande dokument.
Översiktsplanernas betydelse
Plan och bygglagens 3 kapitel tydliggör att kommunen ska bedriva ett
kontinuerligt arbete med översiktsplanen utifrån planeringsstrategin och
kravet utifrån lagstiftningen är att ha en aktuell översiktsplan. Arbetet med
kommunens översiktsplan kräver tid och resurser.
Ekonomiskt stöd i arbetet med översiktsplaner
Arbetet med uppdatering av översiktsplaner är resurskrävande vilket nämns
ovan. Därför är det ekonomiska stöd som föreslås absolut nödvändigt. Detta
särskilt i en glesbygdskommun med relativt litet skatteunderlag och stor
geografisk yta.
Tid för avgivande av lokaliseringsbesked
Utredningens förslag att kommunen ska avge ett lokaliseringsbeslut inom
sex månader bedöms att vara för kort då enbart den politiska hanteringen
bedöms ta tre månader. Det är därför rimligare att detta krav förlängs till åtta
månader.
De som deltagit i beslutet
Föredragande i ärendet har varit kommunjurist Susanne Lidfeldt i samråd
med plan- och byggchef Helena Olovsdotter Haglund samt Niklas Svensson,
miljöinspektör och kommunekolog. Kommunchef Nicklas Bremefors
föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt föreliggande förslag.

Marit Holmstrand
Kommunstyrelsens ordförande

Nicklas Bremefors
Kommunchef
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