Vindkraftsärenden – så här går det till
Nedan beskrivs kortfattat hur ett vindkraftsärende hanteras från tidigt idéstadium till godkänd
etablering. En mer detaljerad beskrivning finns att hämta på www.vindlov.se där flera statliga
myndigheter beskrivit det mesta som berör vindkraftsetableringar.
Uppstart

Ett vindkraftsärende startar oftast med att ett
vindkraftbolag undersöker var de bästa vindförhållandena finns. Bolaget undersöker också att det
inte finns andra restriktioner inom området t.ex.
riksintressen, stora natur- och kulturvärden eller
liknande som kan stoppa en etablering.
Vindkraftbolaget tar kontakt med markägarna inom
det aktuella området och om de kommer överens
skrivs ett avtal där bl.a. ersättningar för intrång på
marken tas upp.
Ett vindkraftsärende kan också startas genom att en
markägare tar kontakt med ett vindkraftbolag om han
anser att ett område kan vara intressant för vindkraft.
För att sedan komma vidare krävs olika tillstånd och
prövningar. Det finns två huvudspår.

Miljötillstånd eller Miljöanmälan tillsammans med bygglov
Miljötillstånd

Söks normalt hos länsstyrelsen för större vindkraftsparker om
 parken utgörs av två eller flera verk där varje
verk, inklusive rotorblad, är högre än 150 m
 parken utgörs av sju eller fler vindkraftverk
där verken har en totalhöjd högre än 120 m
 varje tillkommande verk som tillsammans
med redan uppförda verk innebär att man
kommer upp till tillståndsgränsen enl. ovan
Vindkraftbolag kan även frivilligt söka tillstånd för
mindre vindkraftverk.

Samråd med länsstyrelse och
kommun

Samråd med allmänhet

Vindkraftbolaget kontaktar länsstyrelsen och
kommunen för att träffas och diskutera området och
vilka förutsättningar som gäller. Bolaget får oftast
råd om vilka utredningar som måste göras.
Bolaget informerar dem som anses berörda. Det kan
vara skriftlig information eller genom ett öppet
samrådsmöte. Bolaget annonserar om samrådsmötet i
ortstidningarna. Allmänheten har möjlighet att lämna
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synpunkter till bolaget och begära att fotomontage
görs.
Ansökan om miljötillstånd med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bolaget skickar in sina handlingar till länsstyrelsen
och lämnar in en ansökan.
Kungörelse

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen kungörs
i ortstidningen med en upplysning om att den som
vill yttra sig i ärendet ska göra det inom en viss tid.
Länsstyrelsen skickar även ansökan för yttrande till
berörda myndigheter, bl.a. kommunen. Bolaget får
därefter en möjlighet att bemöta inkomna yttranden.

Kommunens ställningstagande

Länsstyrelsen skickar en skrivelse till kommunen
med frågan om kommunen säger ja eller nej till
etableringen (om kommunen säger nej är det nej som
gäller, om kommunen säger ja kan länsstyrelsen säga
nej om de anser att etableringen inte är acceptabel
med hänsyn till andra avvägningar).

Beslut

Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen fattar
beslut i ärendet. Beslutet kungörs i ortstidningen.

Miljöanmälan och ansökan
om bygglov

Krävs normalt för vindkraftverk eller vindkraftsparker som inte kräver tillstånd hos länsstyrelsen.
Små, enstaka vindkraftverk kan vara undantagna
även från denna prövning. Vid tveksamheter
kontakta kommunens handläggare för information.

Anmälan/ansökan

Lämnas till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd respektive byggnadsnämnd. Nämnderna
samordnar sin handläggning av miljöanmälan och
bygglovsprövningen.

Samråd

Myndigheter, organisationer och enskilda som kan
anses vara berörda av vindkraftsetableringen får
möjlighet att yttra sig i ärendena. Bolaget får
därefter möjlighet att bemöta inkomna yttranden.

Beslut

När nödvändiga utredningar är klara beslutas om
bygglov och miljöanmälan. Beslutet skickas till
sökanden och till dem som haft synpunkter i ärendet.
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