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Remissyttrande - Betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning
(SOU 2021:53), ert dnr M2021/01277
Vindelns kommun har beretts möjlighet att svara på betänkandet ”En rättssäker
vindkraftsprövning”. Nedan följer de synpunkter som Vindelns kommun
lämnar. Dessa synpunkter är utöver de synpunkter som lämnas i samråd mellan
Region Västerbotten och länets kommuner.

Yttrande
Vindelns kommun ser positivt på att kommunerna i ett tidigt skede föreslås ta
ställning i frågan om vindkraft, vilket också omfattar ställningstaganden
gällande mark- och vattenanvändningen. Däremot motsätter sig Vindelns
kommun den förändring som betänkandet får på det kommunala vetot.
Vindelns kommun anser att den kommunala vetorätten ska behållas i sin
nuvarande form. Vindkraftsetableringar är, precis som andra större
etableringar, av stor betydelse för lokalsamhället. Det är därför av största vikt
att kommunen har rätten att fullt ut påverka och ansvara för skeendet i den
egna kommunen.
Lokaliseringsbesked
Förslaget innebär att kommunens svar måste baseras på de inriktningar som
finns i gällande översiktsplan. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och av
strategisk karaktär. Därav bör planen vara mer ett underlag för en
vindkraftsaktör att använda sig av i sin tidiga dialog med kommunen. Förslaget
ställer högre krav på en mer utförlig översiktsplan då lokaliseringsbeslutet strikt
måste vara baserad på de riktlinjer som finns i översiktsplanen. Dessa
utredningar går utöver vad som normalt hanteras inom ramen för
översiktsplaneringen och är mycket resurskrävande varför ekonomiskt stöd som
föreslås är nödvändigt, särskilt i en landsbygdskommun med relativt litet
skatteunderlag och stor geografisk yta.
Utredningens förslag om att ett positivt lokaliseringsbesked kan ske om
området är utpekat i översiktsplanen, innebär enligt utredningen att utpekade
områden är väl utredda och speglar kommunens vilja till utbyggnad av
vindkraft. Detta kommer enligt Vindelns kommun att innebära oönskade
konsekvenser som t ex att kommuner istället väljer att ta bort nuvarande
utpekade områden för vindkraftsetableringar, då dessa utpekanden inte har
tillräckliga konsekvensanalyser för vad en etablering skulle kunna innebära för
kommunens utvecklingsmöjligheter på sikt. Det innebär enligt Vindelns
kommun att kommuner i princip kommer vara helt fria att meddela positivt
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eller negativt lokaliseringsbesked.
Tidsfrist för kommunens besked
Vindelns kommun anser också att kravet på att avge ett lokaliseringsbeslut bör
förlängas då enbart den politiska hanteringen av förslag till beslut bedöms ta
minst tre månader. I vår kommun fattar kommunfullmäktige beslut om
tillstyrkan vilket, beroende på när handlingarna inkommer, ofta innebär att
sammanträdesplanen inte medger så kort handläggningstid.
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