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SBN-2021-46
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har mottagit remiss om samråd enligt 6 kap. 30§ Miljöbalken avseende
planerad vindkraftsetablering. Samrådet görs inför kommande tillståndsansökan hos
Länsstyrelsen. Serviceförvaltningen är ansvarig projektör och AFRY är deras konsult.
Samrådet avser en vindkraftsanläggning som består av två vindkraftverk och som föreslås en
placering inom fastigheten Malmö Oxie 1:5. Fastigheten är belägen mellan Yttre Ringvägen och
Oxie i sydöstra delen av Malmö. För installation och driftsunderhåll anläggs också småvägar
inom fastigheten. Föreslagen placering ingår inom Översiktsplan för Malmös utpekade område
som bedömts lämpligt för vindkraft.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag







Samråd enligt 6 kap. 30 § Miljöbalken angående planerad vindkraftsetablering vid Yttre
Ringvägen, Malmö stad
Underlag för samråd inkl. översiktskarta och fotomontage - ver 2020-12-14
Följebrev till Underlag för samråd - ver 2020-12-17
G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 Samråd angående planerad vindkraftsverksanläggning
Förslag till yttrande SBN 2021-03-25 Samråd angående planerad vindkraftverksanläggning

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-25
Beslutet skickas till

Serviceförvaltningen via AFRY
Ärendet

SIGNERAD

2021-03-15

Stadsbyggnadskontoret har mottagit remiss om samråd enligt 6 kap. 30§ Miljöbalken avseende
planerad vindkraftsetablering. Samrådet görs inför kommande tillståndsansökan hos
Länsstyrelsen. Serviceförvaltningen är ansvarig projektör och AFRY är deras konsult.
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Kommunens olika roller i tillståndsprocessen
Det här är första gången som ett vindkraftverksärende av den här typen hanteras hos
stadsbyggnadskontoret och stadsbyggnadsnämnden. Av den anledningen har information från
Energimyndigheten lagts in nedan för att ge en kort beskrivning av de roller som kommunen har
att förhålla sig till inför och under själva tillståndsprocessen. I sammanhanget är det viktigt att
notera att en tillståndsprövning enligt miljöbalken innebär att bygglovsprövningen för åtgärden
uteblir.
Kommunen har olika roller i tillståndsprocessen som är viktiga att hålla isär. Kommunen har möjlighet att föra
talan i tillståndsprövningen för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen inom kommunen. Det
är i denna roll som kommunen kan lämna synpunkter på den tänkta etableringen av vindkraft. Detta kan ske
vid olika tidpunkter: vid tidig dialog mellan projektör, kommunrepresentanter och länsstyrelsen, vid det samråd
med myndigheter som projektören ansvarar för och i yttrande över tillståndsansökan. För att få till stånd ett väl
förankrat ställningstagande avseende en aktuell etablering är det viktigt med ett brett deltagande från kommunens
sida både i samrådskedet och vid framtagande av yttrande över tillståndsansökan.
Den andra rollen kommunen har är möjligheten att avgöra om en tillståndspliktig vindkraftsanläggning får
komma till stånd i kommunen genom bestämmelsen om kommunal tillstyrkan. Kommunen har även möjlighet
att påverka vindkraftsetableringar i kommunen genom planering av mark- och vattenområden. Enligt plan och
bygglagen är det en kommunal angelägenhet att planlägga hur mark- och vattenområden ska användas.
Kommunen kan påverka lokalisering av vindkraft genom att ha en översiktsplan som innefattar vindkraft och
som redogör för hur mark- och vattenområden bör nyttjas. Översiktsplanen tillmäts stor betydelse vid
tillståndsprövning av vindkraftsanläggningar.

(Kursiverad text och bild hämtad från vagledning-om-kommunal-tillstyrkan_slutlig-version-2015-02-03.pdf (energimyndigheten.se))

Stadsbyggnadsnämndens roll
Stadsbyggnadsnämnden har, via delegation av kommunfullmäktige, fått ansvaret att yttra sig i
ärenden om tillstånd till vindkraftverk enligt 16 kap 4§ miljöbalken. Delegationsordningen avser
beslut om kommunal tillstyrkan, även så kallat kommunalt veto.
Det är dock viktigt att notera att nuvarande remiss inte avser ett beslut om kommunal tillstyrkan,
utan avser projektörens tidiga samråd inför en eventuell tillståndsansökan hos länsstyrelsen.
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Stadsbyggnadsnämnden ges därmed möjlighet att lämna synpunkter på föreslagen etablering
samt att meddela eventuell negativ inställning innan en tillståndsprocess dragit igång.
Remissens bakgrund och syfte
Malmö stad har satt upp som mål att vara klimatneutral år 2030. Ett delmål för Malmö stad är att
öka andelen lokalproducerad energi. Serviceförvaltningen har fått i uppdrag att se över
möjligheterna att bidra till lokalproducerad energi, och det är inom detta uppdrag som planering
för den föreslagna vindkraftsanläggningen ingår.
Inför miljötillståndsansökan till länsstyrelsen genomförs nu samråd enligt 6 kap. Miljöbalken
(1998:808). Både samråd och tillståndsansökan hanteras av konsultföretaget AFRY, på uppdrag
av Malmö stad (Serviceförvaltningen). Samrådet bereder berörda parter möjlighet att lämna in
synpunkter på det aktuella förslaget.
Beskrivning av anläggningen och dess placering
Anläggningen föreslås placeras inom fastigheten Malmö Oxie 1:5 som ligger sydost om Malmö,
mellan yttre ringvägen och Oxie. Tabell 1 visar verkens preliminära koordinater och bild 1 visar
den preliminär placeringen inom fastigheten.

Bild 1. Kartbild över aktuellt område som förslås för etablering av vindkraftsanläggning inklusive placering av respektive vindkraftverk.
Det rödmarkerade området är utpekat i Översiktsplan för Malmö som lämpligt för etablering av vindkraftverk.

Ansvariga

Johan Emanuelson Avdelningschef
Marcus Horning Stadsbyggnadsdirektör

