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Remissvar över betänkandet En rättssäker
vindkraftsprövning (SOU 2021:53)
Sammanfattning
Uppvidinge kommun är positiva till förslaget och vill särskilt betona vikten
att vetot fortsatt ligger kvar hos kommunen. Uppvidinge kommun vill
också betona vikten av att lagförslaget inte träder i kraft före
översiktsplaner aktualiseras utifrån de nya förutsättningarna eller att de
regleras i övergångsbestämmelsen.
Kommunernas inflytande över lokaliseringen av vindkraftUppvidinge
kommun anser att kommunens inflytande avseende om vindkraft kan
byggas i kommunen, var den förläggs samt hur den kan utformas bibehålls
genom förslaget om lokaliseringsbesked. Uppvidinge kommun ser positivt
på att övriga tillståndsmässiga faktorer bedöms av tillståndsmyndigheten
först efter att ett positivt lokalieringsbesked har lämnats av kommunen i
fråga. Att kommunen genom ett lokaliseringsbesked fattar ett aktivt beslut
i varje enskilt fall, tidigt i processen, innebär en större tydlighet för samtliga
parter.

Förutsebarheten stärks genom översiktsplanens betydelse
Att låta kommunen själv peka ut områden som kan vara lämpliga för
vindkraftsetableringar i översiktsplanen ser Uppvidinge kommun som ett
positivt förslag. Detta ökar förutsebarheten för berörda parter och
underlättar processen vid lokaliseringsbeslut.

Planeringsstöd till kommunerna
Arbetet med att ta fram/revidera/omarbeta en översiktsplan är dock i
många fall en tidsomfattande och dyr process. Uppvidinge kommun anser
att ett statligt stöd skulle öka möjligheterna, framför allt för de små
kommunerna som ofta har mindre resurser till detta arbete, att inom en
rimlig tid uppdatera sina översiktsplaner.
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Uppvidinge kommun tillstyrker utredningens förslag om att införa ett
planeringsstöd. Vi vill särskilt poängtera att detta stöd ska vara enkelt att
söka och inte kräva allt för rigorös administration eller redovisning.

Ekonomisk ersättning
Uppvidinge kommun tillstyrker utredningens förslag om att ett system för
ekonomisk ersättning/kompensation bör utarbetas oavsett framtida
regelverk för vindkraftsutbyggnad. En ekonomisk ersättning kan bli ett
viktigt incitament för både kommunen och dess invånare när det kommer
till att se nyttan av vindkraften mer än en eventuell olägenhet. Det är också
i mångt och mycket en demokratifråga med tanke på att en del av landets
kommuner med stora vindkraftsparker producerar energi till betydligt fler
medborgare än den egna kommunens invånare.
Hur den ekonomiska ersättningen ska utformas lämnar vi utan eget
förslag. Viktigt är dock, som också påpekas i utredningen, att ersättningen
kommer lokalsamhället till del, på så vis kan den vara en god bidragande
faktor till en än mer positiv opinion för vindkraft.

Detta ärende har handlagts av planerare på kommunkansliet och beslutats
av kommunstyrelsens arbetsutskott i Uppvidinge kommun.
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