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Sammanfattning

Malmö stad anser att Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets förslag om att upphäva 16 kap. 4 § miljöbalken inte bör genomföras. Detta eftersom förslaget inskränker
kommunernas inflytande över mark- och vattenanvändning utan att förändringen förväntas
påverka utbyggnaden av vindkraft i någon större omfattning.
Malmö stad ställer sig dock positiv till de nationella målsättningarna om en ökad utbyggnad
av vindkraft för att på så sätt öka andelen förnybar energi. Detta är något Malmö stad ställer
sig bakom och verkar för, vilket bland annat uttrycks i stadens miljöprogram.

Yttrande

Malmö stad anser att den inskränkning av det kommunala inflytandet över mark- och vattenanvändningen som ett upphävande av 16 kap. 4 § miljöbalken skulle innebära inte kan
motiveras av de fördelar som en sådan förändring skulle kunna föra med sig. Det kommunala planmonopolet är en viktig förutsättning för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av
kommunernas mark- och vattenområden. Vidare är det kommunala självstyret en viktig
grundbult i den svenska demokratin. Avsteg från dessa centrala principer bör således göras
med försiktighet och endast då det innebär tydliga och betydande vinster för andra samhälleliga värden.
De värden som myndigheterna vill stärka med sitt förslag om att upphäva 16 kap. 4 § miljöbalken är dels en ökad utbyggnad av vindkraft, dels en ökad tydlighet och rättssäkerhet i lagstiftningen gällande vindkraftsetablering. En ökad utbyggnad av vindkraft och andra förnyelsebara energislag är något Malmö stad ställer sig bakom och verkar för, vilket bland annat uttrycks i stadens miljöprogram. Som myndigheterna själva påpekar i rapporten (s. 54) förväntas upphävandet av 16 kap. 4 § miljöbalken inte påverka utbyggnaden av vindkraft i någon
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större utsträckning, då denna i högre grad påverkas av andra faktorer, såsom ekonomiska
styrmedel, marknadsläget och teknikutvecklingen. Om det övergripande målet i detta sammanhang – att öka utbyggnaden av vindkraft och därmed andelen förnybar energi – inte förväntas påverkas i positiv riktning av ett upphävande av 16 kap. 4 § miljöbalken, ter det sig
omotiverat givet de inskränkningar i det kommunala planmonopolet och det kommunala
självstyret som en sådan åtgärd skulle medföra. En ökad utbyggnad av vindkraft borde således kunna uppnås genom förändringar av andra styrmedel, vilket inte skulle påverka det
kommunala inflytandet negativt.
Gällande målsättningen om att öka tydligheten och rättssäkerheten i lagstiftningen finns det
sätt att göra det på, exempelvis genom förslaget ”Tidig tillstyrkan” som presenteras i rapporten, som inte inskränker kommunernas inflytande.
Malmö stad anser utifrån detta att rapportens förslag om att upphäva 16 kap. 4 § miljöbalken
inte bör genomföras.
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