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§ 236 Svar på remiss: En rättssäker
vindkraftsprövning (SOU 2021:53),
M2021/01277
Sammanfattning

Haninge kommun har fått betänkandet En rättssäker
vindkraftsprövning (SOU 2021:53) på remiss från
Regeringskansliet. Remissvaret ska ha inkommit till
Miljödepartementet senast
2021-11-05.
Kommuner måste tillstyrka för att tillstånd ska kunna ges till en
vindkraftsanläggning. Den aktuella utredningen fick i uppdrag att
ta fram förslag som stärker rättssäkerheten och ökar
förutsebarheten och effektiviteten i prövningen av
vindkraftsanläggningar. Utredningen föreslår:
- En särskild lag för lokaliseringsbesked för tillståndspliktig
vindkraft införs
- Ett lokaliseringsbesked kan vara positivt (tillstyrkan) eller
negativt (avstyrkan) och ska beslutas av kommunen inom sex
månader från begäran
- Kommunen måste motivera sitt beslut
- Kommunens lokaliseringsbesked ska gälla i fem år från att det
meddelades, om inte ansökan om tillstånd lämnats in innan dess
- Kommunen ska som huvudregel avge positivt lokaliseringsbesked
(tillstyrkan) för vindkraftsanläggningar som är förenliga med en
aktuell översiktsplan
- Om kommunen påbörjat arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan och den planerade vindkraftsanläggningen
uppenbarligen inte skulle vara förenlig med den nya
översiktsplanen ska inte kommunen behöva tillstyrka anläggningen
- Om en etablering inte är förenlig med översiktsplanen får
kommunen meddela negativt eller positivt lokaliseringsbesked
- Begreppet ”förenlig med översiktsplan” innebär att det framgår
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tydligt av översiktsplanen att ett område av kommunen bedömts
som lämpligt för vindkraft
Konsekvenser av utredningens förslag är enligt betänkandet:
- Dess förslag kommer att höja effektiviteten i prövningen, stärka
rättssäkerheten och öka förutsebarheten i prövningen.
- Kommunernas arbetsbörda kommer att minska.
- Det kommunala självstyret påverkas bara i begränsad utsträckning
och för flertalet berörda aktörer och intressen är effekterna av
utredningens förslag små.
- Projektörer får en kraftigt stärkt rättssäkerhet och den ökade
effektiviteten och förutsebarheten gynnar dem ekonomiskt.
- Länsstyrelserna och domstolarna kommer få en något högre
ärendetillströmning i form av överklaganden, men detta
kompenseras mer än väl av att mindre tid och resurser behöver
läggas på ärenden där en kommunal tillstyrkan tar tid att få till
stånd, kommer sent i processen eller ändras.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att utredningen
grundligt och väl har tagit sig an uppgiften med att utreda och
komma med förslag till hur rättssäkerheten, förutsägbarheten och
effektiviteten i prövningen av vindkraftsanläggningar kan
förbättras.
Förvaltningen har bedömt hur förslaget kommer att påverka
kommunens roll och kan konstatera att kommunen, även med det
nya lagförslaget, har fortsatt stort inflytande över planeringen av
mark- och vattenanvändningen. Förvaltningen konstaterar att
översiktsplanens aktualitet, utformning och innehåll kommer att bli
än viktigare i rollen av att utgöra underlag i motiven till kommande
beslut om lokaliseringsbesked. Detta är i linje med plan- och
bygglagen (PBL) om att kommunerna varje mandatperiod ska
framta och i kommunfullmäktige besluta om en planeringsstrategi
som en del i att hålla översiktsplanen aktuell.
Underlag för beslut

- Remiss från Regeringskansliet/Miljödepartementet 2021-07-13 -
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Betänkande En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53),
M2021/01277
https://www.regeringen.se/49e6a7/contentassets/8b16a30f6de3468
ab6fa640ebb23851f/en-rattssaker-vindkraftsprovning-sou-202153
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör kommunens
remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Tobias Hammarberg (L) hemställer om att lämna ett särskilt
yttrande från Liberalerna (bilaga).
Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte
deltar i beslutet.
Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna
(bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från
Moderaterna. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen medger att
Liberalerna lämnar ett särskilt yttrande.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör kommunens
remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
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__________
Expedieras: Akt, Miljödepartementet
För verkställighet:
För kännedom: Strategisk planering, Stadsbyggnadsförvaltningen,
SMOHF
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