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Svar på remiss - En rättssäker
vindkraftsprövning (SOU 2021:53)
Eskilstuna kommun var en av de kommuner som medverkade och intervjuades i
utredningen. Kommunen ser positivt kring att frågan blir mer av nationell karaktär för
att få till den nödvändiga omställningen till förnybara energikällor. Prövningen av
vindkraft ska vara rättssäker och förutsägbar för aktörer som berörs, såväl investerare
som kommuninvånare.
Utredningen presenterar förlag till flera ändringar i prövningsprocessen som syftar till
en tydligare och mer förutsägbar handläggning . Det är önskvärt och generellt positivt.
Utredningen presenterar ett förlag med fortsatt kommunalt inflytande i
vindkraftsfrågan. Det bör påverka acceptansen för vindkraft och stärker den
demokratiska principen för planeringen av mark- och vattenanvändningen.
Utredningens förslag om lokaliseringsbesked förtydligar rollen för kommuner och
vindkraftsprojektörer. Den föreslagna ordningen med lokaliseringsbesked som är
tidsbegränsade och möjliga att överklaga i en process som liknar hanteringen av en
detaljplan är ett bra förslag. Det bör stärka en rättssäker och mer förutsägbar hantering
av ärenden. Förslaget om att beslut om lokaliseringsbesked ska vara motiverat är bra.
Det bör gynna prövningsprocessen och ge alla parter en ökad tydlighet. Prövningen
och process kring vindkraftsetablering kan sträcka sig över kommunens mandatperiod
och det är därför positivt att lokaliseringsbesked blir tidsbegränsade till fem år.
Förslaget med lokaliseringsprövning ställer nya krav på översiktsplaneringen och bör
föregås av ny vägledning till kommuner från berörda myndigheter. Det kan vara en
utmaning kopplat till översiktsplanens roll då kommuner valt att peka på områden
möjliga för prövning som inte är att likställas med lämpliga områden för vindkraft.
Om lämpliga områden ska pekas ut krävs en djupare analys som exploatören tidigare
har fått ta fram och bekosta. Boverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten bör
ges uppdrag att stödja kommuner i det arbetet. Förslaget med planeringsstöd för
kommuner att ta fram vindbruksplaner är därför bra. Kommuner av olika storlek kan
ha varierande resurser för att utreda frågor kring vindkraft.
Utredningens förslag om ersättningsprinciper, som egentligen låg utanför utredningens
uppdrag, vid vindkraftsetablering ses som positivt. Ett nationellt system för en
likvärdig ersättning till kommuner och lokalsamhällen bör underlätta och öka
acceptansen för vindkraft. Ersättningen bör inte vara beroende av hur framgångsrik
enskilda aktörer är att förhandla om det.
Postadress

Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Besöksadress

Stadshuset
Webbplats

Eskilstuna.se

Telefon, växel

016-710 10 00

Mobiltelefon

072-977 72 27

E-post

oskar.forsum@eskilstuna

Eskilstuna kommun

2021-10-07

KSKF/2021:234

2 (2)

Ett starkt kommunalt självstyre i vindkraftsfrågan gör att vi har en fungerande lokal
demokrati. Medborgarna har nära till besluten och möjlighet att påverka och utkräva
ansvar. Om det kommunala självstyret minskar finns risk att medborgarna kan
uppleva att besluten kopplat till vindkraft fattas långt ifrån de som berörs, vilket
riskerar att påverka inställningen till vindkraft negativt.
Sammantaget föreslår utredningen ett antal förändringar som kommunen ställer sig
positivt till.
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