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Tjänsteskrivelse
BN 2017/608
6 november 2017

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Månadsrapport oktober 2017
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden godkänner månadsrapport oktober

Sammanfattning

Månadsrapporten ska fokusera på analys av periodens justerade ekonomiska resultat
jämfört med periodiserad budget, personaluppföljning samt ekonomiskt
helårsresultat.
Periodens utfall är negativt med 825 tkr jämfört med budget. Intäkternas utfall
uppgår till totalt 25 560 tkr vilket är 2 874 tkr lägre än budget. Orsak är framförallt att
enheterna bygglov och bygginspektion som inte når produktionsmålen och därmed
får en lägre intäkt.
Man har sedan hösten 2016 och början av 2017, bemannat upp enheterna inom bygg
och därmed räknar man också med en viss inkörningsperiod innan man får teamen
att uppnå den produktivitet som är önskvärd.
Dessa ekonomiska rapporter tillsammans med verksamhetsmått är ett av de
viktigaste styrmedel vi har för att klara de besparingsuppdrag som åligger nämnden.
De totala kostnaderna uppgår till 41 135 tkr, vilket är 2 049 tkr lägre än budget.
Utfallet för personalkostnaderna uppgår till 24 591 tkr, vilket kan jämföras med
periodens budget som är 26 627 tkr. Orsaken är vakanta tjänster, partiella ledigheter
samt sjukfrånvaro under perioden.
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Tjänsteskrivelse
BN 2017/608

Region Gotland

Budget och utfall för periodens kostnader och intäkter åskådliggörs i nedanstående
tabell.
Budget
januari okt, tkr

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Utfall
januari okt, tkr

28 434
- 43 184
-14 750

25 560
- 41 135
- 15 575

Avvikelse
januari okt, tkr

Budget
helår
2017

Prognos
helår
2017

-2 874
2 049
-825

34 123
51 824
-17 701

30 882
49 944
-19 062

Ekonomisk uppföljning och prognos

Prognosen för helåret pekar mot ett underskott på 1 361 tkr, detta till följd av
framför allt att det ackumulerade intäktstappet under perioden inte kommer hämtas
igen. Enhet Bygg har från år 2016 ökat antalet anställda. Ser man till detta borde
driftkostnaderna ökat, då delar av rekrytering ligger utanför lagd budget men till följd
av ytterligare vakanser, omsättning av personal och ett relativt högt sjuktal ser vi
ingen ökning av driftkostnader.
Byggnadsnämnden har i samband med delårsrapport skickat skrivelse till Region
styrelsen med anledning av prognosen för helåret.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Tjänsteskrivelse
BN 2017/2652
13 november 2017

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Internbudget 2018
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden godkänner internbudgeten för 2018.

•

Byggnadsnämnden hänvisar till beslutad samt inlämnad Strategisk plan och
budget 2018-2020 (BN Au §54 och RS 2017/7) att nämndens del av
samhällsbyggnadsförvaltningens totala besparing på 3 miljoner kronor för
2018 är 2,5 miljoner kronor.

Bakgrund

Enligt reglerna för ekonomisk styrning och kontroll ska anslagsbindningen kopplas
till nettoanslag (budgetram) för respektive nämnd. Regionfullmäktige fastställer
årsbudgeten vad avser nettoanslag för respektive nämnd. Nämnden ska sedan göra
en detaljfördelning av anvisade medel och upprättar en internbudget årligen.
Detaljfördelningen innebär att budgeten bryts ned på ekonomiskt ansvariga.

Bedömning

Byggnadsnämndens ekonomiska nettoram är 15 275 tkr för 2018.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av ramen i
nedanstående tabeller. Internbudgetens ramfördelning redovisas per ansvar.
Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden, ZZ1401

Budget 2018
Intäkter tkr

Budget 2018
Kostnader tkr

Netto 2018 tkr
(ram)

- 15 075

947

- 14 128

Enhet Stadsarkitekt, ZZ1454

- 2 571

2 571

0

Geografisk Information, ZZ1416

- 8 000

12 523

4 523

0

1 598

1 598

Översiktsplan, ZZ1431
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Region Gotland

Detaljplan, ZZ1453

- 2 600

7 842

5 242

Enhet Bygg, ZZ1562

- 1 828

1 828

0

Bygglov, ZZ1563

-14 802

16 914

2 112

Bygginspektion, ZZ1564

- 9 758

10 171

413

Energirådgivning, ZZ1565

-566

806

240

Satsning bristyrken, ZZ1402

-200

200

0

- 55 400

55 400

0

Totalt

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till fördelning av ramen utgår från
prognosen för året med justering för kända förändringar och verksamhetsmål inför
2018. I nedanstående tabell redovisas ramfördelningen 2017, prognos 2017,
föreslagen ny ram 2018 samt förändringen i ram mellan 2017 och 2018.
Byggnadsnämnden

Ram
2017
tkr

Prognos
2017
tkr

Ny ram
2018
tkr

Förändring jmf
med 2017 års
ram, tkr

Byggnadsnämnden, ZZ1401

971

1 005

947

-24

Enhet Stadsarkitekt, ZZ1454

-16

0

0

16

Geografisk Information, ZZ1416

6 441

3 920

4 523

-1 918

Översiktsplan, ZZ1431

1 598

1 636

1 598

0

Detaljplan, ZZ1453

5 422

5 684

5 242

-180

Enhet Bygg, ZZ1562
Bygglov, ZZ1563
Bygginspektion, ZZ1564
Energirådgivning, ZZ1565

0

0

0

0

3 044

5 403

2 112

-932

0

879

413

413

241

210

240

-1

200

200

Satsning bristyrken, ZZ1402
Totalt

17 701

18 737

15 275

Kommentar

Under 2018 ligger en satsning på bristyrken inom byggnadsnämnden, det handlar om
200 tkr och skall fördelas emellan yrkeskategorierna mät- och kartingenjörer samt
bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer. Denna pott är inte med i ram
fördelningen inför 2018 utan ska under våren 2018 fördelas utifrån vad som
förhandlas fram.
Personalstyrkan inom respektive verksamhetsområde är budgeterad utifrån att klara
verksamheten och för att möta upp emot samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsplan. Personalkostnaden är den enskilt största kostnaden.
Utifrån enheternas olika förutsättningar när det gäller självfinansieringsgrad samt
förväntad utveckling har en ramfördelning gjorts för att täcka upp nettokostnaderna.
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Tjänsteskrivelse
BN 2017/2652

Region Gotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Johan Åberg
Förvaltningschef

Skickas till
Regionfullmäktige
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Byggnadsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-08

BN-Au § 225 Revidering av NULA-riktlinjer
BN 2017/2462

Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden godkänner reviderade riktlinjer. Revideringen gäller för
bygglovsansökning inkommen fr.o.m. 2018-01-01

Sammanfattning

Nuvarande NULA-riktlinjer, antogs hösten 2015 och blev gällande 2016-01-01.
Riktlinjerna ska uppdateras efter behov och bedömningen är att det i bygglovsprocessen nu behövs vissa justeringar och förtydliganden av riktlinjerna.
Bedömning

Det är viktigt att en bygglovspliktig nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning
uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet anger. Om
placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet
eller skadeståndsanspråk från berörda grannar. Risken för detta minimeras när tydliga
och relevanta NULA-riktlinjer finns tillgängliga.
Utan tydliga och relevanta NULA-riktlinjer ökar risken för att fastighetsägare
behandlas olika när inte saklig grund för detta finns, vilket i sin tur riskerar att
likabehandlingsprincipen inte efterlevs.
Antalet gjorda nybyggnadskartor, utstakningar och lägeskontroller antas minska i och
med de nya riktlinjerna, därmed kommer även förvaltningens intäkter minska.
Minskningen är svårbedömd men uppskattas till cirka 30%.

Ärendets behandling under mötet

Enhetschef GI Mårten Korall presenterar enhetens verksamhet generellt och
redovisa därefter förslag till reviderade NULA-riktlinjer. Arbetsutskottet ansluters sig
till förvaltningens bedömning.

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet tillstyrker föreslagna ändringar i NULAriktlinjerna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-10-31
Riktlinjer NULA 2017-11-22

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2017/2462
31 oktober 2017

Mårten Korall

Byggnadsnämnden

Revidering av riktlinjer för NULA – nybyggnadskarta,
utstakning, lägeskontroll och ajourhållning av primärkarta
inom Region Gotland
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden godkänner reviderade riktlinjer. Revideringen gäller för
bygglovsansökning inkommen fr.o.m. 2018-01-01

Sammanfattning

Nuvarande NULA-riktlinjer, antogs hösten 2015 och blev gällande 2016-01-01.
Riktlinjerna ska uppdateras efter behov och bedömningen är att det i bygglovsprocessen nu behövs vissa justeringar och förtydliganden av riktlinjerna.
Ärendebeskrivning

Revideringen av NULA-riktlinjerna som gjordes för två år sedan har fallit väl ut och
ger ett bra stöd till handläggare på enhet bygg i deras ärendehantering.
Bygglovsärenden hanteras nu mer effektivt och rättssäkert i och med att det
beslutsunderlag som beskrivs i NULA-riktlinjerna håller hög kvalité och är enhetligt.
Att alla detaljplanelagda områden samt områden med kommunalt
verksamhetsområde för VA även fortsättningsvis är inkluderade i det generella kravet
på nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll är viktigt för att uppnå en
konsekvent uppföljning av beslutade detaljplaner. I och med detta säkerställs även att
korrekt anslutning mot VA-systemet kan ske och därmed underlättas en trygg och
långsiktig VA-försörjning.
Nedan redogörs övergripande för de förändringar som har gjorts till förslaget om nya
riktlinjer för NULA.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2462

Nybyggnadskarta
 Gränsen för kraven på komplementbyggnader har höjts från 30m² till 50m²
för att överensstämma med vissa bygglovsbefriade åtgärder inom
sammanhållen bebyggelse.
 Gränsen för kraven på tillbyggnader höjs från 30m² till 70m² då
tillbyggnadens läge kan bedömas relativt befintlig byggnad.
 Nybyggnadskarta typ C ersätts med förrättningskarta från Lantmäteriet då
primärkartan som ligger till grund för nybyggnadskarta typ C sällan innehåller
fullständig information, se rubriken ajourhållning primärkarta nedan.
 Tillfälliga åtgärder med stor områdespåverkan inkluderas i kraven på
nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll. Exempelvis skolpaviljonger.
Utstakning och lägeskontroll
 Krav på utstakning slopas för tillbyggnader i detaljplanelagda områden då
läget kan säkerställas utifrån befintlig byggnad och lägeskontroll.
 De tidigare kraven på att gränsutvisning skall utföras av Lantmäteriet byts ut
mot en mer generell skrivelse gällande oklarheter i fastighetsgränser då
Lantmäteriet inte längre åtar sig gränsutvisning.
 Utstakningskravet på plank nära gräns i innerstaden har utgått då
lägeskontroll räcker för att ge tillräckliga garantier att planket placeras rätt.
 Krav på lägeskontroll av nya byggnader där ingen nybyggnadskarta är gjord
slopas då byggnadens läge relativt fastighetsgränserna inte kan säkerställas
effektivt. Läget säkerställs istället genom uppfylld punkt i kontrollplanen.
Ajourhållning av primärkarta
 Även fortsättningsvis kommer ingen kontinuerlig ajourhållning av Regionens
kartdatabas (primärkarta) utföras. Inmätningar som görs i samband med
andra beställda mätuppdrag (exempelvis nybyggnadskartor, utstakningar och
lägeskontroller) läggs till i databasen och utgör därmed en del av
primärkartan.
Lagstöd
I 9 kap. 21 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) framgår att med ansökan ska de
ritningar, beskrivningar och uppgifter i övrigt lämnas in som behövs för prövningen.
Enligt plan- och bygglagens 10 kap. 26 § (SFS 2010:900) ska byggnadsnämnden
skyndsamt låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden eller anläggningen när ett
startbesked givits, och märka ut dess höjdläge om det behövs med hänsyn till
förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt. Är byggnaden eller
anläggningen till sitt läge direkt beroende av gränsen mot en grannes fastighet, ska
grannen kallas till utstakningen.
Enligt 12 kap. 4 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) sägs att om det behövs en
karta för prövningen av en fråga om bygglov inom ett område med sammanhållen
bebyggelse (nybyggnadskarta) och sökanden begär det, ska byggnadsnämnden
tillhandahålla en sådan karta.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2462

Bedömning

Det är viktigt att en bygglovspliktig nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning
uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet anger. Om
placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet
eller skadeståndsanspråk från berörda grannar. Risken för detta minimeras när tydliga
och relevanta NULA-riktlinjer finns tillgängliga.
Utan tydliga och relevanta NULA-riktlinjer ökar risken för att fastighetsägare behandlas
olika när inte saklig grund för detta finns, vilket i sin tur riskerar att
likabehandlingsprincipen inte efterlevs.

Antalet gjorda nybyggnadskartor, utstakningar och lägeskontroller antas minska i och
med de nya riktlinjerna, därmed kommer även förvaltningens intäkter minska.
Minskningen är svårbedömd men uppskattas till cirka 30%.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för NULA.

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Information om utstakning
och lägeskontroll

Information om utstakning
och lägeskontroll
Syftet med denna information är att
processen från bygglov till
slutbesked ska bli så effektiv och
snabb som möjligt, men också att
informera om vad utstakning och
lägeskontroll innebär.
Utstakning
Det är viktigt att en bygglovspliktig nybyggnad,
tillbyggnad eller annan anläggning uppförs på rätt
plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet
anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan
det leda till stora kostnader för att rätta till felet eller
skadeståndsanspråk från berörda grannar. Därför
anger Plan- och bygglagen, PBL, att utstakning ska
ske om behovet finns.
Utstakning innebär att läget av en byggnad eller
anläggning märks ut på marken i överensstämmelse
med det givna bygglovet. Utstakning kallas ibland
för utsättning. Utstakningens syfte är att säkerställa
byggnadens eller anläggningens läge på fastigheten,
därför används dess yttermått till detta.

Situationsplan
Till bygglovsbeslutet behöver det, i de flesta fall,
finnas en situationsplan med den planerade åtgärden
inritad. Vilket kartunderlag som situationsplanen ska
baseras på varierar beroende på var fastigheten är
belägen, vanligtvis krävs en nybyggnadskarta. På
situationsplanen ska byggnadens eller anläggningens
yttermått, avstånd till gränser samt i vissa fall
höjdläge framgå.
Utstakning innebär att det som finns inritat på
situationsplanen märks ut på marken. Utstakningen
visar alltså var den planerade åtgärden kommer att
hamna på tomten.
Utifrån måtten på situationsplanen tolkas
koordinater fram som sedan används vid
utstakningen, detta gör den som ska utföra
utstakningen (vanligtvis Region Gotland)

Det finns två sorters utstakning, grovutstakning och
finutstakning. Grovutstakning görs oftast
innan sprängning, schaktning eller fyllning sker och
innebär att den blivande byggnadens hörn markeras
grovt. Om markarbetena redan är utförda görs en
finutstakning innan byggnadsarbetena påbörjas.
Finutstakning innebär att byggnadens hörn och
eventuellt planerad höjd markeras på profiler (se
ytterligare information nedan).
Måttsättning på situationsplan
Bildkälla: Cecilia Barlow/Bromölla Kommun

Profiler

Byggherre

Innan en finutstakning kan genomföras måste
profiler placeras ut, för detta ansvarar byggherren
(se mer information om byggherrens ansvar nedan).
Profilerna placeras ca en meter utanför hushörnen.
Byggherren ansvarar också för att platsen där
utstakningen ska göras är röjd.

Många tror att byggherre är den som bygger men i
lagens mening är byggherre den som "för egen
räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivningseller markarbeten", d.v.s. i de flesta fall den som
söker bygglovet. Byggherren har det fulla
ansvaret för att byggnaden uppfyller gällande
bestämmelser när den är färdig, och ska också se till
att kontroll och provning utförs i tillräcklig
omfattning under byggandet. I de flesta fall ska
man anlita en kontrollansvarig som har de
kunskaper som krävs för att klara uppgiften.
Vid utstakning och lägeskontroll används
byggnadens/anläggningens yttermått, kontroll av de
interna måtten ansvarar byggherren för.

Lägeskontroll
Byggherren ansvarar för att sätta upp profiler.
Bildkälla: Cecilia Barlow/Bromölla Kommun

Materialexempel för byggnation av profiler:
Profilstolpar 2*4”
Profilbräder 1 ¼*4”
Spik 3”

Grannar
Om byggnaden eller anläggningen till sitt läge är
direkt beroende av gränsen mot en grannes
fastighet, ska grannen kallas till utstakningen. Med
direkt beroende av gränsen mot grannens fastighet
menas normalt att byggnadsverket ligger intill eller
mycket nära grannens fastighet. Byggherren
ansvarar för att kalla berörda grannar om så krävs.

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad,
tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt
ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek,
samt, läge i plan och eventuellt höjd stämmer med
givet bygglov.
Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden
är färdig men innan man börjar gjuta plattan. Om en
lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta
till eventuella fel. Lägeskontroll utförs ibland efter
att grundläggning utförts, vilket är för sent. Om
byggnaden placeras fel kan det leda till att
slutbesked inte kan utfärdas.
Det är byggherren som ansvarar för att byggnaden
är uppförd på rätt plats enligt givet bygglov och
byggnadsnämndens uppgift är att se till att
byggherren uppfyller sina åtaganden.

Lägeskontroll utförs när formen är satt.

Grannar ska i vissa fall kallas till utstakningen.
Bildkälla: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

Områden
Inom Region Gotland gäller generellt att utstakning
och lägeskontroll ska utföras inom detaljplanelagda
områden samt inom sammanhållen bebyggelse med
kommunalt verksamhetsområde för VA enligt de
riktlinjer som byggnadsnämnden har antagit. Beslut
om utstakning och lägeskontroll tas i bygglovet.

Eget utförande
Utstakning och lägeskontroll utförs av Region
Gotland eller annan person som uppfyller
Lantmäteriets rekommendationer för grundläggande
mätningsteknisk färdighet, se www.lantmateriet.se.
Byggnadsnämnden tar beslut om en person har
tillräcklig mätningsteknisk färdighet att utföra en
utstakning eller lägeskontroll. Kontakta enhet
Geografisk Information för ansökan om
godkännande.

Fastighetsgränser
Vid utstakningen används fastighetsgränser som
utgångspunkter i första hand, varför det är
nödvändigt att återfinna dessa i fält. Återfinns inte
gränsmarkeringarna kan det bli nödvändigt att
begära hjälp från Lantmäteriet för att säkerställa var
en gräns går. Kostnad för detta ligger utanför
kostnaden för utstakningen. För att undvika
problem med gränsmarkeringar som saknas eller är
oklara bör byggherren i tidigt skede leta upp och
markera gränsmarkeringarna.

Markering av gränspunkter i tidigt skede.
Bildkälla: Linda Alfvegren/Lantmäteriet

Intyg
Den som utför utstakning eller lägeskontroll
ansvarar för att intyg om detta upprättas samt att
koordinatlista med utstakade/inmätta punkter
skickas in till enhet Geografisk Information i
överenskommet leveransformat.

Avgifter
Avgift för utstakning och lägeskontroll utförd av
Region Gotland tas ut enligt taxa fastställd av
Regionfullmäktige. Dessa avgifter tas ut separat
efter utfört arbete och ingår inte i bygglovsavgiften.
Kontakta enhet Geografisk Information för
kostnadsuppgifter.

Kontakta oss gärna
_________________________________
För beställning av utstakning och
lägeskontroll eller frågor kring detta
kontaktas enhet Geografisk Information.
_________________________________
e-tjänst
https://etjanst.gotland.se/
e-post

matning@gotland.se

Telefon

0498-26 90 00

Riktlinjer för NULA
– nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och ajourhållning av primärkarta inom Region Gotland.
BN 2017/2462 Gäller för bygglovsansökan inkommen fr.o.m. 2018-01-01

Sammanhållen beDetaljplan Avstycknings- byggelse med komÖvriga
(utom Apl)
plan (Apl) munalt verksamhetsområde för VA

Område

Visby
innerstad

Uppförande av huvudbyggnad, specialbyggnad*, anläggning** samt tillfälliga åtgärder med stor områdespåverkan.

A, U, L

A, U, L

B, U, L

B, U, L

F

Komplementbyggnad och byggnad för
verksamhet större än 50,0 m² eller närmare
gräns än 4,5 m.

A, U, L

A, U, L

B, U, L

B, U, L

F

Komplementbyggnad och byggnad för
verksamhet upp till 50,0 m² och 4,5 m eller
längre från gräns.

B, U, L

F

F

F

F

Tillbyggnad större än 70,0 m² eller närmare
gräns än 4,5 m.

A, U, L

A, L

B, L

B, L

F

Tillbyggnad upp till 70,0 m² och 4,5 m eller
längre från gräns.

B,L

F

F

F

F

Mur och plank – närmare gräns än 0,5 meter

B, L

F

F

F

F

Mur och plank – 0,5 meter eller mer från
gräns

B

F

F

F

F

Vindkraftverk, telemast

-

A, U, L

U, L

U, L

U, L

Åtgärd

Förkortning

Förklaring

A = nybyggnadskarta typ A

Fältkontroll med inmätning av byggnader, vägar, staket mm samt nivåpunkter. Även kontroll av befintliga fastighetsgränser i fält. Region Gotlands VA-ledningar, detaljplaneinformation, kablar i mark, såsom el och
tele.

B = nybyggnadskarta typ B

Fältkontroll med inmätning av byggnader, vägar, staket mm samt nivåpunkter. Även kontroll av befintliga fastighetsgränser i fält. Region Gotlands VA-ledningar.

F = karta från Lantmäteriet

Förrättningskarta framtagen av Lantmäteriet vid fastighetsbildning.

U = utstakning

Under förutsättning att godkänd kompetens finns enligt beslut av byggnadsnämnden kan utstakning utföras av annan än Region Gotland.

L = lägeskontroll

Under förutsättning att godkänd kompetens finns enligt beslut av byggnadsnämnden kan lägeskontroll utföras av annan än Region Gotland.

Fastighetsgränser

Riktlinjer

Byggherren ansvarar för att inga oklarheter råder kring fastighetsgränsernas läge. Oklarheter i fastighetsgränser utreds av Lantmäteriet genom en särskild gränsutmärkning eller fastighetsbestämning som beställs av fastighetsägaren.
Är inte relevanta fastighetsgränsers läge säkerställda ska
bygglovshandläggare begära att detta sker, om detta inte
sker kan ärendet avvisas.

Riktlinjerna är antagna av byggnadsnämnden 2017-11-22.
De uppdateras vid behov och minst vart fjärde år.

Förklaringar
* Med specialbyggnad avses här byggnad för särskilda ändamål, t.ex. kiosk, transformatorstation, nätstation eller
liknande.
** Anläggningar som är bygglovspliktiga enligt PBF 6:1

Syftet med riktlinjerna är att få in ett bättre underlag
vid bygglovsprövningen, vilket leder till en ökad kvalitet och
rättssäkerhet i bygglovshanteringen.
Avsteg från riktlinjer motiveras i granskningsblad.
Vid avvikelse från detaljplan kan nybyggnadskarta typ A
komma att krävas.
Lagstöd: 12 kap. 4 §, 9 kap. 21 § och 10 kap. 26§ Plan- och
bygglagen (SFS 2010:900)
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NATURVÅRDSVERKET

Förord
Energimyndigheten och Naturvårdsverket har i sina regleringsbrev för 2016 fått
regeringsuppdraget ”Kommunal tillstyrkan av vindkraft”.
Regeringsuppdraget har redovisats till Miljö- och energidepartementet i juni 2017.
Redovisningen är beslutad av generaldirektörerna Erik Brandsma,
Energimyndigheten, och Björn Risinger, Naturvårdsverket.
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1

Sammanfattning

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har haft i uppdrag av regeringen att följa
upp och analysera hur planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av
vindkraft har utvecklats, efter det att myndigheternas vägledning1 om kommunal
tillstyrkan tagits fram. Myndigheterna har valt att utöka tidsperspektivet till att
omfatta perioden från det att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes
2009. I uppdraget har även ingått att föreslå åtgärder för att underlätta
tillståndsprocessen, om myndigheterna bedömer att det finns behov av sådana.
Mot bakgrund av den problembild som är kopplad till bestämmelsen (se kap. 5),
bedömer myndigheterna att det finns ett behov av att underlätta tillståndsprocessen
för vindkraftsetableringar och att göra den mer rättssäker än idag. Problembilden
baserar sig bl.a. på den utvärdering som genomförts inom ramen för uppdraget,
”Kommunal tillstyrkan av vindkraft. Hur fungerar det idag?2 ”, där olika berörda
aktörer intervjuats.
Energimyndigheten och Naturvårdsverket rekommenderar att bestämmelsen om
kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken upphävs. Att ta bort bestämmelsen
är den åtgärd av det tiotal olika alternativ som studerats inom uppdraget (se kap. 6)
som bäst uppfyller uppdragets mål om att tillståndsprocessen ska underlättas och
bli mer rättssäker.
Myndigheterna bedömer att miljöprövningen är fullgod även utan kommunal
tillstyrkan. De problem som förknippas med bestämmelsen åtgärdas i hög grad,
utan att det uppstår negativa miljökonsekvenser. Genom att underlätta
tillståndsprocessen bedöms åtgärden förbättra förutsättningarna för utbyggnad av
vindkraft. Detta i sin tur bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan. En fortsatt utbyggnad av vindkraft är också viktig för att kunna
uppnå målet om ett 100 procent förnybart elsystem år 20403.
Kommunernas inflytande över mark- och vattenanvändning i samband med
vindkraftsetableringar minskar jämfört med idag, om bestämmelsen tas bort. Enligt
myndigheternas bedömning skulle dock kommunerna även fortsättningsvis ha ett
stort inflytande över var vindkraftverken lokaliseras. Kommunerna har en stark
ställning som remissinstans när tillstånden prövas, och kan genom sin
översiktsplanering styra lokalisering av vindkraften. Rättspraxis visar att
översiktsplaner som omfattar vindkraft, och som redogör för hur mark- och

1

Energimyndigheten, 2015. Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk.
ER 2015:05.

2

Naturvårdsverket, 2017. Kommunal tillstyrkan av vindkraft. Hur fungerar det idag?

3

Energikommissionen, 2017. Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2).

7

NATURVÅRDSVERKET

vattenområden bör användas, har stor betydelse när ansökan om tillstånd för
vindkraftsetablering prövas.
Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes i miljöbalken 2009, i samband
med att kraven på detaljplan och bygglov för stora tillståndspliktiga vindkraftverk
togs bort i plan- och bygglagen. Bestämmelsen anger att tillstånd för att uppföra
vindkraftverk bara får ges om den kommun där vindkraftverken planeras har sagt ja
(tillstyrkt) till etableringen. Syftet med bestämmelsen var att kommunens
inflytande över mark- och vattenanvändningen inte skulle minska när
lagstiftningen ändrades.
De utvärderingar som har gjorts om bestämmelsen, bl.a. inom detta
regeringsuppdrag, visar att olika aktörer har olika bild av hur tillämpningen
fungerar. Många kommuner anser att bestämmelsen fungerar relativt väl och att
den är ett viktigt verktyg för det kommunala självstyret. Vindkraftsprojektörer och
i viss mån prövningsmyndigheterna anser å sin sida att det finns problem kopplade
till bestämmelsen. Några exempel är att det saknas reglerade kriterier för vad
kommunen ska grunda sitt beslut på, att besluten inte kan överklagas i sak och att
ett beslut om avstyrkan kan komma sent i tillståndsprocessen.
Bestämmelsen ger även vindkraft en särställning i miljöbalken i förhållande till de
flesta andra miljöfarliga verksamheter. Utöver vindkraft är det bara kärnkraft och
annan jämförbar miljöfarlig verksamhet, där det krävs en tillstyrkan av kommunen.

8
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2

Energimyndighetens och
Naturvårdsverkets förslag

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har efter den genomförda utredningen
beslutat att rekommendera att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap 4 §
miljöbalken tas bort.
Valet av åtgärd motiveras framförallt av att myndigheterna anser att det finns ett
behov av att underlätta tillståndsprocessen för vindkraftsetableringar och göra den
mer rättssäker. Att ta bort bestämmelsen är den åtgärd som bäst uppfyller
uppdragets mål om att tillståndsprocessen ska underlättas och bli mer rättssäker. De
problem som förknippas med bestämmelsen och som redogörs för i kap. 5
Problembeskrivning, minskar därmed i hög grad. Åtgärden har också positiva
effekter när det gäller demokratiaspekter, eftersom tillstånd till vindkraft då avgörs
genom en process där berörda parter har möjlighet att komma till tals och att
överklaga tillståndsbeslutet i sak.
I kap. 9 Bedömning av åtgärderna redovisas myndigheternas samlade bedömning
av åtgärdsvalet.
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3

Inledning

3.1

Uppdraget

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har i sina regleringsbrev för 2016 fått det
likalydande regeringsuppdraget ”Kommunal tillstyrkan av vindkraft”. Uppdraget
ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 30 juni 2017.
Uppdragets lydelse är följande:
”För att få tillstånd till att uppföra vindkraftverk krävs enligt 16 kap. 4 §
miljöbalken att den kommun som verken ska uppföras i tillstyrker etableringen.
Med syfte att underlätta och effektivisera planerings- och tillståndsprocessen vid
etablering av vindkraft har Statens energimyndighet i samråd med
Naturvårdsverket tagit fram en vägledning om kommunal tillstyrkan vid
tillståndsprövning av vindkraftverk. Naturvårdsverket ska tillsammans med
Statens energimyndighet följa upp och analysera hur planerings- och
tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft utvecklats, efter att vägledningen om
kommunal tillstyrkan tagits fram. Om myndigheterna mot bakgrund av
analysen bedömer att behov föreligger för ytterligare åtgärder för att underlätta
tillståndsprocessen bör de föreslå sådana, inklusive författningsförslag.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet)
senast den 30 juni 2017.”

3.2

Mål och syfte

Energimyndigheten och Naturvårdsverket verkar för en hållbar utbyggnad av
vindkraft. Vindkraft är en förnybar energikälla som har en central roll i arbetet med
att ställa om till ett hållbart energisystem och att uppnå målet om ett 100 procent
förnybart elsystem till år 20404. Vindkraften bidrar även till att nå
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan., Vid etablering av vindkraft är
frågan om att hitta en lämplig lokalisering av central betydelse både vad gäller
vindkraftens påverkan på omgivningen och för att uppnå ett effektivt utnyttjande
av vindresursen.
Målet för uppdraget är enligt Energimyndighetens och Naturvårdsverkets
bedömning att tillståndsprocessen för etablering av vindkraft ska underlättas och
blir mer rättssäker än idag. Uppdraget rör endast den del av tillståndsprocessen som
är kopplad till bestämmelsen om kommunal tillstyrkan, vilken avser att den berörda
kommunen ska ta ställning till om den aktuella vindkraftsetableringen utgör
lämplig mark- och vattenanvändning.

4

Energikommissionens betänkande, Kraftsamling för framtidens energi, SOU 2017:2.
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Syftet med uppdraget är att följa upp hur bestämmelsen om kommunal tillstyrkan
har fungerat sedan den infördes 2009. (Angående valt tidsperspektiv för den
genomförda utvärderingen, se även avsnitt 5.1. ) I detta ingår även att analysera om
vägledningen för kommunal tillstyrkan, som togs fram 2015, har underlättat och
effektiviserat tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft i tillräcklig grad.
Syftet är också att ta fram förslag till åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen,
om det anses finnas behov av sådana.
3.2.1
Behov av åtgärder
I regeringsuppdraget ingår som tidigare nämnts att vid behov föreslå ytterligare
åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen. Enligt Energimyndighetens och
Naturvårdsverkets bedömning, som är baserad på den beskrivna problembilden
som redovisas i kapitel 5, finns behov av sådana åtgärder. De åtgärder som
studerades i ett inledande skede redovisas i kapitel 6, och en juridisk analys av
utvalda åtgärder finns i kapitel 7.
3.2.2
Kriterier för bedömning av åtgärder
Vid utformningen, och den påföljande bedömningen, av de åtgärder som tas upp i
utredningen har hänsyn tagits till nedanstående huvudkriterier.
Åtgärderna ska:





Underlätta tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft
Bidra till en mer rättssäker process
Beakta kommunernas planmonopol
Vara juridiskt och praktiskt genomförbara.

Vid utformningen och bedömningen av åtgärderna har avsikten varit att möta flera
olika aktörsgruppers behov. Nedan beskrivs vad som avses med de valda
kriterierna.
I kriteriet ” Underlätta tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft” ingår att
hantera de problem och oklarheter som existerar i samband med kommunal
tillstyrkan, t.ex. gällande parternas olika roller i processen, vad en kommun ska ta
ställning till vid tillstyrkan och på vilken beslutsnivå beslut ska tas. Åtgärderna ska
bidra till att processen blir mer effektiv, i bemärkelsen att den går snabbare än idag
och samtidigt tar tillvara de intressen och hänsyn som ska beaktas.
När det gäller kriteriet ”Bidra till en mer rättssäker process” ska det framhållas att
det inte finns någon entydig definition av termen rättssäker. Vi har i denna
skrivelse valt att beskriva termen som att rättsregler ska tillämpas på ett förutsebart
och effektivt sätt. Vi använder termen i en bred bemärkelse. Det betyder även att vi
har vägt in att olika åtgärder som diskuteras så långt möjligt ska vara utformade på
ett sådant sätt att de borgar för en saklig och för alla parter tydlig tillämpning, för
att därmed adressera sådana problem som olika aktörer upplever kring t.ex. brist på
förutsebarhet och transparens kring beslutens grunder.
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Kriteriet ”Beakta kommunernas planmonopol” innebär att åtgärder för att
underlätta och skapa en mer rättssäker tillståndsprocess i sin utformning ska ta
hänsyn till vikten av kommunernas inflytande över mark- och vattenanvändning.
Kommunens ansvar och möjligheter att genom planeringsinstrument såsom
översikts- och detaljplanering, men även på annat sätt styra över användningen av
mark- och vattenområden i kommunen, är en del i det kommunala självstyret. Av
14 kap. 3 § regeringsformen framgår att en inskränkning i den kommunala
självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål
som har föranlett den. Att beakta den påverkan som eventuella åtgärder får på
kommunens förutsättningar att styra över mark- och vattenanvändningen inom
kommunen, utgör därför ett kriterium i utförandet av regeringsuppdraget.
I kriteriet ”Vara juridiskt och praktiskt genomförbar” lägger vi att åtgärden ska
kunna ges en författningstekniskt lämplig konstruktion, samt att åtgärden inte ska
försvåra berörda aktörers tillämpning av lagstiftningen jämfört med idag.

3.3

Genomförande

Regeringsuppdraget har utförts gemensamt av Energimyndigheten och
Naturvårdsverket, med en gemensam styrgrupp respektive arbetsgrupp.
En referensgrupp bestående av representanter från miljöprövningsdelegationerna i
Västra Götalands och Dalarnas län, mark- och miljödomstolen i Växjö,
branschorganisationerna Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening, samt
Vetlanda kommun, Örnsköldviks kommun och Sollefteå kommun knöts till
uppdraget.
Referensgruppen samlades i oktober 2016 för att ta del av preliminära resultat från
den pågående utvärderingen av bestämmelsen, diskutera hur kommunal tillstyrkan
fungerar idag och om det finns behov av förändringar, samt för att lämna
synpunkter på olika alternativa åtgärdsförslag.
3.3.1
Avgränsning
Regeringsuppdraget är avgränsat till att omfatta bestämmelsen om kommunal
tillstyrkan av vindkraft. Projektet har undersökt olika möjligheter att
underlätta tillståndsprocessen för vindkraft, avgränsat till de möjligheter som har
koppling till bestämmelsen om kommunal tillstyrkan.
Utredningen avser således inte anmälningspliktig vindkraft eller havsbaserad
vindkraft som planeras inom svensk ekonomisk zon. För dessa typer av
vindkraftsetableringar är bestämmelsen om kommunal tillstyrkan inte tillämplig.
Uppdraget omfattar inte förändringar i plan- och bygglagstiftningen.
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4

Bakgrund

En viktig utgångspunkt i arbetet med regeringsuppdraget är tillstånds- och
planeringsprocessen för vindkraft. I det här kapitlet belyser vi hur dessa processer
ser ut idag och hur de har utvecklats sedan bestämmelsen om kommunal tillstyrkan
infördes 2009. Vi beskriver också några av förutsättningarna för en hållbar
vindkraftsutbyggnad som bidrar till utvecklingen av ett förnybart elsystem.

4.1

Bestämmelsen om kommunal
tillstyrkans lydelse och införande

Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan finns i miljöbalken 16 kap 4 § och lyder:
4§ Tillstånd till anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där
anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det.
Första stycket gäller inte om regeringen har tillåtit verksamheten enligt 17 kap.
Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan av vindkraft tillkom i samband med att
dubbelprövningen av vindkraft togs bort den 1 augusti 2009. En tillståndspliktig
vindkraftsetablering prövades tidigare enligt både plan- och bygglagen (PBL) och
miljöbalken. De båda prövningarna hanterade till stor del samma frågor. Ändringen
innebar att detaljplanekravet och bygglov avskaffades för vindkraftsetableringar
som tillståndsprövas enligt miljöbalken. Kravet på detaljplan avskaffades dock inte
i områden där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse. Detta eftersom
detaljplanen ansågs vara ett ändamålsenligt redskap för att bestämma hur marken
lämpligast bör användas i sådana områden. Ändringarna syftade till att få en
snabbare och enklare process från projektering till genomförande, inför en planerad
kraftigt utökad vindkraftsanvändning. Avsikten var att effektivisera
handläggningen och korta handläggningstiderna och på så sätt främja utbyggnaden
av vindkraft.
Syftet med bestämmelsen om kommunal tillstyrkan var att säkerställa att
kommunens inflytande inte skulle minska ifråga om vad mark- och vattenområden
är mest lämpade för.

