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Kommunstyrelsen
Datum
Tid
Plats
Närvarande
Justerare
Justeringens plats och tid
Justerade paragrafer

2017-11-21
08:15 - 09:45
Kommunhuset, Stollen
Se sidan 2
Daniel Johansson
Kommunkontoret, 2017-11-24
128-142

Sekreterare
Linda Höglin
Ordförande
Linda-Marie Anttila
Justerare
Daniel Johansson

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum
Justerade paragrafer
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen
2017-11-21
128-142
2017-11-24
2017-12-16
Kommunkontoret, Hofors

Underskrift
Linda Höglin, sekreterare
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Ledamöter
Linda-Marie Anttila
Xamuel Gonzalez Westling
Tiina Kauppi
Anne Persson
Hans Backman
Raimo Ojanen
Susanna Wintherhamre
Hans Larsson
Tomas Isaksson

Tjänstgörande ersättare
Alf Persson
Daniel Johansson

Ersättare
Sören Bergqvist
Ioan Paris
Linda Lundberg

Övriga närvarande
Mimmi Abramsson
Linda Höglin
Mats Hägglund

Justerare

Kommentar
(S)
(V)
(S)
(HOP)
(L)
(OPOL)
(V)
(C)
(S)

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(M)
(S)

Ersätter
Ziita Eriksson
Torbjörn Jansson

Kommentar

Kommentar
(V)
(SD)
(V)

Uppdrag/Ansvar
Kommunchef
Kommunsekreterare
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Kommentar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr

2017/159

§ 136/2017
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Remiss, Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets
rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka förslaget om att upphäva 16 kap 4 § Miljöbalken
(kommunala vetorätten).

Beslutsförslag under mötet
Xamuel Gonzalez Westling (V), Hans Larsson (C), Tomas Isaksson (S), Hans Backman (L) och
Anne Persson (HOP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avstyrka förslaget om att
upphäva 16 kap 4 § Miljöbalken (kommunala vetorätten).

Ärende
Statens energimyndighet och Naturvårdsverket har haft i uppdrag av regeringen att följa
upp och analysera hur planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av vindraft har
utvecklats i syfte att föreslå åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen för
vindkraftsetableringar och göra den mer rättssäker än idag. För att nå miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan och målet om ett 100 procent förnybart elsystem år 2040 är det
viktigt att underlätta tillståndsprocessen för utbyggnad av vindkraft.
Statens energimyndighet har tagit fram och analyserat ett tiotal olika alternativa åtgärder
för att underlätta tillståndsprocessen och för att den skall bli mer rättssäker och har
slutligen valt ut två förslag som är möjliga att gå fram med utifrån jämförelser kring
uppställda kriterier. Statens energimyndighet och Naturvårdsverket bedömer att den mest
lämpliga åtgärden för att uppfylla uppdragets mål om att tillståndsprocessen ska
underlättas och bli mer rättssäker är att helt ta bort bestämmelsen om kommunal
tillstyrkan enligt miljöbalken 16 kap 4 §. Förslaget med de redovisade olika alternativ på
åtgärder har skickats ut på remiss till olika instanser, där bland annat ett antal av Sveriges
kommuner fått en inbjudan att lämna yttrande, Hofors kommun är en av dessa kommuner.
Bestämmelse om kommunal tillstyrkan, det så kallade kommunala vetot, infördes i
miljöbalken år 2009 (MB 16 kap 4 §) för att få en snabbare och enklare process från
projektering till genomförande av vindkraftsetablering. För att kommunerna skulle behålla
ett inflytande över användning av mark- och vattenområden, infördes en bestämmelse om
att prövningsmyndigheten får ge tillstånd till en vindkraftsanläggning endast om
kommunen har tillstyrkt det.
Den kommunala tillstyrkan har dock inte fungerat som tänkt. Vindkraftsprojektörer och i
viss mån prövningsmyndigheter har upplevt problematik kopplat till bestämmelsen.
Exempelvis saknas reglerade kriterier för vad kommunen ska grunda sitt beslut på, att
besluten inte kan överklagas i sak och att ett beslut om avstyrkan kan komma sent i
tillståndsprocessen.
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Hofors kommun har att ta ställning till de två alternativen Upphäv MB 16:4 och Tidig
tillstyrkan som i utredningen ansågs möjliga för att uppfylla uppdragets mål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Eva Andersson, 2017-10-25
Kommunal tillstyrkan av vindkraft, Naturvårdsvereket och Energimyndighetens redovisning
av regeringsuppdrag i regleringsbrevet för 2016
KSAU 2017-11-07/ § 140

Expedieras
Akten
Miljö- och energidepartementet

Justerare

Utdragsbestyrkande

