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§ 258

Dnr KS/2017:263

Remissvar av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport
om kommunal tillstyrkan av vindkraft
Bakgrund
Byggnads- och räddningsnämnden har fått remiss av Statens
energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan
av vindkraft.
Energimyndigheten och Naturvårdverket har efter uppdrag från regeringen
följt upp och analyserat hur planerings- och tillståndsprocessen vid
etablering av vindkraft har utvecklats sedan bestämmelsen om kommunal
tillstyrkan infördes 2009. I uppdraget har också ingått att föreslå åtgärder
för att underlätta tillståndsprocessen.
Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes i miljöbalken 2009 i
samband med att kraven på detaljplan och bygglov för stora
tillståndspliktiga vindkraftverk togs bort i plan- och bygglagen.
Bestämmelsen anger att tillstånd för att uppföra vindkraftverk bara få ges
om den kommun där vindkraften planeras har sagt ja till etableringen. Syftet
med bestämmelsen var att kommunens inflyttande över mark- och
vattenanvändningen inte skulle minska när lagstiftningen ändrades 2009.
Sammanfattning
Energimyndigheten och Naturvårdsverket rekommenderar att bestämmelsen
om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalk upphävs. Myndigheterna
bedömer att miljöprövningen är fullgod även utan kommunal tillstyrkan.
Om bestämmelsen om kommunal tillstyrkan tas bort kommer kommunernas
inflytande över mark- och vattenanvändningen att minska. Men
myndigheterna gör bedömningen att kommunerna fortfarande skulle ha en
stark ställning som remissinstans när tillstånd prövas, och kan genom
översiktsplanen styra lokaliseringen av vindkraft.
Kontorets bedömning
Byggnadskontoret anser att det är viktigt för kommuner att inte få minskat
inflyttande över mark- och vattenanvändningen i sin kommun.
Argument som lyfts i rapporten för ett avskaffande av tillstyrkan är att det
saknas reglerade kriterier för vad kommunen ska grunda sitt beslut på och
att beslut om avstyrkan kan komma sent i tillståndsprocessen. Dessa
problem borde gå att åtgärda genom ändring av bestämmelsen i stället för
att upphäva hela bestämmelsen.
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fortsättning § 171
Energimyndigheten och Naturvårdsverket menar att tillståndsprocessen
skulle underlättas om den kommunala tillstyrkan togs bort och att det i sin
tur skulle förbättra förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft.
Byggnadskontoret anser att det kommunala självstyret är viktigt i frågor om
mark- och vattenanvändning och att en snabbare process för utbyggnad av
vindkraft inte är skäl nog för att inskränka på det.
Beslutsunderlag
Kommunal tillstyrkan om vindkraft.
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom bygg- och räddningsnämndens
yttrande.
___

Beslutet skickas till:
Miljö- och energidepartementet
Akten
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