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Remissvaî Kommunal tillstyrkan av vindkraft
Bakgrund
Köpings kommun har getts möjlighet aftyttra sig om Energimyndighetens och
Naturvardverkets rapport Kommunol tillstyrkan av vindlcraft Myndigheterna har
av regeringen ffitt i uppdrag att ftilja upp och analysera hur planerings- och
tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft har utvecklats efter att
myndigheternas vägledning om kommunal tillstyrkan togs fram2015.I uppdraget
har även ingått att füreslå åtgärder ftir att underlätta tillståndsprocessen, om
myndigheterna bedömer att det finns behov av sådana. Beståirnmelsen om
kommunal tillstyrkan ftir vindkraft, även kallat det kommunala vetot, finns i
miljöbalken 16 kap:
4$ Tillstånd till anldggningför vindkraftfår endast ges om den kommun där
anldggningen avses att uppföras har tillstyrh det.
Första stycket griller inte om regeringen har tillåtit verksamheten enligt I7 kap.

Utredningens förslag
Energimyndigheten och Naturvårdsverket har efter genomftird utredning beslutat
att rekommendera att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan enligt 16 kap 4 $
miljöbalken tas bort. Detta motiveras av att myndigheterna anser att det finns ett
behov av att underlätta tillståndsprocessen ftir vindkraftsetableringar och göra den
mer rättssäker. Att ta bort bestämmelsen är den åtgard som bäst uppfyller
uppdragets mål om att tillståndsprocessen ska underlättas och bli mer rättssÊiker.

Yttrande
Köpings kommun avstyrker ftirslaget och framhåller att strävan efter att underlätta
tillståndsprocessen inskränker på kommunernas inflytande över sina mark- och
vattenområden och i ftirlängningen även på det kommunala självstyret.
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I rapportens stycke 5.2 listas problem och oklarheter kopplade till kommunal
tillstyrkan. Dåir framgår att dessa problem och oklarheter inte är kvantifierade.
Köpings kommun ställer sig därmed tveksam till de långtgående slutsatser som
dras utifrån underlaget.
En slutsats som återkommer i rapporten åir att nuvarande tillstandsprocess inte ?ir
rättssäker. Köpings kommun kan i ftirslaget inte utläsa någon konkret åtgärd som
utvecklar rättssäkerheten. Föreslagen åtgärd fokuserar endast på att kravet om
kommunal tillstyrkan tas bort.
Tillstandsprocessen ftir vindkraftsetablering ftirenklades 2009 då prövning enligt
plan- och bygglagen togs bort. Syftet med kommunal tillstyrkan enligt
miljöbalken åir att kommunerna ska behålla infl¡andet över sina mark- och
vattenområden. Köpings kommun anser att den ftjrenkling som genomftirdes 2009
är

tillräcklig.
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