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Dnr 2017/1212
Remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets
rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft
Beslut

Sotenäs kommun motsätter sig förslaget.
Motivering
Den politiska prövningen med den känslighet för opinionen en sådan prövning innebär
är viktig för den här typen av verksamhet med stor påverkan på både boende, turism och
övrig besöksnäring.
Sotenäs kommun, som rymmer viktiga turistiska orter med starka varumärken som t.ex.
Smögen, Hunnebostrand och Malmön, gör i sin dagliga verksamhet omfattande och
svåra avvägningar mellan kulturmiljöintressen, naturvårdsintressen, turistiska intressen,
näringslivets utvecklingsbehov och sist men inte minst, behovet av en god bebyggd
miljö både för både helårs- och delårsboende.
Vindkraft är en värdefull energikälla som rätt placerad är ytterst önskvärd ur
miljösynpunkt och som Sotenäs kommun välkomnar. Lokaliseringen av verken måste
dock, med hänsyn till den omgivningspåverkan verken innebär, kunna garanteras genom
möjlighet till kommunalt veto. Detta är ovärderligt för att säkerställa kommunens
översiktsplanering och samhällsbyggnadsplaner.
Beskrivning av ärendet

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har haft i uppdrag av regeringen att följa upp
och analysera hur planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft har
utvecklats.
Energimyndigheten och Naturvårdsverket rekommenderar att bestämmelsen om
kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken upphävs. Att ta bort bestämmelsen är
den åtgärd av det tiotal olika alternativ som studerats inom uppdraget (se kap. 6) som
bäst uppfyller uppdragets mål om att tillståndsprocessen ska underlättas och bli mer
rättssäker.
Myndigheterna bedömer att miljöprövningen är fullgod även utan kommunal tillstyrkan.
De problem som förknippas med bestämmelsen åtgärdas i hög grad, utan att det uppstår
negativa miljökonsekvenser. Genom att underlätta tillståndsprocessen bedöms åtgärden
förbättra förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft. Detta i sin tur bidrar till att
uppfylla miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. En fortsatt utbyggnad av
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vindkraft är också viktig för att kunna uppnå målet om ett 100 procent förnybart
elsystem år 20403.
Kommunernas inflytande över mark- och vattenanvändning i samband med
vindkraftsetableringar minskar jämfört med idag, om bestämmelsen tas bort. Enligt
myndigheternas bedömning skulle dock kommunerna även fortsättningsvis ha ett stort
inflytande över var vindkraftverken lokaliseras. Kommunerna har en stark ställning som
remissinstans när tillstånden prövas, och kan genom sin översiktsplanering styra
lokalisering av vindkraften. Rättspraxis visar att översiktsplaner som omfattar vindkraft,
och som redogör för hur mark- och vattenområden bör användas, har stor betydelse när
ansökan om tillstånd för vindkraftsetablering prövas.
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
får ges om den kommun där vindkraftverken planeras har sagt ja (tillstyrkt) till
etableringen. Syftet med bestämmelsen var att kommunens inflytande över mark- och
vattenanvändningen inte skulle minska när lagstiftningen ändrades.
De utvärderingar som har gjorts om bestämmelsen, bl.a. inom detta regeringsuppdrag,
visar att olika aktörer har olika bild av hur tillämpningen fungerar. Många kommuner
anser att bestämmelsen fungerar relativt väl och att den är ett viktigt verktyg för det
kommunala självstyret. Vindkraftsprojektörer och i viss mån prövningsmyndigheterna
anser å sin sida att det finns problem kopplade till bestämmelsen. Några exempel är att
det saknas reglerade kriterier för vad kommunen ska grunda sitt beslut på, att besluten
inte kan överklagas i sak och att ett beslut om avstyrkan kan komma sent i
tillståndsprocessen.
Bestämmelsen ger även vindkraft en särställning i miljöbalken i förhållande till de flesta
andra miljöfarliga verksamheter. Utöver vindkraft är det bara kärnkraft och annan
jämförbar miljöfarlig verksamhet, där det krävs en tillstyrkan av kommunen.
Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda
myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter.
Delegationshänvisning

Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning för kommunstyrelsen enligt
punkt 4.7 ”yttrande i brådskande fall”.

Mats Abrahamsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Bilagor (länk)

http://www.regeringen.se/remisser/2017/09/remiss-av-statens-energimyndighets-ochnaturvardsverkets-rapport-om-kommunal-tillstyrkan-av-vindkraft/
Delges

Plan- och exploateringsenheten
Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se med kopia till
m.remisser-energi@regeringskansliet.se. Skickas både i word- och pdf-format. Ange
diarienummer M2017/01633/Ee och "Sotenäs kommun i ämnesraden" i epostmeddelandet.
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