4.2

Det kommunala planmonopolet

Som en viktig del i det kommunala planmonopolet har kommunen ansvar för att
upprätta och besluta om översikts- och detaljplaner, som styr användningen av
mark- och vattenområden i kommunen. Planmonopolet är en del i kommunernas
självstyre och en del i den demokratiska processen. Dessa planinstrument beskrivs
närmare i avsnitten nedan.
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4.3

Översiktsplan

Varje kommun ska enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange den
långsiktiga strategin för utvecklingen av den fysiska miljön. I planen ska
kommunen redovisa vilka hänsyn som ska tas till allmänna intressen vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden. Planen ska även redovisa hur
kommunen avser att beakta och tillgodose riksintressena och följa gällande
miljökvalitetsnormer.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och kan bli föremål för överprövning
endast genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900).
Översiktsplanen ger stöd och vägledning när kommunen upprättar detaljplaner och
områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt och plan- och bygglagen (PBL).
Planen är också vägledande när kommunen fattar andra beslut som rör mark- och
vattenanvändningen. Den används även som bedömningsunderlag för beslut hos
länsstyrelsen och domstolar som prövar bygg- och tillståndsärenden. Därigenom är
den även av stor betydelse för företag som söker lokalisering av sin verksamhet.
Översiktsplanen kan t.ex. redovisa de områden som bedöms vara lämpliga för
vindkraftsetablering, ange riktlinjer för vindkraftparkers utformning samt
rekommendationer för hantering av eventuella motstående intressen.
Översiktsplanen kan dessutom vara ett instrument för mellankommunal
samordning av vindkraftsutbyggnad.
Planens övergripande karaktär medför att den normalt är aktuell för en längre
period. Den kan ändras för en viss del av kommunen eller genom ett tillägg för att
tillgodose ett särskilt intresse, t.ex. utbyggnad av vindkraft.
Om en översiktsplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska
bestämmelserna om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar i 6 kap.
11–18 och 22 §§ miljöbalken, tillämpas.5 Detta innebär att om kommunen tar fram
en översiktsplan som anger förutsättningar för en något större etablering av
vindkraft så ska kommunen göra en miljöbedömning och inom ramen för den
upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Av detta följer att det finns
förutsättningar för att i översiktsplaneringen göra en preliminär bedömning

5

Enligt 6 kap. 11 § tredje stycket miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om vilka planer som
alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det följer av 4 § första stycket 2 a förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar att en översiktsplan ska antas medföra en betydande
miljöpåverkan om den anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter som
anges i 3 § eller i bilaga 3 till förordningen. Vindkraftsanläggningar som är tillståndspliktiga enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251) anges i 3 § och i bilaga 3 till förordningen anges anläggningar
för utnyttjande av vindkraft för energiproduktion (grupper av vindkraftverk).
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avseende konsekvenser som en vindkraftsetablering kan ha på intilliggande markoch vattenområden (t.ex. skuggning, buller, hindersbelysning m.m.).
I flera rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har konstaterats att
kommunen redan i den för tillståndsprocessen vägledande översiktsplaneringen har
ett avgörande inflytande genom att den kan ange vad som är lämplig användning
av mark- och vatten. MÖD har också vid flera tillfällen betonat betydelsen av en
aktuell och väl underbyggd översiktsplan vid lokaliseringsprövningen av
vindkraftverk (se t.ex. MÖD 2009:4).
Av 5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
framgår också vad den myndighet som ska tillämpa 3 och 4 kap. miljöbalken i ett
ärende ska ange. Myndigheten ska bl.a. ange om den prövade anläggningen,
verksamheten eller åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurserna, samt om anläggningen är förenlig med
de översiktsplaner som är tillämpliga i ärendet.
Även om översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan den ha stor inverkan på den
lokaliseringsprövning som bl.a. görs när en vindkraftsanläggning tillståndsprövas
enligt miljöbalken. Som utgångspunkt ska också översiktsplanen vara styrande vid
vindkraftsetableringar i en kommun. För att detta ska vara fallet fordras dock att
kommunen strukturerat och löpande arbetar med att följa upp översiktsplanen.
4.3.1
Status för kommunernas översiktsplaner
När det gäller kommunens arbete med översiktsplanering kan konstateras att alla
kommuner idag inte har en väl avvägd och/eller uppdaterad översiktsplan som
omfattar vindkraft. Det saknas samlad information om hur många kommuner som
har en översiktsplan som omfattar vindkraft. Baserat på Energimyndighetens
genomgång av ett femtiotal kommuners hemsidor i augusti 2016 råder det stora
variationer mellan kommunernas planeringsinsatser. I län där det byggts och
planeras vindkraft har de flesta kommuner integrerat vindkraft i sina
översiktsplaner, medan det i län där det inte skett någon utbyggnad finns som mest
en eller ett par kommuner som har pekat ut lämpliga områden för vindkraft. Det
krävs stora resurser för att ta fram en översiktsplan och enligt Boverkets
utvärdering av stödet för planeringsinsatser6 var det tidigare planeringsstödet för
vindkraft, som fanns under perioden 2008–2011, en viktig förutsättning för att
planeringsinsatserna skulle kunna genomföras. Det talar för att det kan finnas
behov av incitament för att planerna ska uppdateras regelbundet.
Enligt Boverkets utvärdering råder även delade meningar om planernas
användbarhet som stöd för beslut om tillstyrkan och därmed lokalisering av
vindkraft. Kommunerna anser enligt utvärderingen att planen ger bra stöd vid
6

Utvärdering och uppföljning av stöd till planeringsinsatser för vindkraft, Boverket rapport 2012:21.
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beslut om tillstyrkan och tillmäter planerna större vikt än vad exempelvis
miljöprövningsdelegationen gör. Vindkraftsbranschen framför att vissa planer har
ett begränsat värde vid lokaliseringsöverväganden, på grund av att de områden som
pekats ut som lämpliga områden för vindkraft inte har tillräckligt goda
vindförutsättningar för att de ska vara intressanta för en etablering.

4.4

Utpekande av riksintresse vindbruk

Det finns två former av riksintressen enligt miljöbalkens
hushållningsbestämmelser. Riksintressen enligt 3 kap. kan vara både för bevarande
och för exploatering, och t.ex. gälla områden för friluftsliv, natur- och kulturmiljö,
energiproduktion eller totalförsvaret. Dessa riksintressen ska ses som statens
anspråk på mark- och vattenområden. Riksintressen enligt 4 kap. gäller större
områden med stora natur- och kulturvärden och värden för friluftslivet. Dessa
områden är av riksintresse i sin helhet.
Energimyndigheten har i uppdrag att peka ut särskilt lämpliga och gynnsamma
områden för vindbruk genom rollen som sektorsmyndighet för att hålla uppsikt
över mark- och vattenanvändningen gällande energiändamål, enligt
hushållningsförordningen. Vid utpekande av områden för riksintresse vindbruk har
förutom hänsyn till gynnsamma vindförhållanden m.m. även beaktats bl.a. närhet
till bebyggelse, natur- och kulturmiljö samt andra riksintressen, enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken.
I processen vid framtagande av områden som ska omfattas av riksintresse vindbruk
har kommunerna haft möjlighet att utöva visst inflytande genom att länsstyrelserna
har samlat in synpunkter från dem. På detta sätt har kommunens ställningstaganden
om lämplig mark- och vattenanvändning för vindkraftverksamhet till viss del redan
beaktats vid utpekandet av riksintresse vindbruk. I det parallella arbetet med hur
dessa riksintressen beaktas och tillgodoses i översiktsplanen har kommunen ett
stort inflytande att styra vindkraftsetablering till mark- och vattenområden som är
lämpliga för detta. I den kommunala översiktsplanen ska riksintressen tillgodoses
och beaktas. Skulle samexistens mellan olika riksintressen inte vara möjlig görs en
första avvägning i översiktsplanen. I planen ska det framgå vilket riksintresse som
bäst gynnar en långsiktigt hållbar hushållning av mark- och vattenområden.

4.5

Detaljplan

Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden.
Under arbetet med detaljplanen tar kommunen ställning till allmänna intressen
enligt andra kapitlet plan- och bygglagen samt till hushållningsbestämmelserna i 3
och 4 kap. miljöbalken. Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet
med planen under en särskild angiven genomförandetid. Detaljplanen reglerar
rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället utan också
markägarna emellan. Planen är bindande vid prövning av lov.
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Lokalisering av industrier och andra verksamheter måste överensstämma med
gällande detaljplan eller föregås av ändring i planen. Finns ingen gällande
detaljplan sedan tidigare behöver en sådan upprättas. Sedan 2009, då
dubbelprövningen av vindkraft togs bort, gäller detta dock inte för vindkraftverksamhet. För vindkraft krävs bara detaljplan i områden där det råder stor
efterfrågan på mark för bebyggelse. Vindkraften lokaliseras dock ofta till
glesbebyggda områden som saknar detaljplan.

4.6

Tillståndsprövning av vindkraft och
annan miljöfarlig verksamhet

Miljöbalken är huvudlagstiftning på miljörättens område och är den lagstiftning
som har störst betydelse i samband med prövningen av vindkraft. Det övergripande
målet i miljöbalken är att främja en hållbar utveckling (1 kap. 1 §). Men
tillståndsprövning och samråd kan krävas enligt flera andra lagar beroende på
anläggningens utformning och lokalisering.
Prövning genom tillstånds- och anmälningsplikt av miljöfarliga verksamheter
enligt 9 kap. 6 § miljöbalken är ett sätt att få kontroll över de verksamheter som
bedöms vara de mest störande. Det är samtidigt ett sätt att skapa trygghet för
verksamhetsutövarna, då ett tillstånd har långtgående rättskraft.
Figur 1 nedan ger en översiktlig bild av tillståndsprocessen för
vindkraftsanläggningars tillstånd enligt miljöbalken.
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Figur 1. Tillståndsprocessen för vindkraftsanläggningars tillstånd enligt miljöbalken. De
rödmarkerade rutorna representerar de formella tillfällen då kommunen kan meddela sin
inställning avseende mark och vattenanvändningen i det aktuella området.
Källa: Wallberg m.fl. 2015. Användningen av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra
Götalands län.
Notering gällande nedersta rutan till höger: Kommunal tillstyrkan kan överklagas, men endast
genom laglighetsprövning.

Genom att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes skiljer sig
tillståndsprövningen för vindkraftsanläggningar från vad som generellt gäller för
tillståndsprövning av annan miljöfarlig verksamhet. Vid tillståndsprövning av
annan miljöfarlig verksamhet krävs inte att kommunen har tillstyrkt verksamheten
för att tillstånd ska kunna lämnas. Dock gäller ett sådant krav för
kärnkraftsverksamhet och för annan jämförbar miljöfarlig verksamhet som orsakar,
eller kan orsaka, betydande påverkan på omgivningen eller annars bli av ingripande
slag, t.ex. vägar och järnvägar i särskilt känsliga eller värdefulla naturområden, vid
regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken.
Kommunens möjlighet att bestämma över mark- och vattenanvändning för övriga
miljöfarliga verksamheter där kommunal tillstyrkan inte krävs, tillgodoses istället
genom planläggning och det förhållandet att verksamheten som prövas måste vara
förenlig med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen
(2010:900) för att tillstånd ska lämnas.
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4.7

Vägledning vid kommunal tillstyrkan

När bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes saknades riktlinjer för
tillämpningen, eftersom förarbetena7 endast innehöll en kortfattad beskrivning av
bestämmelsen. Det har medfört att det funnits oklarheter kring hur tillämpningen
av bestämmelsen ska gå till. I syfte att få till stånd en mer enhetlig hantering av
bestämmelsen och för att underlätta och effektivisera prövningsprocessen för
vindkraftsärenden, tog Energimyndigheten, tillsammans med Naturvårdsverket,
fram en vägledning. ”Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning
av vindkraftverk, enligt miljöbalken 16 kap. 4§ miljöbalken (ER 2015:15)”
publicerades i februari 2015. Vilken effekt denna vägledning har haft på processen
är en fråga som ska belysas i detta uppdrag och beskrivs närmare i avsnitt 5.1.1.

4.8

Balans mellan olika intressen

En hållbar utbyggnad av vindkraften kräver balans mellan olika intressen, där
markanvändning för vindkraft vägs mot andra intressen. Sådana andra intressen
kan vara annan möjlig markanvändning, graden av påverkan på närboende,
påverkan på friluftsliv, biologisk mångfald, naturvärden och landskapsbild.
Miljöprövningen leder fram till vilken hänsyn som ska tas av den som bedriver
vindkraftsverksamhet eller annan så kallad miljöfarlig verksamhet. Den omfattar en
prövning av lokaliseringen och anger de villkor och skyddsåtgärder som krävs för
att motverka att verksamheten orsakar skada på människors hälsa och miljön.
Exempel på aspekter som prövas i själva miljöprövningen och som ofta kommer
upp när det gäller vindkraftverksamhet är:
– lokaliseringen av verksamheten
– påverkan på skyddade arter (ofta fåglar och fladdermöss)
– påverkan på ev. närliggande områdesskydd (t.ex. Natura 2000-områden,
naturreservat eller nationalparker)
– buller från verksamheten
Kommunerna har genom sitt planmonopol ansvaret för att bevaka att
användningen av mark och vatten blir den mest lämpliga ur ett långsiktigt
hållbarhetsperspektiv.

4.9

Vindkraften är viktig i ett förnybart
elsystem

I Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU
2017:2) formuleras målet att Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år
2040. En fortsatt utbyggnad av vindkraft kommer spela en avgörande roll för att
kunna uppnå detta mål. För att maximera samhällets nytta, eller minimera
samhällskostnaden är det viktigt att utbyggnaden sker på ett samhällsekonomiskt
7

Prop. 2008/09:146
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kostnadseffektivt sätt.8 Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan innebär att
kommunen kan göra ett politiskt ställningstagande om vindkraft ska etableras på
den aktuella platsen, och om vad som är lämplig mark- och vattenanvändning.
Eftersom det saknas reglerade beslutskriterier innebär det att det inte behöver
framgå av beslutet vilka skäl som legat till grund för det, och att det står
kommunen fritt att välja vilka aspekter som ska vägas in. Det innebär att det kan
finnas en risk att de vindkraftsparker som byggs, inte alltid placeras på optimala
platser utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Detta medför i sin tur att fler
vindkraftsparker kan behöva byggas för att producera samma mängd energi, med
risk för ökad påverkan på människor och miljön som följd, och/eller att
utbyggnaden av vindkraft totalt sett blir dyrare än vad den hade behövt vara. Det
kan även medföra att den vindkraftsel som produceras blir dyrare för konsumenten
än vad den hade behövt vara.
Utmaningen med att etablera vindkraftsanläggningar i områden som är bäst
lämpade med hänsyn taget till vad som är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt, är
dock mycket större än bara frågan om kommunal tillstyrkan.

8

Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet innebär att ett uppsatt mål ska nås till lägsta möjliga kostnad
för samhället. Det innebär att hänsyn ska tas både till nyttan med etablering av vindkraft t.ex. mängd
producerad el, möjligheten att ersätta fossilbaserad el med förnybar, ev. jobbtillfällen till
glesbygdsområden och kostnaderna i form av t.ex. ev. negativ påverkan på djur och natur, friluftsliv,
turism, boende i området m.m.
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5

Problembeskrivning

I regeringsuppdraget ingår att följa upp och analysera hur planerings- och
tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft utvecklats, och att utifrån detta
bedöma om ytterligare åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen behövs. För
att följa upp processen genomfördes bl.a. en utvärdering som beskrivs vidare i
avsnitt 5.1 nedan. I detta kapitel redovisas de problem och oklarheter kopplade till
bestämmelsen som identifierats i denna utvärdering och i tidigare studier.
Problembeskrivningen bygger därmed till stor del på resultaten från tre
utvärderingar: Energimyndigheten 2010, Energimyndigheten 2014 och
Naturvårdsverket 2017.

5.1

Utvärderingen inom uppdraget

I formuleringen av regeringsuppdraget ingår att följa upp och analysera hur
planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft utvecklats efter att
vägledningen om kommunal tillstyrkan tagits fram. Eftersom vägledningen
publicerades år 2015 har den ännu inte tillämpats i något större antal
vindkraftsetableringsprocesser. I den genomförda utvärderingen har därför ett
längre tidsperspektiv valts, dvs. från det att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan
trädde i kraft år 2009.
Utvärderingen är kvalitativ, inte kvantitativ, och bygger i hög grad på
djupintervjuer med de tre aktörsgrupperna kommuner, projektörer och
miljöprövningsdelegationer. Målet har varit att fånga upp olika perspektiv kring
kommunal tillstyrkan, inte att hitta en generaliserbar bild för de olika grupperna.
5.1.1
Resultat från utvärderingen
Resultaten från utvärderingen redovisas i rapporten ”Kommunal tillstyrkan av
vindkraft. Hur fungerar det idag?” (Naturvårdsverket, 2017). Utvärderingen är
genomförd av Naturvårdsverkets utvärderingsenhet.
Utvärderingen har syftat till att belysa kommunernas,
miljöprövningsdelegationernas och projektörernas bild av:
– hur kommunal tillstyrkan fungerar och om eller hur den kan eller bör förändras,
samt
– om vägledningen kring kommunal tillstyrkan har eller kommer att påverka
planerings- och tillståndsprocessen.
När det gäller hur den kommunala tillstyrkan fungerar har utvärderingen kommit
fram till i stort sett liknande resultat som tidigare genomförda studier9.
Regelförändringarna som infördes 2009 verkar inte ha lett till effektivisering, även
om det anses som fördelaktigt att kommunen inte längre behöver upprätta en
9

Energimyndigheten 2010 och Energimyndigheten 2014.
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detaljplan. Tidsåtgången för tillståndsprocessen verkar inte ha minskat, utan har om
något ökat marginellt. Den så kallade ”dubbelprövningen”, det vill säga att
etableringen prövas enligt både miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900),
PBL, verkar i stort sett ha fortsatt hos kommunen, även om kommunens
”prövning” inte längre är en formell prövning, utan enbart utgör ett underlag för
beslutet när det gäller tillstyrkan.
När det gäller vägledningen kring kommunal tillstyrkan bedömer aktörerna att den
i stort är bra, men att den lämnar öppet för tolkningar. Vägledningen har varit väl
känd hos intervjupersonerna, men ingen av dem tror att vägledningens
rekommendationer har någon större styreffekt.
De problem och svårigheter som aktörerna upplever i samband med bestämmelsen
om kommunal tillstyrkan tas upp i problembeskrivningen nedan. Främst gäller det
att de intervjuade projektörerna inte uppfattar bestämmelsen som rättssäker, och att
det är svårt att förutsäga om kommunen kommer att tillstyrka en ansökan eller inte.
Projektörerna upplever också att vindkraftsetableringen ibland blir beroende av
politiska ställningstaganden utan direkt koppling till sakfrågan. För vissa av de
intervjuade kommunerna är däremot den politiska aspekten en självklarhet och
kommunal tillstyrkan bedöms vara ett viktigt verktyg för det kommunala
självstyret.

5.2

Problem och oklarheter kopplade till
kommunal tillstyrkan

Utifrån de utvärderingar som har gjorts kring tillämpningen av bestämmelsen
framgår det tydligt att olika aktörer har olika bild av hur väl den fungerar. Överlag
anser de kommuner som intervjuades i Naturvårdsverkets utvärdering inom detta
uppdrag (2017) att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan fungerar utan större
problem, och att bestämmelsen är en förutsättning för att det kommunala självstyret
ska tillgodoses. Däremot har projektörer, men även prövningsmyndigheter och
Energimyndigheten, i flera utvärderingar lyft fram olika problem som de uppfattar
kopplar till den kommunala tillstyrkan i dess nuvarande form.
Nedan listas problem och oklarheter som har direkt koppling till kommunal
tillstyrkan. Omfattningen på de olika problemen är inte kvantifierade och de är inte
heller på något sätt rangordnade. Det ska dock poängteras att det som upplevs som
ett problem av en aktör kan innebära en möjlighet för en annan aktör.
5.2.1

Kommunal tillstyrkan ger vindkraften en särställning i
miljöbalken
Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan medför att tillståndsprövning enligt
miljöbalken för vindkraftsanläggningar skiljer sig från vad som gäller för annan
miljöfarlig verksamhet. Bestämmelsen innebär att kommunen kan göra ett politiskt
ställningstagande till om vindkraft ska etableras på den aktuella platsen. Eftersom
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det saknas reglerade beslutskriterier innebär det att det inte behöver framgå av
beslutet vilka skäl som legat till grund för det. Det står kommunen fritt att välja
vilka aspekter som ska vägas in. Vid prövning av annan miljöfarlig verksamhet
krävs normalt inte att kommunen tillstyrkt verksamheten för att tillstånd ska kunna
ges. Undantag gäller för kärnkraftsverksamhet, eller annan jämförbar miljöfarlig
verksamhet som orsakar, eller kan orsaka, betydande påverkan på omgivningen
eller annars bli av ingripande slag, där det finns ett liknande krav på tillstyrkan (vid
regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken).
5.2.2

Reglerade beslutskriterier saknas och besluten
behöver inte motiveras
Det kommunala beslutet om tillstyrkan är vad som kallas ett beslut i den oreglerade
kommunförvaltningen. Den typ av kommunala beslut som en kommunal tillstyrkan
utgör behöver inte motiveras; kommunen behöver endast säga ja eller nej. Det
finns inte reglerade kriterier som anger på vilka grunder kommunerna ska fatta sitt
beslut. Avsaknaden av reglerade kriterier och oklarheter kring vad det är som
kommunen ska ta ställning till, upplevs som ett problem ur projektörernas
synvinkel, eftersom det innebär en bristande transparens och en oförutsebar
process. En jämförelse kan göras med bygglov och detaljplaner, men även med
översiktsplaner, där det finns tydligare kriterier för vad kommunen ska överväga i
sitt beslut.
Inkomna synpunkter från miljöprövningsdelegationer betonar att tillstyrkan ska
vara ”ren”, dvs. bara innehålla antingen ett ja eller ett nej, och inte vara förenad
med villkor. Prövningsmyndigheten måste ha ett tydligt svar för att kunna gå
vidare i processen.
Ur kommunernas synvinkel verkar det inte uppfattas som ett problem att
tillstyrkansbeslutet inte behöver motiveras. I Naturvårdsverkets utvärdering (2017)
bedömer de tillfrågade kommunerna att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan
har stor betydelse för kommunernas självbestämmande. Det fanns även i denna
aktörsgrupp några intervjupersoner som ställde sig frågande till att kommunerna
kan säga nej i den utsträckning som den kommunala tillstyrkan ger möjlighet till.
5.2.3

Tidpunkt i tillståndsprocessen för beslut om
kommunal tillstyrkan
Kommunerna vill ofta ha en så komplett tillståndsansökan som möjligt att ta
ställning till för att kunna ta ett beslut om tillstyrkan. Det leder till att besluten ofta
kommer sent i tillståndsprövningsprocessen.
Nuvarande vägledning styr inte heller mot tidiga beslut. Enligt vägledningen
(Energimyndigheten 2015) bör prövningsmyndigheten skicka ut en begäran om
tillstyrkan senast när tillståndsansökan är komplett.
Möjligheten att ta beslutet om tillstyrkan relativt sent i processen medför en ökad
handlingsfrihet för kommunerna under den tid som prövningsprocessen pågår. Att
besluten kommer sent i processen kan dock vara ett problem för projektörer
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eftersom det innebär en osäkerhet som är svår att hantera. Samtidigt lyfter de
projektörer som tillfrågades i Naturvårdsverkets utvärdering 2017 fram att om
kommunen i beslutet om tillstyrkan ska ta ställning till sådant som även rör den
tekniska utformningen av vindparken är ett sent beslut att föredra, eftersom
projektörerna inte vill låsa fast sådana detaljer tidigt i processen. Ett sent, oväntat
beslut om avstyrkan är ett problem för projektörer, prövningsmyndigheten och
lokalt berörda intressenter, eftersom det innebär att de har lagt ned stora resurser, i
både tid och pengar, i ett projekt som inte blir av. Tidpunkten för beslutet om
kommunal tillstyrkan är sammankopplat med vad det är kommunen ska ta beslut
om och vilka underlag som krävs för att kunna ta ett sådant beslut.
5.2.4

Tillstyrkansbeslutet kan ändras under
miljöprövningsprocessens gång
Kommunen har under miljöprövningens gång möjlighet att ändra sitt
ställningstagande, dvs. en tillstyrkan i början av ett projekt kan bli en avstyrkan
längre fram i processen genom ett nytt beslut. För kommunerna innebär det en
fördel, om ny information tillkommit eller om det finns nya politiska
ställningstaganden att ta hänsyn till. Det leder dock till att processen blir
oförutsebar, främst för projektörerna, men även för prövningsmyndigheter och
berörda sakägare. Det innebär bl.a. en risk för att berörda aktörer lägger ned
resurser på ett projekt som inte blir av.
5.2.5

Ökade handläggningstider förlänger
tillståndsprocessen
Enligt de utvärderingar som genomförts av Energimyndigheten (2014) och
Naturvårdsverket (2017) kan det ta uppemot sex månader att få en kommunal
tillstyrkan från kommunen. Hur lång tid kommunen kan behöva ha på sig för att ta
ett beslut beror på flera faktorer, bl.a. på kommunens egna handläggningstider, hur
processen ser ut eller på ärendets omfattning. Bilden som framkommer i
Energimyndighetens och Naturvårdsverkets utvärderingar är att det i många fall tar
längre tid än två till tre månader för kommunen att fatta ett beslut. Ökade
handläggningstider ses som ett problem, både av dåvarande vindkraftssamordnare10
vid tiden för Energimyndighetens utvärdering och av miljöprövningsdelegationer.
I Energimyndigheten (2014) anger merparten av miljöprövningsdelegationerna att
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan har påverkat handläggningstiderna och att
det ofta tar lång tid att få svar från kommunerna. Även i Naturvårdsverket (2017)
lyfts långa handläggningstider på kommunen upp som ett problem av de
intervjuade miljöprövningsdelegationerna, eftersom det medför att
prövningsprocessen tar längre tid. Miljöprövningsdelegationerna kan i vissa fall
10

Regeringen utser vindkraftssamordnare som har till uppgift att dels medla mellan olika intressenter i
specifika vindkraftprojekt på lokal nivå, och dels att bistå regeringen i arbetet att hantera strukturella
hinder för fortsatt vindkraftutbyggnad i Sverige. Det finns för närvarande 4 vindkraftssamordnare som
ansvarar för olika delar av Sverige.
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uppleva att de saknar verktyg att kräva in svar från kommunerna gällande
tillstyrkan. Utan kommunens beslut om tillstyrkan eller avstyrkan kan
miljöprövningsdelegationen inte besluta i tillståndsfrågan.
Även merparten av projektörerna i rapporten från Energimyndigheten (2014) anser
att det tar lång tid att få svar. Projektörerna som deltagit i Naturvårdsverkets
utvärdering (Naturvårdsverket, 2017) verkar dock inte se några generella problem
med handläggningstiderna för just kommunal tillstyrkan, eftersom en
miljöprövningsprocess generellt pågår under en lång tid.
5.2.6
Tillstyrkansbeslutets lämplighet går inte att överklaga
Det är endast lagligheten av beslutet om kommunal tillstyrkan som kan överklagas
(av kommunmedlem), beslutets lämplighet är inte möjligt att överklaga. Att
beslutet inte går att överklaga i sak är dock oacceptabelt anser de projektörer som
deltagit i Naturvårdsverkets utvärdering, speciellt eftersom kommunen inte
behöver motivera sitt svar.
5.2.7

Osäkerhet kring kommunens roll i
tillståndsprövningen
Det finns hos en del kommuner en osäkerhet om vad som ska prövas i samband
med den kommunala tillstyrkan. Detta gör att ansvarsfördelningen mellan
prövningsmyndigheten och kommunen är otydlig för kommunen och möjligtvis
även för projektörerna. Det innebär även att många kommuner inte skiljer på
rollerna som beslutsfattare vid kommunal tillstyrkan respektive som remissinstans
vid tillståndsprövningen. Kommunerna gör i vissa fall en ”miljöprövning” av
vindkraftsetableringen redan inför beslutet om kommunal tillstyrkan, något som
framförallt ska göras av prövningsmyndigheten vid tillståndsprövningen. Här
uppstår ett dubbelarbete som kan vara en belastning för kommuner med begränsade
resurser. Att kommunerna på detta sätt prövar frågor utöver mark- och
vattenanvändning i beslutet om kommunal tillstyrkan bidrar till att processen blir
mindre effektiv.
5.2.8
Beslut om tillstyrkan innehåller ibland villkor
I vissa fall ger kommunerna villkorade tillstyrkansbeslut, alltså ett ja under
förutsättning att vissa villkor uppfylls. Detta kan orsaka problem för
prövningsmyndigheterna då de hamnar i en situation där de måste ta ställning till
tillstyrkans giltighet och omfattning. Besluten om kommunal tillstyrkan har t.ex.
innehållit villkor angående antal verk eller tekniska villkor kring hinderbelysningen
eller höjden på vindkraftverken. Enligt myndigheternas vägledning11 har
kommunen möjlighet att istället lyfta sådana krav i dialogen med projektörerna,
men de ska inte skrivas in i tillstyrkansbeslutet.

11

Energimyndigheten, 2015.
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5.2.9

Otydligt på vilken beslutsnivå beslut om tillstyrkan
ska tas
Kommunen avgör själva om det är kommunfullmäktige eller annan styrelse eller
nämnd som ska fatta beslutet om tillstyrkan. Denna flexibilitet är tänkt att
underlätta en snabbare hantering för kommunen. I vägledningen anges att beslutet,
för att effektivisera hanteringen, med fördel kan delegeras till kommunstyrelsen.
Enligt kommunallagen ska dock frågor som är av principiell karaktär alltid beslutas
av kommunfullmäktige. Stora vindkraftsanläggningar eller etableringar i
kontroversiella områden kan anses vara av principiell karaktär och beslut ska
därmed tas av kommunfullmäktige. Om ett sådant beslut delegerats till en lägre
beslutsnivå och beslutet sedan överklagas genom laglighetsprövning finns en risk
att beslutet kommer att upphävas. Detta kan i sin tur leda till en mer tidskrävande
tillståndsprocess.
5.2.10

Förfarandet kring tillstyrkansbeslut vid
ändringstillstånd uppfattas som otydligt
Det uppfattas idag i vissa fall som otydligt om det behövs en ny tillstyrkan eller ej
vid en ansökan om ändring av tillstånd, s.k. ändringstillstånd, eller när ett tillstånd
har gått ut och behöver förnyas. Likaså anses det finnas oklarheter när det gäller
om endast en del av en vindkraftsanläggning kan tillstyrkas. De
miljöprövningsdelegationer som intervjuats12 (2017) lyfter fram att bristen på
praxis gör det svårare att veta hur bestämmelsen ska tillämpas.
5.2.11
Bestämmelsen tillämpas olika
Sammantaget innebär flera av de aspekter som listats ovan till att bestämmelsen om
kommunal tillstyrkan tillämpas på olika sätt inom och mellan kommuner. Det kan
t.ex. handla om vilka aspekter som beslutet grundar sig på, vilka underlag som
krävs för att kommunen ska kunna ta ett beslut, vem som tar beslutet och när. Att
bestämmelsen tillämpas på olika sätt är ett problem för projektörerna eftersom det
bidrar till oförutsebarhet. En likartad tillämpning ökar sannolikheten för en mera
förutsebar process för projektörerna. Likartad hantering hos kommunerna
underlättar också arbetet för miljöprövningsdelegationerna i prövningsprocessen.
5.2.12

Utrymme för förhandling om ekonomisk ersättning
ges
I och med att kommunen har en oinskränkt möjlighet att bestämma i frågan om
etablering av vindkraft ges ett visst utrymme för förhandling om ekonomisk
ersättning mellan kommunen och projektören. Att det uppstår
förhandlingssituationer mellan kommun och verksamhetsutövare är inget unikt just
för vindkraftsbranschen. Det är dock vanligt förekommande i
vindkraftssammanhang13 och utmynnar ibland i överenskommelser om någon typ
12
13

Naturvårdsverket, 2017.
Kommunal tillstyrkan av vindkraft. Hur fungerar det idag? Naturvårdsverket, 2017.
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av ersättning, ibland kallad bygdepeng. Ersättningar förekom dock redan innan
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes. Det verkar även finnas en
uppfattning bland de projektörer som intervjuades i Naturvårdsverkets
utvärdering14 att ersättningar kommer att finnas kvar även om MB 16:4 förändras
eller tas bort. Överenskommelser om ekonomiska ersättningar i sig uppfattas inte
nödvändigtvis som ett problem av projektörerna. För dem är det ett sätt att skapa
goda relationer och acceptans, för kommunerna en möjlighet att få något tillbaka
till bygden. Problemet för berörda aktörer är snarare att det riskerar uppstå en
gråzon för vad som kan bedömas som muta och om den kommunala tillstyrkan
används som ett påtryckningsmedel.
För otillbörlig påverkan finns dock ett särskilt regelverk, och denna aspekt utreds
därför inte närmare i uppdraget.15

14

Naturvårdsverket, 2017.

15

Se dock Naturvårdsverket, 2017: Bilaga 1: Ekonomiska ersättningar och kommunal tillstyrkan.
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6

Översikt över studerade
åtgärder

Som en del i det inledande utredningsarbetet har en översikt tagits fram över olika
alternativa åtgärder för att tillståndsprocessen ska underlättas och bli mer
rättssäker. Översikten behandlar åtgärdernas fördelar och nackdelar, i vilken mån
åtgärderna hanterar de problem som identifierats och om de bedöms som juridiskt
och praktiskt genomförbara. Översikten har utgjort underlag för att välja ut de
åtgärder som sedan analyserats närmare.
Notera att bedömningarna i översikten speglar myndigheternas översiktliga bild av
åtgärderna innan en djupare juridisk analys av åtgärderna gjorts.

6.1

Studerade åtgärder
6.1.1

Åtgärd 1. Behåll MB 16:4 i dess nuvarande lydelse
och förtydliga vägledningen

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Åtgärden innebär att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan behålls i sin
nuvarande lydelse och att den befintliga vägledningen för kommunal tillstyrkan, i
syfte att skärpa skrivningarna, omarbetas i vissa delar. Åtgärden skulle kombineras
med gemensamma informationsinsatser av Energimyndigheten och
Naturvårdsverket. Informationsinsatserna skulle riktas till kommuner,
tillståndsmyndigheter och vindkraftsbranschen, och genomföras i samband med att
en reviderad vägledning publiceras.
Inriktning på omarbetning av vägledningen
En omarbetning av vägledningen kan bestå i att klargöra några centrala frågor
kopplade till kommunal tillstyrkan som inte är tillräckligt tydligt belysta i nuläget.
Det gäller bl.a. att förtydliga att det i princip inte finns något tolkningsutrymme vad
gäller hur bestämmelsen ska tillämpas. Det skulle också ännu tydligare lyftas fram
att kommunal tillstyrkan handlar om kommunens avvägning om vad som är
lämplig mark- och vattenanvändning.
En annan fråga som kan behöva lyftas fram ännu tydligare är att kommunens
ställningstaganden enbart handlar om att säga ja eller nej till en etablering. Alla
frågor utöver frågan om lämplig mark- och vattenanvändning ska hanteras i
miljöprövningen. Det är också viktigt att klargöra att etableringen som kommunen
ska ta ställning till är etableringen så som den definieras i tillståndsansökan. Det
bör förtydligas att kommunen inte ska tillstyrka delar av en etablering och att en
tillstyrkan inte heller ska innehålla några villkor.
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Ett tydliggörande behövs även angående vilken beslutsnivå i kommunen som ska
fatta beslutet. Enligt kommunallagen ska frågor som är av principiell karaktär alltid
beslutas av kommunfullmäktige. I en förtydligad vägledning skulle skrivningen
kunna justeras på sådant sätt att kommunen bör göra en bedömning av om beslutet
är möjligt att delegera eller ej. Rekommendationen i de fall där tveksamheter kring
beslutets karaktär föreligger bedöms vara att beslut om tillstyrkan tas av
kommunfullmäktige. Om en kommun väljer att delegera beslut av principiell
karaktär till en lägre beslutsnivå finns risk för att beslutet kan komma att upphävas
om beslutet överklagas genom laglighetsprövning, vilket i sin tur kan leda till en
mer tidskrävande process.
Ytterligare ett klargörande som skulle kunna göras är vad som gäller vid ansökan
om ändring av tillstånd. Verksamhetsutövare kan ansöka om ändringar av
befintliga tillstånd exempelvis avseende vindkraftverkens höjd, antal eller
placering. Skäl till att ansöka om ändring av tillstånd kan exempelvis vara att den
tekniska utvecklingen gjort det möjligt att bygga högre verk än vad som var möjligt
vid tidpunkten för ansökan om tillstånd. Huruvida ändringar kräver en ny
tillstyrkan eller inte är dock inte klargjort i praxis och det finns delade meningar i
den nuvarande tillämpningen.
Upplägg av informationsinsatserna
Information om en reviderad vägledning skulle kunna spridas via
Energimyndighetens och Naturvårdsverkets webbplatser, webbplatsen Vindlov.se
(som är gemensam för myndigheter och organisationer) och via den webbaserade
utbildningen för vindkraftshandläggare, www.vindkraftkurs.se.
PROBLEM SOM ÅTGÄRDEN HANTERAR

Ett förtydligande av vägledningen berör de flesta frågor som identifierats som
problem med dagens tillämpning av bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken. Det
handlar om roller och ansvarsfördelning, vad som är en rimlig svarstid, hur beslut
om tillstyrkan bör hanteras, vad kommunen bör fatta beslut om och vad ett beslut
om tillstyrkan bör omfatta
FÖRDELAR MED ÅTGÄRDEN

Åtgärden bedöms vara enkel att genomföra, eftersom den inte kräver någon
lagändring eller regeringsbeslut och bör kunna genomföras på kort tid.
För de kommuner som idag inte känner till vägledningen och dess innehåll skulle
en förtydligad vägledning i kombination med informationsinsatser kunna leda till
förändringar i tillämpningen och utgöra ett stöd för att hantera processen korrekt.
Tidigare har ingen särskild riktad informationsinsats genomförts kring
vägledningen.
NACKDELAR MED ÅTGÄRDEN

Det finns en klar risk för att åtgärden inte leder till någon nämnvärd förbättring
jämfört med situationen idag. Det är dock svårt att bedöma i vilken omfattning
olika aktörer skulle ändra sin tillämpning med anledning av förtydliganden i
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vägledningens skrivningar. Utvärderingen som har genomförts inom detta uppdrag
visar att vägledningen har haft liten påverkan på processen, främst på grund av att
det just är en vägledning och därmed inte är förenad med bindande krav.
Vägledningen har enbart funnits under begränsad tid, sedan 2015.
GENOMFÖRBARHET

Åtgärden bedöms vara genomförbar. Energimyndigheten och Naturvårdsverket
behöver avsätta resurser för omarbetningen av vägledningen och för
informationsinsatsen. Denna arbetsinsats bedöms vara relativt begränsad.
6.1.2

Åtgärd 2. Behåll MB 16:4 i dess nuvarande lydelse
och inför ett bemyndigande för myndigheten X att
besluta om föreskrifter avseende kommunal
tillstyrkan.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDENS UTFORMNING

Alternativet innebär att lämplig myndighet ges bemyndigande att meddela
föreskrifter avseende de i vägledningen mest centrala delarna, däribland vad som
får och ska beaktas vid beslut om tillstyrkan (se ovan ang. åtgärd 1).
PROBLEM SOM ÅTGÄRDEN HANTERAR

Åtgärden avser att bidra till ökad tydlighet kring hur bestämmelsen om kommunal
tillstyrkan ska tillämpas samt klargöra vilka omständigheter kommunen ska och får
beakta vid beslut om tillstyrkan.
FÖRDELAR MED ÅTGÄRDEN

En kodifiering (i detta förslag genom införande i föreskrift) kan bidra till en mer
korrekt, enhetlig, förutsebar och därmed rättssäker tillämpning av bestämmelsen
om kommunal tillstyrkan.
NACKDELAR MED ÅTGÄRDEN

Särbehandlingen av vindkraft i förhållande till annan tillståndspliktig verksamhet
skulle kvarstå, i och med konstruktionen med kommunal tillstyrkan. Åtgärden
skulle kräva både författningsändringar och föreskriftsarbete. Åtgärden hanterar
inte problematiken kring huruvida ett nytt beslut om tillstyrkan behövs vid
ändringstillstånd eller där ett nytt tillstånd ska ersätta ett tillstånd vars giltighetstid
löper ut. Att överföra relevanta delar av dagens vägledning till föreskriftsform
skulle innebära att dagens råd blir bindande regler. Även om råden kodifieras och
blir bindande regler bedöms det ändå finnas ett visst utrymme för tolkning. Det gör
att det kan finnas skäl att anta att efterlevnaden av reglerna inte kommer att vara
fullständig. Ytterligare en föreskrift motverkar även målsättningen om
regelförenkling.
GENOMFÖRBARHET

Åtgärden bedöms vara relativt komplicerad att genomföra. Skälet till detta är
huvudsakligen författningstekniskt. Det skulle troligen krävas ändring i både lag
och förordning för bemyndigandet i sig. Det måste också utredas vilken myndighet
som är bäst lämpad att besluta om aktuella föreskrifter. Föreskrifterna i sig måste
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vara förenliga med regleringar på det kommunala området. Huvuddelen av det som
skulle föreskrivas finns dock redan som råd i vägledningen. Innan föreskrifter som
kan få inte oväsentliga kostnadseffekter för kommuner kan beslutas, ska
regeringens medgivande att besluta om föreskrifterna inhämtas. Den
omständigheten att åtgärden kräver ett nytt bemyndigande bör dock medföra att
föreskrifterna som sedan följer redan bör ha övervägts vid bemyndigandet.
6.1.3

Åtgärd 3. Ändra MB 16:4 till att kräva aktivitet för
avstyrkan istället för som idag aktivitet för tillstyrkan

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDENS UTFORMNING

Åtgärdsalternativet skulle innebära att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan
ändras i enlighet med följande eller liknande: ”Tillstånd till en anläggning för
vindkraft får inte ges om den kommun där anläggningen avses uppföras har
avstyrkt det. Om avstyrkan inte skett senast 120 dagar (förslag) efter att förfrågan
om tillstyrkan getts in till kommunen ska kommunen anses ha tillstyrkt
anläggningen”. Det skulle även, i särskilda fall, finnas möjlighet att meddela visst
anstånd med besked från kommunen.
PROBLEM SOM ÅTGÄRDEN HANTERAR

Åtgärden är huvudsakligen tänkt att bidra till att minska antalet ärenden där den
beslutande kommunen drar ut på tiden eller inte beslutar alls i frågan. Alternativet
är också tänkt att göra den beräknade tidsåtgången för en tillståndsprocess mer
förutsebar. Åtgärden skulle även kunna medföra att handläggningstiden för beslut
om kommunal tillstyrkan, och i förlängningen handläggningstiden för
tillståndsärenden, generellt förkortas.
FÖRDELAR MED ÅTGÄRDEN

En begäran om tillstyrkan skulle med detta alternativ alltid leda till någon form av
beslut från kommunens sida, och inom en bestämd tidsrymd. I och med att ett för
sent eller uteblivet beslut innebär att etableringen anses tillstyrkt, bedöms förslaget
även medföra att frågan om tillstyrkan får högre prioritet hos beslutande kommun.
NACKDELAR MED ÅTGÄRDEN

Vindkraftens särbehandling i förhållande till annan tillståndspliktig verksamhet
kvarstår, i och med konstruktionen med kommunal tillstyrkan. Åtgärden hanterar
inte problematiken kring huruvida ett nytt beslut om tillstyrkan behövs vid
ändringstillstånd eller där ett nytt tillstånd ska ersätta ett tillstånd vars giltighetstid
löper ut. Det finns risk att kommunen inte anser sig ha tillräcklig tid att bereda
ärendet och att tidsbristen i sig leder till att anläggningen avstyrks endast av skälet
att ärendet inte hann beredas. Det kan även vara vanskligt att bestämma en rimlig
svarstid. Förslaget om 120 dagar utgår från att huvuddelen av alla
kommunfullmäktige sammanträder minst var tredje månad.
GENOMFÖRBARHET

Åtgärden skulle endast innebära en ändring av bestämmelsen om kommunal
tillstyrkan i miljöbalken. Det skulle behöva utredas vilken tidsfrist som skulle anses
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mest lämplig. Inga övriga följdändringar bedöms nödvändiga. Vägledning i
kombination med informationsinsatser skulle kunna underlätta genomförandet.

