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Yttrande över kommunal tillstyrkan av vindkraft
Sammanfattning


Vindkraftsutbyggnaden är viktig för att uppnå målet om ett 100 procent
förnybart elsystem, samtidigt behöver även vindkraftsutbyggnaden
vara hållbar och vid miljöprövning måste hänsyn tas till naturskydd
och höga naturvärden.



Naturskyddsföreningen föreslår att nuvarande paragraf om tillstyrkan
upphävs och ersätts av en förbättrad bestämmelse om tidig kommunal
tillstyrkan i de fall det aktuella området är ett skyddat naturområde
eller av riksintresse för obruten kust respektive obrutet fjäll.

Specifika synpunkter
För Naturskyddsföreningen är vindkraft en av flera energikällor som kommer
att vara en del av framtidens förnybara energisystem. Samtidigt är det för oss
självklart att vindkraftverk inte ska byggas i områden där höga naturvärden
riskerar att gå förlorade. Det är därför viktigt med vindkraft på rätt plats.
Den kommunala tillstyrkan som infördes 2009, för att bevara kommunens
inflytande när dubbelprövningen togs bort, har enligt Naturvårdsverket och
Energimyndighetens underlag lett till ett antal problem. Till och med själva
syftet med att ta bort dubbelprövningen, att förenkla tillståndsprocessen,
verkar i vissa fall ha gått förlorad då kommunens hantering tar lika lång tid.
Därtill är den kommunala tillstyrkan otydlig kring på vilka grunder beslutet
fattas samt rättsosäker då det inte går att överklaga beslutet.
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I remissen föreslår de båda myndigheterna att upphäva den paragraf som idag
säger att kommunen behöver ge sin tillstyrkan innan tillstånd kan ges, med ett
minskat inflytande för kommunerna som resultat. Naturskyddsföreningen
ställer sig positiv till att vissa av de påtalade problemen åtgärdas, men förordar
att en annan möjlig lösning väljs så att kommunen fortsatt har ett starkt
inflytande ur ett naturskyddsperspektiv.
Naturskyddsföreningen föreslår att den nuvarande paragrafen upphävs och
ersätts med en ny bestämmelse i miljöbalkens 22 kapitel enligt förslaget om
tidig tillstyrkan i underlaget (kap 6.1.4 åtgärd 4). Bestämmelsen skulle ange att
en ansökan om tillstånd till en anläggning för vindkraft ska innehålla en
kommunal tillstyrkan om ansökan avser något av följande områden (de
föreslagna områdena är samma som undantagits i riksintresse för vindbruk):






Riksintresse obruten kust
Riksintresse obrutet fjäll
Natura 2000-områden
Nationalparker
Natur- och kulturreservat

En tidig tillstyrkan bör även innehålla bestämmelser som rättar till flera av
problemen när det gäller nuvarande tillstyrkan, bland annat att det krävs en
motivering, svar inom en viss tidsfrist och att tidsbrist inte kan vara motiv för
en avstyrkan. Därtill bör kommunens ställning i remissförfarandet stärkas
enligt förslaget i kap 6.1.4 för samtliga tillståndsansökningar.
En tidig tillstyrkan ska enligt underlaget göra att kommunens möjlighet att
påverka de delar som rör användningen av mark och vatten förstärks och
förtydligas. Att den kommunala tillstyrkan kommer i ett tidigt skede skulle öka
förutsebarheten både för prövningsmyndighet och verksamhetsutövare. Med
Naturskyddsföreningens förslag om att tillstyrkan enbart gäller skyddade
naturområden förbättras förutsättningarna ytterligare för etableringar utanför
skyddade områden samtidigt som skyddad natur värnas.

Detta remissvar har utarbetats av Johanna Lakso sakkunnig energi och Isak
Isaksson sakkunnig naturvård, med hjälp av Oscar Alarik chef för klimat och
juridik och Jan Terstad chef för skog och naturvård på Naturskyddsföreningen.
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