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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.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslutsunderlag





Promemoria - Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi
G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja
produktionen av förnybar energi
Förslag till yttrande SBN 2020-12-10 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja
produktionen av förnybar energi

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2020-12-10

SIGNERAD

2020-12-01

Beslutet skickas till
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Kommunstyrelsen
Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt promemoria från Infrastrukturdepartementet, Energienheten,
avseende Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi STK-2020-1372 till
bland annat stadsbyggnadsnämnden 2020-10-23 för yttrande. Svar önskades senast 2020-12-06,
men anstånd har begärts och meddelats så att svar ska lämnas 2020-12-11 efter att ärendet har
hanterats vid nämndsammanträdet 2020-12-10.
I promemorian förslås det 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 (det omarbetade förnybartdirektivet), vilka tillsammans ska främja en snabbare och
effektivare uppstartsprocess av anläggningar som producerar energi från förnyelsebara källor.
Det omarbetade förnybartdirektivet ska vara genomfört senast den 30 juni 2021.
Ny lag och förordning föreslås
I promemorian föreslås införandet av en ny sektorsövergripande lag och förordning samt en
nationell kontaktpunkt. Lagen och förordningen innehåller bestämmelser om tidsfrister för vissa
tillståndsförfaranden vid produktion av förnybar el och om en kontaktpunkt för vissa
tillståndsförfarande vid produktion av förnybar energi. Genom dessa bestämmelser genomför
Sverige artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december
2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.
Lagen och förordningen föreslås träda i kraft den 30 juni 2021.
Tidsfrister (3§ lagförslaget samt 4–8§§ förordningen)
Ett tillståndsförfarande föreslås få ta högst ett år om tillståndet avser anläggningar med en
elproduktionskapacitet under 150 kW och högst två år för anläggningar med en högre
elproduktionskapacitet. Tidsfristerna kan förlängas under vissa förutsättningar.
Tidsfristerna avser ärenden som rör tillstånd för uppförande, uppgradering och drift av
anläggningar för produktion av förnybar el och av utrustning för anslutning av sådana
anläggningar till elnätet. Tidsfristerna kommer träffa statliga myndigheter, regeringen och
kommunerna. Regeringen föreslås få ett bemyndigande att meddela föreskrifter om tidsfrister
för de prövningar som görs av kommunerna.
Förslaget om tidsfrister träffar främst stadsbyggnadskontorets verksamhet inom bygglov- och
teknisk anmälanprocessen. För både bygglov och teknisk anmälan finns det redan lagstiftade
tidsfrister som reglerar handläggningstiden. För bygglov gäller 10 veckor med möjlighet till 10
veckors förlängning från det att ansökan är komplett och för teknisk anmälan gäller fyra veckor
med möjlighet till ytterligare fyra veckors förlängning.
Förslaget bedöms därför inte påverka stadsbyggnadsnämndens uppdrag och hantering avseende
bygglov och teknisk anmälan nämnvärt eftersom det redan finns tidsfrister fastställda i plan- och
bygglagen för respektive process som är betydligt tuffare.
Nationell kontaktpunkt (4§ lagförslaget samt 9–11§§ förordningen)
En nationell kontaktpunkt ska inrättas för att underlätta tillståndsförfaranden i ärenden som rör
produktion av förnybar energi. I promemorian föreslås att Statens energimyndighet ska
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tillhandahålla kontaktpunkten i samarbete med andra myndigheter, bland annat kommunerna.
Regeringen föreslås få ett bemyndigande att meddela föreskrifter om kommuners medverkan i
arbetet med kontaktpunkten. Ansökningar ska kunna lämnas in och tas emot digitalt.
Av förslaget framgår att kommunerna ska samarbeta med energimyndigheten i framtagandet och
bland annat bistå med kontaktuppgifter. Kommunerna ska fortsatt ha verksamhets- och
informationsansvar om 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. Däremot kan
informationen komma behöva ses över, kompletteras och samordnas med berörda förvaltningar,
som exempelvis miljöförvaltningen.
Kravet på myndigheter att tillhandahålla digital ansökan påverkar inte stadsbyggnadskontoret
eftersom berörd bygglovsprocess redan idag är digital, från ansökan till slutbesked.
Ansvariga

Johan Emanuelson Avdelningschef
Marcus Horning Stadsbyggnadsdirektör