6.1.4

Åtgärd 4. Tidig tillstyrkan och genomför
ändringar/förtydliganden i miljöbalken avseende
remiss- och beslutsförfarande

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDENS UTFORMNING

Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan, MB 16:4 skulle upphävas. För att ersätta
bestämmelsen skulle en ny bestämmelse införas i miljöbalkens 22 kapitel.
Bestämmelsen skulle ange att en ansökan om tillstånd till en anläggning för
vindkraft ska innehålla en kommunal tillstyrkan.
En tidigarelagd tillstyrkan skulle kunna utformas på sådant sätt att kommunens
tillstyrkan blev bindande i den bemärkelsen att prövningsmyndigheten kan gå
vidare med prövningen även i de fall kommunen senare skulle ändra inställning.
Tillstyrkansinstitutet skulle därmed snarast anta formen av ett tidigt principiellt
ställningstagande enbart till frågan om användningen av mark och vatten.
Ovan nämnda förändringar skulle i detta åtgärdsalternativ kombineras med att
kommunens roll när ansökan slutligen formuleras stärktes. Detta skulle främst
kunna ske genom att kommunens roll som remissinstans/part i den senare
miljöprövningsprocessen uttryckligen förtydligades och förstärktes, se vidare
nedan.
För att etablera institutet tidigarelagd kommunal tillstyrkan skulle formen för detta
kodifieras. Möjliga former utvecklas vidare nedan under rubriken ”Rättsinstitutet
kommunal tillstyrkan”.
Tidigarelagd kommunal tillstyrkan
Den nya tidpunkten för den kommunala tillstyrkan i detta åtgärdsalternativ skulle
innebära att beslut om tillstyrkan måste inhämtas innan det att tillståndsansökan
ges in till prövningsmyndigheten. Ansökan är således inte komplett utan en
kommunal tillstyrkan. I praktiken skulle detta innebära att prövningsmyndigheten
har att avvisa ansökan i de fall ansökan inte är förenad med en kommunal
tillstyrkan. Det skulle ankomma på sökanden att tillse att ansökan är komplett eller
kompletteras i behövliga delar.
I detta skede av processen föreligger i normalfallet ingen komplett
tillståndsansökan. Frågan om lämpligt underlag måste utredas vidare för denna
åtgärd.
Den omfattning av verksamheten som kommunen tillstyrker utgör i den följande
processen den yttre ramen för hur ansökan slutligen får utformas. I det fall ansökan
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går utöver vad kommunen tillstyrkt är prövningsmyndigheten således förhindrad
att pröva de överskjutande delarna.
I det fall kommunens tillstyrkan överprövas ska det, i likhet med idag, endast ske
inom ramen för 10 kap. kommunallagen (laglighetsprövning eller s.k.
kommunalbesvär).
Rättsinstitutet kommunal tillstyrkan
Rättsinstitutet kommunal tillstyrkan i dess nya form skulle behöva kodifieras eller
formaliseras och vi bedömer att det skulle kunna genomföras antingen genom:
– att ett blankettförfarande införs genom vilket den kommunala tillstyrkan
inhämtas
– att regeringen utfärdar föreskrifter som utförligare beskriver kommunalt
tillstyrkan, eller genom
– att en lag om kommunal tillstyrkan stiftas i anslutning till upphävandet av 16 kap.
4 § miljöbalken.
I samtliga av dessa förslag kan vägledningen om den nuvarande kommunala
tillstyrkan utgöra grunden för vad som kodifieras/formaliseras.
Stärkande av kommunens roll i miljöprövningsprocessen
Som framgår ovan innebär en tidigareläggning av tillstyrkanstidpunkten att
kommunens beslutsunderlag i normalfallet inte kommer att vara en fullständig
tillståndsansökan. Från tidpunkten för tillstyrkan kommer ansökan och
miljökonsekvensbeskrivning normalt att förändras i större eller mindre omfattning.
Efter kompletteringar, kungörelse och remissförfarande kan ansökan således ha ett
förändrat innehåll i förhållande till när tillstyrkan lämnades. För att kommunen ska
ha kvar avgörandet avseende användningen av mark och vatten även vad gäller
vindkraftsetableringens utformning och omfattning i den kompletta
tillståndsansökan skulle kommunens möjlighet att påverka under kompletteringsfas
och remissförfarande kunna stärkas genom tillägg och ändringar i miljöbalken.
Kommunens yttrande skulle i relevanta delar i ökad omfattning kunna ges särskild
vikt vid en miljöbalksprövning av vindkraftsverksamhet. Särskild hänsyn skulle tas
till yttrandet i de delar det rör användningen av mark och vatten. Formerna för
detta skulle behöva utredas vidare.
PROBLEM SOM ÅTGÄRDEN HANTERAR

Kommunal tillstyrkan som processförutsättning kvarstår, men förändras så att den
kommunala tillstyrkan blir en förutsättning för att ansökan ska kunna lämnas in,
och inte som idag, för att tillstånd ska kunna ges. Denna åtgärd skulle tydliggöra att
tillstyrkan gäller kommunens principiella inställning till användningen av mark och
vatten. Osäkerheten kring besked sent i prövningsprocessen elimineras.
Belastningen på prövningsmyndigheterna minskar när tillstyrkansbeslutet inte
behöver inväntas. Åtgärden skulle också kunna göra den beräknade tidsåtgången
för prövningsmyndigheternas tillståndsprocess mer förutsebar.
FÖRDELAR MED ÅTGÄRDEN

Kommunernas möjlighet att påverka i de delar det faktiskt rör användningen av
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mark och vatten förtydligas och förstärks. Den kommunala tillstyrkan skulle
komma i ett tidigt skede, vilket ökar förutsebarheten både för prövningsmyndighet
och verksamhetsutövare. Då tillstyrkan ska inhämtas innan ansökan ges in bör detta
medföra stora processekonomiska vinster i allmänhet, och i synnerhet för
prövningsmyndigheterna. Verksamhetsutövare som får tidigare besked om
kommunens inställning kan minska den initiala ekonomiska risken. Avsikten med
åtgärden vore också att tidigarelägga den politiska aspekten av beslutet och även att
förtydliga den sakliga aspekten i själva miljöprövningen. Vikten av en tidig dialog
mellan verksamhetsutövare och kommun ökar.
NACKDELAR MED ÅTGÄRDEN

Vindkraftens särbehandling i förhållande till annan tillståndspliktig verksamhet
kvarstår i och med att konstruktionen kommunal tillstyrkan behålls, men i annan
form. Vindkraften ges en särställning i miljöprövningsprocessen gentemot andra
miljöfarliga verksamheter, eftersom kommunen med denna åtgärd får en stärkt roll
som remissinstans i vindkraftsärenden för att kompensera för informationsbristen i
det tidigare skedet för tillstyrkansbeslutet. Problematiken kring huruvida ett nytt
beslut om tillstyrkan behövs vid ändringstillstånd eller där ett nytt tillstånd ska
ersätta ett tillstånd vars giltighetstid löper ut, kvarstår. Prövningsmyndigheternas
avvägning mellan motstående intressen kompliceras. Det finns en risk att
kommunen i det tidiga skedet inte anser sig ha tillräckligt underlag för att tillstyrka
en etablering och därför väljer att avstyrka den.
GENOMFÖRBARHET

Förslaget bedöms vara praktiskt genomförbart. Ytterligare utredning kring vilken
författningskonstruktion som ger bäst resultat behöver dock genomföras, både vad
avser tillstyrkansinstitutet och ändringarna kring partsrollen.
6.1.5

Åtgärd 5. Tidig tillstyrkan

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDENS UTFORMNING

Åtgärden är en variant av åtgärd 4 (se 6.1.4 ovan) och omfattar enbart delen om att
tidigarelägga tidpunkten för tillstyrkan. Kommunens roll i
miljöprövningsprocessen stärks inte ytterligare jämfört med nuvarande ordning i
miljöbalken. Åtgärden skulle innebära att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan,
MB 16:4, upphävs och istället införs en ny bestämmelse i miljöbalkens 22 kapitel
om kommunal tillstyrkan. En utförligare beskrivning av en sådan ny bestämmelse
om kommunal tillstyrkan redovisas i avsnitten ”Tidigarelagd tillstyrkan”, och
”Rättsinstitutet kommunal tillstyrkan” ovan.
PROBLEM SOM ÅTGÄRDEN HANTERAR

Åtgärden hanterar samma problem som åtgärd 4, se ovan i avsnitt 6.1.4.
FÖRDELAR MED ÅTGÄRDEN

Den kommunala tillstyrkan skulle komma i ett tidigt skede, vilket skulle öka
förutsebarheten både för prövningsmyndighet och verksamhetsutövare. Då
tillstyrkan skulle inhämtas innan ansökan ges in borde detta medföra stora
processekonomiska vinster i allmänhet, och i synnerhet för prövnings34
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myndigheterna. Verksamhetsutövare som får tidigare besked om kommunens
inställning kan minska den initiala ekonomiska risken. Åtgärdsalternativet skulle
även tidigarelägga den politiska aspekten av beslutet och förtydliga den sakliga
aspekten i själva miljöprövningen. Vikten av en tidig dialog mellan
verksamhetsutövare och kommun bedöms öka. Prövningsprocessen för vindkraft
skulle med en åtgärd av denna karaktär kunna bli mer likställd övrig prövning av
miljöfarlig verksamhet. I åtgärd 5 blir författningsarbetet mindre omfattande än i
åtgärd 4 och prövningsmyndigheternas avvägning mellan motstående intressen blir
mindre komplicerad jämfört med åtgärd 4.
NACKDELAR MED ÅTGÄRDEN

Vindkraftens särbehandling i förhållande till annan tillståndspliktig verksamhet
genom konstruktionen med kommunal tillstyrkan skulle kvarstå men i annan form.
Problematiken kring huruvida ett nytt beslut om tillstyrkan skulle behövas vid
ändringstillstånd eller där ett nytt tillstånd ska ersätta ett tillstånd vars giltighetstid
kvarstår. Det finns en ökad risk att kommunen i det tidiga skedet inte anser sig ha
tillräckligt underlag för att tillstyrka en etablering och därför väljer att avstyrka
den. Åtgärden har i stort samma nackdelar som åtgärd 4, men i åtgärd 5 blir
författningsarbetet mindre omfattande.
GENOMFÖRBARHET

Åtgärden bedöms vara genomförbar. Ytterligare utredning kring vilken
författningskonstruktion som skulle ge bäst resultat behövs.
6.1.6

Åtgärd 6. Upphäv MB 16:4 och genomför
ändringar/förtydliganden i miljöbalken avseende
remiss- och beslutsförfarande samt eventuellt
angående rätten att överklaga

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDENS UTFORMNING

Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan upphävs i denna åtgärd. Tillägg och
ändringar i miljöbalken skulle göras med innebörden att kommunens yttrande i
relevanta delar i ökad omfattning skulle ges särskild vikt vid en miljöbalksprövning
av vindkraftsverksamhet. Särskild hänsyn skulle i detta åtgärdsalternativ tas till
yttrandet i de delar det rör användningen av mark och vatten. Syftet med tilläggen
och ändringarna skulle vara att säkerställa ett långtgående kommunalt inflytande
över användningen av mark och vatten.
Kommunen får i dagsläget föra talan i miljöprövningsprocessen för att tillvarata
miljöintressen och andra allmänna intressen inom kommunen. I denna åtgärd
skulle, om det ansågs nödvändigt, särskilt föreskrivas om ytterligare möjlighet för
kommunen att överklaga ett tillstånd som går emot kommunens inställning i frågan
om användning av mark och vatten. En sådan lösning skulle exempelvis kunna
utformas så att en kommun i mål om vindkraftverksamhet även fick överklaga i de
fall en tillståndsgiven verksamhet påtagligt kan motverka kommunens användning
av mark- och vattenområden.
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I en åtgärd med denna utformning skulle kommunen få ökad tyngd som
remissinstans. Sammantaget med kommunens översiktsplanering, samt rätten att
överklaga, skulle kommunen i praktiken kunna ha ett avgörande inflytande i
tillståndsprocessen även då möjligheten till kommunal tillstyrkan upphörde.
PROBLEM SOM ÅTGÄRDEN HANTERAR

Kommunal tillstyrkan som förutsättning för tillstånd skulle försvinna samtidigt
som kommunens möjlighet att påverka användningen av mark och vatten skulle
bestå i stor utsträckning. Tillståndsprocessen skulle bli mer rättssäker och
sakorienterad och därmed skulle risken minskas för att ovidkommande hänsyn tas.
Problematiken kring huruvida ett nytt beslut om tillstyrkan behövs vid
ändringstillstånd eller där ett nytt tillstånd ska ersätta ett tillstånd vars giltighetstid
löper ut, skulle lösas i sin helhet.
FÖRDELAR MED ÅTGÄRDEN

I och med att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan skulle utmönstras likställs
vindkraft i detta avseende med andra tillståndspliktiga verksamheter. Processen
skulle bli mer transparent då kommunen för att vinna gehör för sin inställning
under remissförfarandet måste redovisa sakliga skäl för sin inställning.
Kommunernas möjlighet att påverka i de delar det faktiskt rör användningen av
mark och vatten förtydligas och skulle förstärkas om talerätten utökas.
Tillsammans med översiktsplanerna och kommunernas talerätt torde även i
fortsättningen innebära att tillstånd till en vindkraftsanläggning inte skulle ges mot
den berörda kommunens vilja. Därmed skulle även vikten av att kommunen har en
aktuell och tydlig översiktsplan öka. Åtgärden bör kunna bidra till en effektivare
tillståndsprocess i första instans, dvs. miljöprövningsdelegation eller mark- och
miljödomstol (om vattenverksamhet berörs).
NACKDELAR MED ÅTGÄRDEN

Vindkraftens särbehandling i förhållande till annan tillståndspliktig verksamhet
skulle kvarstå men i annan form. Ändringarna som rör remissförfarandet skulle
innebära att vindkraften ges en särställning i miljöprövningsprocessen, vilket
bedöms innebära komplicerade författningslösningar som går emot miljöbalkens
systematik. Kommunernas överklagandefrekvens skulle kunna öka.
Prövningsmyndigheternas avvägning både mellan vad som framförs av de som har
talerätt och mellan motstående intressen skulle kunna kompliceras.
GENOMFÖRBARHET

Åtgärden bedöms vara genomförbar. Ytterligare utredning kring vilken
författningskonstruktion som ger bäst resultat skulle dock behöva genomföras och
det bedöms som osäkert om det är möjligt att hitta en lagteknisk konstruktion som
vore väl fungerande. Ändringar skulle behöva genomföras i miljöbalken, som
skulle kunna ändra på dess systematik, och eventuellt i vissa av dess förordningar.
Omfattningen bestäms av vilket alternativ på författningskonstruktion som bedöms
lämplig att genomföra.
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6.1.7

Åtgärd 7. Upphäv MB 16:4

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDENS UTFORMNING

Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan upphävs i denna åtgärd, med
utgångspunkten att prövningen är fullständig utan kommunal tillstyrkan.
PROBLEM SOM ÅTGÄRDEN HANTERAR

Åtgärden löser till allra största delen de problem som har en koppling till
bestämmelsen och som redovisats i problembeskrivningen i kap. 4 ovan.
Tillståndsprocessen i denna del av miljöprövningen blir effektivare och mer
rättssäker. Problematiken kring huruvida ett nytt beslut om tillstyrkan behövs vid
ändringstillstånd eller där ett nytt tillstånd ska ersätta ett tillstånd vars giltighetstid
löper ut, skulle lösas i sin helhet.
FÖRDELAR MED ÅTGÄRDEN

Åtgärden skulle kraftigt kunna effektivisera tillståndsprocessen i den del där
handläggningstiden berott på att miljöprövningsdelegationen väntat på kommunens
beslut. Förutsebarheten och transparensen skulle öka. Vidare möjliggör denna
ordning att frågor som påverkar mark- och vattenanvändningen kan prövas i sak
inom ramen för tillståndsprövningen samt genom möjligheten att överklaga beslut
av miljöprövningsdelegationerna. Vidare skulle vindkraft likställas med andra
tillståndspliktiga verksamheter när det gäller tillståndsprövning enligt miljöbalken.
NACKDELAR MED ÅTGÄRDEN

Formellt sett skulle kommunernas möjlighet att påverka användningen av mark och
vatten inskränkas. Det finns även en risk att kommunens inställning inte i
tillräcklig omfattning beaktas i tillståndsprövningen. I praktiken bedöms dock det
kommunala självstyret att kvarstå, genom kommunens möjlighet att styra
vindkraftsetableringar genom översiktsplanering samt kommunens möjlighet att
föra talan som part i tillståndsprocessen. Detta var även den slutsats som
Miljöprocessutredningen kom fram till i delbetänkandet om prövning av
vindkraft16, angående förslaget om att ta bort dubbelprövningen av
vindkraftsanläggningar. Förutsättningarna bör vara desamma idag.
Tillstyrkansinstitutet har medfört att det i många fall funnits en konstruktiv
diskussion mellan kommuner och projektörer som lett till att kommunerna i allt
större omfattning redan i förväg varit tydliga med vilka typer av etableringar som
kan medges. Om tillstyrkaninstitutet tas bort kan incitamenten för att föra en sådan
dialog komma att minska.
GENOMFÖRBARHET

Åtgärden är juridiskt och praktiskt genomförbar.

16

Prövning av vindkraft. SOU 2008:86. Delbetänkande i Miljöprocessutredningen.
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6.2

Åtgärder som har studerats men
prioriterats bort

I det inledande utredningsarbetet har ytterligare åtgärder studerats, men dessa har
prioriterats bort eftersom de inte bedöms vara rimliga att genomföra. Dessa
åtgärder redovisas nedan.
6.2.1

Ändring av MB 16:4 enligt följande: Tillstånd till
anläggning för vindkraft inom område som inte
omfattas av översiktsplan för vindkraft får inte
lämnas om kommunen motsatt sig lokaliseringen

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Åtgärden skulle innebära att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan ändras med
avsikt att ge kommunen möjlighet att avstyrka en etablering endast i de fall den
sker utanför ett område som bedömts lämpligt för vindbruk i översiktsplanen.
PROBLEM SOM ÅTGÄRDEN HANTERAR

Åtgärden skulle innebära att tillstyrkan som förutsättning för tillstånd försvann för
områden som kommunen redan behandlat i översiktsplanen. Insatsen skulle alltså
innebära att kommunen endast behövde ta beslut om att tillstyrka/avstyrka en
etablering i de fall vindkraft planeras utanför områden där mark- och
vattenanvändningen bedömts gällande vindkraft i översiktsplanen. Projektörerna
skulle med stöd av översiktsplanen på förhand kunna avgöra om kommunen
tillstyrker etableringen. Förslaget skulle därför kunna medföra att projektörer
främst söker tillstånd i områden som är planerade för vindkraft i översiktsplaner,
och att etableringar utanför sådana områden därmed minskar i omfattning.
Avsikten skulle sammanfattningsvis vara att tillståndsprocessen blir mer rättssäker
och förutsebar för områden som pekats ut i översiktsplanen.
FÖRDELAR MED ÅTGÄRDEN

Åtgärden skulle kunna innebära att en aktuell översiktsplan kunde utgöra underlag
för val av etableringsområden för vindkraft. Borttagande av kommunal tillstyrkan
inom bedömda områden skulle också innebära att vindkraft inom dessa områden
behandlas mer likt annan miljöfarlig verksamhet. För prövningsmyndigheter och
projektörer skulle förslaget kunna medföra att prövningsprocessen blir mer
förutsebar i dessa områden, vilket minskar kostnaderna för projektörer och
prövningsmyndigheter.
NACKDELAR MED ÅTGÄRDEN

En åtgärd med denna utformning skulle innebära att en specifik del av
översiktsplanerna indirekt skulle bli bindande för kommunerna. Det är högst
tveksamt om det är ett lämpligt förfarande, då kommunernas översiktsplaner endast
är vägledande vid beslut om mark- och vattenanvändning. Det är också tveksamt
om just vindkraft är av sådant allmänt intresse att det ska ges en sådan särställning i
översiktsplaneringen. Det finns även en avsevärd retroaktivitetsproblematik. För att
det skulle vara rimligt att införa en bestämmelse av denna karaktär borde redan
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beslutade översiktsplaner inte omfattas. I annat fall skulle kommunerna vara
bundna av översiktsplaner som beslutats innan vindkraften fick den särställning
som bestämmelsen skulle medföra. Detta skulle innebära att endast ett fåtal planer
skulle omfattas och att bestämmelsen framförallt skulle vara framåtsyftande.
Förslaget skulle även förutsätta en kontinuerlig uppdatering av översiktsplaner på
ett sätt som inte har skett hittills.
Ytterligare en nackdel med åtgärden är att för de områden som inte hanterats i den
översiktliga planeringen kvarstår de problemställningar som är kopplade till
kommunal tillstyrkan, såsom långa handläggningstider och avsaknad av
beslutskriterier.
GENOMFÖRBARHET

Lagtekniskt skulle åtgärden innebära en ändring av bestämmelsen om kommunal
tillstyrkan i miljöbalken. Ändringen, med avseende på att delar av en översiktsplan
indirekt skulle bli bindande, skulle dock vara av sådan karaktär att den bedöms som
orimlig att genomföra. Eventuella följdändringarna i PBL riskerar bli omfattande
och svårhanterliga, samt göra ingrepp i systematiken kring planprocessen.
6.2.2

Ändring av MB 16:4 enligt följande: Tillstånd till
anläggning för vindkraft inom område som inte
omfattas av riksintresse vindbruk får inte lämnas om
kommunen motsatt sig lokaliseringen

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Åtgärden skulle innebära att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan ändras med
avsikt att ge kommunen möjlighet att avstyrka en etablering endast i de fall den
sker utanför ett område som omfattas av riksintresse vindbruk enligt 3 kap 8 §
miljöbalken.
PROBLEM SOM ÅTGÄRDEN HANTERAR

Kommunal tillstyrkan som förutsättning för tillstånd skulle försvinna för områden
som är angivna som riksintressen för vindbruk. Tillståndsprocessen för dessa
områden skulle bli mer rättssäker. Med denna utformning av bestämmelsen skulle
det bli tydligare att det är lokaliseringens lämplighet för vindkraft som kommunen
ska ta ställning till. Åtgärden hanterar även på vilken nivå ett beslut om avstyrkan
ska tas inom kommunen. Förslaget skulle kunna medföra att projektörer främst
söker tillstånd i områden som är utpekade som riksintresse vindbruk enligt 3 kap. 8
§ miljöbalken och att etableringar utanför sådana områden minskar i omfattning.
För områden som inte omfattas av riksintresse för vindbruk skulle den kommunala
processen vid beslut om avstyrkan vara snarlik den tidigare tillstyrkanprocessen
med liknande problemställningar.
FÖRDELAR MED ÅTGÄRDEN

Åtgärden skulle innebära att riksintressen för vindbruk utgjorde underlag för
lämpliga områden för vindkraft, vilket innebär att riksintressenas roll i
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tillståndsprocessen förstärks och tydliggörs. Borttagandet av kommunal tillstyrkan
inom dessa områden skulle också innebära att vindkraft bedömdes likartat som
andra miljöfarliga verksamheter. Förslaget skulle kunna effektivisera
tillståndsprocessen för etableringar som planeras inom angivna
riksintresseområden för vindbruk. För prövningsmyndigheter och projektörer
skulle det kunna medföra att prövningsprocessen blev mer förutsebar och
prövningsmyndigheternas handläggningstid skulle troligen förkortas, vilket bör
leda till minskade kostnader för projektörer och prövningsmyndigheter.
NACKDELAR MED ÅTGÄRDEN

En nackdel med åtgärden vore att den skulle innebära att riksintresse för vindbruk
ges en särställning gentemot andra riksintressen i tillståndsprocessen, vilket kan
ifrågasättas om det kan anses rimligt. Åtgärden innebär vidare att för områden som
inte är inom riksintresse för vindbruk kvarstår de problemställningar som är
kopplade till kommunal tillstyrkan, såsom långa handläggningstider och avsaknad
av beslutskriterier. Vissa av de problem som nämns kring den bortprioriterade
åtgärden i avsnitt 6.2.1. gör sig i övrigt gällande även när det gäller denna åtgärd.
GENOMFÖRBARHET

Det bedöms inte vara möjligt att genomföra denna åtgärd, bl.a. mot bakgrund av att
den skulle innebära att riksintresse vindbruk ges en särställning i
tillståndsprocessen, som inte anses rimlig samt att konsekvenserna av att ge ett
riksintresse denna bindande verkan är svåröverblickbara.
6.2.3
Möjlighet att överklaga beslut om tillstyrkan
En central del i kritiken mot bestämmelsen om kommunal tillstyrkan från framför
allt vindkraftsprojektörer, men även från politiker och jurister som är verksamma
inom vindkraftsområdet, handlar om att det inte är möjligt att överklaga
kommunens beslut om tillstyrkan/avstyrkan i sak. Därför har denna fråga
analyserats i den inledande studien av olika åtgärder.
Det kommunala beslutet om tillstyrkan är i nuläget ett så kallat beslut i den
oreglerade kommunförvaltningen. Beslutet är således inte ett förvaltningsbeslut
utan prövas inom ramen för 10 kap. kommunallagen (laglighetsprövning eller s.k.
kommunalbesvär) och kan därmed endast överklagas av en kommunmedlem. Även
om det vore möjligt att utvidga kretsen till att omfatta exempelvis även
verksamhetsutövare skulle problemet kvarstå. En laglighetsprövning avser
nämligen endast ett besluts laglighet och inte dess lämplighet.
Beslut om kommunal tillstyrkan omfattas inte heller av bestämmelsen om
motivering i 20 § förvaltningslagen (1986:223). Det bedöms heller inte lämpligt att
införa en bestämmelse i miljöbalken som ska reglera kommunens handläggning av
denna typ av ärenden. Frågan om motivering måste troligtvis hanteras i annan
ordning. Det är därför inte troligt att en klagande verksamhetsutövare, i den mån
den skulle tillerkännas klagorätt, skulle vinna framgång i andra fall än där formella
fel begåtts. Kommunens inställning i frågan i sig kan i praktiken inte prövas. Ett
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annat problem är att beslut om kommunal tillstyrkan kan ersättas med ett nytt
beslut. Kommunen kan således ersätta eventuella upphävda beslut med ett nytt
likalydande beslut.
Ett alternativ skulle möjligen vara att skapa en möjlighet att överklaga
tillstyrkansbeslutet särskilt eller i annan ordning. Det bedöms dock bli en
komplicerad konstruktion att överpröva en kommuns beslut inom ramen för
överprövningen av ett tillståndsbeslut eller som en parallell process. Det skulle
sannolikt även att öka antalet överklaganden av miljötillståndet i sig och det är
tveksamt om det skulle gynna någon intressent att ha en parallell
överklagandeprocess i frågan om tillstyrkan. Sammanfattningsvis kan det
säkerligen framstå som attraktivt att kunna överklaga kommunens beslut. Det är
dock inte troligt att en sådan lösning skulle effektivisera tillståndsprocessen, varför
något sådant förslag inte har studerats vidare inom ramen för denna utredning.

6.3

Slutsatser kring åtgärder i den
inledande utredningen

Inom ramen för uppdraget har det utarbetats ett antal alternativa åtgärder kopplat
till förändringar av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan.
Gemensamt för samtliga undersökta alternativ, utom ett, är att de ur ett
författningsperspektiv bedöms möjliga att genomföra. Samtliga åtgärder bedöms
även medföra någon form av förenkling, antingen i form av ett mindre antal
processer, kortare handläggningstid, förutsebarhet och/eller minskade kostnader för
företag och myndigheter. Det som skiljer förslagen åt är i vilken grad uppdragets
mål om att tillståndsprocessen ska underlättas och bli mer rättssäker nås, vilken
omfattning kommunernas inflytande över användningen av mark och vatten
påverkas samt hur stora förändringar i nuvarande lagstiftning som skulle behöva
göras.
Åtgärderna är medvetet utformade på ett sådant sätt att de täcker hela spektrat från
nuvarande reglering till ett fullständigt upphävande. Flera av åtgärderna går även
att kombinera i varierande grad.
SAMMANTAGEN BEDÖMNING

En översikt av bedömningarna av de studerade åtgärdsförslagen återges i tabell 1,
se nedan.
Bedömningen är gjord utifrån huvudkriterierna att åtgärderna ska underlätta
tillståndsprocessen, ge en mer rättssäker process, beakta kommunernas
planmonopol, samt vara juridiskt och praktiskt genomförbara. Gällande kriterierna,
se även avsnitt 3.2.2 Kriterier för bedömning.
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Tabell 1. Översikt studerade åtgärder – bedömningar utifrån valda kriterier
Åtgärd

Underlätta
tillståndsprocessen

Mer
rättssäker
process

Beaktar
kommunens
planmonopol

Genomförbar

1. Förtydliga vägledningen

Mycket liten
effekt

Ingen
effekt

Ingen
förändring

Ja

2. Ta fram föreskrifter

Liten effekt

Liten
effekt

Ingen
förändring

Ja

3. Kräv aktivitet för avstyrkan inom
tidsram

Viss effekt

Viss effekt

Ingen
förändring

Ja

4. Tidig tillstyrkan och stärk
kommunens roll som remissinstans

Medelstor effekt
p.g.a. att den
stärkta rollen
som remissinstans försvårar
avvägningen
mellan olika
intressen.

Stor effekt

Visst minskat
inflytande för
kommunen
eftersom
tillstyrkan blir
bindande
tidigare

Ja

5. Tidig tillstyrkan

Stor effekt

Stor effekt

Visst minskat
inflytande för
kommunen
eftersom
tillstyrkan blir
bindande
tidigare

Ja

6: Upphäv MB 16:4 och stärk
kommunens roll som remissinstans

Medelstor effekt

Stor effekt

Visst minskat
inflytande för
kommunen

Nej, bedöms
ge en olämplig
lagkonstruktion
och försvåra
tillämpningen

7. Upphäv MB 16:4

Mycket stor
effekt

Mycket
stor effekt

Minskat
inflytande
jämfört med
idag

Ja

Den sammantagna bedömningen av studerade åtgärder visar att det endast är åtgärd
7 Upphäv MB 16:4 som uppnår ”Mycket stor effekt” för båda kriterierna
”Underlätta tillståndsprocessen” och ”Mer rättssäker process”. Denna åtgärd
medför emellertid minskat inflytande för kommunerna än idag. Åtgärd 5 Tidig
tillstyrkan uppnår stor effekt på både kriterierna ”underlätta tillståndsprocessen”
och ” mer rättssäker process” och bedöms påverka kommunernas inflytande i
mindre grad, i och med att beslutet om tillstyrkan skulle bli bindande tidigare än
idag. Övriga studerade åtgärder bedöms i mindre utsträckning bidra till att
tillståndsprocessen underlättas och blir mer rättssäker. Åtgärd 6 Upphäv MB 16:4
och stärk kommunens roll som remissinstans, bedöms inte vara genomförbar,
eftersom den skulle resultera i en olämplig lagkonstruktion och försvåra
tillämpningen jämfört med idag.
Mot denna bakgrund bedöms åtgärd 5 och åtgärd 7 vara de åtgärder som i störst
utsträckning leder till att målet i detta uppdrag nås, dvs. att tillståndsprocessen för
etablering av vindkraft ska underlättas och bli mer rättssäker. De två utvalda

42

NATURVÅRDSVERKET

åtgärderna bedöms även i störst utsträckning hantera de problem som är kopplade
till bestämmelsen om kommunal tillstyrkan, se kap. 5 Problembeskrivning. En
utförligare beskrivning och analys av dessa två åtgärder redovisas i kap. 7 Juridisk
analys av utvalda åtgärder.
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7

Juridisk analys av utvalda
åtgärder

I detta kapitel redovisas en juridisk analys av två åtgärder; ”Upphäv MB 16:4”
respektive ”Tidigare tillstyrkan”. Energimyndigheten och Naturvårdsverket
bedömer att dessa två åtgärder är effektiva för att uppnå målet i
uppdragsformuleringen om att underlätta tillståndsprocessen och att göra den mer
rättssäker, och har därför valt att analysera dessa åtgärder vidare.

7.1

Åtgärden Upphäv MB 16:4

Åtgärden Upphäv MB 16:4 syftar till att hantera problem kopplade till kommunal
tillstyrkan genom att så långt möjligt likställa prövningen av vindkraftverksamhet
med andra tillståndspliktiga verksamheter. Det övergripande syftet med åtgärden är
att åstadkomma en mer effektiv prövningsprocess samtidigt som det anknyter till
kommunens möjligheter att styra mark- och vattenanvändning inom kommunen
genom planeringsinstrument.
Bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken om kommunal tillstyrkan upphävs.
Kommunen fråntas därmed möjligheten att, beträffande tillståndspliktiga
vindkraftverk, genom den kommunala tillstyrkan med ensamrätt besluta om
lämplig användning av mark- och vattenområden inom kommunen. Genom sin
ställning som part i miljöprövningsprocessen kan kommunen alltjämt påverka
tillåtelse till och/eller utformning av vindkraftverksamhet utifrån sakligt grundade
miljömässiga skäl. I de fall ett tillståndsbeslut enligt miljöbalken inte
överensstämmer med kommunens inställning till mark- och vattenanvändningen
har kommunen precis som idag möjlighet att överklaga dom eller beslut om
tillstånd.
Vidare har kommunen möjlighet att påkalla regeringsprövning av större
vindkraftsprojekt med stöd av 17 kap. miljöbalken.
Kommunen har därutöver möjlighet att styra användningen av mark- och
vattenområden inom kommunen genom planeringsinstrument. Vindkraftsprojekt
planeras oftast i glesbygdsområden där krav på detaljplan inte föreligger. Den
kommuntäckande översiktsplanen är därför i regel det planeringsinstrument som
kan användas när det gäller styrning av var vindkraften bör lokaliseras i
kommunen. Även om översiktsplanen inte är juridiskt bindande tillmäts aktuella
och väl underbyggda översiktsplaner enligt praxis stor betydelse när det gäller
frågan om lämplig lokalisering av vindkraftverksamhet. Visst inflytande kan även
sägas finnas vid planering utifrån nationellt perspektiv genom bestämmelserna om
hushållning av mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken. Gällande
bestämmelser genom vilka kommunen kan styra lämplig mark- och
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vattenanvändning och därigenom påverka eventuella vindkraftsetableringar
redovisas utförligare i kap. 4.
Åtgärden är i stort sett likalydande med det förslag som lämnades i utredningen
Prövning av vindkraft (SOU 2008:86), och en del slutsatser från den utredningen
samt den efterföljande propositionen Prövning av vindkraft (2008/09:146) har
arbetats in i utformningen.
7.1.1
Vindkraft och prövningsprocessen – en bakgrund
I utredningen SOU 2008:86 kom man fram till att för sådana vindkraftsanläggningar som ligger utanför områden där konkurrensen på mark- och vatten är
stor, är det inte rimligt att ställa krav på detaljplan. Vidare kom utredningen fram
till att tillståndspliktiga vindkraftverk inte skulle vara underkastade
bygglovsprövning. Bakgrunden till dessa ställningstagande var att Sverige vid den
tidpunkten avsåg att kraftigt utöka utbyggnaden av vindkraft och utredningen hade
att lämna förslag på en snabbare och enklare process för planering och uppförande
av vindkraftverk. Dessa förutsättningar har inte förändrats ur ett långsiktigt
hållbarhetsperspektiv trots att utbyggnadstakten av vindkraft för närvarande har
dämpats som en följd av låga el- och elcertifikatpriser som lett till minskad
lönsamhet för många projekt. Energikommissionens betänkande Kraftsamling för
framtidens energi (SOU 2017:2) beskriver Sveriges långsiktiga energipolitik.
Betänkandet lyfter fram att en fortsatt utbyggnad av vindkraften är viktig för att
Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion.
Att tillståndspliktiga vindkraftverk undantas från krav på bygglov och
detaljplanereglering innebär visserligen att vindkraften i jämförelse med en del
andra tillståndspliktiga verksamheter får en viss särställning vad gäller plan- och
byggprocessen. Vindkraftens särställning kan dock motiveras med att vindkraft bör
jämställas med nyttjandet av andra förnybara naturresurser såsom fiske, rennäring
samt jord- och skogsbruk (se prop. 2005/06:143). De vindkraftsparker som behöver
byggas för att uppnå Sveriges mål om förnybar energi ligger också till stor del i
områden där omgivningspåverkan är mer begränsad. Dessa områden kan i och för
sig innehålla andra värden som påverkas, såsom renskötsel eller höga naturvärden,
men avvägningen lämpar sig i så fall bäst inom ramen för tillståndsprövning enligt
miljöbalken. I vindkraftsärenden prövades dessutom i stort sett samma frågor enligt
plan- och bygglagen som enligt miljöbalken med den ordning som gällde innan
införandet av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan. Eftersom tillståndsprövningen enligt miljöbalken är den mer omfattande prövningen, bedömdes det
inte finnas anledning att ha en parallell prövning enligt plan- och bygglagen.
Vid ett upphävande av bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken kvarstår i huvudsak
samma argument för att prövning av vindkraftverksamhet endast bör ske inom
ramen för tillståndsprövning enligt miljöbalken.

