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Samhällsutvecklingsförvaltningen
Handläggare:

Mikael Byström

Miljö- och energidepartementet
Dnr: M2017/01633/Ee

Yttrande över remiss från Miljö- och Energidepartementet av Statens Energimyndighets och
Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av
vindkraft

Bakgrund
Energimyndigheten och Naturvårdsverket har haft i uppdrag att följa upp och analysera hur
planering- och tillståndsprocessen vid vindkraftetablering har utvecklats sedan bestämmelsen
med kommunal tillstyrkan infördes 2009. Rekommendationen som framkommer från
redovisningsförfattarna är att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 §
Miljöbalken bör upphävas. Detta motiveras med att upphävande bäst uppfyller uppdragsmålet
om att tillståndsprocessen skall underlättas och bli mer rättssäker (rättssäker i betydelsen att
rättsregler skall tillämpas på ett förutsebart och effektivt sätt). Myndigheterna bedömer att
milj öprövningen, utan kommunal tillstyrkan, är fullgod samt underlättar och gynnar
miljökvalitetsmålet “begränsad klimatpåverkan” samt målet om ett 100 procent förnybart
elsystem år 2040.
Ljusdals Kommun har fått denna redovisning på remiss och har fått möjlighet att yttra sig i
ärendet.

Yttrande:
Sedan 2012 har Ljusdals Kommun ett tematisk tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft.
Från vår kommuns synvinkel anser vi att bestämmelsen med tillstyrkan med tiden och ökad
erfarenhet fungerat allt bättre och effektivt.
De problem med tillstyrkan som redovisningsförfattarna påtalar anser vi kunna lösas genom
att en tillstyrkan regleras till att beslutas inom en skälig tid samt att utökade krav införs på hur
bestämmelsen skall användas.
Detta kan exempelvis vara att om kommunen ej ger tillstyrkan/avstyrkan utan inte svarar (tyst
veto) bör efter en utsatt tidsram innebära att tillstyrkan per automatik tillstyrks för etablering.
Anledningen till en avstyrkt ansökan bör också regleras, och anledningarna bör redovisas. För
att stärka rättsäkerheten bör även en vindkraftsplan, alternativt en utförlig redovisning i
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översiktsplan finnas så prospektörer i tidigt skede kan se vilka platser inom kommunen som
kan accepteras för vindkraftsetableringar. Även frågan om hur ersättningar, bygdepengar
beslutas och inkluderas i ansökningsärenden bör möjligen regleras.
Ljusdals Kommun inser att det finns brister gällande bestämmelsen angående tillstyrkan, men
anser samtidigt att helt ta bort bestämmelsen innebär ett alltför stort ingrepp i kommunens
självstyre. Att även i framtiden kunna avgöra mark- och vattenanvändning inom sin egen
kommuns gränser förordas bestämt. Ljusdals Kommun förordar därför att bestämmelsen om
tillstyrkan bör finnas kvar, men att bestämmelsens användande skall kravsättas och regleras
på ett bättre och mer utförligt sätt än idag.
Ljusdals kommun ställer sig därför negativ till föreslagen förändring i miljöbalken, och
förordar även fortsättningsvis att bestämmelsen 16 kap. 4 § finns kvar fast med regleringar om
hur bestämmelsen skall användas.
Ljusdals kommun förordar vidare att förutom att kommunen ska kunna tillstyrka och avstyrka
vindkraftsparker ska det även vara möjligt att villkora en tillstyrkan, det vill säga påverka
utformningen av parken.

För Ljusdals kommun,

Lars Molin
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutsunderlag:
Protokoll Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 2017-10-17 § 135
Protokoll Kommunstyrelsen 2017-11-02 § 213

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott

§ 135

Datum

2017-10-17

Dnr 00380/2017

Yttrande över remiss från Miljö- och Energidepartementet av Statens Energimyndighets och
Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av
vindkraft
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Yttrandet godkänns med kompletteringen:
Förutom att kommunen ska kunna tillstyrka och avstyrka
vindkraftsparker ska det även vara möjligt att villkora en tillstyrkan, det
vill säga påverka utformningen av parken.

Sammanfattning av ärendet
Energimyndigheten och Naturvårdsverket har haft i uppdrag att följa upp och
analysera hur planerings- och tillståndsprocessen vid vindkraftetablering har
utvecklats sedan bestämmelsen med kommunal tillstyrkan infördes 2009.
Rekommendationen som framkommer från redovisningsförfattarna är att
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § Miljöbalken bör
upphävas. Detta motiveras med att upphävande bäst uppfyller uppdragsmålet
om att tillståndsprocessen skall underlättas och bli mer rättssäker (rättssäker i
betydelsen att rättsregler skall tillämpas på ett förutsebart och effektivt sätt).
Myndigheterna bedömer att miljöprövningen, utan kommunal tillstyrkan, är
fullgod samt underlättar och gynnar miljökvalitetsmålet ”begränsad
klimatpåverkan” samt målet om ett 100 procent förnybart elsystem år 2040.
Ljusdals kommun har fått denna redovisning på remiss och har fått möjlighet
att yttra sig i ärendet.
I sitt yttrande föreslår samhällsutvecklingsförvaltningen att
Ljusdals kommun ställer sig negativ till föreslagen förändring i miljöbalken,
och förordar även fortsättningsvis att bestämmelsen 16 kap. 4 § finns kvar
fast med regleringar om hur bestämmelsen skall användas.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 12 oktober 2017
Remiss från Energidepartementet 5 september 2017
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott

Datum

2017-10-17

Yrkanden
László Gönczi (MP): Förutom att kommunen ska kunna tillstyrka och
avstyrka vindkraftsparker ska det även vara möjligt att villkora en tillstyrkan,
det vill säga påverka utformningen av parken.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.
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