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Statsrådet och chefen för
Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över redovisning av regeringsuppdrag beträffande
kommunal tillstyrkan av vindkraft
Ert dnr M201701633/Ee
Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår att det ”kommunala vetot” i 16 kap. 4
§ miljöbalken (MB) ska tas bort. Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen anser att det är motiverat att förenkla tillståndsprocessen för
vindkraftsetableringar. Ett borttagande av bestämmelsen i 16 kap. 4 § MB skulle
innebära att tillståndsprocessen blir rättssäkrare och mer förutsägbar.
Ett borttagande av bestämmelsen i fråga är enligt länsstyrelsens mening den enskilda
åtgärd som i störst utsträckning kan bidra till en mer förutsägbar och rättssäker
tillståndsprocess för vindkraftsetableringar.
Länsstyrelsen bedömer att kommunerna även fortsättningsvis genom den kommunala
översiktsplaneringen ges möjlighet att utöva ett stort inflytande beträffande de slutliga
lokaliseringarna av vindkraftsanläggningar. Befintlig rättspraxis visar att väl
genomarbetade översiktsplaner väger tungt vid lokaliseringsprövning av
vindkraftsanläggningar. En förutsättning för detta är dock att översiktsplanerna är
tydliga och väl genomarbetade.
En kommunal översiktsplan är inte juridiskt bindande. Detta kan innebära att en
kommuns inflytande över markanvändningen kringskärs om tillståndsgivande
myndighet och överprövande domstolar bedömer att översiktsplanen i fråga inte är
tillräckligt tydlig och genomarbetad. Ett problem i sammanhanget är att många
kommuner i Sverige inte har tillräckliga resurser att proaktivt verka för förnyelse eller
revidering av befintliga översiktsplaner.
Det är ur demokratisk synpunkt därför viktigt att lokalsamhället, i detta fall
kommunerna, ges tillräckliga resurser att ta fram tydliga och väl genomarbetade
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tematiska tillägg beträffande vindkraft till översiktsplanen samt att revidera dessa
regelbundet.
Den demokratiska förankringen på kommunal nivå och medborgarnas tilltro till
prövningssystemet torde tjäna på att samtliga kommuner ges faktiska förutsättningar att
ta fram tematiska tillägg samt revidera dessa regelbundet.
De som har deltagit i beslutet om detta yttrande
I detta ärende har landshövding Sven-Erik Österberg beslutat och miljöingenjör
Kenneth Fors har varit föredragande. I ärendet har även planhandläggare Thomas
Steinwall, enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö, deltagit.
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