45

NATURVÅRDSVERKET

7.2

Författningsförslag gällande åtgärden
Upphäv MB 16:4

I avsnittet beskrivs hur en möjlig lagstiftning baserad på åtgärden ”Upphäv MB
16:4” skulle kunna utformas, inklusive författningskommentarer.
7.2.1
Lag om ändring i miljöbalken
Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om miljöbalken att 16 kap. 4 § ska
upphöra att gälla.
Denna lag träder i kraft den [XX 2018].
7.2.2
Författningskommentar
Upphävandet av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken
bedöms inte få några negativa konsekvenser för de ärenden som redan har inletts
hos prövningsmyndigheten. Konsekvensen är att frågan om kommunal tillstyrkan
inte längre har någon betydelse i prövningsärendet och att prövningsmyndigheten
således kan bortse från den aspekten i sin bedömning av ärendet. Det får anses
åligga prövningsmyndigheten att bereda kommunen möjlighet att lämna sin
inställning, och grunderna härför, till tillståndsansökan i den mån detta inte har
gjorts tidigare i ärenden med hänvisning till ställningstagandet i frågan om
kommunal tillstyrkan. Det har mot bakgrund av detta inte bedömts nödvändigt att
ha övergångsbestämmelser för detta författningsförslag.

7.3

Åtgärden Tidig tillstyrkan

Den andra åtgärd som valts ut för en juridisk analys är ”Tidig tillstyrkan”.
Åtgärden syftar till att bibehålla motsvarande möjligheter för kommunen som
enligt 16 kap. 4 § miljöbalken att, beträffande vindkraftverk som tillståndsprövas,
att med ensamrätt besluta om lämplig användning av mark- och vattenområden
inom kommunen. Den huvudsakliga skillnaden med denna åtgärd jämfört med vad
som gäller i dag är att frågan om kommunal tillstyrkan särskiljs från processen hos
prövningsmyndigheten. Detta sker genom att beslut om kommunal tillstyrkan
föreslås utgöra en förutsättning för att prövningsmyndigheten över huvud taget ska
kunna ta upp en ansökan om tillstånd till vindkraftverksamhet till prövning. Detta
innebär att tidpunkten för beslut om kommunal tillstyrkan, i förhållande till vad
som gäller i dag, tidigareläggs.
Åtgärden innebär att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 §
miljöbalken, upphävs. I stället införs en ny bestämmelse i 22 kap. miljöbalken som
anger att en ansökan om tillstånd till vindkraftverksamhet endast får tas upp till
prövning om kommunfullmäktige i den kommun där verksamheten ska bedrivas
har tillstyrkt att platsen för verksamheten är lämplig för ändamålet. Vidare införs
ytterligare en bestämmelse i 22 kap. miljöbalken som anger att tillstånd till
vindverksamhet inte får lämnas för annan plats än som omfattas av kommunfullmäktiges tillstyrkan.
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För att tydliggöra formerna för handläggning och beslut i ärenden beträffande
projektörers begäran om kommunfullmäktiges tillstyrkan, föreslås en särskild
författning avseende detta.
7.3.1

Kommunfullmäktiges tillstyrkansbeslut som
processförutsättning
En följd av denna åtgärd är att beslut om kommunfullmäktiges tillstyrkan blir
bindande i den fortsatta processen i den bemärkelsen att prövningsmyndigheten
kan gå vidare med prövningen även i de fall kommunen senare skulle ändra
inställning i frågan om en viss plats är lämplig för vindkraftverksamhet. Detta är en
konsekvens av att beslut om kommunal tillstyrkan utgör en förutsättning endast för
att ta upp ansökan till prövning. Om sådant beslut finns i prövningsärendet, ska inte
krävas att prövningsmyndigheten därefter gör en uppföljande kontroll av om
beslutet om kommunal tillstyrkan alltjämt gäller, för att kunna avgöra ärendet. Den
tidigarelagda kommunala tillstyrkan utgör således ett grundläggande
ställningstagande om lämplig mark- och vattenanvändning inom kommunen.
En ytterligare följd av detta är att en ansökan om tillstånd till vindkraftverksamhet
inte är komplett utan att kommunfullmäktige tillstyrkt att platsen för
vindkraftverksamheten är lämplig för ändamålet. Detta innebär att
prövningsmyndigheten har att avvisa ansökan i de fall uppgift om
kommunfullmäktiges tillstyrkan saknas.
7.3.2

Tillstyrkansbeslutet ska avse plats för
vindkraftsverksamhet
Den tidigarelagda tillstyrkan bör, liksom enligt nu gällande regelverk, endast avse
ett ställningstagande till lämplig mark- och vattenanvändning inom kommunen. För
att klargöra detta införs ett förtydligande i den första bestämmelsen i 22 kap.
miljöbalken om att kommunfullmäktiges tillstyrkan ska avse att platsen för
vindkraftverksamheten är lämplig för ändamålet.
En följd av detta, vilket utgör en väsentlig skillnad jämfört med vad som gäller i
dag, är att kommunfullmäktiges tillstyrkan inte föreslås begränsas till enbart en viss
vindkraftsetablering utan ska avse frågan om platsen för vindkraftverksamheten är
lämplig för ändamålet. Detta innebär samtidigt att kommunfullmäktiges tillstyrkan
är generellt tillämplig, i den bemärkelsen att tillstyrkan gäller generellt för
vindkraftverksamhet på den aktuella platsen som ryms inom ramen för vad
kommunfullmäktige har tillstyrkt. Kommunfullmäktiges tillstyrkan föreslås således
inte vara begränsad till en enskild projektörs tillståndsansökan.
För att göra ett grundläggande ställningstagande om ett mark- eller vattenområde
utgör en sådan plats som är lämplig för vindkraftsetablering bör inte krävas något
mer utförligt underlag. Det underlag som har bedömts nödvändigt för att
kommunfullmäktige ska kunna göra sitt ställningstagande är uppgifter om det
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område som maximalt kommer att tas i anspråk för verksamheten samt det
maximala antalet vindkraftverk som verksamheten ska omfatta. Dessa uppgifter
bedöms vara tillräckliga för att kunna avgöra om etablering av vindkraft stämmer
överens med översiktsplan och även i övrigt med kommunens planerade
användning av mark- och vattenområden. Närmare bedömning av exempelvis
miljöpåverkan av en enskild verksamhet bör, för att undvika dubbelprövning, ske
inom ramen för den prövning som sker av tillståndsärendet enligt miljöbalken.
7.3.3
Kommunfullmäktiges beslut om tillstyrkan
Kravet om att kommunfullmäktige måste ha tillstyrkt platsen för vindkraftverksamhet för att ansökan om tillstånd till vindkraftverksamhet ska tas upp till
prövning, innebär att beslut om detta måste finnas i ärendet hos
prövningsmyndigheten för att kungörelse av ansökan ska få utfärdas. Projektören
kan begära att kommunfullmäktige tillstyrker plats för vindkraftverksamhet, men
det följer bl.a. av den generella tillämpligheten av tillstyrkan att det inte finns något
hinder mot att kommunfullmäktige självmant tillstyrker platser lämpliga för
vindkraftsetablering. Kravet på tillstyrkan ska alltså kunna uppfyllas genom att
projektören, efter begäran därom, erhåller tillstyrkan eller genom att kommunerna
självmant tillstyrker platser för vindkraftsetablering.
Som tidigare nämnts avser beslutet om kommunfullmäktiges tillstyrkan att platsen
för verksamheten är lämplig för ändamålet. Beslutet gäller således inte
nödvändigtvis enbart för den verksamhet som tillståndsprövas i det enskilda fallet.
Även andra projektörer kan ansöka om att bedriva vindkraftverksamhet på den
plats som kommunfullmäktige har tillstyrkt med stöd av kommunfullmäktiges
beslut om tillstyrkan.
Ett beslut om kommunal tillstyrkan föreslås alltså utgöra ett beslut avseende markoch vattenanvändning inom kommunen som gäller med samma verkan mot var och
en som berörs av beslutet. Ett sådant beslut har därför likheter med exempelvis
beslut om översiktsplan enligt plan- och bygglagen. Det ger uttryck för
kommunens vilja beträffande användning av mark- och vattenområden och har
samtidigt rättsverkan gentemot alla som berörs av beslutet.
Som närmare redogörs för nedan sätter kommunfullmäktiges tillstyrkan ramen för
hur ansökan slutligen får utformas. Det är därför av grundläggande betydelse att
det är tydligt både för projektören och prövningsmyndigheten men även för
kommunen själv vad kommunens ställningstagande ska omfatta. Därför bör, på
motsvarande sätt som gäller för krav på underlag i projektörens begäran om
kommunfullmäktiges tillstyrkan, av kommunfullmäktiges beslut tydligt framgå
gränserna för det mark- eller vattenområde som omfattas av tillstyrkan samt det
maximala antalet vindkraftverk som tillstyrkan omfattar. Detta för att underlätta
prövningsmyndighetens tillämpning av de nya bestämmelserna i 22 kap.
miljöbalken.
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I de fall kommunfullmäktige självmant tillstyrker platser för vindkraftsetablering,
bör kommunen på motsvarande sätt tydligt ange vilket mark- eller vattenområde
som tillstyrkan avser samt det maximala antalet vindkraftverk som tillstyrkan
omfattar. Det har emellertid bedömts saknas skäl att reglera formerna för detta i
författning.
7.3.4

Kommunfullmäktiges tillstyrkansbeslut och
prövningens omfattning
Kommunfullmäktiges tillstyrkan föreslås alltså utgöra en del av det obligatoriska
underlag som domstolen har att ta ställning till vid behandlingen av en ansökan om
tillstånd. Det mark- eller vattenområde för verksamheten som kommunfullmäktige
har tillstyrkt utgör den yttre ramen för hur den planerade verksamheten får
utformas.
Det är dock vanligt att ansökan under ärendets handläggning behöver justeras i
något avseende vilket kan innebära en utökning av ansökan. Det får därför åligga
projektören att tillse att kommunfullmäktiges tillstyrkan avser ett tillräckligt stort
område för att även inrymma sådana justeringar. I det fall prövningen går utöver
det mark- och vattenområde kommunen tillstyrkt skulle prövningsmyndigheten
nämligen vara förhindrad att pröva de överskjutande delarna utan att ny tillstyrkan
inhämtas.
Som ovan har anförts utgör den kommunala tillstyrkan en förutsättning för att ta
upp en ansökan till prövning, men det krävs inte i ett senare skede att
prövningsmyndigheten gör en uppföljande kontroll av om beslutet om kommunal
tillstyrkan alltjämt gäller för att kunna avgöra ärendet.
I konsekvens med detta bör inte heller krävas nytt ställningstagande från
kommunen i fråga om ändringstillstånd under förutsättning att ändringen avser
annat än platsen där verksamheten ska bedrivas. I fråga om ansökningar om
ändringstillstånd som gäller ändring av platsen för verksamhetens bedrivande krävs
dock en ny tillstyrkan för att ansökan om ändringstillstånd ska kunna tas upp till
prövning.
7.3.5
Endast laglighetsprövning
I det fall kommunfullmäktiges beslut i frågan om tillstyrkan överprövas ska det, i
likhet med vad som i dag gäller för kommunal tillstyrkan men även för
överprövning av översiktsplaner, ske inom ramen för 10 kap. kommunallagen
(laglighetsprövning eller s.k. kommunalbesvär).
7.3.6
Förhållandet till översiktsplaner
Som har redogjorts för ovan finns ett visst samband mellan kommunens
översiktsplanering och ärenden om kommunfullmäktiges tillstyrkan. Såvitt avser
vindkraftsetablering bör kommunens ställningstaganden i båda dessa typer av
planeringsinstrument i stort avse samma frågor, d.v.s. huruvida mark- eller
vattenområden kan anses vara lämpliga för vindkraftsetablering, och i så fall, i
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vilken omfattning. Dessa båda planeringsinstrument bör därför med fördel så långt
möjligt kunna samordnas.
I det fall åtgärden om kommunfullmäktiges tillstyrkan anses lämpligt att
genomföra, bör vidare övervägas om det bör införas krav i plan- och bygglagen om
att beslut om kommunfullmäktiges tillstyrkan ska återspeglas i kommunens
översiktsplan. Regler om detta bör exempelvis kunna införas i bestämmelserna
avseende översiktsplanens innehåll i 3 kap. 4 och 5 §§ plan- och bygglagen, i likhet
med vad som där föreskrivs om redovisning, hänsyn till och samordning av
översiktsplanen med riksintressen. Eftersom regelverket beträffande planprocessen
för översiktsplaneringen i förekommande fall indirekt skulle omfatta beslut om att
tillstyrka platser för vindkraftsetablering, skulle detta även underlätta insynen i, och
kommunikationen av, kommunfullmäktiges beslut om tillstyrkan.

7.4

Studerad utformning av lagstiftning
gällande åtgärden Tidig tillstyrkan

Utredningen har studerat hur ett möjligt författningsförslag kopplat till åtgärden
Tidig tillstyrkan skulle kunna utformas. Eftersom vi valt att rekommendera en
annan åtgärd redovisas författningsutformningen inte här.

50

NATURVÅRDSVERKET

8

Samhällsekonomisk
konsekvensanalys av utvalda
åtgärder

I kapitlet analyseras de samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärderna Upphäv
MB 16:4 respektive Tidig tillstyrkan.
En samhällsekonomisk konsekvensanalys görs för att identifiera, beskriva och
analysera positiva och negativa konsekvenser som föreslagna åtgärder förväntas
medföra för samhället i stort och fördelat på olika aktörer i samhället. Syftet med
konsekvensanalysen är att ta fram bra beslutsunderlag som visar hur samhället kan
välja mellan olika alternativ så att resurser används på ett sätt som ger mest nytta
för samhället. Det är viktigt att förslag inte medför negativa konsekvenser i högre
utsträckning än nödvändigt. Så långt det är möjligt ska alla typer av konsekvenser
tas med (t.ex. sociala, ekonomiska och miljömässiga) för alla aktörer i samhället.
Eftersom det inte har varit möjligt att kvantifiera konsekvenserna, beskrivs de
endast kvalitativt nedan.
Eftersom uppdraget handlar om regelgivning, har även de aspekter som ingår i
förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning beaktats.17

8.1

Problembeskrivning, mål och kriterier

Den problembeskrivning som har gjorts inom uppdraget, där genomförda
utvärderingar har utgjort ett underlag, visar att det finns ett antal problem med
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövningen av
vindkraftsanläggningar. Dessa problem redovisas i kap. 5.
Målet för uppdraget är att den del av tillståndsprocessen för etablering av vindkraft
som rör kommunal tillstyrkan ska underlättas och bli mer rättssäker jämfört med
idag. Vid utformningen och bedömningen av de åtgärder som tas upp i utredningen
har hänsyn tagits till följande kriterier. Åtgärderna ska:





underlätta tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft
bidra till en mer rättssäker process
beakta kommunernas planmonopol
vara juridiskt och praktiskt genomförbara

Se avsnitt 3.2 för utförligare resonemang om mål och kriterier.

17

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning20071244-om-konsekvensutredning-vid_sfs-2007-1244
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8.2

Referensalternativ

Referensalternativet beskriver vad som förväntas hända med planerings- och
tillståndsprocessen kopplat till kommunal tillstyrkan om inga ytterligare åtgärder
genomförs. Med ytterligare åtgärder avses sådana som går utöver vad som redan
ev. har beslutats, men ännu inte införts, eller som har införts men ännu inte har nått
den förväntade effekten. Referensalternativet är alltså inte detsamma som
situationen i dag utan den situation som vi får om ingen ytterligare åtgärd vidtas.
Den faktor som kan komma att påverka planerings- och tillståndsprocessen kopplat
till kommunal tillstyrkan utan den förändring/de förändringar som föreslås i detta
uppdrag är den befintliga vägledningen om kommunal tillstyrkan som gavs ut 2015
och den effekt den kan förväntas få framöver.
Vägledningen ger rekommendationer för hur kommunerna ska hantera processen
kring beslutet om kommunal tillstyrkan. Rekommendationerna är inte bindande.
Det medför att det finns en osäkerhet kring vilken effekt vägledningen på sikt
kommer att ha på planerings- och tillståndsprocessen kopplat till kommunal
tillstyrkan. Eftersom vägledningen endast har funnits en kort tid råder det även
osäkerhet kring vilken effekt vägledningen har haft hittills.
Även om den befintliga vägledningen följs av alla kommuner är Naturvårdsverkets
och Energimyndighetens bedömning att flera av de problem som redovisats ovan
kommer att kvarstå och att det kommer att behövas ytterligare insatser för att
åtgärda problemen och nå det uppsatta målet.

8.3

Alternativa lösningar

Flera olika åtgärder har studerats, utvalda för att täcka hela skalan av möjliga
förändringar. De olika åtgärdsalternativ som översiktligt utretts är:








förtydligande av vägledningen,
införa föreskrifter avseende kommunal tillstyrkan,
avstyrkan inom tidsram istället för tillstyrkan,
tidig tillstyrkan med förstärkt remissroll,
tidig tillstyrkan,
upphäv bestämmelsen om kommunal tillstyrkan med stärkt remissroll samt
upphäv bestämmelsen om kommunal tillstyrkan.

Samtliga åtgärder bedöms i olika utsträckning bidra till att nå målet, antingen
genom färre antal processer, kortare handläggningstider eller ökad förutsebarhet.
Alla alternativ utom ett är möjliga att genomföra ur ett författningstekniskt
perspektiv. Det som huvudsakligen skiljer förslagen åt är i vilken grad uppdragets
mål om att tillståndsprocessen ska underlättas och bli mer rättssäker nås, i vilken
omfattning kommunernas inflytande över användningen av mark och vatten
påverkas samt hur stora förändringar i nuvarande lagstiftning som skulle behöva
göras. Inom uppdraget har åtgärden tidig tillstyrkan och ta bort tillstyrkan
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analyserats djupare eftersom de i störst utsträckning har bedömts leda till att målet
uppnås.

8.4

Berörda aktörer

De aktörer som i första hand berörs av de förslag som läggs fram i detta uppdrag är
kommuner, prövningsmyndigheter och vindkraftsprojektörer. Utöver dessa
förväntas framförallt Energimyndigheten och Naturvårdsverket, samt allmänheten
att beröras i begränsad omfattning. Remissinstanser vid tillståndsärenden enligt
miljöbalken förväntas inte beröras av förslagen.
8.4.1
Kommuner
I 164 av Sveriges 290 kommuner finns det vindkraftsanläggningar. I drygt 60 av
dessa 164 kommuner består utbyggnaden av ett fåtal vindkraftverk. De tio
kommuner som hade störst installerad effekt i slutet på 2016 står för 30 procent av
den totalt installerade kraften i Sverige. Kommunerna med störst andel
vindkraftverk återfinns i Västernorrland, Jämtland, Västra Götaland och på
Gotland.
8.4.2
Prövningsmyndigheter
Tillstånd för vindkraftsanläggningar prövas i första instans av två olika
myndigheter beroende på var anläggningen ska lokaliseras. Landbaserade
anläggningar prövas av miljöprövningsdelegationer som finns vid tolv av landets
länsstyrelser. Tillstånd för vindkraftsanläggningar i vatten prövas av mark- och
miljödomstolarna, som finns vid fem av Sveriges tingsrätter.18
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt är överinstans i överklagade mål
om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Högsta domstolen
kan som högsta instans pröva de ärenden som har mark- och miljödomstolen som
första instans.
Ärenden gällande laglighetsprövning av kommunens beslut om tillstyrkan prövas
av förvaltningsrätten. Det finns 12 förvaltningsrätter fördelade över landet. Ett
överklagande av förvaltningsrättens beslut prövas av Kammarrätten.
I konsekvensanalysen benämns dessa aktörer fortsättningsvis som
prövningsmyndigheter.
8.4.3
Vindkraftsprojektörer
Det finns uppskattningsvis ett 50-tal företag i Sverige som idag arbetar med att
projektera och söka tillstånd för vindkraftsanläggningar. Det omfattar t.ex.
energibolag, industrier, investerare och konsultföretag. Dessa företag varierar i

18

I ekonomisk zon prövas de av regeringen, men behöver inte kommunal tillstyrkan.
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storlek från riktigt stora företag med flera hundra anställda till mindre bolag med
några få anställda.
I konsekvensanalysen benämns dessa aktörer fortsättningsvis som projektörer.

8.5

Upphäv MB 16:4

Åtgärden innebär att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan upphävs med
utgångspunkten att tillståndsprövningen för vindkraft är fullständig utan kommunal
tillstyrkan. Åtgärden beskrivs utförligare i avsnitt 7.1.
8.5.1
Konsekvenser för samhället
Förslaget om att upphäva MB 16:4 förväntas leda till att tillståndsprocessen för
vindkraft underlättas och blir mer rättssäker jämfört med idag. Processen
underlättas till följd av att de oklarheter som finns kring bestämmelsen om
kommunal tillstyrkan inte längre kvarstår. Processen blir mer rättssäker eftersom
förutsebarheten ökar i och med att kommunen inte kommer att kunna stoppa ett
projekt i ett sent skede eller ändra inställning under processens gång.
Förutsebarheten bedöms också att öka genom att översiktsplanerna förväntas få en
viktigare roll för kommunen för att styra vindkraftsetableringar. Processen
effektiviseras genom att momentet med kommunal tillstyrkan tas bort.
Det är i högre grad andra faktorer än en effektivare tillståndsprocess, som t.ex.
ekonomiska styrmedel, marknadsläget och teknikutveckling, som styr utbyggnaden
av vindkraft. Förslaget förväntas inte påverka utbyggnadstakten i någon stor
utsträckning och därmed förväntas inga direkta konsekvenser för miljön,
sysselsättning, andra näringar etc. Ett borttagande av kommunal tillstyrkan leder
till att tillståndsprocessen för etablering av vindkraft underlättas genom att ett
beslutsmoment tas bort och ger en mer rättssäker och förutsebar prövningsprocess.
Detta skapar bättre i sin tur bättre förutsättningar för utbyggnad av den
förnyelsebara energiformen vindkraft.
Prövningsprocessen effektiviseras och likställs med processen för andra
tillståndspliktiga verksamheter. Förslaget innebär dock att vindkraften får en viss
särställning i förhållande till andra verksamheter som även prövas enligt PBL.
Detta bedöms i praktiken inte medföra något problem eller några konsekvenser för
andra verksamhetsområden. Detta dels på grund av att vindkraft oftast lokaliseras
till glesbebyggda områden där detaljplanen inte är ett lämpligt instrument för att
styra lokaliseringen av vindkraftverk19 och dels för att miljöbalksprövningen
hanterar i princip samma frågor som tas upp vid en bygglovsprövning av
vindkraftverk.

19

Naturvårdsverket 2017.
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8.5.2
Konsekvenser för kommuner
Förslaget om att upphäva kommunal tillstyrkan för vindkraft innebär att
kommunen fråntas möjligheten att, gällande tillståndspliktiga vindkraftverk, med
ensamrätt besluta om lämplig mark- och vattenanvändning. Detta innebär formellt
sett en inskränkning i det kommunala självstyret. I Utredningen om prövning av
vindkraft (SOU 2008:86) gjordes bedömningen att det kommunala självstyret i
praktiken skulle kvarstå, även om vindkraftsverksamhet endast prövas enligt
miljöbalken och utan bygglovsprövning enligt plan och bygglagen. Detta genom
kommunens möjlighet att styra vindkraftsetableringar genom översiktsplanering
samt som part i tillståndsprocessen. Förutsättningarna är desamma idag.
Konsekvensen av detta för kommunen är att de måste lägga resurser på andra
verktyg än kommunal tillstyrkan för att styra mark- och vattenanvändningen vad
gäller vindkraftsutbyggnad. Detta gäller framför allt möjligheten att styra markoch vattenanvändningen genom planeringsinstrumenten. Eftersom
vindkraftsprojekt ofta planeras i glesbygdsområden där det inte finns krav på
detaljplan är översiktsplanen det främsta verktyget. Ett borttagande av
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan förväntas därför innebära att
kommunernas översiktsplaner och utpekandet av områden för vindkraft i dessa, får
en viktigare roll vid tillståndsprövningen av vindkraftsanläggningar jämfört med i
referensalternativet. Förslaget förväntas därmed ge ytterligare incitament till
kommunerna att ha aktuella översiktsplaner, något som, enligt 3 kap 1§ plan- och
bygglagen ska finnas i alla kommuner. Eftersom detta krav redan finns, innebär det
ingen förändring jämfört med idag. Till följd av ökade incitament förväntas
kommuner lägga mer resurser på att ta fram eller uppdatera översiktsplaner jämfört
med i referensalternativet.
En annan förväntad konsekvens av förslaget är att kommunens roll som
remissinstans i tillståndsprocessen för vindkraft blir viktigare jämfört med idag.
Detta förväntas kräva ökade resurser av kommunen, framförallt i de fall där
kommunens inställning till vindkraftsetableringen inte överensstämmer med
projektörens. För kommuner som inte har översiktsplaner som inkluderar planering
för vindkraft kan rollen som remissinstans bli ännu viktigare, vilket innebär att
ytterligare resurser förväntas läggas på rollen som remissinstans i dessa kommuner.
Kommunerna kommer fortsatt att vara en viktig part i samrådsskedet av
tillståndsprocessen och projektörernas incitament för dialog med kommunen kring
planeringen av en vindkraftsetablering kvarstår. Kommunen förväntas därför även
fortsättningsvis ha en möjlighet att tidigt diskutera lokalisering och utformning av
vindkraftsparken med projektörerna.
En konsekvens av förslaget kan förväntas bli att kommuner i större utsträckning än
idag kommer att utnyttja möjligheten att överklaga tillståndsbeslut för att utöva sitt
inflytande och påverka lokaliseringar och utformningar av vindkraftsetableringar.
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Att överklaga fler beslut än vad som görs idag kommer i så fall att ta ökade
resurser i anspråk för kommunen.
En konsekvens av förslaget är att kommunala resurser som idag används för att ta
fram underlag inför beslut och för att ta beslut om kommunal tillstyrkan frigörs och
kan användas inom andra områden.
Utrymmet för kommunen att förhandla med projektörerna om ekonomisk
ersättning i samband med tillstyrkansbeslut försvinner i och med att bestämmelsen
om kommunal tillstyrkan tas bort. Som nämns i problembeskrivningen verkar dock
uppfattningen vara att överenskommelser om ekonomiska ersättningar kommer att
finnas kvar även vid ett borttagande av MB 16:4.
8.5.3
Konsekvenser för prövningsmyndigheter
Förslaget om att ta bort bestämmelsen om kommunal tillstyrkan förväntas
effektivisera prövningsmyndighetens arbete av flera anledningar. För det första
försvinner ett arbetsmoment eftersom prövningsmyndigheten inte längre behöver
lägga resurser på att tillse att tillstyrkan inkommer till prövningsmyndigheten. För
det andra elimineras risken för att domstolen måste göra uppehåll i sin
handläggning av tillståndsärendet för att avvakta beslut om kommunal tillstyrkan.
För det tredje behöver inte prövningsmyndigheten längre ta ställning till hur beslut
om tillstyrkan som innehåller villkor ska hanteras. Även problematiken kring
huruvida ett nytt beslut om tillstyrkan behövs vid ändringstillstånd eller då ett nytt
tillstånd ska ersätta ett tillstånd vars giltighetstid löper ut, försvinner.
En effektivare tillståndsprocess enligt ovan förväntas medföra tidsvinster för
prövningsmyndigheten. Dessa tidsvinster innebär ett ökat utrymme för
prövningsmyndigheterna att kunna handlägga fler ärenden per år. Antalet
vindkraftsärenden som tas upp till prövning styrs dock framförallt av
marknadsfaktorer och inte av prövningsmyndighetens möjlighet att handlägga
ärenden. Därför förväntas inte ett borttagande av bestämmelsen om kommunal
tillstyrkan direkt innebära att antalet prövningsärenden för vindkraft påverkas.
Dock kan det finnas vissa projekt som idag inte tas upp till prövning, om
kommunen tidigt har varit tydliga med att tillstyrkan inte kommer att ges, trots att
projektet har bra förutsättningar ur andra perspektiv. Åtgärden kan därför i viss
utsträckning medföra att något fler ansökningar kommer in till
prövningsmyndigheterna jämfört med i referensalternativet. Hur många
ansökningar det skulle kunna röra sig om går inte att bedöma.
En konsekvens av förslaget kan förväntas bli att antalet tillståndsärenden som
överklagas till MMD och MÖD av kommuner kan komma att öka något. Eftersom
de flesta tillståndsärenden gällande vindkraft redan idag överklagas 20, bedöms det
20

Enligt uppgifter från fyra miljöprövningsdelegationer, insamlade av Energimyndigheten i maj 2017, har
i genomsnitt 75 % av ärendena överklagats under åren 2015-2017.
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totala antalet överklagade ärenden inte påverkas nämnvärt. Fler tillståndsärenden
som överklagas av kommuner bedöms kräva mer resurser hos
prövningsmyndigheterna, om inte väntetiden för ärenden som ska tas upp för
prövning ska bli längre.
Arbetsbelastningen på förvaltningsdomstolarna, kopplad till laglighetsprövningar
av kommunal tillstyrkan av vindkraft, kommer att minska när några sådana
prövningar inte längre är aktuella.
8.5.4
Konsekvenser för projektörer
Förslaget om att ta bort bestämmelsen om kommunal tillstyrkan förväntas inte få
negativa effekter av betydelse för projektörernas arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt enligt 7§ i förordning (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning. Därför har ingen analys av förslagets
påverkan på aspekterna i 7 §, utöver vad som följer nedan, gjorts.
För företag som projekterar och ansöker om tillstånd för att uppföra vindkraftverk
innebär förslaget om ett upphävande av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan en
mer rättssäker prövningsprocess, eftersom de osäkerheter och oklarheter som
bestämmelsen har medfört försvinner. Det medför även att den tidigare
ekonomiska risken, kopplad till initiala projektutvecklingskostnader, som
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan innebär för projektörerna, försvinner.
Eftersom kommunen fortsatt är en viktig part i samrådet i tillståndsprocessen
förväntas inte projektörernas incitament till en tidig dialog med kommunen, kring
planeringen av en vindkraftsetablering, påverkas. Incitamenten för projektörerna att
förhandla med kommunerna om ekonomiska ersättningar bedöms minska, eftersom
möjligheten för kommunen att besluta om tillstyrkan av ett projekt försvinner.
Ytterligare en konsekvens för vindkraftsprojektörerna är att ett borttagande av
kommunal tillstyrkan i vissa fall kan medföra att tillståndsprocessen fram till beslut
i första instans går snabbare jämfört med referensalternativet. Det gäller framförallt
i jämförelse med de fall när kommunens beslut idag drar ut på tiden eller då inget
beslut tas. Detta innebär att uppförande av tillståndsgivna vindkraftsparker, som
inte överklagas, i vissa fall kan ske inom en kortare tidsrymd jämfört med idag och
att projekten snabbare kan bli lönsamma.
En konsekvens av förslaget är att fler tillståndsbeslut för vindkraft kan komma att
överklagas till MMD och MÖD, jämfört med referensalternativet. Dock överklagas
de flesta tillståndsärenden gällande vindkraft redan idag21 av olika anledningar,
varför det totala antalet överklagade ärenden inte bedöms påverkas nämnvärt. Även
21

Enligt uppgifter från fyra miljöprövningsdelegationer, insamlade av Energimyndigheten i maj 2017, har
i genomsnitt 75 % av ärendena överklagats under åren 2015–2017.
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om det är en marginell ökning av antalet överklaganden som kan förväntas, så
innebär det i dessa fall en längre tillståndsprocess som kräver resurser av
projektörerna och förlänger tiden från ansökan till slutgiltigt beslut.
SÄRSKILD HÄNSYN TILL SMÅ FÖRETAG

Förslaget om ett borttagande av bestämmelsen om kommunal tillsyn innebär att
den ekonomiska risk som den kommunala tillstyrkan har medfört för företagen
försvinner. För en projektör som får tillstånd att bygga en vindkraftsanläggning är
utvecklingskostnaderna relativt låga i jämförelse med kostnaderna för att uppföra
vindkraftverken. För ett projekt som däremot inte får tillstånd pga. av att
kommunal tillstyrkan inte ges är utvecklingskostnaderna kännbara och ofta
bortkastade. Utvecklingskostnaderna kan vara svårare att bära för små företag
jämfört med stora företag, eftersom små företag har färre projekt att slå ut
kostnaderna på. Förslaget som innebär att osäkerheten i tillståndsprocessen kopplat
till kommunal tillstyrkan försvinner, förväntas därför gynna små företag mest, men
även stora företag gynnas. Förslaget bedöms därför inte behöva anpassas med
hänsyn till små företag. Det kan dock noteras att de flesta ansökningar som görs för
tillståndspliktiga anläggningar kommer från större företag.
8.5.5
Konsekvenser för allmänheten/medborgare
Förslaget bedöms inte påverka allmänhetens möjlighet att komma till tals i
tillståndsprocessen, eftersom det inte förändrar samrådsförfarandet (allmänheten
yttrar sig både när projektören genomför ett första samråd och när samråd
genomförs när tillståndet lämnats in) eller parternas möjlighet att yttra sig i
prövningsprocessen. Inte heller allmänhetens möjlighet att påverka i processen för
översiktsplanering förändras.
Förslaget om att ta bort kommunal tillstyrkan av vindkraft förväntas öka
transparensen för medborgarna. Detta till följd av att beslut om
vindkraftsetableringar i större utsträckning än idag förväntas baseras på
översiktsplaner. Eftersom översiktsplaner tas fram genom en öppen, demokratisk
process där alla medborgare får möjlighet att delta ökar möjligheterna för
medborgarna att påverka jämfört med idag när kommunen tar ett beslut om
tillstyrkan, utan kriterier och utan motivering, som endast kan laglighetsprövas av
kommunens medborgare.
8.5.6

Konsekvenser för Energimyndigheten och
Naturvårdsverket
Energimyndigheten och Naturvårdsverket förväntas avsätta resurser för att
informera om lagändringen. Det handlar i första hand om att ta fram information
om hur kommunen och andra kan föra fram sina synpunkter i tillståndsprocessen,
för att publicera på myndigheternas webbplatser samt övriga relevanta webbsidor
(t.ex. Nätverket för vindbruk, vindlov.se). Det kan även behöva avsättas resurser
för att genomföra en informationskampanj tillsammans med t.ex. Sveriges
kommuner och landsting om den förändrade lagstiftningen.
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8.5.7

Konsekvenser med hänsyn till Sveriges anslutning till
EU
Åtgärdsförslaget bedöms överensstämma med de skyldigheter som följer av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
8.5.8
Ikraftträdandetidpunkt och informationsinsatser
Ändringen i miljöbalken om att 16 kap. 4 § ska upphöra att gälla föreslås träda i
kraft den [XX 2018]. Ett upphävande av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan
bedöms inte få några negativa konsekvenser för de ärenden som redan har inletts
hos prövningsmyndigheten. Därför bedöms inga övergångsbestämmelser krävas,
se avsnitt 7.2.2.
Vissa informationsinsatser kommer att genomföras av Naturvårdsverket och
Energimyndigheten i samband med lagändringen, se avsnitt 8.5.6 ovan.

