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Yttrande över redovisning av regeringsuppdrag
”Kommunal tillstyrkan av vindkraft” (M201701633)
Redogörelse för ärendet
Naturvårdsverket och Energimyndigheten har redovisat resultatet av
regeringsuppdraget ”Kommunal tillstyrkan av vindkraft”. Redovisningen innehåller
förslag på åtgärder, inklusive författningsförslag, som syftar till att underlätta
tillståndsprocessen för vindkraftsetableringar med avseende på bestämmelsen om
kommunal tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken.
Länsstyrelsen i Kalmar län har av Miljö- och energidepartementet anmodats att yttra
sig över redovisningen.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län yttrar sig i rubricerat ärende enligt nedan.
Kommentar till utredningens slutsats om att avskaffa 16 kap. 4 § miljöbalken
Länsstyrelsen instämmer i utredningens slutsats att ett upphävande av bestämmelsen
är den mest lämpliga åtgärden.
Länsstyrelsen bedömer att den största fördelen med förslaget är att samtliga
ställningstaganden i tillståndsprövningen måste ske på saklig grund. Bestämmelsen
har hittills möjliggjort att avstyrkanden som med nödvändighet leder till
avslagsbeslut kan fattas utan att några skäl behöver redovisas. Rättssäkerheten torde
alltså öka om förslaget realiseras i lagstiftning. Förslaget bedöms även kunna bidra
till att höja kvaliteten på kommunernas yttranden i sak i prövningsärenden.
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Det som föreslås leder sannolikt även till att kommunerna behöver göra en mer
ambitiös översiktsplanering med avseende på vindkraft, något som även konstateras i
rapporten. Detta är positivt, då det skulle tydliggöra kommunernas avsikter
beträffande vindkraft i allmänhet och förbättra planeringsförutsättningarna för
projektörer i synnerhet. Samtidigt leder en förbättrad översiktsplanering till en ökad
demokratisk förankring, vilket bl.a. har potential att förekomma problem med
konflikter kring vindkraftsetableringar. Översiktsplaneringens betydelse för
vindkraftsutbyggnaden är också något som betonades i den av riksdagen bifallna
vindkraftspropositionen. Även i rättspraxis för lokaliseringsbedömningen i
tillståndsprövningar har bedömningar och ställningstaganden i översiktsplaneringen
visat sig vara av vikt. Med en bättre översiktsplanering ökar med andra ord
prövningsmyndighetens möjligheter att göra goda lokaliseringsbedömningar.
I övrigt vill Länsstyrelsen framhålla att förslaget kommer att underlätta
tillståndsprocessen för vindkraftsärenden med avseende på handläggningstid för
enskilda ärenden, eftersom beslut gällande kommunal tillstyrkan enligt 16:4 MB i
flera fall har dragit ut på tiden i samband med ett nära förestående val.

Beslut om detta yttrande har fattats av Åsa Axheden, chef för Miljöenheten.
Föredragande har varit miljöskyddshandläggare Peter Pallin.

Detta beslut har undertecknats digitalt. Handlingen är fastställd i Länsstyrelsens
elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

