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Yttrande över Remiss från Miljödepartementet - Betänkandet En rättssäker
vindkraftsprövning (SOU 2021:53) STK-2021-1200
Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Tekniska nämnden har från kommunstyrelsen mottagit remiss från miljödepartementet
avseende SOU 2021:53 Betänkande – En rättssäker vindkraftsprövning för yttrande.
Tekniska nämnden är positiv till utredningens förslag och att processen som idag delvis
upplevs som osäker tydliggörs. Tekniska nämnden ser dock att förslaget kommer resultera i
att betydligt högre krav kommer ställas på kommunernas översiktliga planering. Krav som
leder till ett utökat behov av mer djupgående utredningar kring olika områdens lämplighet
för lokalisering av vindkraft. Därför välkomnas särskilt utredningens förslag till att införa ett
kommunalt planeringsstöd för just dessa frågor.
Tekniska nämnden vill särskilt framhålla vikten av att ett positivt lokaliseringsbesked inte
innebär ett förhandsbesked om att få teckna ett markavtal med kommunen, i det fall
kommunen är markägare av aktuellt område
Yttrande

Tekniska nämnden är i huvudsak positiv till utredningens förslag. Att processen tydliggörs
vinner både vindkraftsaktörer och kommuner på. Förslaget att införa ett planeringsstöd till
kommunernas arbete med att hålla översiktsplanens delar kring vindkraft uppdaterade och
tillräckligt detaljerade välkomnas. Detta blir en viktig förutsättning för att föreslagen
lagändring ska få önskad verkan.
Med det sagt ser tekniska nämnden ett par saker som är viktiga att synliggöra i
sammanhanget;
Givet de förutsättningar som föreslås gälla för kommunernas möjlighet att avstyrka en
förfrågan om lokaliseringsbesked är det viktigt att de områden som utpekas i översiktsplanen
är väl utredda och speglar kommunens vilja till utbyggnad av vindkraft. För att underlätta
beslutsprocessen kring lokaliseringsbesked kan det finnas anledning att studera utpekade
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områden för vindkraft än mer detaljerat, t.ex. med avseende på vindkraftverkens höjd samt
hur många kraftverk som lämpar sig på olika platser. Ett sådant arbete behöver involvera
kompetenser inom flera nämnder och förvaltningar för att belysa vindkraftsfrågan ur ett
brett perspektiv. Att ha ett välutrett, förankrat underlag borgar för att tidsfristen för att fatta
beslut inom angiven tidsram ska vara lättare att hålla.
I processen med att fatta beslut om lokaliseringsbesked är det viktigt att kommunens olika
roller hålls isär. Ett tillstyrkande beslut vid en begäran om lokaliseringsbesked ska inte kunna
ses som ett förhandsbesked om att få teckna ett markavtal med kommunen, i det fall
kommunen är markägare av aktuellt område. De diskussionerna och förhandlingarna ska ske
inom ramen för tekniska nämndens roll som markägare.
Gällande förslaget att tydligare reglera frågan om ekonomisk kompensation till kommuner
och lokalsamhällen anser tekniska nämnden att betänkandet inte utrett i tillräcklig
omfattning för att kunna lämna synpunkter på.

Ordförande

Andréas Schönström (S)
Direktör

Anna Bertilson