8.6

Tidig tillstyrkan

Åtgärden innebär i korthet att tidpunkten för tillstyrkan tidigareläggs och ska avse
ett ställningstagande om platsen för vindkraftsverksamheten är lämplig för
ändamålet. Åtgärden beskrivs utförligare i avsnitt 7.3.
8.6.1
Konsekvenser för samhället
Åtgärden tidig kommunal tillstyrkan förväntas leda till att tillståndsprocessen för
vindkraft underlättas och blir mer rättssäker jämfört med idag. Processen
underlättas till följd av att flera av de oklarheter som finns kring bestämmelsen om
kommunal tillstyrkan hanteras genom åtgärden. Tillståndsprocessen blir mer
rättssäker eftersom åtgärden tidigarelägger beslutet om tillstyrkan och att beslutet
blir bindande efter kungörelsen. Det blir tydligt att rätt nivå inom kommunen
beslutat om tillstyrkan. Dock innebär förslaget att flera av de problematiska
aspekter som har uppstått i samband med bestämmelsen om kommunal tillstyrkan
endast tidigareläggs.
Åtgärden innebär att vindkraftens särställning i förhållande till annan
tillståndspliktig verksamhet kvarstår, men i annan form. Detta bedöms inte ha
konsekvenser för andra verksamhetsområden jämfört med vad som gäller idag.
Det är i högre grad andra orsaker än en effektivare tillståndsprocess, som t.ex.
ekonomiska styrmedel, marknadsläget eller teknikutveckling, som påverkar
utbyggnaden av vindkraft. Åtgärden förväntas inte påverka utbyggnadstakten i
någon stor utsträckning och därmed förväntas inga direkta konsekvenser för miljö
och sysselsättning. Däremot bidrar åtgärden indirekt till bättre förutsättningar för
hållbar utbyggnad av vindkraft, se avsnitt 9.3.5 nedan.
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8.6.2
Konsekvenser för kommuner
Åtgärden innebär att det blir tydligt vad kommunen ska ta ställning till vid
kommunal tillstyrkan, nämligen vad som är lämplig mark- och vattenanvändning,
vilket bör underlätta kommunernas beslut om tillstyrkan.
Åtgärden med tidigareläggande av den kommunala tillstyrkan skulle kunna minska
handläggningstiden och därmed minska handläggningskostnaderna för kommuner
jämfört med referensalternativet. Det är under förutsättning att kommunerna tar
ställning till om etableringen är lämplig mark- och vattenanvändning inom sex
månader. Det finns redan idag kommuner som fattar beslut baserat på lämplig
mark- och vattenanvändning inom sex månader. I dessa kommuner förväntas ingen
förändring vad gäller handläggningstider och kostnader för detta. Det finns dock en
viss risk för att handläggningen av tillstyrkan tar längre tid än sex månader om
kommunen begär in mer underlag och behöver mer tid för att granska och ta
ställning till ytterligare underlag.
Åtgärden ger kommunen möjlighet att själv ta initiativ till att tillstyrka en plats för
vindkraftsetablering. Tillstyrkan är alltså inte knuten till en specifik projektör utan
tillgänglig för alla. Detta möjliggör för kommunen att samordna lämpliga områden
för vindkraft i översiktsplanen med egna initiativ för tidig tillstyrkan, eftersom
båda instrumenten omfattar mark- och vattenanvändning inom kommunen. Hur
kommunerna kommer att agera i praktiken är svårt att bedöma och därmed är det
svårt att bedöma vilka konsekvenser detta kan innebära för kommunerna.
Åtgärden medför även att den tidiga dialogen mellan projektören och kommunen
blir viktigare eftersom tillstyrkan krävs för att en ansökan om tillstånd till
vindkraftsverksamhet ska tas upp till prövning. Den tidiga dialogen innebär inte att
mer resurser för dialog behöver avsättas, men att resurser kan behöva avsättas
tidigare än idag.
Kommunen kan få fler förfrågningar av projektörer för att säkerställa en plats att
etablera vindkraft på, eftersom processen för kommunal tillstyrkan tidigareläggs
och endast kräver information om områdets yttre gränser och maximalt antal verk.
Fler förfrågningar om kommunal tillstyrkan kan kräva mer kommunala resurser för
handläggning och beslut.
Kommunernas inflytande över mark- och vattenanvändningen för
vindkraftsverksamhet minskar i någon mån med förslaget om tidig tillstyrkan
jämfört med idag, eftersom tillstyrkan blir bindande när ansökan har kungjorts.
Att det tydliggörs att det är kommunfullmäktige som tar beslut om kommunal
tillstyrkan minskar risken för överklagande genom laglighetsprövning. Det kan
innebära att kommunen behöver lägga mindre resurser på att förse
förvaltningsrätten (som handlägger laglighetsprövning) med information om de
överklagade ärendena.
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8.6.3
Konsekvenser för prövningsmyndigheterna
Åtgärden innebär att prövningsmyndigheten inte kommer att handlägga ärenden
utan tillstyrkan, vilket förväntas göra den beräknade tidsåtgången för
prövningsmyndigheternas hantering mer förutsebar, samt göra hanteringen
effektivare och leda till att belastningen på prövningsmyndigheterna minskar. I
referensalternativet ska prövningsmyndigheten begära och invänta tillstyrkan innan
beslut om tillstånd kan fattas. Om kommunen avslår tillstyrkan sent i
tillståndsprocessen, så har prövningsmyndigheterna i referensalternativet utfört
arbete i onödan.
Eftersom prövningsmyndigheterna genom detta förslag endast hanterar
ansökningar som kommuner har tillstyrkt, behöver färre tillståndsprocesser inledas.
Förslaget tar bort möjligheten att ange villkor i beslutet om kommunal tillstyrkan,
vilket gör att prövningsmyndigheten inte behöver ta ställning till sådana villkor och
hur de påverkar omfattningen av tillstyrkan. Detta kan förenkla
prövningsmyndighetens arbete.
De tidsvinster som uppstår hos prövningsmyndigheterna genom förslaget, bedöms
leda till ökat utrymme för prövningsmyndigheterna att kunna handlägga fler
ärenden per år. Antalet vindkraftsärenden som tas upp till prövning beror dock på
många andra faktorer, såsom marknadsläget och ekonomiska styrmedel.
Arbetsbelastningen på förvaltningsdomstolarna förväntas minska till följd av att
antalet överklaganden genom kommunalbesvär minskar, eftersom det nu är tydligt
att det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunal tillstyrkan.
8.6.4
Konsekvenser för projektörer
Åtgärden att tidigarelägga beslutet om kommunal tillstyrkan förväntas inte få
negativa effekter av betydelse för projektörernas arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt enligt 7§ i förordning (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning. Därför har ingen analys av förslagets
påverkan på aspekterna i 7 §, utöver vad som följer nedan, gjorts.
För företag som projekterar och ansöker om tillstånd för vindkraftsanläggningar
innebär förslaget om en tidig kommunal tillstyrkan en tydligare och mer förutsebar
tillståndsprocess eftersom kommunens beslut ska fattas innan tillståndsprocessen
inleds.
Åtgärden innebär att projektörerna ges möjlighet att inhämta kommunal tillstyrkan.
Hur stor konsekvensen av detta blir för projektörerna beror på hur stor arbetsinsats
detta innebär. Tidsåtgången och väntetiden kan förväntas variera i olika ärenden.
Projektören kommer att behöva besked om kommunal tillstyrkan för varje påbörjat
projekt, genom att själva inhämta tillstyrkan eller att kommunen på eget initiativ
har tillstyrkt en plats.
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Genom tidig tillstyrkan blir dialogen mellan kommunen och projektören i ett
projekts inledande skede viktigare, eftersom tillstyrkan krävs för att en ansökan om
tillstånd till vindkraftsverksamhet ska tas upp till prövning. Den tidiga dialogen
innebär inte att mer resurser för dialog behöver avsättas, men att resurser kan
behöva avsättas tidigare än idag.
Eftersom tillstyrkan från kommunen ska inhämtas innan tillståndsansökan tas upp
för prövning behöver inte projektören i onödan lägga ned resurser på att ta fram en
fullständig tillståndsansökan till prövningsmyndigheten om kommunen inte
tillstyrker etableringen. Detta förväntas leda till att den ekonomiska risken som är
kopplad till initiala projektutvecklingskostnader för projektörerna kan minska.
Eftersom beslutet om kommunal tillstyrkan blir bindande i ett enskilt mål om
ansökan om tillstånd till vindkraftverksamhet först då ansökan om tillstånd kungörs
av prövningsmyndigheten, kvarstår en viss osäkerhet för projektören då kommunen
kan ändra sitt beslut om tillstyrkan fram till dess. En projektör kommer att behöva
ta extra ekonomiska risker så länge kommunal tillstyrkan i någon form finns.
Genom att projektören tidigt vet vilka projekt som blir tillstyrkta, kan både
finansiella resurser och personresurser besparas för projektörerna.
Om handläggningstiden för tillståndsprövning blir mer förutsebar och kortare,
innebär detta troligtvis en tidsvinst i form av att beslut om tillstånd kan ges
tidigare, vilket innebär en fördel för alla berörda aktörer. För projektörerna innebär
detta att vindkraftverk kan byggas tidigare.
Förslaget tydliggör att kommunal tillstyrkan inte får kombineras med villkor från
kommunens sida. Det är svårt att bedöma om kommunerna ändå kommer att ställa
villkor informellt för att tillstyrka eller om detta riskerar leda till att fler kommuner
avstyrker jämfört med vad de annars skulle ha gjort. Därmed är det även svårt att
bedöma projektörernas konsekvenser av att kommunal tillstyrkan inte får
kombineras med villkor.
SÄRSKILD HÄNSYN TILL SMÅ FÖRETAG

Förslaget om ett tidigareläggande av kommunal tillstyrkan innebär lägre inledande
kostnader för företagen innan kommunen ger besked jämfört med dagens
kommunala tillstyrkan som kommer i ett senare skede. För en projektör som får
tillstånd att bygga vindkraftverk är utvecklingskostnaderna relativt låga i
jämförelse med kostnaderna för att uppföra vindkraftverken. För en projektör som
däremot inte får tillstånd är utvecklingskostnaderna kännbara och ofta bortkastade.
Utvecklingskostnaderna kan vara svårare att bära för små företag jämfört med stora
företag, eftersom små företag har färre projekt att slå ut kostnaderna på. Förslaget,
som innebär att osäkerheten i tillståndsprocessen minskar, förväntas därför gynna
små företag mest, men även stora företag gynnas. Förslaget bedöms därför inte
behöva anpassas med hänsyn till små företag. Det kan dock noteras kan att de
flesta ansökningar som görs för tillståndspliktiga anläggningar kommer från större
företag.
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8.6.5
Konsekvenser för allmänheten/medborgare
Åtgärden bedöms inte påverka allmänhetens möjlighet att komma till tals i
tillståndsprocessen, eftersom det inte förändrar samrådsförfarandet (allmänheten
yttrar sig både när projektören genomför ett första samråd och när samråd
genomförs när tillståndet lämnats in) eller parternas möjlighet att yttra sig i
prövningsprocessen. Inte heller allmänhetens möjlighet att påverka i processen för
översiktsplanering förändras.
8.6.6

Konsekvenser för Energimyndigheten och
Naturvårdsverket
Åtgärden kommer att medföra ett behov att bedriva informationsinsatser om de
förändrade bestämmelserna riktade till de berörda aktörerna i landet.
Myndigheterna behöver avsätta resurser för att ta fram en vägledning om hur de
nya bestämmelserna ska tillämpas samt för att informera på myndigheternas och
andra relevanta hemsidor. Myndigheterna behöver även avsätta resurser för att
tillsammans med länsstyrelsernas vindkraftshandläggare arrangera
informationsmöten för kommunerna. Även resurser för liknande
informationsmöten med vindkraftsprojektörer behöver avsättas.
Informationsinsatserna skulle behöva upprepas vid ett par tillfällen.
8.6.7
Problem som förslaget kan skapa
Åtgärden innebär risk för att dagens problem med så kallat tyst veto, det vill säga
att en kommun inte ger något besked alls gällande kommunal tillstyrkan, görs
osynligt genom att projektörerna ges möjlighet att inhämta kommunens tillstyrkan.
Idag går det att följa upp i hur många fall prövningsmyndigheters begäran om
kommunal tillstyrkan inte besvaras, en sådan uppföljning blir svårare när
kommunal tillstyrkan ska inhämtas innan prövningsprocessen.
Då kommunal tillstyrkan enligt denna åtgärd ska baseras på uppgifter om områdets
yttre gräns och maximalt antal verk finns en risk för att kommuner väljer att
avstyrka etableringar, för att man anser att detta underlag inte är tillräckligt för att
bedöma om etableringen utgör lämplig mark- och vattenanvändning.
8.6.8

Konsekvenser med hänsyn till Sveriges anslutning till
EU
Åtgärdens utformning bedöms överensstämma med de skyldigheter som följer av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
8.6.9
Ikraftträdandetidpunkt och informationsinsatser
Lagen om ändring i miljöbalken, där de nya bestämmelserna om tidig tillstyrkan
ingår, föreslås träda i kraft den XX 2018. Vidare föreslås att äldre föreskrifter
fortfarande ska gälla för ansökningsmål i vilka kungörelse enligt 22 kap. 3 §
miljöbalken har utfärdats före denna tidpunkt, och mål och ärenden som avser
överklagande av dom eller beslut i sådant ansökningsmål, till dess målet är slutligt
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avgjort. Att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla har ansetts nödvändigt för att
hantera de mål där processen redan är igång hos prövningsmyndigheten enligt
dagens regler. Annars skulle prövningsmyndigheten behöva avvisa dessa
ansökningar på grund av att de inte uppfyller kraven i de nya reglerna om att en
ansökan ska innehålla en tillstyrkan.
Vissa informationsinsatser skulle behöva genomföras av Energimyndigheten och
Naturvårdsverket i samband med lagändringen, se 8.6.6.
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9

Bedömning av åtgärderna

I det här kapitlet redovisas en samlad bedömning av de utvalda åtgärderna, i
förhållande till uppdragets mål och kriterier samt den problembild som beskrivs i
kap. 5.

9.1

Upphäv MB 16:4 är den mest lämpliga
åtgärden

Utifrån den juridiska analysen, konsekvensanalysen och en jämförelse av de
utvalda åtgärderna bedömer Energimyndigheten och Naturvårdsverket att åtgärden
Upphäv MB 16:4 är den mest lämpliga åtgärden för att nå uppdragets mål om att
tillståndsprocessen ska underlättas och bli mer rättssäker.

9.2

Jämförelse av åtgärderna utifrån
kriterierna

För att jämföra åtgärderna har vi tittat på hur respektive åtgärd svarar mot
uppdragets kriterier. Det kan konstateras att uppdragets kriterier har olika tyngd i
de två utvalda åtgärderna. I åtgärden Tidig tillstyrkan beaktas det kommunala
planmonopolet i högre grad, i åtgärden Upphäv MB 16:4 ligger tyngdpunkten på
att underlätta och bidra till en mer rättssäker miljöprövningsprocess.
I tabell 2 nedan redovisas hur de två åtgärderna Upphäv MB 16:4 respektive Tidig
tillstyrkan förhåller sig till huvudkriterierna, dvs. att åtgärderna ska underlätta
tillståndsprocessen, ge en mer rättssäker process, beakta kommunernas
planmonopol, samt vara juridiskt och praktiskt genomförbara. Kriterierna beskrivs
utförligare i avsnitt 3.2.2.
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Tabell 2. Åtgärderna Upphäv MB 16:4 resp. Tidig tillstyrkan i förhållande till valda kriterier
Kriterier:

Upphäv MB 16:4

Tidig tillstyrkan

Underlätta

Medför betydande

Medför processekonomiska vinster

tillståndsprocessen

processekonomiska vinster och

genom att ge en mer förutsebar

vid etablering av

effektivare process, eftersom

tidsåtgång för tillståndsprocessen, att

vindkraft

det löser majoriteten av de

tydliggöra vad kommunens beslut ska

problem som finns idag,

omfatta och att beslutet kommer i ett tidigt

Åtgärderna ska:

kopplade till bestämmelsen.

skede.

Bidra till mer

Kraftigt ökad rättssäkerhet

Ökad rättssäkerhet jämfört med idag.

rättssäker process

jämfört med idag. Undanröjer

Detta i och med att det blir tydligare vad

problemet med avsaknad av

kommunens tillstyrkan ska avse och det

reglerade kriterier. Tar bort

finns en författning som reglerar formerna

problemet för projektörer att

för begäran och beslut avseende

beslutet inte kan överklagas i

kommunfullmäktiges tillstyrkan. Även om

sak.

det tydliggörs att kommunfullmäktiges
tillstyrkan ska avse ett mark- eller
vattenområdes lämplighet för
vindkraftsetablering, styrs kommunens
beslut inte av reglerade kriterier, vilket ger
en mer oförutsebar process. Besluten kan
inte överklagas i sak.

Beakta kommunernas

Kommunernas inflytande över

Viss minskning av kommunernas

planmonopol

var vindkraftsverksamhet

inflytande över var vindkraftsverksamhet

etableras minskar, eftersom

etableras i och med att de inte kan ändra

deras ensamrätt att ta ett beslut

sitt beslut gällande tillstyrkan efter

om lämplig mark- och

kungörelse av tillståndsansökan. Möjlighet

vattenanvändning tas bort.

till styrning genom översiktsplan är

Möjlighet till styrning av

oförändrad.

vindkraftsetableringar genom
översiktsplan är oförändrad.
Vara juridiskt och

Genomförbart

Genomförbart

praktiskt
genomförbara

9.2.1
Underlätta och bidra till en mer rättssäker process
Både Upphäv MB 16:4 och Tidig tillstyrkan bidrar till målet om att
tillståndsprocessen ska underlättas och blir mer rättssäker. Upphäv MB 16:4
bedöms dock få större effekt i detta avseende och även medföra större
processekonomiska vinster än tidig tillstyrkan. En utförligare beskrivning av hur
åtgärderna bedöms påverka tillståndsprocessen följer nedan.
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9.2.2

Påverkan på kommunens inflytande över mark- och
vattenanvändning
Kommunen har genom den kommunala tillstyrkan en i princip oinskränkt ställning
vid tillståndsprövning av vindkraft idag. Av detta följer att alla förändringar av
tillstyrkansbestämmelsen medför att kommunens ställning och därmed inflytande
blir svagare.
Ett upphävande av bestämmelsen MB 16:4 minskar kommunens inflytande över
mark- och vattenanvändningen när det gäller vindkraftsverksamhet, jämfört med
dagens situation. Kommunen fråntas rätten att tillstyrka eller att avstyrka
anläggningar för vindkraft. Dock bedöms det kommunala självstyret inte
inskränkas i praktiken, genom kommunens möjlighet att styra mark- och
vattenanvändningen genom planering, kommunens talerätt och som remissinstans i
miljöprövningen (se vidare nedan). Ett borttagande av bestämmelsen har i sig ingen
påverkan på de möjligheter och förutsättningar som kommunen har, att genom
planeringsinstrument, såsom översikts- och detaljplanering, eller genom
exempelvis bygglov förfoga över sitt planmonopol. Detta eftersom åtgärden inte
inbegriper några förslag till ändringar av plan- och bygglagstiftningen.
Kommunens inställning till mark- och vattenanvändningen kommer med denna
åtgärd prövas samt överprövas inom ramen för miljöprövningsprocessen.
Kommunerna kommer troligtvis att behöva lägga mer kraft på att, utifrån sakligt
grundande miljöhänsyn, motivera kommunens inställning genom hela
prövningsprocessen.
Därutöver kommer kommunerna behöva lägga större vikt vid översiktsplaneringen,
genom vilken kommunen har stor möjlighet att klargöra var det kan finnas
motstående intressen samt var kommunen anser att vindkraftverksamhet är lämplig.
Genom att ha en aktuell och väl genomarbetad översiktsplan som omfattar
vindkraft stärks kommunens roll i tillståndsprövningen.
Vid åtgärden tidig tillstyrkan skulle kommunens inflytande över mark- och
vattenanvändningen minska i någon mån jämfört med idag. Detta på grund av att
beslutet om kommunfullmäktiges tillstyrkan skulle bli bindande i den fortsatta
miljöprövningsprocessen, efter att tillståndsansökan kungjorts, vilket innebär att
kommunen inte längre kan ändra sig efter kungörelsen.
MILJÖPRÖVNINGSUTREDNINGENS BEDÖMNING AV PÅVERKAN PÅ
KOMMUNENS SJÄLVSTYRE

I utredningen Prövning av vindkraft (SOU 2008:86) gjordes bedömningen att
kommunens inflytande över användningen av mark- och vatten skulle bli
oförändrat även om prövning av vindkraftverksamheten enbart skulle ske i
tillståndsprövningen enligt miljöbalken och utan bygglovsprövning enligt plan- och
bygglagen. I utredningen konstaterades samtidigt att en sådan ordning formellt sett
skulle inskränka det kommunala självstyret. Emellertid kom utredningen till
slutsatsen att det kommunala självstyret i praktiken skulle kvarstå genom
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kommunens möjlighet att styra vindkraftsetableringar genom översiktsplanering
samt kommunens möjlighet att föra talan som part i tillståndsprocessen.
Utredningen uttalade också att det även i fortsättningen torde bli så att ett tillstånd
till en vindkraftsutbyggnad inte kommer att ges mot den berörda kommunens
vilja.22
De omständigheter som låg till grund för utredningens bedömning är desamma
idag.

9.3

Jämförelse av åtgärderna utifrån
hantering av identifierade problem

För att bedöma åtgärderna har vi även studerat hur åtgärderna hanterar de problem
som är kopplade till kommunal tillstyrkan idag, vilket redovisas i tabell 3 nedan.
Åtgärden att upphäva MB 16:4 innebär att de problem som är direkt kopplade till
bestämmelsen som identifierats i den här utredningen hanteras fullt ut, medan
åtgärden tidig kommunal tillstyrkan endast hanterar vissa problem och vissa
kvarstår, se tabell 3 nedan. Efter tabellen följer en utförligare beskrivning av hur
åtgärderna hanterar problem och oklarheter.
Tabell 3. Åtgärderna Upphäv MB 16:4 och Tidig tillstyrkan
i förhållande till identifierade problem
Problem och oklarheter
Särställning i

Upphäv MB 16:4

Tidig tillstyrkan

Löses fullt ut

Kvarstår till viss del, men i annan form.

Löses fullt ut

Kvarstår till viss del. Ett fåtal kriterier införs

tillståndsprövningen
enligt miljöbalken
Reglerade
beslutskriterier saknas

för formerna för tillstyrkan. Kommunens

och beslut behöver inte

avgörande om vad som är lämplig mark-

motiveras

och vattenanvändning behöver inte
grundas på reglerade kriterier.

Ej möjlighet att

Löses fullt ut

Kvarstår eftersom tillstyrkan endast

överklaga i sak
Tidpunkt för tillstyrkan -

laglighetsprövas.
Löses fullt ut

Kvarstår till viss del eftersom endast

inga, sena och/eller

rekommendation om beslut inom sex

oväntade beslut

månader finns.

Beslut som ändras

Löses fullt ut

Kvarstår till viss del eftersom beslut kan

under processens gång

ändras fram till att ansökan har kungjorts
och beslutet då blir bindande.

Tillståndsprocessen

Löses fullt ut

Löses fullt ut eftersom beslutet om

hos

kommunal tillstyrkan ska tas innan

prövningsmyndigheten

ansökan lämnas in och

förlängs

miljöprövningsdelegationen inleder

22

Prövning av vindkraft. SOU 2008:86, s. 282.
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prövningsprocessen.
Osäkerhet kring

Löses fullt ut

Löses fullt ut eftersom det tydliggörs att

kommunens olika roller

kommunen vid tillstyrkan endast ska
besluta om mark- och vattenanvändning
och vilket underlag som krävs för
kommunens beslut.

Beslut innehåller villkor

Löses fullt ut

Löses fullt ut eftersom det tydliggörs att
villkor i beslut inte får förekomma.

Otydlighet kring

Löses fullt ut

Löses fullt ut eftersom beslut ska fattas av

beslutnivå i kommunen
Oklarhet kring

kommunfullmäktige.
Löses fullt ut

Löses fullt ut eftersom ändring av plats

ändringstillstånd
Bestämmelsen

kräver ny tillstyrkan.
Löses fullt ut

Kvarstår till viss del bl.a. eftersom beslutet

tillämpas på olika sätt

inte behöver grundas på reglerade kriterier.

9.3.1
Vindkraftens särställning
Med ett upphävande av MB 16:4 kommer vindkraftens särställning i miljöprövning
enligt miljöbalken att försvinna. Däremot kommer tillståndspliktiga vindkraftverk
fortfarande att ha en särställning jämfört med andra miljöfarliga verksamheter när
det gäller prövning enligt plan och bygglagen, eftersom tillståndspliktiga
vindkraftsverk inte omfattas av krav på bygglov och detaljplan. Särställningen i
plan och bygglagsprövningen bedöms dock inte innebära något problem i
praktiken. Detta dels på grund av att vindkraft oftast lokaliseras till glesbebyggda
områden där detaljplanen inte är ett lämpligt instrument för att styra lokaliseringen
av vindkraftverk23 och dels för att miljöbalksprövningen hanterar i princip samma
frågor som tas upp vid en bygglovsprövning av vindkraftverk.
I åtgärden Tidig tillstyrkan skulle vindkraftens särställning i förhållande till annan
tillståndspliktig verksamhet kvarstå, eftersom det fortfarande skulle krävas att
kommunen har tillstyrkt etableringen för att tillståndsansökan ska kunna prövas.
Särställningen kvarstår dock i annan och i jämförelse med vad som gäller för
prövning av annan miljöfarlig verksamhet mer likställd form. Åtgärden innebär att
tillstyrkan skulle utgöra en processförutsättning, i stället för som idag en
förutsättning för att beviljas tillstånd, som hanteras som ett parallellt ärende under
prövningsprocessen. Det finns flera andra verksamhetstyper med särskilda
förutsättningar där det finns krav på att det, förutom de obligatoriska uppgifter som
gäller för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt 22 kap. 1 § första stycket
miljöbalken, i målet finns uppgifter specifika för just den verksamhetstypen. Detta
gäller exempelvis för en ansökan om vattenverksamhet som ska innehålla bl.a.
uppgift om det finns fastigheter som berörs av vattenverksamheten eller inte, och i
förekommande fall uppgifter om ägarna och berörda innehavare av särskild rätt till
23

Naturvårdsverket 2017.

69

NATURVÅRDSVERKET

fastigheterna, samt uppgifter om de ersättningsbelopp som sökanden erbjuder varje
sakägare (22 kap. 1 § andra stycket miljöbalken). Vidare gäller detta för ansökan
om tillstånd till geologisk lagring av koldioxid som ska innehålla en rad specifika
uppgifter (22 kap. 1a§ miljöbalken). Ett annat sådant exempel är en ansökan om
tillstånd till en anläggning där kostnads-nyttoanalys ska utföras enligt 3 § lagen
(2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet. Här krävs beslut om
godkännande av analysen enligt samma lag.
9.3.2
Transparens och förutsebar process
Genom att ta bort MB 16:4 löses problematiken kring bristande transparens och en
oförutsebar process, som orsakas av det inte finns fastställda beslutskriterier för
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan. Åtgärden undanröjer även problemet för
projektörerna med att kommunens beslut inte kan överklagas i sak.
Åtgärden att upphäva MB 16:4 förväntas ha större positiva konsekvenser för
demokratiaspekten än vid tidig tillstyrkan. Det följer av att åtgärden innebär att
tillstånd för vindkraft avgörs genom en tillståndsprövning där de som är berörda
har möjlighet att komma till tals och där de berörda parterna kan överklaga
tillståndsbeslutet i sak. Förväntningar om att översiktsplanerna, vilka innebär ett
samlat och förankrat ställningstagande för den framtida mark- och
vattenanvändningen, får en ökad tyngd vid tillståndsprövningen av vindkraft vid
upphävande av MB 16:4, är också positivt för demokratiaspekten.
Åtgärden med tidig tillstyrkan bedöms öka transparensen och öka förutsebarheten,
men inte i lika stor utsträckning som om MB 16:4 tas bort. Det beror på att
kommunens ställningstagande om vad som är lämplig mark- och vattenanvändning
vid tidig tillstyrkan inte styrs av reglerade kriterier och beslutet går heller inte att
överklaga i sak.
Transparensen i beslutsprocessen bedöms också öka genom att den politiska
aspekten av tillstyrkanbeslutet tidigareläggs och att det tydliggörs att beslutet
endast avser kommunens bedömning av platsens lämplighet för
vindkraftsverksamhet utifrån uppgifter om plats och maximalt antal verk.
Åtgärden tidig tillstyrkan bedöms vidare göra den beräknade tidsåtgången för
miljöprövningsmyndigheternas tillståndsprocess mer förutsebar. Mot bakgrund av
att kommunens ställningstagande ska inhämtas innan kungörelsen i ansökningsmål,
medför det stora processekonomiska vinster i allmänhet, och i synnerhet för
prövningsmyndigheterna. Även för projektörerna minskar den ekonomiska risken
när de får ett tidigare besked om kommunens inställning avseende platsen för
vindkraftsverksamheten.
Det finns dock risk att den problematik som har förevarit i relationen mellan
projektörer och kommunen i vissa delar kvarstår vid åtgärden tidig tillstyrkan.
Även om själva processen hos prövningsmyndigheten kan genomföras på ett
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effektivare sätt och att tillstyrkan ska ske inom sex månader, så innebär åtgärden
inte att några sanktioner föreslås om kommunen inte lämnar sitt ställningstagande
inom den stipulerade tiden. Det har i likhet med vad som gäller för tidsgränsen att
meddela beslut i fråga om bygglov enligt plan- och bygglagen, inte bedömts
nödvändigt att uppställa sanktioner eller annan följdverkan i det fall tidsgränsen
överskrids. Införandet av en sanktion har inte heller bedömts gynna dialogen och
förhållandet mellan projektör och kommun, utan riskerar endast resultera i att
kommunen avslår begäran om kommunal tillstyrkan på grund av tidsbrist.
Åtgärden tidig tillstyrkan hanterar inte heller frågan om kommunen inte anser att
uppgifter om verksamhetsområde och maximalt antal verk är tillräckligt underlag
för att tillstyrka en etablering och därför väljer att avstyrka den.
9.3.3
Villkor, tidpunkt för beslut och ändringstillstånd
Problemet med oklarheten vad ett tillstyrkande omfattar om tillstyrkandet t.ex. har
förenats med villkor eller krav på viss teknik löses helt om MB 16:4 tas bort.
Åtgärden löser även helt frågan att ett avstyrkande kan komma sent i
prövningsprocessen eller att kommunen ändrar inställning. Problematiken kring
huruvida ett nytt beslut om tillstyrkan behövs vid ändringstillstånd eller där ett nytt
tillstånd ska ersätta ett tillstånd vars giltighetstid löper ut, upphör. Dessutom
försvinner möjligheten att göra tillstyrkandet beroende av krav på kompensation till
kommunen.
Med åtgärden Tidig tillstyrkan klargörs kommunens bedömning om platsen för
vindkraftverksamhet är lämplig för ändamålet i ett tidigt skede. Den politiska
aspekten av tillstyrkansbeslutet tidigareläggs, när beslutet om tillstyrkan inte kan
lämnas eller ändras i ett sent skede av miljöprövningen. Detta bidrar till att
förtydliga att det är sakaspekter som prövas i själva miljöprövningen. Avsikten är
att eliminera osäkerheten som ett sent besked om kommunala tillstyrkan i
miljöprövningsprocessen kan medföra samt att tydliggöra vad kommunens
ställningstagande ska omfatta, dvs. enbart kommunens bedömning av platsens
lämplighet för vindkraftsverksamhet.
I och med att den tidiga tillstyrkan utgör den yttre ramen för den fortsatta
miljöprövningsprocessen, klargörs det även att en ny tillstyrkan vid ändring eller
förlängning av tillstånd till befintliga verksamheter endast krävs i de fall där den
nya ansökan går utöver ramen för den ursprungliga kommunala tillstyrkan i fråga
om ändring eller förlängning av tillstånd till befintliga verksamheter. Även för
kommunen innebär ett särskiljande av tillståndsprocessen och frågan om
kommunfullmäktiges tillstyrkan därigenom fördelar.
9.3.4
Ekonomisk risk
För projektörerna innebär förslaget om upphävande av kommunal tillstyrkan att
den ekonomiska risken som är kopplad till bestämmelsen försvinner eftersom
processen blir mer transparent och förutsebar till följd av att utbyggnaden av
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vindkraft enbart avgörs inom tillståndsprövningen. I åtgärden Tidig tillstyrkan
minskar den ekonomiska risk som kommunal tillstyrkan innebär idag för
projektörerna. Detta eftersom beslut om tillstyrkan tas tidigare jämfört med i
referensalternativet. En viss ekonomisk risk kopplad till kommunal tillstyrkan
kvarstår så länge denna finns kvar i någon form.
9.3.5
Miljöpåverkan av åtgärderna
Vindkraft är en förnyelsebar energiform. Främjandet av produktion av förnyelsebar
energi syftar mot miljöbalkens mål i 1 kap. 1§ om hållbar utveckling. För att uppnå
en hållbar vindkraftsutbyggnad är det emellertid av grundläggande betydelse att
hänsyn tas till samtliga miljökvalitetsmål. Lokaliseringen har en avgörande
betydelse när det gäller vindkraftens påverkan på bl.a. naturvärden, biologisk
mångfald, buller och landskapsbild. Varken åtgärd Upphäv MB:16 eller Tidig
tillstyrkan bedöms innebära några direkta miljökonsekvenser, i form av påverkan
på något av de nationella miljökvalitetsmålen. Detta eftersom ingen av åtgärderna
innebär någon ändring av själva prövningen av vindkraftverksamheter enligt
miljöbalken. Åtgärderna förväntas heller inte påverka utbyggnadstakten av
vindkraft i någon stor utsträckning, då det är andra faktorer än en effektivare
tillståndsprocess som i högre grad styr utbyggnaden av vindkraft, som t.ex.
marknadsläget och ekonomiska styrmedel.
Åtgärden Upphäv MB 16:4 bedöms dock skapa bättre förutsättningar för en
utbyggnad av vindkraft, genom att åtgärden förväntas ge en effektivare,
rättssäkrare och mer förutsebar tillståndsprocess. Detta i sin tur gör att åtgärden
bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Även
åtgärden Tidig tillstyrkan skulle underlätta tillståndsprocessen jämfört med
referensalternativet, men inte i lika hög grad.

9.4

Sammanfattande bedömning av
åtgärderna

Båda åtgärderna Upphäv MB 16:4 och Tidig kommunal tillstyrkan bidrar till målet
om att tillståndsprocessen ska underlättas och blir mer rättssäker. Upphäv MB 16:4
bedöms dock resultera i en mer effektiv och rättssäker process än tidig tillstyrkan,
eftersom åtgärden i hög grad löser de problem som förknippas med bestämmelsen.
Åtgärden med tidig tillstyrkan hanterar vissa av de problem som bestämmelsens
nuvarande utformning medför, men flera dilemman sett ur rättssäkerhetssynpunkt
kvarstår, bl.a. bristande transparens och förutsebarhet. Detta är kopplat till att
beslutet inte styrs av reglerade kriterier och inte går att överklaga i sak.
När det gäller kommunernas inflytande över mark- och vattenanvändning för
vindkraftsetableringar innebär åtgärden att ta bort MB 16:4 att kommunernas
inflytande minskas i större omfattning än med åtgärden tidig tillstyrkan. Detta i och
med att kommunen fråntas rätten att fatta beslut om tillstyrkande eller avstyrkande
av vindkraftsanläggningar. Genom kommunens möjlighet att styra mark- och
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vattenanvändningen genom översiktsplanering, kommunens talerätt och rollen som
remissinstans i miljöprövningen bedöms dock ingen inskränkning av det
kommunala självstyret ske i praktiken.
Åtgärden att ta bort tillstyrkan bedöms även ha större positiva effekter när det
gäller demokratiaspekter än tidig tillstyrkan, då tillstånd till vindkraft avgörs
genom en process där berörda parter har möjlighet att komma till tals och
överklaga tillståndsbeslutet i sak.
Vid en sammanvägning av samtliga ovan nämnda aspekter bedömer
Energimyndigheten och Naturvårdsverket att åtgärden att upphäva MB 16:4 är den
mest lämpliga för att uppfylla uppdragets mål om att tillståndsprocessen ska
underlättas och bli mer rättssäker.
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Energimyndigheten

Remiss av Statens Energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport - Kommunal tillstyrkan av vindkraft ärende M2017/01633/Ee
Förslag till svar på remiss

Byggnadsnämnden gör samma bedömning som Energimyndigheten och Naturvårdsverket och tillstyrker därför utredningens förslag att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken upphävs.
Bakgrund

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har 2015 på uppdrag av regeringen tagit
fram en vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk.
Regeringen återkom 2016 med uppdraget att följa upp och analysera hur planeringsoch tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft utvecklats, efter att vägledningen
tagits fram.
Av det nya uppdraget framgår att om de bägge myndigheterna bedömer att behov
föreligger för ytterligare åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen bör de föreslå
sådana, inklusive författningsförslag.
Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan finns i miljöbalken 16 kap 4 § och lyder:


Tillstånd till anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Första stycket gäller inte om
regeringen har tillåtit verksamheten enligt 17 kap.

Bestämmelsen tillkom i samband med att dubbelprövningen av vindkraft togs bort den
1 augusti 2009. En tillståndspliktig vindkraftsetablering prövades tidigare enligt både
plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). De båda prövningarna hanterade till
stor del samma frågor.
Ändringen innebar att bygglov avskaffades för vindkraftsetableringar som tillståndsprövas enligt miljöbalken. Även kravet på detaljplan avskaffades i huvudsak, dock inte
i områden där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse. Avsikten med reformen var att effektivisera handläggningen och korta handläggningstiderna och på så sätt
främja utbyggnaden av vindkraft.
Syftet med bestämmelsen var att säkerställa att det kommunala inflytandet inte skulle
minska ifråga om vad mark- och vattenområden är mest lämpade för.
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Utredningen i sammanfattning
Utredningens mål och syfte
Målet för uppdraget är enligt Energimyndighetens och Naturvårdsverkets bedömning att
tillståndsprocessen för etablering av vindkraft ska underlättas och blir mer rättssäker än
idag.

