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Svensk Vindkraftförenings synpunkter på ”Kommunal tillstyrkan av vindkraft”
Svensk Vindkraftförening tackar möjligheten att som remissinstans få lämna våra synpunkter
på Statens Energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om ”Kommunal tillstyrkan av
vindkraft”.
Vindkraften har en central roll i arbetet med att ställa om till ett hållbart energisystem och för
att vi ska nå målet om 100% förnybar el till år 2040. Svensk Vindkraftförening stödjer det
målet. Under perioden fram till år 2040 kommer det att behövas 60-70TWh vindkraftsproduktion per år. Då den tekniska livslängden för vindkraftverk beräknas till cirka 25-30
kommer det också ske en omfattande reinvestering och förnyelse av befintliga
vindkraftparker.
Sverige har mycket goda förutsättningar för fortsatt kraftig utbyggnad av vindkraft med gott
om platsutrymme och goda vindförhållanden. Vindkraft ska byggas där det råder goda
vindförhållanden, vilket minskar dess miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, det ökar dess
ekonomiska konkurrenskraft och säkerställer att kostnaderna kan hållas nere för
elkonsumenterna.
För att säkerställa att en tillståndsprocess ska vara rättssäker krävs transparens och
förutsägbarhet vilket inte är fallet med den kommunala tillstyrkan av vindkraft. Etableringen
av vindkraft underlättas och blir mer rättssäkert om bestämmelsen tas bort.
Svensk Vindkraftförening stödjer därmed Energimyndighetens och Naturvårdsverkets rapport
och rekommendation att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken
skall upphävas.
Bakgrund kommunal tillstyrkan av vindkraft
Miljöbalkens 16:e kapitel, 4§ säger att ”Tillstånd till en anläggning för vindkraft endast får ges
om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det” Bestämmelsen kom
till för att underlätta tillståndsprövningen för vindkraft och undvika dubbelprövning genom
PBL och MB. Tyvärr fick vi en lag som i många fall leder till stor oförutsägbarhet och att
godtyckliga beslut tas. Genom bestämmelsen om kommunal tillstyrkan skiljer sig
tillståndsprövningen för vindkraftsanläggningar från vad som generellt gäller för prövning av
annan verksamhet. Dock gäller ett sådant krav för kärnkraftsverksamhet. Vi tycker som
Myndigheten att prövning av vindkraft helt bör likställas med andra tillståndspliktiga
verksamheter
Syftet med 16:4 är att ge lokalt politiskt inflytande, dock har den kommunala tillstyrkan har
tolkats mycket olika i olika kommuner och har därmed skapat en stor osäkerhet. Detta har
lett till att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan kom att kallas ”det kommunala vetot”.

Sedan bestämmelsen infördes har ett flertal mycket bra vindkraftsprojekt tyvärr stoppats som
i övrigt hade goda förutsättningar och vindlägen.
I rapporten Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län har man
analyserat tillståndsansökningar i Västra Götaland mellan åren 2009 och 2014. Nära hälften
av de avslutade vindkraftsärendena fick en kommunal avstyrkan, eller förväntades få en
avstyrkan med påföljd att ansökan drogs tillbaka.
Få verksamheter prövas så noggrant som vindkraft. En svårighet i prövningen är att väga
vindkraftens totala nytta, globalt, nationellt och regionalt, mot intrånget, som är lokalt.
Kontentan av det blir att när nyttan inte vägs in totalt, trängs vindkraften ofta bort från goda
vindlägen på grund av att projektet inte tillstyrks av kommunen enligt MB16:4, eller av andra
orsakar så som Försvarsmakten, artskyddsförordningen, rennäring, världsarv, naturvärden
och övriga riksintressen.
Det finns idag god tillgång på tillståndsgivna vindkraftsprojekt i Sverige, många av dessa
projekt är idag i en ändringsprocess på grund av den snabba teknikutvecklingen samt för att
få förlängd igångsättningstid. Den planerade ändringen förutsätter en ansökan om
ändringstillstånd enligt 16 kap 2 § miljöbalken, Svensk Vindkraftförening anser det totalt
omotiverat att kräva ytterligare en tillstyrkan av projektet på grund av förändring av tex
totalhöjden.
Kommunernas fortsatt stora inflytande är säkerställt
Vi konstaterar, likt Energimyndigheten, Naturvårdsverket och elva advokater från ledande
advokatbyråer, att miljöprövningen är fullgod även utan kommunal tillstyrkan.
Det är av stor betydelse att en kommun har en viktig roll när ny vindkraft byggs. Även efter
att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan har tagits bort kommer kommunen att ha ett stort
inflytande över lokalisering av vindkraft. Kommunen har en självklar roll som samtalspartner
redan innan den lagstadgade samrådsprocessen, där man är sakägare. Till det kommer
kommunens starka ställning som remissinstans i tillståndsprövningen och att kommunen kan
styra lokalisering av vindkraft genom sin översiktsplanering.
Vindkraften ska lokaliseras där den är mest lämpad med hänsyn till andra verksamheter och
intressen. En god relation med kommunen är avgörande och det är oavsett regelverk mycket
viktigt att ha deras stöd i etableringen och driften av anläggningen. Den kommunala
översiktsplaneringen skall visa och styra mark- och vattenanvändningen i kommunen och var
vindkraftverken ska byggas.
Svensk Vindkraftförening anser därmed att det kommunala självstyret inte inskränks i
praktiken.
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