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Dnr 2021-00064

§ 109 Yttrande gällande remiss (SOU
2021:53) En rättssäker vindkraftsprövning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget
och skicka det till Miljödepartementet.

Ärende
Miljödepartementet har i missiv 2021-07-13 inbjudit kommunen att senast
2021-11-05 inkomma med yttrande i rubricerat ärende. Regeringen har
2021-10-14 tillsatt en utredning med uppdraget att undersöka
förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i Miljöbalken 16:4 om
kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar. I uppdraget har också legat
att undersöka alternativa förslag i det fall bestämmelsen inte kan tas bort.
Syftet är att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker
och förutsägbar.
Utredningens förslag innebär att det kommunala vetot när det gäller
vindkraftsetablering bibehålles. En tidsfrist på totalt 6 månader införs för
kommunens beredning och svar på inkommen förfrågan. Kommunens
beslut begränsas till att avse endast mark- och vattenanvändning och
föreslås bli bindande i 5 år. Kommunen ska som huvudregel alltid meddela
positivt lokaliseringsbesked om placeringen är förenlig med
Översiktsplanens (ÖP) markanvändning.
En tydlig skillnad mellan kommunens och tillståndsmyndighetens
bedömningar i förslaget är att kommunen avgör var det är lämpligt med
vindkraft. Tillståndsmyndighetens prövning avser huruvida tillstånd kan
lämnas med hänsyn till exempelvis naturmiljöintressen. Lagen förslås träda i
kraft 2023-01-01.
VGS har i yttrande 2021-09-08 ställt sig tveksam till att bibehålla det
kommunala vetot med hänvisning till att vindkraftsbranschen särbehandlas.
När det gäller föreslagna ändringar för att snabba på handläggningstiderna
och lokaliseringsbeslutets längd, ställer sig VGS bakom förslagets
utformning.
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För Hofors kommuns del är det angeläget att det kommunala vetot
bibehålles intakt. Vindkraftsetableringar är, precis som andra större
etableringar som påverkar miljön inom den geografiska kommunen, av stor
betydelse för lokalsamhället. Det synes naturligt att kommunen ska ha
rätten att påverka skeendet i den egna kommunen. Ambitionen att ge
etableringsprocessen en tydligare struktur och ange tydliga tidsatta
beslutsgångar är positivt och kan tillstyrkas. Däremot anser kommunen att
tidpunkten för ikraftträdandet är illa vald för Hofors del eftersom arbetet
med ÖP pågår och riskerar att inte vara slutfört till årsskiftet 22/23.
Föreslagen huvudregel, att kommunen alltid ska lämna positivt besked när
planerad anläggning är förenlig med i ÖP angiven markanvändning, ställer
sig kommunen tveksam till. På det sättet blir ÖP mer bindande än
vägledande. Enligt PBL ges inte ÖP en sådan status. I händelse av stora
förändringar skulle det kunna vara motiverat att kommunen ges
möjligheter till anpassningar till de nya omständigheterna utan att invänta
en revidering av ÖP.

Beslutsunderlag
KSAU 2021-10-05 § 91
Tjänsteskrivelse 2021-10-07
Yttrande från VGS 2021-09-08
Missiv och remiss, Regeringskansliet 2021-07-13

Beslutsförslag under mötet
Daniel Johansson (S) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att anta
yttrandet som sitt eget och skicka det till Miljödepartementet.

Skickas till
Miljödepartementet
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Akten
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