Utredningens förslag
Energimyndigheten och Naturvårdsverket rekommenderar att bestämmelsen om
kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken upphävs.
Problembilden
Utifrån de utvärderingar som har gjorts kring tillämpningen av bestämmelsen framgår
att olika aktörer har olika bild av hur väl den fungerar. Överlag anser de kommuner
som intervjuades att bestämmelsen fungerar utan större problem, och att bestämmelsen är en förutsättning för att det kommunala självstyret ska tillgodoses. Däremot har
projektörer, men även prövningsmyndigheter och Energimyndigheten, i flera utvärderingar lyft fram olika problem som de uppfattar kopplar till den kommunala tillstyrkan
i dess nuvarande form.
Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan medför att tillståndsprövning enligt miljöbalken för vindkraftsanläggningar ges en särställning i förhållande till vad som gäller för
annan miljöfarlig verksamhet.
Det finns inte reglerade kriterier som anger på vilka grunder kommunerna ska fatta sitt
beslut, vilket gör processen oförutsebar.
Kommunerna vill ofta ha en så komplett tillståndsansökan som möjligt att ta ställning.
Det leder till att besluten ofta kommer sent i tillståndsprövningsprocessen. Nuvarande
vägledning styr inte heller mot tidiga beslut. Enligt vägledningen från 2015 bör prövningsmyndigheten skicka ut en begäran om tillstyrkan senast när tillståndsansökan är
komplett.
Kommunen har under prövningens gång möjlighet att ändra sitt ställningstagande, dvs.
en tillstyrkan i början kan bli en avstyrkan längre fram i processen.
Enligt de utvärderingar som genomförts av Energimyndigheten (2014) och Naturvårdsverket (2017) kan det ta uppemot sex månader att få en kommunal tillstyrkan från
kommunen, beroende bl.a. på kommunens egna handläggningstider, hur processen ser
ut eller på ärendets omfattning. Ökade handläggningstider ses som ett problem, både
av dåvarande vindkraftssamordnare vid tiden för Energimyndighetens utvärdering och
av miljöprövningsdelegationerna.
Det är endast lagligheten av beslutet om kommunal tillstyrkan som kan överklagas,
beslutets lämplighet är inte möjligt att överklaga. Att beslutet inte går att överklaga i
sak är oacceptabelt anser de projektörer som deltagit i Naturvårdsverkets utvärdering,
speciellt eftersom kommunen inte behöver motivera sitt svar.
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Det finns hos en del kommuner en osäkerhet om vad som ska prövas i samband med
den kommunala tillstyrkan. Detta gör att ansvarsfördelningen mellan prövningsmyndigheten och kommunen är otydlig för kommunen och möjligtvis även för projektörerna. Många kommuner skiljer inte på rollerna som beslutsfattare vid kommunal tillstyrkan respektive som remissinstans vid tillståndsprövningen. Kommunerna gör i
vissa fall en ”miljöprövning” av vindkraftsetableringen redan inför beslutet om kommunal tillstyrkan, något som framförallt ska göras av prövningsmyndigheten vid tillståndsprövningen. Här uppstår ett dubbelarbete som kan vara en belastning för kommuner med begränsade resurser. Att kommunerna på detta sätt prövar frågor utöver
mark- och vattenanvändning i beslutet om kommunal tillstyrkan bidrar till att processen blir mindre effektiv.
I vissa fall ger kommunerna villkorade tillstyrkansbeslut, alltså ett ja under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Detta kan orsaka problem för prövningsmyndigheterna
då de hamnar i en situation där de måste ta ställning till tillstyrkans giltighet och omfattning. Besluten om kommunal tillstyrkan har t.ex. innehållit villkor angående antal
verk eller tekniska villkor kring hinderbelysningen eller höjden på vindkraftverken.
Det finns även en otydligt på vilken beslutsnivå beslut om tillstyrkan ska tas. Kommunen avgör själva om det är kommunfullmäktige eller annan styrelse eller nämnd som
ska fatta beslutet om tillstyrkan. Denna flexibilitet är tänkt att underlätta en snabbare
hantering för kommunen. I vägledningen anges att beslutet, för att effektivisera hanteringen, med fördel kan delegeras till kommunstyrelsen. Enligt kommunallagen ska
dock frågor som är av principiell karaktär alltid beslutas av kommunfullmäktige. Stora
vindkraftsanläggningar eller etableringar i kontroversiella områden kan anses vara av
principiell karaktär och beslut ska därmed tas av kommunfullmäktige. Om ett sådant
beslut delegerats till en lägre beslutsnivå och beslutet sedan överklagas genom laglighetsprövning finns en risk att beslutet kommer att upphävas. Detta kan i sin tur leda
till en mer tidskrävande tillståndsprocess.
Det uppfattas idag i vissa fall som otydligt om det behövs en ny tillstyrkan eller ej vid
en ansökan om ändring av tillstånd, s.k. ändringstillstånd, eller när ett tillstånd har gått
ut och behöver förnyas.
Sammantaget innebär flera av de aspekter som tas upp ovan att bestämmelsen om
kommunal tillstyrkan tillämpas på olika sätt inom och mellan kommuner. Det kan t.ex.
handla om vilka aspekter som beslutet grundar sig på, vilka underlag som krävs för att
kommunen ska kunna ta ett beslut, vem som tar beslutet och när. Att bestämmelsen
tillämpas på olika sätt är ett problem för projektörerna eftersom det bidrar till oförutsebarhet. En likartad tillämpning ökar sannolikheten för en mera förutsebar process
för projektörerna. Likartad hantering hos kommunerna underlättar också arbetet för
miljöprövningsdelegationerna i prövningsprocessen.
I och med att kommunen har en oinskränkt möjlighet att bestämma i frågan om etablering av vindkraft ges ett visst utrymme för förhandling om ekonomisk ersättning
mellan kommunen och projektören. Att det uppstår förhandlingssituationer mellan
kommun och verksamhetsutövare är inget unikt just för vindkraftsbranschen. Det är
dock vanligt förekommande i vindkraftssammanhang och utmynnar ibland i överenskommelser om någon typ av ersättning, ibland kallad bygdepeng. Ersättningar förekom
dock redan innan bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes. Det verkar även
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finnas en uppfattning bland de projektörer som intervjuades i Naturvårdsverkets utvärdering14 att ersättningar kommer att finnas kvar även om MB 16:4 förändras eller
tas bort. Överenskommelser om ekonomiska ersättningar i sig uppfattas inte nödvändigtvis som ett problem av projektörerna. För dem är det ett sätt att skapa goda relationer och acceptans, för kommunerna en möjlighet att få något tillbaka till bygden.
Problemet för berörda aktörer är snarare att det riskerar uppstå en gråzon för vad som
kan bedömas som muta och om den kommunala tillstyrkan används som ett påtryckningsmedel.
För otillbörlig påverkan finns dock ett särskilt regelverk, och denna aspekt utreds därför inte närmare i uppdraget.
Mot bakgrund av den ovan beskrivna problembilden, bedömer de bägge myndigheterna att det finns ett behov av att underlätta tillståndsprocessen för vindkraftsetableringar och att göra den mer rättssäker än idag.
Att ta bort bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken är den
åtgärd av det tiotal olika alternativ som studerats inom uppdraget som, enligt de bägge
myndigheterna, bäst uppfyller uppdragets mål om att tillståndsprocessen ska underlättas och bli mer rättssäker.
Myndigheterna bedömer att miljöprövningen är fullgod även utan kommunal tillstyrkan. De problem som förknippas med bestämmelsen åtgärdas i hög grad, utan att det
uppstår negativa miljökonsekvenser. Genom att underlätta tillståndsprocessen bedöms
åtgärden förbättra förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft. Detta i sin tur bidrar
till att uppfylla miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. En fortsatt utbyggnad
av vindkraft är också viktig för att kunna uppnå målet om ett 100 procent förnybart
elsystem år 2040.
Studerade åtgärder
Som en del i det inledande utredningsarbetet har en översikt tagits fram över olika
alternativa åtgärder för att tillståndsprocessen ska underlättas och bli mer rättssäker.
Översikten behandlar åtgärdernas fördelar och nackdelar, i vilken mån åtgärderna hanterar de problem som identifierats och om de bedöms som juridiskt och praktiskt genomförbara. Översikten har utgjort underlag för att välja ut de åtgärder som sedan
analyserats närmare.
Studerade åtgärder:
1. Behåll MB 16:4 i dess nuvarande lydelse och förtydliga vägledningen
2. Behåll MB 16:4 i dess nuvarande lydelse och inför ett bemyndigande för myndigheten X att besluta om föreskrifter avseende kommunal tillstyrkan.
3. Ändra MB 16:4 till att kräva aktivitet för avstyrkan istället för som idag aktivitet
för tillstyrkan
4. Tidig tillstyrkan och genomför ändringar/förtydliganden i miljöbalken avseende remiss- och beslutsförfarande
5. Tidig tillstyrkan
6. Upphäv MB 16:4 och genomför ändringar/förtydliganden i miljöbalken avseende remiss- och beslutsförfarande samt eventuellt angående rätten att överklaga
7. Upphäv MB 16:4
8. Ändring av MB 16:4 enligt följande: Tillstånd till anläggning för vindkraft inom
område som inte omfattas av översiktsplan för vindkraft får inte lämnas om
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kommunen motsatt sig lokaliseringen
9. Ändring av MB 16:4 enligt följande: Tillstånd till anläggning för vindkraft inom
område som inte omfattas av riksintresse vindbruk får inte lämnas om kommunen motsatt sig lokaliseringen
10. Möjlighet att överklaga beslut om tillstyrkan
Efter det inledande utredningsarbetet prioriterades åtgärderna 8-10 bort, eftersom de
inte bedömdes vara rimliga att genomföra.
Den sammantagna bedömningen av studerade åtgärder visar att det endast är åtgärd 7
Upphäv MB 16:4 som uppnår ”Mycket stor effekt” för de båda tillämpade kriterierna
”Underlätta tillståndsprocessen” och ”Mer rättssäker process”. Denna åtgärd medför
emellertid minskat inflytande för kommunerna än idag.
Åtgärd 5 Tidig tillstyrkan uppnår stor effekt på både kriterierna ”underlätta tillståndsprocessen” och ” mer rättssäker process” och bedöms påverka kommunernas inflytande i mindre grad, i och med att beslutet om tillstyrkan skulle bli bindande tidigare
än idag.
Övriga studerade åtgärder bedöms i mindre utsträckning bidra till att tillståndsprocessen underlättas och blir mer rättssäker. Åtgärd 6 Upphäv MB 16:4 och stärk kommunens roll som remissinstans, bedöms inte vara genomförbar, eftersom den skulle
resultera i en olämplig lagkonstruktion och försvåra tillämpningen jämfört med idag.
Mot denna bakgrund bedöms åtgärd 5 Tidig tillstyrkan och åtgärd 7 Upphäv MB
16:4 vara de åtgärder som i störst utsträckning leder till att målet i detta uppdrag nås,
dvs. att tillståndsprocessen för etablering av vindkraft ska underlättas och bli mer rättssäker.
De två utvalda åtgärderna bedöms även i störst utsträckning hantera de problem som
är kopplade till bestämmelsen om kommunal tillstyrkan.
Vid en sammanvägning av samtliga ovan nämnda aspekter bedömer Energimyndigheten och Naturvårdsverket att åtgärden att upphäva MB 16:4 är den mest lämpliga
för att uppfylla uppdragets mål om att tillståndsprocessen ska underlättas och bli mer
rättssäker.
Utredningens bedömning av förslagets konsekvenser
Kommunernas inflytande över mark- och vattenanvändning i samband med vindkraftsetableringar minskar jämfört med idag, om bestämmelsen tas bort. Enligt myndigheternas bedömning skulle dock kommunerna även fortsättningsvis ha ett stort inflytande över var vindkraftverken lokaliseras. Kommunerna har en stark ställning som
remissinstans när tillstånden prövas, och kan genom sin översiktsplanering styra lokalisering av vindkraften. Rättspraxis visar att översiktsplaner som omfattar vindkraft,
och som redogör för hur mark- och vattenområden bör användas, har stor betydelse
när ansökan om tillstånd för vindkraftsetablering prövas.
Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes i miljöbalken 2009, i samband med
att kraven på detaljplan och bygglov för stora tillståndspliktiga vindkraftverk togs bort
i plan- och bygglagen. Bestämmelsen anger att tillstånd för att uppföra vindkraftverk
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bara får ges om den kommun där vindkraftverken planeras har sagt ja (tillstyrkt) till
etableringen. Syftet med bestämmelsen var att kommunens inflytande över mark- och
vattenanvändningen inte skulle minska när lagstiftningen ändrades.
De utvärderingar som har gjorts om bestämmelsen, bl.a. inom detta regeringsuppdrag,
visar att olika aktörer har olika bild av hur tillämpningen fungerar. Många kommuner
anser att bestämmelsen fungerar relativt väl och att den är ett viktigt verktyg för det
kommunala självstyret. Vindkraftsprojektörer och i viss mån prövningsmyndigheterna
anser å sin sida att det finns problem kopplade till bestämmelsen. Några exempel är att
det saknas reglerade kriterier för vad kommunen ska grunda sitt beslut på, att besluten
inte kan överklagas i sak och att ett beslut om avstyrkan kan komma sent i tillståndsprocessen.
Bestämmelsen ger även vindkraft en särställning i miljöbalken i förhållande till de flesta
andra miljöfarliga verksamheter. Utöver vindkraft är det bara kärnkraft och annan jämförbar miljöfarlig verksamhet, där det krävs en tillstyrkan av kommunen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Gunnar Gustafsson
Biträdande Stadsarkitekt
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Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om tiden
kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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Byggnadsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-08

BN-Au § 227 Medborgarförslag. Adressmärkning av hus,
jordbruksfastigheter på landsbygden
BN 2017/2522

Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden beslutar att inte adressmärka hus och jordbruksfastigheter med
mera på landsbygden

Sammanfattning

Den 20 juni 2017 inkom ett medborgarförslag gällande adressmärkning av hus,
jordbruksfastigheter mm på landsbygden för att underlätta för besökare och andra att
hitta rätt.

Bedömning

Byggnadsnämnden instämmer i att det är lämpligt att fastigheter skyltas upp med den
gällande adressen till byggnaden. Region Gotland ansvarar dock enbart för att skylta
upp adressnummer på sina egna byggnader samt för att sätta upp vägnamnskyltar
inom planlagda områden där Regionen är väghållare/huvudman för vägen.
Byggnadsnämnden rekommenderar att fastighetsägare skyltar upp adresser på lämplig
plats så adressen blir väl synlig för att underlätta för besökare, transporter, ambulans
och taxi med flera att hitta rätt, men detta bekostas som sagt inte av Regionen.
Var man ska hämta sin post bestämmer PostNord och det löses ofta genom att man
samlar flera postlådor på ett ställe.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av planchef Anders Rahnberg. Arbetsutskottet ansluter sig till
förvaltningens bedömning, men vill att beslutet omformuleras något.
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag med
språkliga revideringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-02
Skickas till
Björn Berglund, Kastanjegatan 96, 621 44 Visby

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2522
2 november 2017

Kerstin Jakobsson

Byggnadsnämnden

Medborgarförslag om adressmärkning av hus,
jordbruksfastigheter m m på landsbygden

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att inte adressmärka hus och jordbruksfastigheter med
mera på landsbygden

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen avstyrker medborgarförslag (RS 2017/571) om att
adressmärka hus och jordbruksfastigheter med mera på landsbygden
Ärendebeskrivning

För att underlätta för alla att hitta rätt bör nya adresser skyltas upp på lämplig plats så
adressen blir väl synlig, så att besökare, transporter, ambulans och taxi med flera
hittar rätt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer om att fastigheter bör skyltas upp med
den gällande adressen till byggnaden men fastighetsägaren ansvarar själv för kostnad
och uppsättning av skylt.
Region Gotland ansvarar enbart för att skylta upp adressnummer på sina egna
byggnader samt att sätta upp vägnamnskyltar inom planlagda områden där Regionen
är väghållare/huvudman för vägen.
Var man ska hämta sin post bestämmer PostNord och det löses ofta genom att man
samlar flera postlådor på ett ställe.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2522

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kerstin Jakobsson
Kartingenjör

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Björn Berglund, Kastanjegatan 96, 621 44 Visby

Sökande
Regionfullmäktige
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Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY
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Förslaget

REGION GOTLAND

Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(x]
(~1

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Välkommen med ditt medborgarförslag
Alla som bor - är folkbokförda - på Gotland kan lämna medborgarförslag.
Regionfullmäktige fattar beslut om medborgarförslag som är av större vikt för regionen.
Övriga medborgarförslag kan fullmäktige överlämna till regionstyrelsen eller andra
nämnder att fatta beslut om. Särskild blankett ska skriftligen undertecknas och skickas in.
Allmän information

Den som är folkbokförd på Gotland, far sedan halvårsskiftet 2004, väcka förslag i
fullmäktige, s.k. medborgarförslag. Detta gäller såväl barn och ungdomar som personer
med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt. Denna förslagsrätt tillkommer
endast folkbokförda, inte föreningar, företag eller liknande. Begreppet medborgarförslag
används för att skilja förslaget från de motioner som lämnas av fullmäktiges ledamöter.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges
befogenhetsområde. "Fullmäktige beslutar i frågor av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt för kommunen", t.ex. val av ledamöter i nämnder och ansvarsfrihet för dem,
budget, skatt, mål och riktlinjer samt taxor.
Medborgarförslag som rör myndighetsutövning och enskilda personer behandlas inte av
fullmäktige. Fullmäktige beslutar inte heller i nämndernas löpande förvaltningsfrågor t.ex.
gatubelysning, parkeringsfrågor, hastighetsbegränsningar, renhållning, äldrevård o.s.v. Om
ett sådant medborgarförslag ställs kan det av regionfullmäktige överlämnas till
regionstyrelsen eller berörd nämnd att självständigt fatta beslut om.
Endast ett förslag kan lämnas per medborgarförslag. Önskar du lämna flera förslag, skall
ny blankett användas.
För att styrka att förslagsställaren är folkbokförd på Gotland ska medborgarförslaget vara
skriftligt, egenhändigt undertecknat av en eller flera personer, ha namnförtydligande och
adress. Förslaget ska skrivas på den särskilda blankett som finns på Region Gotlands
hemsida. Denna finns även att hämta i receptionen på Rådhuset, Visborgsallén 19 i Visby,
att beställas per tel. 26 96 40 eller 26 93 18. Blanketten kan sedan lämnas på samma ställe,
eller vid ett av regionfullmäktiges sammanträden. Blanketten på Region Gotlands hemsida
kan fyllas i elektroniskt, men måste skrivas ut, undertecknas och lämnas in. Postadressen
är: Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby.
Vad händer med medborgarförslaget
När förslaget kommer in till regionfullmäktige blir det en allmän handling och diarieförs.
Förslaget bereds av regionfullmäktiges presidium som på nästkommande sammanträde
föreslår regionfullmäktige om de ska behandla ärendet själva eller om detta ska överlämnas
till regionstyrelse eller berörd nämnd. Vid överlämnandet ansvarar berörd nämnd och fattar
eget beslut.
Förslagsställaren kommer att underrättas om när medborgarförslaget kommer att tas upp
för beslut. Förslagsställaren har inte någon yttranderätt i regionfullmäktige, regionstyrelsen
eller i någon av Region Gotlands nämnder.
Inkomna medborgarförslag bör beredas inom ett år och samma regler gäller som för
motioner. Två gånger per år redovisas i regionfullmäktige de förslag som inte blivit
avslutade.

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-08

BN-Au § 228 Adress- och namnärende, namnsättning av
kvarter: Brodösen, och väg: Broderivägen
BN 2016/2699

Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att följande gatunamn fastställs:
Broderigatan
Tillverkning och uppsättning av gatunamnskyltar och kostnaden för detta skall
ombesörjas av Region Gotland.
Samhällsbyggnadsförvaltningen adressätter området med adressplatser och
underrättar berörda fastighetsägare och instanser om beslutet.

Sammanfattning

Med anledning av upprättad detaljplan för del av Terra Nova 1:1 (Brodösen mm)
med syfte att tillskapa ca 40 tomter för småhusbebyggelse, uppkommer behovet av
ett nytt gatunamn inom detaljplanen.

Bedömning

Planområdet är beläget ca 1 km söder om Terra Nova centrum. I nordväst gränsar
området till kvarteret Sömmerskan och i nordöst av kvarteret Stickerskan.
Ambitionen är att planen ska bygga vidare på Terra Novas stomme och samtidigt
utgöra ett omväxlande komplement till bostadsområdet. Visionen är en varierad
bebyggelse i en sammanhållen stadsbild. Bostadshusen och trädgårdarna är det
dominerande inslaget i gatubilden. Utrymmen för friytor i form av natur och
trädgårdar ger området en grön och relativt luftig karaktär.
Region Gotland kommer att vara huvudman för all allmän platsmark, d.v.s. ansvarig
för gatumarken och för park/naturmark.
Då kvarteret heter Brodösen föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att gatunamnet
bör fortsätta på samma tema: Broderigatan.
Broderi (franska broderie troligen ursprungligen ett germanskt ord) är ett hantverk,
en textil teknik, där man med tråd eller garn syr på tyg eller annat mjukt (eller hårt
med förborrade hål) material med hjälp av en nål. Andra dekorativa föremål
som pärlor, läder, filt eller plastmaterial som paljetter kan användas. Syftet med
broderi är rent dekorativt; man vill göra tyget vackrare.
Ett undantag från att man måste sy på ett material är sydda spetsar, där själva tråden
utgör grunden. Broderi är ett tidskrävande hantverk som kräver mycket tålamod.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-08

Traditionellt har broderi i första hand syftat till att dekorera vardagliga föremål som
möbler, kläder och att märka sitt linne. Dukar, sänglinne och handdukar skulle
broderas med initialer eller bomärken. Historiskt låg det mycket prestige i det egna
linneskåpet då det mesta ofta var hemvävt och varit mycket tidskrävande. Broderi är
den mest variationsrika tekniken inom textilkonsten. Broderiet var redan för ca 6000
år sedan högt utvecklad i Orienten och i Norden har man hittat broderier i
bronsåldersgravar. Broderimönster och broderitekniker från olika tider har levt kvar
och utvecklats till en rik folklig tradition med olika karaktär i skilda bygder.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av planchef Anders Rahnberg. Arbetsutskottet ansluter sig till
förvaltningens bedömning.
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-08

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2016/2699
8 november 2017

Frida Brunner

Byggnadsnämnden

Namn- och adressättning av kv Brodösen
Med anledning av upprättad detaljplan för del av Terra Nova 1:1 (Brodösen mm)
uppkommer behovet av nytt gatunamn inom detaljplanen.
Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att följande gatunamn fastställs:
Broderigatan
2. Tillverkning och uppsättning av gatunamnskyltar och kostnaden för detta skall
ombesörjas av Region Gotland.
3. Samhällsbyggnadsförvaltningen adressätter området med adressplatser och
underrättar berörda fastighetsägare och instanser om beslutet.

Sammanfattning

Med anledning av upprättad detaljplan för del av Terra Nova 1:1 (Brodösen mm)
med syfte att tillskapa ca 40 tomter för småhusbebyggelse, uppkommer behovet av
ett nytt gatunamn inom detaljplanen.
Ärendebeskrivning

Planområdet är beläget ca 1 km söder om Terra Nova centrum. I nordväst gränsar
området till kvarteret Sömmerskan och i nordöst av kvarteret Stickerskan.
Ambitionen är att planen ska bygga vidare på Terra Novas stomme och samtidigt
utgöra ett omväxlande komplement till bostadsområdet. Visionen är en varierad
bebyggelse i en sammanhållen stadsbild. Bostadshusen och trädgårdarna är det
dominerande inslaget i gatubilden. Utrymmen för friytor i form av natur och
trädgårdar ger området en grön och relativt luftig karaktär.
Region Gotland kommer att vara huvudman för all allmän platsmark, d.v.s. ansvarig
för gatumarken och för park/naturmark.
Då kvarteret heter Brodösen föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att gatunamnet
bör fortsätta på samma tema: Broderigatan.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2016/2699

Broderi (franska broderie troligen ursprungligen ett germanskt ord) är ett hantverk,
en textil teknik, där man med tråd eller garn syr på tyg eller annat mjukt (eller hårt
med förborrade hål) material med hjälp av en nål. Andra dekorativa föremål
som pärlor, läder, filt eller plastmaterial som paljetter kan användas. Syftet med
broderi är rent dekorativt; man vill göra tyget vackrare.
Ett undantag från att man måste sy på ett material är sydda spetsar, där själva tråden
utgör grunden. Broderi är ett tidskrävande hantverk som kräver mycket tålamod.
Traditionellt har broderi i första hand syftat till att dekorera vardagliga föremål som
möbler, kläder och att märka sitt linne. Dukar, sänglinne och handdukar skulle
broderas med initialer eller bomärken. Historiskt låg det mycket prestige i det egna
linneskåpet då det mesta ofta var hemvävt och varit mycket tidskrävande. Broderi är
den mest variationsrika tekniken inom textilkonsten. Broderiet var redan för ca 6000
år sedan högt utvecklad i Orienten och i Norden har man hittat broderier i
bronsåldersgravar. Broderimönster och broderitekniker från olika tider har levt kvar
och utvecklats till en rik folklig tradition med olika karaktär i skilda bygder.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Broderi
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/broderi

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anders Rahnberg
Planchef
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Byggnadsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-08

BN-Au § 229 VISBY BJÖRNEN 1, VISBY BJÖRNEN 2, VISBY
SOLBERGA 1:19 – Begäran om planbesked
BN 2017/1844

Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden lämnar positivt planbesked enligt 5 kap 2 § Plan- och bygglagen
(2010:900) och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan
för fastigheterna Visby Björnen 1 och 2 samt del av Visby Solberga 1:19 för att
möjliggöra för handel, kontor och bostadsbebyggelse .
Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.
Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.

Avgift

Planbeskedsavgift

15 000 kronor

Totalt

15 000 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-07-17 med
önskan om att ändra detaljplan för att möjliggöra handel, kontor och
bostadsbebyggelse på fastigheterna Visby Björnen 1 och 2 samt del av Visby Solberga
1:19. Förslaget innefattar rivning av fyra byggnader och tillskapande av ny
bebyggelse. Syftet som beskrivs är att åstadkomma en samlad förnyelse av kvarteret
och tillskapa möjlighet för handel och för möten i det offentliga rummet, att
omvandla nuvarande baksida till en framsida, tillskapa fler bostäder och mer yta för
handel. Brokigheten i kvarteret ska finnas kvar.
Förslaget redovisar följande: I den norra delen av kvarteret, mot Österväg, rivs
befintlig byggnad (1,5 våning) samt kioskdel och ersätts med en ny byggnad (2,5
våning) för handel (galleria/små butiker) restaurang och bostäder/kontor. Förslaget
är att nytillkommande byggnad ska ha liknande uttryck som nuvarande byggnad.
Byggnaden förlängs åt söder och bygger ihop den glugg/passage som idag finns från
Kung Magnus väg in på bakgården.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-08

I den södra delen av kvarteret föreslås en påbyggnad på den före detta bilhandeln,
med 1,5 våning för bostadsbebyggelse.
I den västra delen av kvarteret, bakgården, rivs garage och byggnad som inhyser
solarium. Inne på gården föreslås ny affärsyta i ett plan i form av handelsbodar som
byggs samman med den nya byggnaden i norr. Tre ”paviljonger” placeras mot gångoch cykelvägen i öster. Två för kommersiellt bruk och den södra för
sophantering. Antal parkeringar minskar i kvarteret minskar.
Bedömning

Ansökan följer intentioner i fördjupad översiktsplan för Visby samt planprogram för
Östercentrum. Förslaget ska anpassas till den helhetslösning för Östercentrum som
arbetas fram i samband med projektet Levande stadskärna.
Eventuella rivningar av byggnader, byggnaders placering, utformning och omfattning
ska utredas vidare under planarbetet. Kulturvärden i befintlig bebyggelse inom
kvarteret ska inventeras och ligga till grund för ställningstagande om eventuella
rivningar och påbyggnader av befintliga byggnader. Förslagets påverkan på
världsarvet Visby och riksintresset Visby ska utredas och kvalitéer i befintliga
byggnader ska tas tillvara. Volymstudier i relation till påverkan på riksintresset Visby
ska tas fram och studeras.
Grönstråket Östergravar-Murgrönan ska förstärkas och säkerställas i detaljplan.
Parkering ska anordnas på kvartersmak.
Förslag till detaljplan bedöms få regionalekonomiska konsekvenser då det finns
beslut om försäljning av mark (del av Visby Solberga 1:19). Enligt
kommunstyrelsebeslut 2005-05-12 § 135 ska byggnadsnämnden pröva lämpligheten
att ändra detaljplanen för att överföra mark till fastigheten Björnen 1 och 2.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att inkommen ansökan prövas genom
detaljplaneläggning. Inga löften kan ges om rivning av byggnader eller tillkommande
byggrätter i detta skede. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen är
av en sådan art att den ska hanteras med utökat förfarande. Regionfullmäktige antar
detaljplanen enligt reglemente för byggnadsnämnden.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av fysisk planerare Stina Wester. Arbetsutskottet ansluter sig till
förvaltningens bedömning.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2017-11-02
Ansökan, 2017-07-17
Sökande
AB Henrik Alyhr, Mats Alyhr, Visby Lilla Hästnäs 253, 62173 VISBY

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1844
8 november 2017

Stina Wester

Byggnadsnämnden

DEL AV VISBY SOLBERGA 1:19, VISBY BJÖRNEN 1 och 2
Begäran om planbesked – Del av Visby Solberga 1:19,
Visby Björnen 1 & 2
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden lämnar positivt planbesked enligt 5 kap 2 § Plan- och
bygglagen (2010:900) och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för fastigheterna Visby Björnen 1 och 2 samt del av Visby
Solberga 1:19 för att möjliggöra för handel, kontor och bostadsbebyggelse.

•

Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.

•

Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

15 000 kronor
15 000 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-07-17 med
önskan om att ändra detaljplan för att möjliggöra handel, kontor och
bostadsbebyggelse på fastigheterna Visby Björnen 1 och 2 samt del av Visby Solberga
1:19. Förslaget innefattar rivning av fyra byggnader och tillskapande av ny
bebyggelse. Syftet som beskrivs är att åstadkomma en samlad förnyelse av kvarteret
och tillskapa möjlighet för handel och för möten i det offentliga rummet, att
omvandla nuvarande baksida till en framsida, tillskapa fler bostäder och mer yta för
handel. Brokigheten i kvarteret ska finnas kvar.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1844

Förslaget redovisar följande: I den norra delen av kvarteret, mot Österväg, rivs
befintlig byggnad (1,5 våning) samt kioskdel och ersätts med en ny byggnad (2,5
våning) för handel (galleria/små butiker) restaurang och bostäder/kontor. Förslaget
är att nytillkommande byggnad ska ha liknande uttryck som nuvarande byggnad.
Byggnaden förlängs åt söder och bygger ihop den glugg/passage som idag finns från
Kung Magnus väg in på bakgården.
I den södra delen av kvarteret föreslås en påbyggnad på den före detta bilhandeln,
med 1,5 våning för bostadsbebyggelse.
I den västra delen av kvarteret, bakgården, rivs garage och byggnad som inhyser
solarium. Inne på gården föreslås ny affärsyta i ett plan i form av handelsbodar som
byggs samman med den nya byggnaden i norr. Tre ”paviljonger” placeras mot gångoch cykelvägen i öster. Två för kommersiellt bruk och den södra för
sophantering. Antal parkeringar minskar i kvarteret minskar.
Ansökan följer intentioner i fördjupad översiktsplan för Visby samt planprogram för
Östercentrum. Förslaget ska anpassas till den helhetslösning för Östercentrum som
arbetas fram i samband med projektet Levande stadskärna.
Kvarteret Björnen ligger inom riksintresset Visby och aktuell del av fastigheten Visby
Solberga 1:19 ligger inom världsarvets avgränsning och utgör en del av världsarvet.
Visby Björnen 1 och 2 är i privat ägo. Fastighet Visby Solberga 1:19 ägs av Region
Gotland och aktuell del av fastigheten upplåts till av ägaren till Visby Björnen 1 och 2
med arrendeavtal. Beslut finns om försäljning av den upplåtna marken. Enligt
kommunstyrelsebeslut 2005-05-12 § 135 ska byggnadsnämnden pröva lämpligheten
att ändra detaljplanen för att överföra mark till fastigheten Björnen 1 och 2.
Byggnaders placering, utformning och omfattning ska utredas vidare under
planarbetet. Kulturvärden i befintlig bebyggelse inom kvarteret ska inventeras och
ligga till grund för ställningstagande om eventuella rivningar och påbyggnader av
befintliga byggnader. Förslagets påverkan på världsarvet Visby och riksintresset
Visby ska utredas och kvalitéer i befintliga byggnader ska tas tillvara. Volymstudier i
relation till påverkan på riksintresset Visby ska tas fram och studeras.
Grönstråket Östergravar-Murgrönan ska förstärkas och säkerställas i detaljplan i
enlighet med FÖP Visby. Parkering ska anordnas på kvartersmak.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att inkommen ansökan prövas genom
detaljplaneläggning.

Ärendebeskrivning

Förutsättningar

Begäran om planbesked omfattar tre fastigheter; Visby Björnen 1 och 2 samt del av
Visby Solberga 1:19. Väster om kvarteret går en gång- och cykelväg parallellt med
ringmuren och vallgraven. Här har tidigare järnvägen passerat. Öster om kvarteret
går Kung Magnus väg, söder om går Skolportsgatan och norr om går Österväg.
De första byggnaderna i kvarteret, mekanisk verkstad och kontor, byggdes kring år
1850. Inom kvarteret har det även varit bilverkstad, bilförsäljning, lagerförsäljning
mm. Under 1940-talet byggdes flerbostadshus och det senast tillkomna tillbyggnaden
är en kiosk från 1987. Idag finns flera butiker, kiosk och restaurang inom kvarteret.
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Visby Björnen 1 och 2 är i privat ägo. Visby Solberga 1:19 ägs av Region Gotland
och aktuell del av fastigheten upplåtes till ägaren av Visby Björnen 1 och 2 med två
arrendeavtal, ett från 1970 (området mellan Alis Kiosk och Skolportsgatan) och ett
från 1987 (området där Alis kiosk har uppförts). AB Henrik Alyhr, ägaren till Visby
Björnen 1 och 2, har sedan tidigare begärt att få köpa detta område. Enligt
kommunstyrelsebeslut 2005-05-12 § 135 ska byggnadsnämnden pröva lämpligheten
att ändra detaljplanen för att överföra mark till fastigheten Björnen 1 och 2.
Aktuell del av fastigheten Visby Solberga 1:19 ligger inom världsarvets avgränsning
och utgör en del av världsarvet.
Bakgrund

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-07-17 med
önskan om att ändra detaljplan för att möjliggöra handel, kontor och
bostadsbebyggelse på fastigheterna Visby Björnen 1 och 2 samt del av Visby Solberga
1:19. Förslaget innefattar rivning av fyra byggnader och tillskapande av ny
bebyggelse. Syftet som beskrivs är att åstadkomma en samlad förnyelse av kvarteret
och tillskapa möjlighet för handel och för möten i det offentliga rummet, att
omvandla nuvarande baksida till en framsida, tillskapa fler bostäder och mer yta för
handel. Brokigheten i kvarteret ska finnas kvar.
Förslaget redovisar följande: I den norra delen av kvarteret, mot Österväg, rivs
befintlig byggnad (1,5 våning) samt kioskdel och ersätts med en 2,5 vånings byggnad
för handel (galleria/små butiker) restaurang och bostäder/kontor. Ny byggnad
förlängs åt söder och bygger ihop den glugg/passage som idag finns från Kung
Magnus väg in på bakgården. Byggnaden föreslås ha liknande uttryck som nuvarande
byggnad.
I den södra delen av kvarteret föreslås en påbyggnad på den före detta bilhandeln,
med 1,5 våning för bostadsbebyggelse.
I den västra delen av kvarteret, bakgården, rivs garage, kiosk byggnad som inhyser
solarium. Inne på gården föreslås ny affärsyta i ett plan i form av handelsbodar som
byggs samman med den nya byggnaden i norr.
Tre ”paviljonger” placeras mot gång- och cykelvägen. Två för kommersiellt bruk och
den södra för sophantering. Antalet parkeringar minskar i kvarteret minskar.

Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen av KF 2010- 06-14 § 79, aktualitetsförklarad
av RF 2014-06-16 § 97. Översiktsplanen anger: Område med detaljplaner och
befintlig fördjupad översiktsplan.
Fördjupad översiktsplan (FÖP) Hela Visby 2025, antagen av KF 2009-12-14 § 172, anger
att: Östercentrum med omnejd ska gestaltnings- och innehållsmässigt utvecklas till en
del av en naturlig, levande och livskraftig stadskärna för hela Visbyområdet.
Östercentrums koppling med innerstaden och Österport ska stärkas. I en
strukturskiss som presenteras i FÖPen ligger kvarteret inom ”parkstråk gravarna”.
Detaljplan. Fastigheten omfattas av detaljplan ”Stadsplan utanför stadsmuren Visby”,
1934, Aktnr 0980K-A1/1934, antagen 1934-03-29. Genomförandetiden har gått ut.
Detaljplanen anger i öster kvartersmark med öppet eller slutet byggnadssätt.
Byggnadshöjd 7,6 meter och högst två våningar. I västra delen av fastigheterna
Björnen 1 och 2 får uppföras uthus och liknande. För del av Visby Solberga 1:19
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anges gata eller annan allmän plats. Sträckningen för befintlig g/c-väg har
användningen järnvägsområde.
Planprogram för Östercentrum, godkänd av Byggnadsnämnden BN 2013-12-12, anger
bland annat fem kriterier;
1. Kung Magnus väg stängs för biltrafik.
2. Stråken genom området utvecklas och tydliggörs.
3. Baksidor utformas så att de upplevs som framsidor.
4. Kopplingen Innerstaden-Östercentrum förstärks.
5. Möjliggöra bostäder, kontor, verksamheter och kultur.
Planprogrammet lyfter även att bottenvåningarna ska utformas så att de blir en del av
ett välkomnande stadsliv. Vid ombyggnad och nybyggnad bör det i första hand vara
handel/verksamhet i bottenvåningarna med entréer och skyltfönster mot de
allmänna platserna. Vid ombyggnader ska nya stråk/passager finnas med i
planeringen, till exempel genom kvarteret Björnen från Kung Magnus väg.
Ny bebyggelse för bostäder och handel i kvarteret Björnen bör förutom mot Kung
Magnus väg även vända en framsida mot innerstaden. På så sätt blir också gc-vägen
ett tryggare stråk kvällstid. Kiosken ligger delvis på mark som ägs av Region Gotland
och har arrendeavtal. Kioskbyggnaden bör tas bort i samband med att kvarteret
Björnen utvecklas med ny bebyggelse, där en kioskverksamhet kan ingå. För att
möjliggöra en utveckling av kvarteret bör en fastighetsreglering ske. För bebyggelse
och fastighetsreglering krävs ny detaljplan.
I samband med planläggning ska varje byggnadskvarter inventeras så att
kulturvärdena kan beskrivas och lyftas fram i ett tidigt skede. Detta för att möjliggöra
en lämplig skyddsnivå.
En liten del av Östergravar ingår i programområdet, där Östergravar mynnar mot
Skolportsgatan. Ett förtydligande av kopplingen från Östergravar mot Murgrönan
redovisas i den fördjupade översiktsplanen för Visby. Tanken är att förstärka
grönstråket Östergravar-Murgrönan och tillskapa mer grönyta längs gång- och
cykelvägen. Vid detaljplaneläggning av kvarteret Björnen ska stråket säkerställas.
Riksintressen
Fastigheterna omfattas av Riksintresse Rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2 §), Riksintresse
Visby (kulturmiljö).
Stoppområde för höga objekt, hindersfritt kring Visby flygplats, Försvarsmakten
Världsarvet Visby, Unesco
Del av Visby Solberga 1:19 ligger inom världsarvets avgränsning och utgör en del av
världsarvet. I samband med planprogrammet gjordes en HIA.(Heritage Impact
Assessment), daterad 2015-12-14 för att analysera förslagets påverkan på världsarvet.
HIAn lyfter bland annat att det är viktigt ur stadslandskapets läsbarhet att Österväg
förstärks som infartsväg och handelsväg istället för att utformas som ett torg. Visbys
bebyggelse har historiskt sett vuxit fram längs infartsvägarna. En alltför stor
exploatering och dominanta inslag kommer att ha en stor negativ påverkan på
världsarvet, framförallt på ytorna närmast Kung Magnus väg.
Levande stadskärna – pågående projekt
I ett beslut i regionfullmäktige 2015-12-14 bifölls en motion om ”En levande
stadskärna” för Visby. Motionen omfattar ett uppdrag att skapa en vision för mötet
mellan Visby innerstad och ytterstad. Ledningskontoret gav 2016-07-21
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utföra förutsättningarna för ett projekt
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i enlighet med motionen. Den första stadsvisionstudien är avgränsad till
Östercentrum och ska ligga till grund för kommande detaljplanearbeten och
markanvisningsprocesser. I detta pågående uppdrag arbetas med volymstudier,
gestaltningskoncept för bebyggelse, stadsmiljö och parkeringsstrategi.
Remisser

Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet Miljö- och hälsoskydd.
På VisbyBjörnen 1 har en MIFO 1 inventering utförts på grund av tidigare industri
och verkstad. Riskklassen blev 0. Markarbeten ska dock ske med allmän
uppmärksamhet på eventuella föroreningar.
Gotlands Elnät AB – GEAB.
Ingen erinran.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänsten.
Tillgängligheten till fastigheten finns samt befintligt brandpostnät. Ingen erinran.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Regionantikvarie
• Fastigheten Solberga 1:19 vid kvarteret Björnen ligger inom världsarvets
avgränsning och utgör en del av världsarvet.
• Anledning till att den del av fastigheten som vetter mot muren upplevs som
en baksida är att järnvägen tidigare löpte genom området. Spår av
järnvägsdragningen och kvarterets historia med industri och verkstad hotar
att raderas ut om ”baksidan” görs om till en ”framsida”. Detta bör tas i
beaktande vid en ev. planläggning. Vilka värdebärande egenskaper
representerar 1900-talet. Spår av järnvägen, industri, verkstad etc.
• Hur ska intentionerna i fördjupad översiktsplan för Visby 2025, att införliva
fastigheten Solberga 1:19 i det parkstråk som löper längs hela muren och
binder ihop gravarna till en helhet, uppnås? ”Gång- och cykelbanan i nordsydlig riktning ska förstärkas och tydliggöras både för gående och cyklister.
På så sätt binds Östergravar ihop med Murgrönan.” Ska delar av Solberga
1:19 säljas? Vad innebär det?
• Enligt planprogrammet bör ”I samband med detaljplaneläggning varje
byggnadskvarter inventeras, så att kulturvärdena kan beskrivas och lyftas
fram i ett tidigt skede. Detta för att möjliggöra en lämplig skyddsnivå.”
Utgångspunkten var att delar av bebyggelsen ansågs vara skyddsvärd och bör
skyddas i detaljplanen.
• Det gamla kontoret där det idag ligger en indisk restaurang är enligt äldre
kartmaterial uppförd nån gång mellan 1841-1856. Gjuteriet i kvarterets södra
del fanns där sedan innan 1840. Byggnaden som man önskar riva har
genomgått många ombyggnader (1891, 1894, 1905, 1925, 1927, 1944,
1967,1996, 2007 osv), men har trots det behållit karaktär och huvudsakliga
utformning från sent 1800-tal. Att riva detta och ersätta med ett nytt innebär
att hela dess historia försvinner och kvarterets läsbarhet försvåras. En ny
byggnad kan aldrig ersätta omistliga kulturvärden och den autenticitet som
byggnaden representerar.
• Ett av de viktigaste hänsynstaganden som behöver göras med hänvisning till
riksintresset är att ny bebyggelse ska anpassas i förhållande till ringmuren och
innerstans bebyggelse. Ny bebyggelse bör inte konkurrera visuellt med
stadsmuren. Detta innebär att en höjning av befintlig bebyggelse och en
utjämning av höjder, i motsats till den nedtrappning som sker i ändarna på
kvarteret, skulle kunna minska upplevelsen av ringmurens monumentalitet
och därmed skada riksintresset. Detta behöver studeras i 3D-modellen.
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Teknikförvaltningen, enhet mark och stadsmiljö.
Fastighet Visby Solberga 1:19 ägs av Region Gotland. Aktuell del av fastigheten
upplåtes till AB Henrik Alyhr med två arrendeavtal, ett från 1970 för området mellan
Alis Kiosk och Skolportsgatan och ett från 1987 för området där Alis kiosk har
uppförts. AB Henrik Alyhr har sedan tidigare begärt att få köpa detta område. Enligt
kommunstyrelsebeslut 2005-05-12 § 135 ska byggnadsnämnden pröva lämpligheten
att ändra detaljplanen för att överföra mark till fastigheten Björnen 1 och 2.
Parkering ska ordnas på kvartersmark. Exploateringsavtal bör troligen tecknas mellan
regionen och exploatören.
Miljökonsekvensbeskrivning

En behovsbedömning om behovet av miljöbedömning görs under planarbetet.
Bedömning

Ansökan följer intentioner i fördjupad översiktsplan för Visby samt planprogram för
Östercentrum. Förslaget ska anpassas till den helhetslösning för Östercentrum som
arbetas fram i samband med projektet Levande stadskärna.
Eventuella rivningar av byggnader, byggnaders placering, utformning och omfattning
ska utredas vidare under planarbetet. Kulturvärden i befintlig bebyggelse inom
kvarteret ska inventeras och ligga till grund för ställningstagande om eventuella
rivningar och påbyggnader av befintliga byggnader. Förslagets påverkan på
världsarvet Visby och riksintresset Visby ska utredas och kvalitéer i befintliga
byggnader ska tas tillvara. Volymstudier i relation till påverkan på riksintresset Visby
ska tas fram och studeras.
Grönstråket Östergravar-Murgrönan ska förstärkas och säkerställas i detaljplan.
Parkering ska anordnas på kvartersmak.
Förslag till detaljplan bedöms få regionalekonomiska konsekvenser då det finns
beslut om försäljning av mark (del av Visby Solberga 1:19). Enligt
kommunstyrelsebeslut 2005-05-12 § 135 ska byggnadsnämnden pröva lämpligheten
att ändra detaljplanen för att överföra mark till fastigheten Björnen 1 och 2.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att inkommen ansökan prövas genom
detaljplaneläggning. Inga löften kan ges om rivning av byggnader eller tillkommande
byggrätter i detta skede. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen är
av en sådan art att den ska hanteras med utökat förfarande. Regionfullmäktige antar
detaljplanen enligt reglemente för byggnadsnämnden.
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Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-11-02
Ansökan, 2017-07-17

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stina Wester
Fysisk planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
AB Henrik Alyhr, Mats Alyhr, Visby Lilla Hästnäs 253, 62173 VISBY

Sökande
AB Henrik Alyhr, Mats Alyhr, Visby Lilla Hästnäs 253, 62173 VISBY
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Översiktskarta Del av Visby Solberga 1:19 Visby Björnen 1 och 2

>egaraii

Byggnadsnamnden

Planbesked

Region Gotland
Byggnadsnamnden

621 81 Visby

Fastighet
Fastighstsbeteckning

Fastighetens adress

Bjornen 1 & Bjornen 2

Kung Magnus vag 3-9

Fastighetsagare
Namn (foretag etier privatperson)

Organisations-Zperson nu mmer (ob 1 Igatoriskt)

AB Henrik Aiyhr

556040-8444

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Postadress

Visby LIlia Hastnas 253

62173

Visby

E-postadress

Godkanner kommunikation via e-post

Te l e f o n

mats@alyhr.se

IE) 3a G Nej

0736798305

Kontaktpsrson (cm annan an fastighetsagare)

E-postadress

Te l e f o n

Mats Aiyhr
Sokanden

Namn (foretag eiier privatperson)

Organisations-Zpersonnummer (obiigatoriskt)

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

E-postadress

Godkanner kommunikation via e-post

Postadress

Te i e f o n

□ 3a □ Nej
Kontaktpsrson (cm annan an sokanden)

Te l e f o n

E-postadress

Ansokan gailer pianlaggntng av omr^de

Q Enbostadshus G Enbostadshus 1 grupp G Rad-, par-,kedjehus

Q TvSbostadshus

C.j Fritldshus SI Flerbostadshus lEl Studentbostadshus

Q Hus for aldre eiier funktionshindrade

D Annat spedalbostadshus (El Handel lEl Kontor

Q Lager, industri och hantverk

lEl Annan byggnad eiier aniaggning, ange viiken: Restaurang
Pla nerad uppiatelseform
s

Bostadsratt

Q Agandeiagenheter

^ JkuaUon^ian eiier karta over omrSdet (obiigatoriskt)
D VA-idsning lJ Trafikiosning

[H Geoteknisk undersokning (oversiktlig)

D Tillganglighet LI Haisa och sakerhet

D Avfall Q Expioateringsgrad/BTA

{D Riskanaiys D Upphavande av strandskydd

D Oversiktlig miljobedoinning D Energi- och hush§Hning
L] Hustyper [U Modell, fotomontage etier liknande

Reg?on Gotland
Besoksadress Vtsborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbpfats www.gotland.se

Begaran om planbesked 2 (2)

Byggnadsnamnden
Region Gotland

Beskrivning och motivering av projektet (ska fyllas i)

Bilagt finns en beskrivning av kvarteret och tankta Mgarder som pianen ska reglera.

Avglft

_

Avgift betalas enligt av Region Godand faststalld taxa, se www.gotiand.se/byg9ab0

Underskrifter

Fastighetsagares underskrift

Narr.nfortydllgande

Mats Alyhr
Fastighetsagares underskrift

Namrifbrtydligande

Sdkandens underskrift (om annan an fastighetsagaren) Namnfdrtydligande

OvanstSende uppgifter kommer ait tiehandlas enligt Personuppgiftsiagen (PuL).

I N F O R M AT I O N

PBL 5 kap. Att ta fram detatjplaner och omridesbestammelser

1 § Detta kapitel innehSiler bestammeiser om hur en detaijpian och omrSdesbestammeiser iipprattas,
antas, andras och upphavs samt om besked fr§n kommunen om att inleda en sSdan planiaggnmg,
Planbesked

2 § PI begaran av nSgon som avser att victa en Itgard som kan ferutsatta att en deteljplan antas, andras
eiler upphavs eiler att cmrlaesbestammeiser ancras elier upphavs, ska kommunen i ett pianbeskeo
redovisa sin avsikt i frigan om att inleda en sldan planiaggning.
3 § En begaran om planbesked ska vaia skrtftlig och innehllia en beskrivning av det huvudsakliga
andamSlet med den avsedda Itgarden en ka.13 som visar det omrlde som berdrs.

Om itgarden avser ett byggnadsverk, ska begaran ccksi innehllia en beskrivning av byggnadsverkets
karaktar och ungefarliga omfattning.

4 § Nar kommunen har fStt en begaran om planbesked som uppfyher kraven 1 3 § ska kommunen ge sitt
planbesked inom fyra minader, om kommunen och den so.m har gjort begaran inte kommer overens om
nigot annat.
5 § Av pianbeskedet ska det framgS on kommunen avser att inleda en pianlagg.ning.
Om kommunen avser att inleda en planiaggning, ska kommunen 1 pianbeskedet ange den tidpunkt dl
planlaggnlngen enligt kommunens beddmning kommer att ha iett fram till ett siutligt besiut om att anta,
andra elier upphava en detaijpian eiier andra elier upphav-a omrSdesbestammeiser.

Om kommunen inte avser att inleda en planiaggning, ska xommunen i pianbesxedet ange skalen fdr det.

Kvarteret består av tre fastigheter Björnen 1 & 2 samt del av Solberga 1:19.
Det är sedan gammalt, fasktiskt sedan
1850-talet

Kvarteret Björnen
Inledning

Ingen visbybo eller besökare har nog
missat att passera kvartert Björnen i
Visby, men det flesta kan inte placera
det som något annat än ”Alis kiosk” och
kanske funderar på det där lite ”skräpiga
kvarteret”. Få känner till dess historia.
Ja, det är lite spretigt och pragmatiskt
byggt. Tillbyggnader och ombyggnader
är pragmatiskt utförda - funktionellt.
Behovet av ett ta ett samlat grepp om
kvartetet har funnits en längre tid. Nu är
det dags.
I samband med att planprogrammet för
Östercentrum antogs 2009 och i och
med att flera fastighetsägares på Öster
intresse av förnyelse är det nu rätt i tid
för fastighetsägaren att arbeta med förnyelse i den fördjupade översiktsplanens
och planprogrammets anda.

”Östercentrum med omnejd ska gestaltnings- och inne-hållsmässigt utvecklas
till en naturlig, levande och livskraftig
stadskärna för hela Visbyområdet.”

(sid 3 i Planprogrammet)

Bakgrund

Kvarteret Björnen finns i ett intressant
sammanhang i ringmurens närhet och
utvecklingen av kvarteret är en nyckel
för att utveckla Östercentrum och stärka
kopplingen mellan Innerstaden och
Östercentrum. Fastighetens närhet till
ringmuren innebär att den ligger inom
riksintresse för kulturmiljövård och precis
vid världsarvets avgränsning.

Fastigheterna Visby Björnen 1 och 2 ägs
av AB Henriklinda Alyhr och fastigheten
Visby Solberga 1:19 ägs av Gotlands
kommun. Anledningen till att ansökan
även omfattar del av Visby Solberga
1:19 beror på att denna del idag arrenderas av ägaren till Björnen 1 och 2.
Ett förhållande som varit sedan 1920-talet då de första arrendekontrakten är
ifrån.
Enligt planprogrammet för Österscentrum ska bygglovgivning föregås av en
ny plan för området,
Detta underlag där flera sakförhållanden
är utredda och fastighetsägarens ställningstaganden förklarade, utgör en fyllig
grund för vidare utredning och beslut i
planfrågan.

Syfte och mål

Syftet med den sökta planen och kommande byggnation är att åstadkomma
en sammanhållen förnyelse av kvarteret
Björnen.
Den ska också medge att det inom
kvarteret skapas utökade möjligheter
för handel och för möten i det offentliga
rummet.
Kvarteret Björnen kan med denna plan
bli en naturlig länk mellan Innerstaden
och Östercentrum.
Bild th ovan. PA Otters mekaniska verkstad
byggd omkring 1850. Från början gjuteri och mekanisk verkstad samt kontor. Inget ser ut som det
gjorde 1850 och antalet verksamheter som funnits
i kvareteret är legio.
Bild th nedan. PA Otters mekaniska verkstad och
kvarteret Björnen sett från södra delen av nuvarande busstation. Till höger Solbergskolan och till
vänster kvarteret Björnen. Bild från sekelskiftet
1900.

Historia

I planprogrammet från 2013 anges att
”bebyggelsen i Alyhrkvarteret är intakt
sedan 1850-talet”. Detta är inte helt korrekt då kvarteret fortlöpande kompletterats till den utformning, och det utseende
det har idag – något som också visas av
bilderna nedan.
Varierat är kanske det ord som bäst beskriver kvarteret Björnen. Stora och små
byggnader. Modernt och gammalt. Allt i
en mix som växt fram mer eller mindre

organiskt under snart 170 år. Från de
första byggnaderna från kring 1850 till
det senaste tillskottet 1987. Vissa har ett
högt värde för att bevara och utveckla
platsen, andra är mindre viktiga.
Kvarteret byggdes någon gång mellan
1846-1855 då som mekanisk verkstad
och kontor åt Otters Mekaniska verkstad.
Det har genom åren gjutits rälar, och
hjul till den gotländska järnvägen. Vidare
har det varit bilverkstad, bilförsäljning,
lagerförsäljning, med mera med mera i
detta kvarter.

Under 1940-talet uppfördes ett flerbostadshus i det som från början verkar ha
varit en trädgård. Huset som ursprungligen innehöll mekanisk verkstad förlängdes och blev delvis bostäder. Pragmatiskt – som det mesta i detta kvarter.
Den senaste tillbyggnaden är en kiosk
som byggdes 1987. Den ser från norr ut
att ha ett tak. Om man kliver runt hörnet
inses att det är en kuliss. Planprogrammet föreslår att den ska rivas liksom det
garage som ligger mitt på bakgården ut
mot cykelvägen.
Dagens karaktär
Kvarteret har idag en tydlig framsida
(norr), en tydlig baksida (väster) och
två rätt anonyma sidor (öster och söder). Framsidan är den norra delen som
innehåller den välkända kiosken – ”Alis”
som funnits där sedan 1987. Kiosken har
utgjort ett vattenhål nattetid, en samlingsplats och en mötesplats som är lätt
att hitta till.
Bara om hörnet – mellan kvarteret
Björnen och ringmuren – ligger det stråk
som tidigare klassdes som den plats där
gotlänningarna kände sig otryggast enligt
en undersökning kring 2010. .
Hela västra sidan av kvarteret har en
tydlig ”baksideskänsla”. Det är plottrigt,
upplevs som stängt och bjuder inte in till
att passera – om man inte vet vart man
ska eller känner till området.
Här finns potential att uppfylla planprogrammets mål om att ”göra baksidor
till framsidor”. Detta åstadkoms genom
rivning av kiosk och garage samt uppförande av nya typer av byggnader samt
att det som idag är parkering nyttjas på
annat sätt.

men inte inbjudande som passage till
husets baksida.

Garaget och kiosken

Båda garaget och kiosken anses vara
hinder för fria siktlinjer från Östertorg
söderut och tvärt om. De träd som växer
där är också de något som skymmer
sikten.

Kommer man från väster är upplevs
platsen som en privat bakgård där det
bakom den bfintliga kiosken parkeras
bilar och lastmaskiner.

En rivning av byggnaderna skulle betydligt öppna upp områdets siktlinjer
och bidra till orienterbarhet och öka den
upplevda tryggheten. Men framför allt
skapa en anledning att välja vägen via
denna yta eller att utforska kvarterets utbud. Detta är den brygga eller länk som
efterlyses i planprogrammet.
I Planprogrammet föreslås dessa två
byggnader rivas. Ambitionen förefaller
vara att på ett bättre sätt frigöra sikten
och överblickbarheten över ringmuren.

Gluggen

Den passage (glugg) som finns mellan
”restaurangen” och bostadsytan är idag
en problemyta. Den upplevs som privat

Denna väg har varit huvudsaklig transportväg till och förbi kvarteret Björnen.
Idag är det butikslokaler i hela bottenplanet från Skolportsgatan och längs hela
Kung Magnus väg.

Dels ser det tråkigt och skräpigt ut med
sopcontainers och varuvagnar men
platsen drar också till sig oönskade
besökare som behöver komma undan för
att göra upp affärer. Det upplevs som en
otrygg plats av de boende och av fastighetsägaren - som vill lösa problemet.
Framför allt sophanteringen ses som en
sak som med fördel kan lösas i annan
ordning för att dels minska trafiken och
dels för att bättre nyttja ytan när andra
ytor . kiosken och garaget - försvinner.

Baksidan

I marknivå är det främst de två byggnaderna som skymmer de fria vyerna. De
två välväxta träden med murgröna är
också de mitt i siktlinjen men ett mindre
problem.

Kung Magnus väg.

Idag finns en inredningsbutik (GARAGE1) som lockar folk. Men vägen dit är
inte överskådlig eller självklar. Parkerade
bilar och arbetsmaskiner ger intryck av
att det inte finns något att hitta om man
går längre in.
Affärsläget borde vara eftertraktat, givet
närheten till muren och Östercentrum
- länken mellan innerstaden och Öster men är idag inte tillgänglig.
Utöver inredningsbutiken finns ett solarium (som kan flyttas) och potential för
ytterligare butiker / caféer / restauranger.
Idag är baksidan asfalterad och används som parkering av både lokal- och
bostadshyresgäster. Dessutom finns
det ett fåtal kundparkeringar. Att minska
parkeringsytan till förmån för öppna ytor
är en ambition för fastighetsägaren / arrendatorn.
Detta är en en bra plats att förvandla från
”baksida till framsida” - som efterlyses i
planprogrammet,

Det är en blandnig av verksamheter; Design, blommor, kläder, frisörsalong och
en begravningsbyrå. En bra början på de
”spännande skyltfönster” som planprogrammet efterlyser.
Gatan är, trots det relativt centrala läget,
ett B-läge idag, dels på grund av att
fasaden mitt emot (Kvarteret Dovhjorten)
är sluten och saknar verksamhet som
vänder sig ut mot gatan, dels på grund
av genomfartstrafiken.
Denna fasad är också den som bäst
visar hur kvarteret byggts på och anpassats efter de omständigheter som uppstått.
Vi kan börja i norra delen av vägen. Här
ligger det ursprungliga kontoret, som
ganska snart byggdes ut bakåt - söderut.
Av bilderna på nästa sida kan vi se att
byggnaden inte är symetrisk och det visas också av den byggnadsantikvariska
undersökningen (vi kommer tillbaka till
det huset).
Vidare kan vi se det på den före detta
mekaniska verkstaen (gjuteriet) som helt
enkelt förlängts söderut när det behöv-

des plats för annan verksamhet och det
bostadshus som byggts mellan verkstaden och kontoret.
Glappet mellan dessa två hus byggdes
igen med en låg byggnad som inrymmer
en butik. Detta är charmen med kvarteret, det blandade småskaliga och lite
spretiga.
Att arbeta med det spretiga men att
ändå få ihop helheten är en utmaning
men definitivt en möjlighet - som kommer att innefatta nödvändig riving. Ett
av de hus som kan behöva lämna plats
för något nytt är det fd kontoret - i dag
restaurang.
Främsta skälet till att huset behöver
rivas är att de städiga förändrningarna
från 1850-talet har gått hårt åt huset och
att det nu nått slutet på sin ”livslängd”,
strukturellt men framför allt ekonomiskt.

Antikvarisk förundersökning

För att undersöka förutsättningarna för
en förändring av kvarteret har en byggnadsantikvarisk förundersökning genomförts av det hus som ligger längst norrut i
kvarteret. Den konkulderar att:

”(…) Merparten av husets kulturhistoriska värden har gått förlorade genom
tidernas ovarsamma och konstanta omdaningar under mer än 100 år. Endast
två takstolar samt delar av yttre murliv
är bevarade från ursprungshuset. Ur
antikvarisk synpunkt kan därför en större
ombyggnation eller rivning inte avstyrkas
(…)”
Det faktum att huset byggts om, delvis rivits, byggts till och förvanskats leder inte
bara till att kulturvärden gått förlorade.
Det som också förlorats är hållfasthet
och byggnadsfysik.
Bild. Ett exempel på den pragmatism som präglat arbetet med kvarteret. Den ursprungliga mekaniska verkstade förlängs med ”två fönster” - bostäder - och en ny låg byggnad kommer till i söder för att inhysa bilhall.
Norr om den ursprungliga byggnaden tillkommer ett bostadshus på 1930-40-talet. Kvarteret återanvänds till
nya funktioner. Och så har det fortsatt.

Konsekvenserna av antingen en omfattande ombyggnad eller en delvis rivning
skulle bli stora och framför allt dyra, en

fördyring som är svår att motivera.
En ombyggnad skulle enligt den byggnadsantikvariska undersökningen
innebära rivning av samtliga invändiga
konstruktioner ner till källarplanet och
därefter uppbyggnad av ett invändigt
skelett för att kunna belasta kalkstensväggarna med ytterligare en våning.
Detta är en avancerad och kostsam
operation som ändå innebär att man inte
kan göra tillförlitliga beräkningar på det
som återstår av huset.
Att genomföra en ombyggnad skulle
medföra orimliga kostnader och anses
inte försvarbart mot bakgrund av att
kvarteret och huset inte har något specifikt skydd. Hustypen är dessutom inte
speciellt säregen eller ovanligt.
Således bör det inte finnas skäl att neka
rivning och uppförande av en ersättningsbyggnad.
Dock kommer en ersättningsbyggnad att
plocka upp uttryck och detaljer från det
befintliga huset - men ge större möjligheter för utveckling av hela kvarteret.

förvanskningsskyddet enligt PBL.
Omfattningen av den tänkta förändringen är inte något som ska påverka kulturarvet negativ.

Motiv för förändring

Kvarteret Björnen ligger centralt i Visby
längs Österväg - den väg som sedan
medeltiden varit huvudstråket in i Visby
innerstad. Platsens närhet till Österport
och ringmuren och dess brokiga förflutna
spelar in i vad som kan göras men det
handlar också om ekonomi.
Alla byggnader kommer en dag till en
punkt där det ska avgöras om de ska
genomgå en genomgripande förnyelse/
renovering/ombyggnad.
Alternativt om de kan rivas för att lämna
plats till nya byggnader. Två befintliga
byggnader pekas i planprogrammet ut
för rivning. Kiosken – ”Alis” – i kvarterets
nordvästra hörn och det garage som ligger i västra gränsen mot gc-vägen.
Stadens världsarvsmärkning är en av de
faktorer som spelar in i vad som går att
göra och vilket förslag vi väljer att lägga
fram.
Däremot kommer planprogrammets
förslag att tillåta en större utbyggnad
i södra delen av parkeringen INTE att
genomföras då den leder till att de fria
siktlinjerna bryts,

Kulturarv och HIA

Givet att Visby innerstad och ringmuren
är världsarvsklassade finns ett antal
hänsyn som måste tas i utvecklingen av
kvarteret Björnen. Vissa av dessa belyses i planprogrammet men inte alla.
Kvarteret som helhet eller enskilda
byggnader är inte i något fall skyddade
som intressanta, eller som byggnadsminnen. De omfattas bara av det allmänna

Heritage Impact Assesment

Det har för Visby gjorts en Heritage
Impact Assesment – HIA. Syftet med
denna kartläggning är att se hur förändringar och ingrepp i och i närheten
av världsarvet kan komma att påverka
detta.
Att något i omgivingen förändras kan
påverka världsarvet, men påverkan behöver inte vara negativ.
En förändring kan också vara positiv för
världsarvet, till exempel genom att öka
attraktiviteten direkt utanför Österport,
genom nya ytor för möten, shopping och
vyer över muren.
En viktig faktor i de tänkta förslagen är
att världsarvet inte ska påverkas negativt
av den tänkta förändringen i kvarteret
Björnen.

som en gång byggdes. Allt är utbytt, ombyggt eller förändrat. Frågan är då vad
som ska bevaras och hur en förändring
som ger bestående positiva effekter.
Ett sätt att göra detta är att stärka vyerna
över ringmuren från platser runt Östertorg och därmed öka tillgängligheten till
världsarvet. Vidare kan fokus på byggnader, strukturer, form och design samt
material och funktioner också bidra till att
stärka miljöerna.
Genom att kvarteret Björnen förnyas kan
levande stadsrum skapas och länken
mellan innerstad och Östercentrum
stärkas.
Det visuella stärks i och med att nya siktlinjer friläggs, den rumsliga skalan kan
vara begränsad till dagens – genom att
planprogrammet inte nyttjas till fullo.

Detaljer att tänka på

Något som däremot skulle kunna diskuteras i detaljplan är riktlinjer för val av
fasadmaterial, taklutningar och fönster.

Vi vill peka på att kulturarv inte bara är
materiella ting, det är också det som
skett på en plats, de verksamheter som
funnits där och hur minnet av dessa
bevaras och tydliggörs.

Att till exempel framledes arbeta med
arkitektoniska detaljer från det gamla
huset. Fasadetexter målade direkt på
fasaden och att på något vis peka på
kvarterets tidigare historia.

Samtidigt måste även kulturarv för att
kunna bevaras också brukas, nya historier läggas till de som redan finns. Att
stoppa tiden i någon materiell mening
går inte.

Att kvartet även fortsättningsvis består
av bostäder, handel och restaurang.

HIA:n diskuterar också ”autencitet”. Som
vi beskrivit ovan och kommer att beskriva vidare nedan, så har detta kvarter
genomgått en hårdhänt verksamhetsanpassning ”En ständig och hårdhänt
anpassning” (ur den byggnadsantikvariska undersökningen) .

Att det som i dag är en baksida mot muren blir en blomstrande, välkomnande,
framsida.

Detta innebär att det i vissa delar av
kvarteret inte finns mycket kvar av det

Att det blandade / spretiga lever kvar i
kvarterets utformning.

Motiv för förändring - sammanfattning,
- Flera byggnader har nått slutet på sin eknomiska livslängd.
- En hårdhänt ”förnyelse” har lett till oönskade konsekvenser byggnadstekniskt.
- Att göra fastighetens västra sida (baksidan) till en attraktiv framsida
- Att tillskapa fler bostäder
- Att följa planprogrammets ambition att riva kiosk och garage
- Att skapa fler och modernare kommerisella ytor med ett
flexibelt nyttjande.

Från öster och norr

Kvarteret sluts och behåller de olika
höjderna och fortsätter konsekvent med
de inkonsekventa höjderna. Gluggen blir
uthyrninsbar yta.

Konsekvenser

Förslag
Beskrivning

Förslaget innebär en rivning av fyra
byggnader och ett tillskapande av nya
element som stärker platsen för sociala
möten och kommersiell verksamhet.
Vidare kommer områdets karaktär av
mötesplats och länk att stärkas av att
”baksidan” i väster blir tillgängligare och
synligare. Dessutom adderas tre lätta
paviljonger på gränsen mellan det som
idag är parkering och den befintliga cykelbana. Planket försvinner och ersätts
av en låg mur eller pollare som erbjuder
sittmöjligheter. Två av paviöjongerna är
för kommersiella ändamål, den tredje för
sopor och återvinning.
Antalet parkeringar minskar och tillfart
till kvarteret med bil kommer inte att vara
nödvändig på samma sätt som idag då
bland annat sophantering flyttas längre
söderut.
Avtrycket på marken kommer att minska
i och med rivning av kiosk och garage
men yta kommer ändå att kunna tillföras
kvarteret i och med rivning och nybyggnad av huset i norra delen av kvarteret
samt en påbyggnad av taket i den södra
delen.
I den norra delen ökas höjden till 2,5
vån jämfört med dagens 1,5. Detta korresponderar väl mot omkringliggande
byggnader. Referensen som används är
kvarteret Bocken rakt väster om Björnen.

Viktigt är att baksidan upplevs som publik och tillgänglig. Det finns ingen avsikt
att förvanska kvarteret eller att förändra
den lite varierade, spretiga karaktären.
Avsikten är att göra kvarterets baksida
(den västra som vetter mot muren) attraktivare, och att nyttja den bättre.

Vy från väster och norr

Baksidan som också är den del som har
sol länst tid på dagen ska göras inbjudande och attraktiv. Härmed kommer
avgränsningen mellan det som är kvarteret Björnen och omgivande park att vara
låg och diskret.
Det vi kan se kommer att hända är att
siktlinjer från Östertorg söderut kan
förbättras och den som står vid Östertorg kan ta in ”hela muren”. Detta är en
förbättring jämfört med dagens situation
där befintliga byggnader ligger i vägen.

Från öster och norr

Även från väster sluts kvarteret. genom
rivning av kontoret och det lilla huset
som innehåller solarium tillskapas små
”handelsbodar”. De är en del av samma
yta som ”kontorshuset” och ytan kan användas för flera små verksamheter eller
en galleria.

Vy från öster och söder

De föreslagna lätta byggnaderna i tomtgräns avses nyttjas för t ex café eller
försäljning.

I söder tillkommer en påbyggnad uppe
på den fd bilhallen. Bostäder med ett
fantastiskt läge.

Uppifrån

Kvarteret Björnen kommer tillbaka till det
ursprungliga utseendet och alla byggnader utom paviljonerna ligger i det kvarter
som engång bildades.

Rörelser i kvarteret

I och med att byggnaden i norr ersätts
kommer rörelserna i kvarteret och genom kvarteret att kunna stärkas. Den
norra byggnaden blir antingen en ”galleria” som kan bli en öppen passage eller
flera små butiker. Allt för att kunna stärka
passagen mellan Kung Magnus väg och
”bakgården”.

Parkeringar och sopor hanteras i den
södra delen av gården och den enda
trafik som släpps norrut är eventuell lastning och lossning.
I norra delen av gården kommer att bli
publik yta för möten, servering, handel
och aktiviteter. De lätta paviljongerna utgör en möjlihet att se muren alla årstider
och kanske ta en fika.

Påverkan kulturarv

Med tanke på dagens situation ser vi att
siktlinjer frigörs.
Planprogrammet föreslår en utbyggnad
som sträcker sig över hela den södra
delen av kvarteret. Denna utnytjas inte
i detta förslag. Den eftergiften gör att
kvarterets ursprungliga utformning förblir
intakt, en eftergift för att stärka platsens

Det gamla kontoret rivs och lämnar plats
åt en ny byggnad med samma avtryck
som kontoret, men 2,5 våningar. Kiosk
och garage försviner för bättre sikt och
lätta baviljonger tilkommer.

Situationsplan

Riv och bygg

Det som varit fokus är att bygga bort
dåliga lösningar – den befintliga gluggen
i norr, garaget och kiosken, solariet samt
att riva det hus i kvarteret som är i sämst
skick ”kontoret”.
Genom denna konsekventa förnyelsen
av kvarteret skapas en attraktiv lösning som även fortsättningsvis tar vara
på detaljer och kvaliteter i det som gör
kvarteret speciellt – det oregelbundna
och vilda.
I den norra delen rivs befintlig byggnad
och ersätts av en som binder samman
fasaderna längs Kung Magnus väg. I
söder fortsätter den för kvarteret så pragmatiska ”påbyggnaden” av befintligt hus
söderut. Det som en gång varit bilhall får
en övervåning för bostäder.
Här förstärks också känslan av affärsgata då skyltfönster och entréer kommer
att öppna upp kvarteret på ett annat sätt
idag.
Huset som ersätts i norr hämtar karaktärsdrag från befintlig byggnad men får
ett uttryck som speglar att det ’r byggt
2017. Att göra detta är att ge kvarterets
ständiga utveckling ännu ett inslag.
När kiosken och garaget på bakgården
rivs öppnas en yta för utveckling och för
att hålla kvarteret samman till en helhet.
Det plank som förut höll nyfikna utanför
kommer att försvinna för att locka
Sett från väster kommer kvarteret att
hänga ihop på ett sätt som det inte gjort
tidigare. Det som tidigare varit en oanvändbar bakgård blir affärsyta.

Tidig skiss

Denna tidiga skiss visar hur den nya
byggnaden i norr öppnas upp från det
nord östra hörnet och in mot gården.
Genom att göra denna passage möjlig
skapas en möjlighet att luckra upp kvarteret och göra passage möjlig.
Det som skiljer denna skiss från de
slutgiltiga är att en tredje ”handelsbod”
tillkommit i väster.
Kvarteret blir synligt och inbjudnade
både från Skolporten och från Öster
port.

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-08

BN-Au § 234 VISBY BOKEN 2 – Tillbyggnad och ombyggnad av
hotell
BN 2016/9939

Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan ställningstagande.
Ärendet ska presenteras med särskild dragning vid nämnd.

Avgift

Avgift för avslag

7556 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser tillbyggnad av hotell, där en befintlig veranda byggs in och också
utökas. Befintlig byggnadsarea är angivet till 1680 kvadratmeter. I samband med
tillbyggnaden ökar byggnadsarean med 47,3 kvadratmeter.
Platsen omfattas av två detaljplaner. På fastigheten anger bestämmelserna ändamålet
bostad, men den används till hotellverksamhet. För platsen anger detaljplanen också
tillåten byggnadsarea till ¼ av tomtytan vilket innebär max 841,75 kvadratmeter.
Utgångsläget innebär därför en avvikelse mot ändamålet, då det bedrivs
hotellverksamhet på fastigheten. Utgångsläget utgör också en avvikelse mot
byggnadsarean på 838,25 kvadratmeter eller ca 100% över tillåten exploatering. Den
avsedda tillbyggnaden innebär den sammanlagda byggnadsarean blir 1727,3
kvadratmeter och 885,6 kvadratmeter motsvarande 105% över tillåten byggnadsarea.
Förvaltningens bedömning är att ändamålet inte är förenligt med syftet i detaljplanen
och att åtgärden, tillsammans med avvikelserna i utgångsläget, är för stora för att
kunna anses vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b Plan- och
bygglagen.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd avviker från
detaljplanens bestämmelser och att avvikelsen inte är en sådan liten avvikelse som
medger att bygglov kan lämnas.
Den avsedda åtgärden tillför en förhållandevis liten byggnadsarea relativt hotellets
befintliga byggnadsarea. Graden av avvikelserna mot ändamålet och byggnadsarean
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-08

har alltså tillkommit genom tidigare prövningar och beviljade bygglov där
avvikelserna tillåtits, men utan motivering.
I 9 kap. 31d Plan- och bygglagen framgår att ”om avvikelser tidigare har godtagits
enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den
avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.” Det vill säga,
bedömningen skall göras för den totala avvikelsen. Befintlig byggnadsarea anges till
1680 kvadratmeter. Detaljplanen anger att högst ¼ av fastigheten får bebyggas.
Enligt fastighetsregistret är fastigheten 3367 kvadratmeter vilket medför en högsta
tillåten byggnadsarea på 841,75 kvadratmeter. Det innebär att utgångsläget utgör en
avvikelse på 838, 25 kvadratmeter och 100% över tillåten byggnadsarea. Åtgärden
innebär att fastigheten bebyggs med ytterligare 47,3 kvadratmeter, och avvikelsen blir
då totalt 885,6 kvadratmeter och 105% över tillåten byggnadsarea. Användningen till
hotell istället för bostad utgör också en avvikelse mot detaljplanen. Förvaltningen gör
bedömningen att sammantaget är avvikelserna för stora för att bygglov skall kunna
beviljas. Förslag till beslut är att avslå ansökan.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av stadsarkitekt Christian Hegardt. Grannehörande pågår och
därmed är beslutsunderlaget ej komplett.
Ordföranden föreslår att ärendet lämnas utan ställningstagande och att ärendet
föredras med särskild dragning vid nämnd.

Beslutsunderlag
Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Fasadritning mot Ö.,V., och sektion
Fasadritning mot söder
Planritning markplan
Planritning receptionsplan 2
Anmälan kontrollansvarig
Parkeringsavtal
Redovisning befintlig area
Remissyttranden Regionantikvarien
Remissyttranden TKF VA
Remissyttranden TKF Mark och stadsm.

