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2020-12-11

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

SBN-2020-995

Kommunstyrelsen

Yttrande över Remiss från Infrastrukturdepartementet - Tidsfrister och
kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi STK-2020-1372
Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har fått en promemoria från Infrastrukturdepartementet,
Energienheten, ”Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktion av förnybar energi” från
stadskontoret för yttrande. Svar ska lämnas 2020-12-11 efter att ärendet har hanterats vid
nämndsammanträdet 2020-12-10. I förslaget föreslås en ny sektorsövergripande lag och
förordning som ska främja en snabbare och effektivare uppstartsprocess av anläggningar
som producerar energi från förnyelsebara källor. Lagförslagen omfattar krav på tidsfrister för
prövningar enligt flera lagstiftningar vad gäller anläggningar för elproduktion, samt
införandet av en nationell kontaktpunkt där aktörer ska kunna få samlad information,
rådgivning och vägledning om alla former av förnyelsebar energi. Förslaget är ett svar på hur
Sverige nationellt ska hantera och genomföra de krav som ställs på tidsfrister och
kontaktpunkt i artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den
11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor
(omarbetade förnybartdirektivet). Stadsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till de förslag
som har presenterats i promemorian.
Yttrande

Ny lag och förordning
Stadsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot promemorians förslag till ny lag och
förordning.
Bestämmelser avseende tidsfrister (3§ lagförslaget respektive 4–8§§ förordningen)
Kommunen kommer att beröras av direktivets krav på tidsfrister vad gäller de ärenden som
rör plan- och bygglagen samt miljöbalken.
För stadsbyggnadsnämndens del omfattas tillståndsärenden i de fall då de avser uppförande
av anläggningar för produktion av förnybar energi och bedöms vara bygglovspliktiga eller
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teknisk anmälanpliktiga inom ramen för plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och
byggförordningen (2011:228).
Eftersom tidsfristerna som föreslås i lagförslaget är betydligt mer frikostiga än de tidsfrister
som redan är lagstadgade för bygglov och teknisk anmälan inom plan- och bygglagen är
stadsbyggnadsnämndens bedömning att tidsfristförslaget inte kommer påverka bygglov- och
anmälanprocessen i någon större utsträckning. Förslaget bedöms inte heller medföra några
ekonomiska konsekvenser.
Stadsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till ett förtydligande kring de tidsfrister som avser
tillståndsprocesserna gällande anläggningar för produktion av förnybar energi. Ett
förtydligande av tidsfristerna kommer främst att underlätta för sökande, men kan också
underlätta samordningen mellan olika besluts- och tillståndsprocesser vilket i sig kan skynda
på den generella handläggningstiden för tillståndsprocesserna.
Nationell kontaktpunkt (4§ lagförslaget samt 9–11§§ förordningen)
Stadsbyggnadsnämnden är positiv till införandet av en digital nationell kontaktpunkt där
information och vägledning samlas på ett ställe. Det är också naturligt att Statens
energimyndighet föreslås vara den myndighet som ansvarar för kontaktpunkten, då
energimyndigheten redan är ett etablerat nav för energisektorn nationellt sett.
Att samla viktig information på ett ställe är tidseffektivt och underlättar både för sökanden
och andra berörda aktörer inkluderat myndigheter. Likaså kan en digital vägledning innebära
att delar av den administrativa hanteringen inom tillståndsprocessen kan förenklas och
därigenom bidra till en snabbare ärendehantering generellt sett för uppförande, uppgradering
och drift av anläggningar för produktion av energi från förnybara energikällor.
Av förslaget framgår att kommunerna ska samarbeta med energimyndigheten i framtagandet
av kontaktpunkten. Kommunerna ska fortsatt ha verksamhets- och informationsansvar för
vad som gäller inom kommunernas verksamhetsområde. Det kan därför uppstå följdkrav om
att det på kommunens hemsida ska finnas specifik och förtydligande information om
förnybar energiproduktion, dess anläggningar, hur tillståndsprocesserna går till i kommunen
och vad som krävs för att få beslut och tillstånd inom ramen för plan- och bygglagen samt
miljöbalken. Merparten av den informationen finns redan på malmo.se, med däremot kan
informationen komma behöva att ses över och kompletteras, varför det vore bra om en
sådan översynen sker förvaltningsövergripande med berörda förvaltningar, som exempelvis
miljöförvaltningen.
Vad avser kravet på att myndigheterna ska tillhandahålla digital ansökan är det kravet redan
tillgodosett för stadsbyggnadsnämndens bygglov- och anmälansprocess då denna process
redan idag är digital.
I promemorian går det att misstolka att aktörerna enbart kommer behöva ha en
kontaktperson under tillståndsprocessen. En sådan tolkning blir missvisande eftersom
aktören kommer komma behöva ha kontakt med flera olika myndigheter inom de olika
beslutsstegen i en tillståndsprocess.
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Stadsbyggnadsnämnden är positiv till promemorians samtliga förslag.
De förtydligandena som föreslås kommer att underlätta för aktörers informationssök,
förbättra samverkan och nödvändiga samarbeten, samt generellt sett snabba på
handläggningstiden för tillståndsprocessen som helhet för uppförande, uppgradering och
drift av anläggningar för produktion av energi från förnybara energikällor.
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