2017-11-02
2016-11-18
2017-07-10
2017-07-10
2017-07-10
2016-11-14
2017-07-10
2017-08-30
2017-10-26
2017-10-13
2017-08-24
2017-09-07
2017-10-04

11
33
35
30
3
34
45
56
54
44
46
52

Sökande
Nya Hotell AB Solhem, Magnus Wiman, Strandgatan 34, 62156 VISBY
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Tjänsteskrivelse
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Annie Lovén

Byggnadsnämnden

VISBY BOKEN 2
Tillbyggnad och ombyggnad av hotell
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 30, 31 b, 31 c och
31 d §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Avgift för avslag

7556 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser tillbyggnad av hotell, där en befintlig veranda byggs in och också
utökas. Befintlig byggnadsarea är angivet till 1680 kvadratmeter. I samband med
tillbyggnaden ökar byggnadsarean med 47,3 kvadratmeter.
Platsen omfattas av två detaljplaner. På fastigheten anger bestämmelserna ändamålet
bostad, men den används till hotellverksamhet. För platsen anger detaljplanen också
tillåten byggnadsarea till ¼ av tomtytan vilket innebär max 841,75 kvadratmeter.
Utgångsläget innebär därför en avvikelse mot ändamålet, då det bedrivs
hotellverksamhet på fastigheten. Utgångsläget utgör också en avvikelse mot
byggnadsarean på 838,25 kvadratmeter eller ca 100% över tillåten exploatering. Den
avsedda tillbyggnaden innebär den sammanlagda byggnadsarean blir 1727,3
kvadratmeter och 885,6 kvadratmeter motsvarande 105% över tillåten byggnadsarea.
Förvaltningens bedömning är att ändamålet inte är förenligt med syftet i detaljplanen
och att åtgärden, tillsammans med avvikelserna i utgångsläget, är för stora för att
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kunna anses vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b Plan- och
bygglagen.
Ärendebeskrivning

Förutsättningar

För området gäller två detaljplaner stadsplanen Utanför Stadsmuren, Visby antagen
1934-03-29 med planbeteckning: 0980K-A1/1934 samt tilläggsbestämmelser genom
stadsplanen Boken, Visby antagen: 1936-01-17 med planbeteckning: 0980K-A2/1936.
För platsen anger detaljplanerna följande bestämmelser:
Ändamål: bostad. Inom områden med ändamålet bostad får byggnadsnämnden dock tillåta
inredning av garage samt lokaler för handel och hantverk
Högsta tillåtna byggnadshöjd: 7,6 meter
Tillåtna våningsantal: 2
Största tillåtna byggnadsarea: ¼ av tomtarean. Tomtarean är 3367 kvadratmeter
vilket medför en högsta tillåten byggnadsarea på 841,75 kvadratmeter.
Vidare gäller följande bestämmelser:
§2
Mom 2: Byggnader skall uppföras fristående och endast en huvudbyggnad tillåts med
undantag om tomten gränsar mot fler än en gata, då kan två byggnader tillåtas.
§5
Mom 1: Om byggnaden inte uppförs i gräns skall avståndet till gräns vara lika med
hälften av för byggnadens tillåtna höjd, men ej närmare än 4,5meter. Uppförs
byggnaden i trä och i två våningar får den ej placeras närmare gräns än 6 meter.
Mom 2: Avståndet mellan skilda byggnader på samma tomt får ej göras mindre än
den för byggnad vid gata eller förgård medgivna största höjden. Vad här sägs gäller ej
uthus och dylika mindre gårdsbyggnader. Där sådan titan fara för sundhet och
brandsäkerhet prövas kunna ske och icke försvårar ett lämpligt bebyggande av
kvarteret i dess helhet, må byggnadsnämnden jämväl beträffande andra byggnader
medgiva mindre inbördes avstånd, dock ej mindre än 4,5 meter.
Mom. 3: Där så med hänsyn till byggnadens ringa storlek och andra inverkande
omständigheter utan olägenhet kan ske, må byggnadsnämnden efter grannens
hörande medgiva, att uthus eller annan dylik gårdsbyggnad uppföres i gräns mot
granntomt utan att sammanbyggas med byggnad å denna tomt eller på mindre
avstånd från tomtgränsen än fyra och en halv meter.
Avvikelsen består i att åtgärden strider mot ändamålet i detaljplanerna och tillåten
byggnadsarea. Utgångsläget innebär en avvikelse mot byggnadsarean på 838,3
kvadratmeter och nästan 100% över tillåten byggnadsarea. Efter åtgärden ökar
avvikelsen till 885,6 kvadratmeter och 105% över tillåten byggnadsarea. Totalt är då
fastigheten bebyggd med 1727,3 kvadratmeter byggnadsarea.
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Bakgrund

I arkiv framgår att hotellet beviljades bygglov redan 1924, det vill säga drygt tio år
innan den första detaljplanen antogs och vars bestämmelser förorsakade att hotellet
därefter utgör en avvikelse mot ändamålet för platsen. Två år efter den första
detaljplanen antogs ytterligare tilläggsbestämmelser genom ytterligare en detaljplan. I
samband med den tog man åter igen inte hänsyn till den befintliga verksamheten på
platsen. Hotellet var därför en pågående verksamhet som inte beaktades i samband
med att dessa antogs. Därefter visar diariet samt handlingar som finns i arkivet att
flertalet ansökningar angående tillbyggnader, ombyggnader med mera har beviljats
bygglov fram till senast 2005.
Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Granne på fastigheten Visby Boken
1, 4, 6 och 7 samt granne på fastigheten Visby Hällarna 1:7, Visby Innerstaden 1:1
och Visby Kopparsvik 1:1 har bedömts som berörda. Då ny information inkommit i
ärendet pågår grannehörande och går ut 2017-11-09. I tidigare hörande har inga
synpunkter inkommit.
Teknikförvaltningens vatten- och avloppsenhet tillstyrker med villkor.
Teknikförvaltningens mark- och stadsmiljöenhet tillstyrker med villkor att
parkeringar ordnas på den egna kvartersmarken.
Sökande har skickat in ett avtal med närliggande handelsbutik som visar att hotellets
gäster får nyttjad butikens parkeringsplatser. Avtalet gäller tillsvidare. Vidare anger
sökande att hotellet har en inriktning på bussresenärer och anser därför att de inte
har ett behov av ytterligare parkering. De anger också att åtgärden som ansökan avser
endast är för att förbättra lokalerna för gästerna och inte en utökning. Se separat
yttrande
Regionantikvarien har ingen erinran.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd avviker från
detaljplanens bestämmelser och att avvikelsen inte är en sådan liten avvikelse som
medger att bygglov kan lämnas.
Den avsedda åtgärden tillför en förhållandevis liten byggnadsarea relativt hotellets
befintliga byggnadsarea. Graden av avvikelserna mot ändamålet och byggnadsarean
har alltså tillkommit genom tidigare prövningar och beviljade bygglov där
avvikelserna tillåtits, men utan motivering.
I 9 kap. 31d Plan- och bygglagen framgår att ”om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30
§ första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd
som söks och de som tidigare har godtagits.” Det vill säga, bedömningen skall göras för den
totala avvikelsen. Befintlig byggnadsarea anges till 1680 kvadratmeter. Detaljplanen
anger att högst ¼ av fastigheten får bebyggas. Enligt fastighetsregistret är fastigheten
3367 kvadratmeter vilket medför en högsta tillåten byggnadsarea på 841,75
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kvadratmeter. Det innebär att utgångsläget utgör en avvikelse på 838, 25
kvadratmeter och 100% över tillåten byggnadsarea. Åtgärden innebär att fastigheten
bebyggs med ytterligare 47,3 kvadratmeter, och avvikelsen blir då totalt 885,6
kvadratmeter och 105% över tillåten byggnadsarea. Användningen till hotell istället
för bostad utgör också en avvikelse mot detaljplanen. Förvaltningen gör
bedömningen att sammantaget är avvikelserna för stora för att bygglov skall kunna
beviljas. Förslag till beslut är att avslå ansökan.

Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Fasadritning mot Ö.,V., och sektion
Fasadritning mot söder
Planritning markplan
Planritning receptionsplan 2
Anmälan kontrollansvarig
Parkeringsavtal
Redovisning befintlig area
Remissyttranden Regionantikvarien
Remissyttranden TKF VA
Remissyttranden TKF Mark och stadsm.

2017-11-02
2016-11-18
2017-07-10
2017-07-10
2017-07-10
2016-11-14
2017-07-10
2017-08-30
2017-10-26
2017-10-13
2017-08-24
2017-09-07
2017-10-04

11
33
35
30
3
34
45
56
54
44
46
52

Lagstöd

9 kap 30 § plan och bygglagen (SFS 2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan som uppfyller kraven i
9 kap 30 § plan- och bygglagen, dvs. om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988).
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen.
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börja löpa.
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap.1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3b
eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i
första stycket 1. Lag (2014:900).
9 kap 31 b § plan och bygglagen (SFS 2010:900)
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
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2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).
9 kap 31 c § plan och bygglagen (SFS 2010:900)
Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad
som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov
eller ett allmänt intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900).
9 kap 31 d § plan och bygglagen (SFS 2010:900)
Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §,
ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som
tidigare har godtagits. Lag (2014:900).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Enhet bygg

Annie Lovén
Bygglovarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Nya Hotell AB Solhem
Magnus Wiman
Strandgatan 34
62156 Visby
Sökande
Nya Hotell AB Solhem, Magnus Wiman, Strandgatan 34, 62156 VISBY
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Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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PARKERING
I anslutning till hotellet finns totalt 44 parkeringsplatser.
Dessutom finns avtal med Järn AB Södertorg att
övernattande på hotellet får nyttja deras
parkeringsplatser. Där finns 101 p-platser.
Då en stor del av gästerna på hotellet kommer med
buss är behovet av parkeringsplatser inte så stort.

Baseras på ritning
av Birger Andersson

V
ISBYARK
STHLM VIS BY
www.visbyark.se
Adelsgatan 5, 621 57 Visby
St Nygatan 14, 111 27 Sthlm
tel. 0498-210885 / 08-233040

B
A

Dörr mot öster på tillbyggnad utgår
P-platser förtydligade, mått till fast.gräns

Bygglovshandling

17 07 07
17 07 07

HB
HB

DATUM

17-07-07
ANSVARIG

Boken 2, Visby
Situationsplan

Håkan Björkman

SKALA

A3: 1:400

UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

HANDLÄGGARE

170058

KE

HB

NUMMER

A0

BET

B

420

2 500

1 600

2 027

700
1 973

950
3 150

2 400

712

2.400

Fasad mot öster
Sektion tillbyggnad

HÄNVISNING
Beskrivning och kulörer se ritning A5C.

BN 2016/9939
Baserad på ritning
av Birger Andersson

V
ISBYARK
STHLM VIS BY
Fasad mot väster

www.visbyark.se
Adelsgatan 5, 621 57 Visby
St Nygatan 14, 111 27 Sthlm
tel. 0498-210885 / 08-233040

B
A

Dörr mot öster på tillbyggnad utgår
Fasad mot väster har tillkommit

Bygglovshandling
Boken 2, Visby
Påbyggnad, Fasad mot öster och
UPPDRAG NR
RITAD/KONSTR AV
HANDLÄGGARE
väster
170058

KE

HB

17 07 07
17 07 07

HB
HB

DATUM

17-07-07
ANSVARIG

Håkan Björkman

SKALA

A3: 1:100

NUMMER

A6

BET

B

UNDERSIDA
BRYGGA
Undersida
brygga

ca 4 050

2 542

ca 2 540

ca 5250
250
ca5

ÖVERSIDA
BRYGGA
Översida
brygga

REV.
REV.
REV.
REV.
REV.
REV.
REV.

BESKRIVNING
Påbyggnaden byggs av träpanel lika befintligt:
Liggande panel av enkelfasspont.
Stående panel av pärlspont.
Yttertak med moss-sedum.
Fönster är träfönster med glasbrytande spröjs.
Kulörer:
Träpanel NCS S 0520-Y30R, gul.
Fönster och dörrar NCS S 3560-G20Y, grön.
Omfattningar NCS S 0500-N, vit.
Putsad sockelvåning NCS S 0500-N.

6 OKTOBER 2016
23 SEPTEMBER 2016
13 SEPTEMBER 2016
15 JUNI 2016
25 JANUARI 2016
5 MAJ 2006
4 APRIL 2006

A 5C

BN 2016/9939
Baserad på ritning
av Birger Andersson

V
ISBYARK
STHLM VIS BY
www.visbyark.se
Adelsgatan 5, 621 57 Visby
St Nygatan 14, 111 27 Sthlm
tel. 0498-210885 / 08-233040

A

Fönsterutformning justerad,
höjdmått och beskrivning har tillkommit.

Bygglovshandling

17 07 07

HB

DATUM

17-07-07

Boken 2, Visby
Påbyggnad, Fasader mot söder

ANSVARIG

UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

HANDLÄGGARE

NUMMER

170058

KE

HB

Håkan Björkman

SKALA

A3: 1:100

A 5C

BET

A

D201
D202

300

B202

1 000

RH 281.5

C203
D202B

C202

690

LOBBY

V-1

DATOR

V-2

1 500

D201B

C204

1 000

D200
V-2

V-2
BUFFÉ

200 900

C222

PENTRY

RWC
C216

KONTOR
C220

KONTOR

D200F

C205

DISK

C221

C206

19
18

2 385

C215
KAPPR

600

C217

465 830

840

RECEPTION

400

420

WC

2.100

1.000

C219

2 000

DM

WC

1 400

1.070

C218

BUFFÉ

17
16
15
14

B200
BP

450

HISS

PASSAGE

1.245

EI30

D200E

12

D210B

EI30

C214
STÄD

13

STÄD

885

C213

KÖK
KOVEKTIONS-

C208

UGN

C211

FÖRRÅD

900
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BN-Au § 235 STENKUMLA LILLA HOME 1:27, VÄSTERHEJDE
SKJUTFÄLTET 1:2 – Nybyggnad av skärmtak och
verkstad (etapp 3 byggnad 364 & 365
BN 2017/1790

Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Bygglovsavgift

57500 kronor

Totalt

57500 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag:
Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.
Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.
Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked (10
kap 4 § PBL).
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är markerade
på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas på telefon 010-223 90 00.
I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd från
en väg m.m.
Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.
Sammanfattning

Fortifikationsverket söker bygglov för nybyggnad av Skärmtak byggnad 364 och
Verkstad byggnad 365, som ingår i uppbyggnaden av den stridsgrupp som ska
etableras och på Tofta skjutfält. Uppbyggnaden är planerad att ske i etapper.
De nu aktuella byggnaderna ingår som etapp 3 i den bebyggelse som i ansökan om
bygglov, ärende BN 2016/1288, för uppförande av förråd, skärmtak,
teknikbyggnader m.fl. (etapp 1) redovisades som planerad bebyggelse.
Byggnadsnämnden beslut om bygglov, BN § 150 i ärende BN 2016/1288 från 201609-07 vann laga kraft genom regeringsbeslut 2017-06-29.
Den sammantagna bedömningen är att de ansökta åtgärderna uppfyller kraven i 9
kap 31§ PBL (2010:900) och att bygglov därför ska lämnas. Den aktuella platsen om
fattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och bedömningen är att den
aktuella ansökan inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL(2010:900),
och att den uppfyller de krav som följer av 2 kap. PBL och 8 kap. 1 §, 2 § första
stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. PBL (2010:900).

Bedömning

Sammanfattande bedömning

Den sammantagna bedömningen är att den ansökta åtgärden uppfyller kraven i 9 kap
31§ PBL (2010:900) och att bygglov därför ska lämnas. Den aktuella platsen omfattas
inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och bedömningen är att den aktuella
ansökan inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL(2010:900), och att
den uppfyller de krav som följer av 2 kap. PBL och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6,
7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. PBL (2010:900).

Prövningsförfarandet

De nu aktuella byggnaderna, byggnad 364 Skärmtak och byggnad 365 Verkstad ingår
som etapp 3 i den bebyggelse som i ansökan om bygglov, ärende BN 2016/1288, för
uppförande av förråd, skärmtak, teknikbyggnader m.fl. (Tofta skjutfält etapp 1)
redovisades som planerad bebyggelse. Placeringen av de funktioner som de
byggnader som nu ingår i aktuell ansökan representerar skiljer sig något från den som
redovisades i ärende BN 2016/1288. Den tidigare placeringen ligger cirka 100 meter
sydost om de nu planerade byggnaderna.
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Byggnadsnämnden beslut om bygglov, BN § 150 i ärende BN 2016/1288 från 201609-07 vann laga kraft genom regeringsbeslut 2017-06-29.
I ärende BN 2016/1288 gjordes bedömningen att den tillkommande bygglovspliktiga
bebyggelsen planerades, trots att den inte är obetydlig till sin omfattning, ändå inte
har en större omfattning än att den bedömdes möjlig att hantera i en
bygglovsprövning. Vidare gjordes bedömningen att påverkan på miljön, både på
platsen i sig och i det omgivande området, inte är betydande och att även den frågan
var möjlig att hantera inom ramen för en bygglovsprövningOvan anförda bedömningar kvarstår i den nu aktuella prövningen.

Miljökonsekvenser

I en bygglovsprövning kan i formell mening inte ställas krav på att en MKB enligt
miljöbalken ska ingå i beslutsunderlaget. Däremot ska en bedömning av
miljökonsekvenserna göras i prövningen av bygglovet. Det innebär att tillräckliga
underlag för att kunna göra en sådan bedömning ska finnas med i beslutsunderlaget i
bygglovsprövningen. På grundval av inkommen ansökan och i ärende BN
2016/1288, redovisade underlag är bedömningen att det finns ett sådant tillräckligt
beslutsunderlag i detta ärende.

Förekommande riksintressen

Det aktuella området är av riksintresse enligt miljöbalken med två olika
utgångspunkter, dels med utgångspunkt från totalförsvarets intressen, i det här fallet
det militära försvarets intressen, enligt 3 kap 9 § MB, dels med utgångspunkt från
turismens och friluftslivets intressen, enligt 4 kap. 2 § MB. Inga andra riksintressen är
utpekade på den aktuella platsen.
Vid avvägningar mot andra riksintressen enligt 3 kap MB ska i första hand företräde
ges åt det intresse som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med
marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Det gäller dock inte totalförsvarets
intressen. I dessa fall ska försvarsintresset ges företräde. I normalfallet har även
riksintressena enligt 4 kap 2 § MB företräde framför andra riksintressen enligt 3 kap
MB. Det gäller dock även i det här fallet inte totalförsvarets riksintressen. Av 4 kap
MB framgår att bestämmelser i 4 kap MB ändå inte utgör hinder för bl.a. de
anläggningar som behövs för totalförsvaret.
Bedömningen är att den planerade etableringen behövs för totalförsvaret och de
särskilda hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap 2 § MB därför inte ska utgöra
något hinder att den kommer till.
Det ovan sagda betyder inte att det inte finns andra intressen i området att ta hänsyn
till vid prövning av den nu aktuella ansökan om bygglov.
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Gällande miljötillstånd

Med hänvisning till yttrande i ärende BN 2016/1288 är bedömningen är att den
planerade bebyggelsen inte utgör hinder för Försvarsmakten att utnyttja gällande
miljötillstånd för den militära verksamheten på Tofta skjutfält.

Översiktsplanen

Bedömningen är att försvarsmaktens intressen i området är stort och med stöd av
översiktsplanen är även bedömningen att Region Gotland inte ifrågasätter
Förvarsmaktens utpekande av område av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9
§ MB på den aktuella platsen och att den nu aktuella etableringen inte heller utgör
påtaglig skada på det aktuella riksintresset.

Vatten- och avlopp

De aktuella byggnaderna ingick i den bedömning som gjordes för hela etableringen i
ärende BN 2016/1288. Förutsättningar bedöms därför finns för att den planerade
etableringen kan ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Omhändertagande av dagvatten

Dagvatten planeras att omhändertas genom lokalt omhändertagande (LOD).
Bedömningen är att genom de åtgärder som kommer att vidtas och den övervakning
som beslutsunderlaget i ärende, BN 2016/1288, visar kommer att ske finns
förutsättningar att omhänderta dagvattnet på ett sådant sätt att det inte kommer att
innehålla föroreningar som kan spridas vidare. Bedömningen är att dagvattnet kan
hanteras på ett tillfredsställande sätt.

Påverkan av grundvattnet

Bedömningen är att det finns förutsättningar att utforma den planerade
fördröjningsdammen som redovisades i ärende, BN 2016/1288, för dagvatten på ett
sådant sätt att den inte riskerar att negativt påverka grundvattnet.

Ljud från verksamheten

Med stöd av den utredning som gjordes i ärende BN 2016/1288, är bedömningen att
den planerade verksamheten inte kommer att medför mer ljud än att den vid
bostäder klarar förekommande riktvärden för både vägtrafikbuller och industribuller.
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Förorenad mark

Med stöd av beslutsunderlaget i ärende BN 2016/1288, är bedömningen att risk för
förorenad mark inte föreligger och att inte heller OXA är ett problem inom aktuellt
område.

Påverkan på kulturvärdena

Bedömningen är att förekommande kulturvärden på den aktuella platsen i nämnvärd
utsträckning inte kommer att påverkas av de planerade byggnaderna. De viktigaste
kulturvärdena finns i form av fornlämningar. Bedömningen från ärende BN
2016/1288 är att förekomsten av fornlämningar i området i stort ändå inte gör att
området har sådana höga kulturvärden i sin helhet att dessa skulle utgöra ett hinder
för den planerade bebyggelsen. Förekomsten av fornlämningar ska i sig inte vägas in i
bedömningen av markens lämplighet vid prövning av bygglov. Hanteringen av
fornlämningar prövas i särskild ordning enligt fornminneslagen. Bedömningen med
hänvisning till Länsstyrelsens yttrande, i ärende BN 2016/1288, rörande
förekommande fornlämningar är dock att tillräcklig hänsyn och tillräckliga åtgärder
har vidtagits för att i en del fall dokumentera och ta bort fornlämningen och i andra
fall skydda fornlämningen genom att undvika en exploatering som skadar den. Av
Fortverket inlämnat underlag, hämtat från Riksantikvarieämbetets Fornsök, visar att
det på den nu aktuella platsen inte finns några kända fornlämningar.

Påverkan på naturvärdena

De nu aktuella byggnaderna placeras i ett område som framförallt består av tät
barrskog. Några mindre arealer av alvarmark med naturvärden berörs marginellt.
Några kända artfynd finns inte från platsen. Alvarmarkerna som berörs hävdas inte
på något sätt, genom bete eller annat, utan de håller på att växa igen. Inga rödlistade
arter har rapporterats från området, men i två punkter nära vägen har ett antal typiska
arter för alvarmarker noterats; praktbrunört, rödklint och krissla. Arter som
påträffades vid fältbesök var Sankt Pers nycklar (fridlyst), olika arter av fingerört,
spåtistel, backtimjan, blodnäva, älväxing, slån, nypon, hagtorn och fältsippa. Beslut
om dispens från artskyddsförordningen för påverkan på orkidéer, blåsippa samt för
viss påverkan på en närliggande lokal för flockarun meddelades av Länsstyrelsen
Gotlands län den 12 juli 2016, dnr 522-950-2016.
Konsekvenserna för naturmiljön i stort bedöms bli små, eftersom det endast är en
mindre del av en alvaryta som berörs och inga kända artfynd finns från platsen.
Den samlade bedömningen vid en avvägning mellan de naturvärden som bedöms gå
förlorade och bedömningen av platsens lämplighet i övrigt för det planerade
ändamålet samt att området är utpekat som område av riksintresse för totalförsvaret
enligt 3 kap 9 § MB och att den planerade etableringen bedöms vara nödvändig för
totalförsvaret, är att Försvarsmaktens intressen i det här fallet väger tyngre än de
naturvärden som kommer att påverkas negativt.
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Trafikflöden till- och från området

De nu aktuella byggnaderna innebär ingen ökning av trafikmängden i jämförelse med
bedömningen i ärende BN 2016/1288. Bedömningen är därför att befintliga
anslutningar till det allmänna vägnätet kommer att klara vägtrafiken från området.

Platsens allmänna egenskaper

Den planerade bebyggelsen i sin helhet har anpassats till befintlig vägstruktur. En
anpassning har även skett i förhållande till jordbruksmarken som finns på fastigheten.
Från allmän synpunkt måste det faktum att försvarsmakten för denna verksamhet
valt att använda mark som redan är ianspråktagen för annan militär verksamhet, även
anses vara ett effektivt utnyttjande av markresursen på Gotland.

Påverkan på landskapsbilden

De nu ansökta byggnaderna kommer att ligga mindre skyddade av skog än vad den
tidigare preliminära placeringen innebar och kommer därför på en kortare sträcka att
bli mer synliga från väg 140 än vad den tidigare placeringen hade inneburit. De
ansökta byggnaderna ligger fortfarande lika långt från väg 140 som tidigare, men med
mer öppen mark mellan vägen och byggnaderna. Bedömningen är att den planerade
verkstadsbyggnaden kommer att höja sig över den rådande trädhöjden (se bifogad
illustration). Bedömningen är dock att byggnaderna med hänsyn till sin storlek, höjd
och placering ändå är väl anpassade och hänsynsfullt utformade i förhållande till
landskapets villkor och karaktär.

Färg- form- och materialverkan

Bedömningen är att de föreslagna byggnadernas i förhållande till den i övrigt
planerade bebyggelsen och de aktuella byggnaderna i sig utifrån sin uppgift innebär
ett fullföljande av de intentioner som behandlades i ärende BN 2016/1288 med
avseende på färg- form- och materialverkan.
Bedöms att de föreslagna byggnaderna har förutsättningar att kunna upplevas ha en
god färg- form- och materialverkan, både som helhet och i sina delar, som speglar
både platsens och verksamhetens stämningar och förutsättningar, eller som
Fortverket själva skriver i sin Arkitekturpolicy: ”Bebyggelsen ska ta tillvara och
utveckla platsens karaktär.”

Markens geotekniska lämplighet för den planerade bebyggelsen

Med stöd av den översiktliga geotekniska undersökningen i ärende BN 2016/1288, är
bedömningen är att det från geoteknisk synpunkt inte föreligger några betydande
risker eller särskilda byggtekniska svårigheter att uppföra de planerade byggnaderna.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-08

Möjligheter att ansluta till el, tele, bredband mm

Bedömningen är att förutsättningar att ansluta till el, tele, bredband mm föreligger på
den aktuella platsen.

Möjligheter att ordna avfallshantering

Förutsättningar att klara hantering av avfall bedöms föreligga.

Övrigt

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).
Inga negativa synpunkter har inkommit.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av biträdande stadsarkitekt Gunnar Gustafsson samt
bygglovhandläggare Charlott Stjernholm. Arbetsutskottet ansluter sig till
förvaltningens bedömning.
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut.
Ärendet ska föredras med särskild dragning vid nämnd.

Beslutsunderlag
Handling

Inkom

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Fasad & sektionritning 364
Fasad & sektionritning 365
Planritning plan 1
Planritning plan 2
Anmälan kontrollansvarig
Utredningar av naturvärden
Bilaga tidigare beslut BN § 150 BN 2016/1288
Yttranden Försvarsmakten
Yttrande Vattenfall Eldistribution
Yttrande Teknikförvaltningen avfall

2017-11-02
2017-10-27
2017-10-27
2017-10-27
2017-10-27
2017-10-27
2017-10-27
2017-07-07
2017-10-27
2017-10-31
201720172017-
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Handlingsnr

16
20
23
24
21
22
2
19
32

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-08

Yttrande Teknikförvaltningen vatten
Yttrande GEAB
Yttrande Generalläkaren

20172017-10-31
2017-

31

Sökande
Staten Fortifikationsverket, Stephanie Rimskog, Kungsgatan 43, 63189 ESKILSTUNA

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1790
31 oktober 2017

Charlott Stjernholm

Byggnadsnämnden

VÄSTERHEJDE SKJUTFÄLTET 1:2 STENKUMLA LILLA HOME
1:27
Nybyggnad av verkstad och kallförråd/skärmtak (etapp 3
byggnad 364 och 365)
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Bygglovsavgift
Totalt

57500 kronor
57500 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

-

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:

-

Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

-

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.

-

Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).
1 (10)

Region Gotland
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1790

-

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då bygglovbeslutet upphör att gälla.

-

Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked
(10 kap 4 § PBL).

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

-

På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är markerade på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas på telefon 010-223 90 00.

-

I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd
från en väg m.m.

-

Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.

Sammanfattning

Fortifikationsverket söker bygglov för nybyggnad av Skärmtak byggnad 364 och
Verkstad byggnad 365, som ingår i uppbyggnaden av den stridsgrupp som ska etableras och på Tofta skjutfält. Uppbyggnaden är planerad att ske i etapper.
De nu aktuella byggnaderna ingår som etapp 3 i den bebyggelse som i ansökan om
bygglov, ärende BN 2016/1288, för uppförande av förråd, skärmtak, teknikbyggnader m.fl. (etapp 1) redovisades som planerad bebyggelse. Byggnadsnämnden beslut
om bygglov, BN § 150 i ärende BN 2016/1288 från 2016-09-07 vann laga kraft genom regeringsbeslut 2017-06-29.
Den sammantagna bedömningen är att de ansökta åtgärderna uppfyller kraven i 9
kap 31§ PBL (2010:900) och att bygglov därför ska lämnas. Den aktuella platsen om
fattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och bedömningen är att den aktuella ansökan inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL(2010:900), och
att den uppfyller de krav som följer av 2 kap. PBL och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,
3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. PBL (2010:900).
Ärendebeskrivning

Regeringen fattade 2014 beslut om att från och med 2018 organisera en stridsgrupp
på Gotland som består av ett mekaniserat kompani och ett stridsvagnskompani.
Stridsgruppen kommer att bestå av ca 300 personer, varav ca 160 kontinuerligt anställda. Den kommer att innefattar ca 40 bandvagnar/stridsfordon och ca 50- 60 hjulfordon.
Planen för den planerade stridsgruppen är att den ska etableras och byggas upp på
Tofta skjutfält. Uppbyggnaden är planerad att ske i etapper. Av 9 kap 15 § plan- och
bygglagen följer att bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov gäller även
åtgärder med byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret
om de inte är av hemlig natur. Den nu planerade etableringen är inte av hemlig natur.
Det innebär att de byggnader som ingår i etableringen är bygglovspliktiga.
Fortifikationsverket söker därför nu bygglov för nybyggnad av skärmtak och verkstad (etapp 3 byggnad 365 och 364). Vilka byggnader som ingår i den nu aktuella
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bygglovsansökan framgår av bifogad situationsplan ritning nummer K0152-365-16010-001BL.
Skärmtak By 364


1258 kvadratmeter byggnadsarea



648 kvadratmeter bruttoarea

Verkstad By 365


3794 kvadratmeter byggnadsarea



5350 kvadratmeter bruttoarea

Förutsättningar

Område av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § MB - Tofta skjutfält
(29)
Den aktuella platsen ligger inom område utpekat som riksintresse för totalförsvaret,
enligt 3 kap 9§ miljöbalken, MB - Tofta skjutfält (29)
Av 3 kap 9 § miljöbalken framgår att mark och vattenområden som har betydelse för
totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka
totalförsvarets intressen.
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Av 3 kap 10 § MB framgår att om ett område är av riksintresse enligt 3 kap MB för
flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön
i övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall
försvarsintresset ges företräde.
Bygg Gotland – Översiktsplan för Gotlands kommun (numer Region Gotland)
Av översiktsplanen framgår att Region Gotland inte gör anspråk på någon annan
markanvändning och i huvudsak inte heller motsätter sig totalförsvarets intressen på
den aktuella platsen.
Riksintresse enligt 4 kap. 2 § MB (Turism och friluftsliv)
Gotland är enligt 4 kap 2 § MB i sin helhet utpekat som riksintresse med hänsyn till
sina höga natur- och kulturvärden. Vid bedömningen av påverkan på natur- och kulturmiljöer vid prövning av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i
miljön på Gotland ska enligt denna bestämmelse turismens och friluftslivets, främst
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Av bestämmelserna i 4 kap MB
framgår dock även att dessa bestämmelser ändå inte utgör hinder för bl.a. de anläggningar som behövs för totalförsvaret.
Miljötillstånd enligt 9 kap miljöbalken
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För den aktuella platsen finns ett gällande miljötillstånd, enligt 9 kap miljöbalken,
för den militära övningsverksamheten på Tofta skjutfält, beslutat 2010-06-24 av
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Gotlands län.
Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig.
GEAB har inget att erinra.
Försvaret tillstyrker åtgärden, se bilaga.
Generalläkaren har ingen erinran.
Teknikförvaltningens vatten- och avfallsenhet tillstyrker med villkor, se bilaga.
Enhet Miljö- och hälsoskydd tillstyrker VA lösning med villkor, se bilaga.
Bedömning

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheten …, fastigheten …
och hyresgäster i fastigheten … har bedömts vara berörda.
Inga negativa synpunkter har inkommit.
Alt.
Synpunkter har inkommit ifrån …,
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande
Sökande har inkommit med svarsskrivelse
Sammanfattande bedömning
Den sammantagna bedömningen är att den ansökta åtgärden uppfyller kraven i 9 kap
31§ PBL (2010:900) och att bygglov därför ska lämnas. Den aktuella platsen omfattas
inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och bedömningen är att den aktuella
ansökan inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL(2010:900), och att
den uppfyller de krav som följer av 2 kap. PBL och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6,
7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. PBL (2010:900).
Prövningsförfarandet
De nu aktuella byggnaderna, byggnad 364 Skärmtak och byggnad 365 Verkstad ingår
som etapp 3 i den bebyggelse som i ansökan om bygglov, ärende BN 2016/1288, för
uppförande av förråd, skärmtak, teknikbyggnader m.fl. (Tofta skjutfält etapp 1) redovisades som planerad bebyggelse. Placeringen av de funktioner som de byggnader
som nu ingår i aktuell ansökan representerar skiljer sig något från den som redovisades i ärende BN 2016/1288. Den tidigare placeringen ligger cirka 100 meter sydost
om de nu planerade byggnaderna.
Byggnadsnämnden beslut om bygglov, BN § 150 i ärende BN 2016/1288 från 201609-07 vann laga kraft genom regeringsbeslut 2017-06-29.
I ärende BN 2016/1288 gjordes bedömningen att den tillkommande bygglovspliktiga
bebyggelsen planerades, trots att den inte är obetydlig till sin omfattning, ändå inte
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har en större omfattning än att den bedömdes möjlig att hantera i en bygglovsprövning. Vidare gjordes bedömningen att påverkan på miljön, både på platsen i sig och i
det omgivande området, inte är betydande och att även den frågan var möjlig att hantera inom ramen för en bygglovsprövning.
Ovan anförda bedömningar kvarstår i den nu aktuella prövningen.
Miljökonsekvenser
I en bygglovsprövning kan i formell mening inte ställas krav på att en MKB enligt
miljöbalken ska ingå i beslutsunderlaget. Däremot ska en bedömning av miljökonsekvenserna göras i prövningen av bygglovet. Det innebär att tillräckliga underlag för
att kunna göra en sådan bedömning ska finnas med i beslutsunderlaget i bygglovsprövningen. På grundval av inkommen ansökan och i ärende BN 2016/1288, redovisade underlag är bedömningen att det finns ett sådant tillräckligt beslutsunderlag i
detta ärende.
Förekommande riksintressen
Det aktuella området är av riksintresse enligt miljöbalken med två olika utgångspunkter, dels med utgångspunkt från totalförsvarets intressen, i det här fallet det militära
försvarets intressen, enligt 3 kap 9 § MB, dels med utgångspunkt från turismens och
friluftslivets intressen, enligt 4 kap. 2 § MB. Inga andra riksintressen är utpekade på
den aktuella platsen.
Vid avvägningar mot andra riksintressen enligt 3 kap MB ska i första hand företräde
ges åt det intresse som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Det gäller dock inte totalförsvarets intressen. I dessa fall ska försvarsintresset ges företräde. I normalfallet har även riksintressena enligt 4 kap 2 § MB företräde framför andra riksintressen enligt 3 kap MB. Det
gäller dock även i det här fallet inte totalförsvarets riksintressen. Av 4 kap MB framgår att bestämmelser i 4 kap MB ändå inte utgör hinder för bl.a. de anläggningar som
behövs för totalförsvaret.
Bedömningen är att den planerade etableringen behövs för totalförsvaret och de särskilda hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap 2 § MB därför inte ska utgöra något
hinder att den kommer till.
Det ovan sagda betyder inte att det inte finns andra intressen i området att ta hänsyn
till vid prövning av den nu aktuella ansökan om bygglov.
Gällande miljötillstånd
Med hänvisning till yttrande i ärende BN 2016/1288 är bedömningen är att den planerade bebyggelsen inte utgör hinder för Försvarsmakten att utnyttja gällande miljötillstånd för den militära verksamheten på Tofta skjutfält.
Översiktsplanen
Bedömningen är att försvarsmaktens intressen i området är stort och med stöd av
översiktsplanen är även bedömningen att Region Gotland inte ifrågasätter Förvarsmaktens utpekande av område av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § MB
på den aktuella platsen och att den nu aktuella etableringen inte heller utgör påtaglig
skada på det aktuella riksintresset.
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Vatten- och avlopp
De aktuella byggnaderna ingick i den bedömning som gjordes för hela etableringen i
ärende BN 2016/1288. Förutsättningar bedöms därför finns för att den planerade
etableringen kan ansluts till det kommunala vatten‐ och avloppsnätet.
Omhändertagande av dagvatten
Dagvatten planeras att omhändertas genom lokalt omhändertagande (LOD). Bedömningen är att genom de åtgärder som kommer att vidtas och den övervakning som
beslutsunderlaget i ärende, BN 2016/1288, visar kommer att ske finns förutsättningar att omhänderta dagvattnet på ett sådant sätt att det inte kommer att innehålla
föroreningar som kan spridas vidare. Bedömningen är att dagvattnet kan hanteras på
ett tillfredsställande sätt.
Påverkan av grundvattnet
Bedömningen är att det finns förutsättningar att utforma den planerade fördröjningsdammen som redovisades i ärende, BN 2016/1288, för dagvatten på ett sådant sätt
att den inte riskerar att negativt påverka grundvattnet.
Ljud från verksamheten
Med stöd av den utredning som gjordes i ärende BN 2016/1288, är bedömningen
att den planerade verksamheten inte kommer att medför mer ljud än att den vid bostäder klarar förekommande riktvärden för både vägtrafikbuller och industribuller.
Förorenad mark
Med stöd av beslutsunderlaget i ärende BN 2016/1288, är bedömningen att risk för
förorenad mark inte föreligger och att inte heller OXA är ett problem inom aktuellt
område.
Påverkan på kulturvärdena
Bedömningen är att förekommande kulturvärden på den aktuella platsen i nämnvärd
utsträckning inte kommer att påverkas av de planerade byggnaderna. De viktigaste
kulturvärdena finns i form av fornlämningar. Bedömningen från ärende BN
2016/1288 är att förekomsten av fornlämningar i området i stort ändå inte gör att
området har sådana höga kulturvärden i sin helhet att dessa skulle utgöra ett hinder
för den planerade bebyggelsen. Förekomsten av fornlämningar ska i sig inte vägas in i
bedömningen av markens lämplighet vid prövning av bygglov. Hanteringen av fornlämningar prövas i särskild ordning enligt fornminneslagen. Bedömningen med hänvisning till Länsstyrelsens yttrande, i ärende BN 2016/1288, rörande förekommande
fornlämningar är dock att tillräcklig hänsyn och tillräckliga åtgärder har vidtagits för
att i en del fall dokumentera och ta bort fornlämningen och i andra fall skydda fornlämningen genom att undvika en exploatering som skadar den.
Av Fortverket inlämnat underlag, hämtat från Riksantikvarieämbetets Fornsök, visar
att det på den nu aktuella platsen inte finns några kända fornlämningar.
Påverkan på naturvärdena
De nu aktuella byggnaderna placeras i ett område som framförallt består av tät barrskog. Några mindre arealer av alvarmark med naturvärden berörs marginellt. Några
kända artfynd finns inte från platsen. Alvarmarkerna som berörs hävdas inte på något
sätt, genom bete eller annat, utan de håller på att växa igen. Inga rödlistade arter har
rapporterats från området, men i två punkter nära vägen har ett antal typiska arter för
alvarmarker noterats; praktbrunört, rödklint och krissla. Arter som påträffades vid
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fältbesök var Sankt Pers nycklar (fridlyst), olika arter av fingerört, spåtistel, backtimjan, blodnäva, älväxing, slån, nypon, hagtorn och fältsippa. Beslut om dispens från
artskyddsförordningen för påverkan på orkidéer, blåsippa samt för viss påverkan på
en närliggande lokal för flockarun meddelades av Länsstyrelsen Gotlands län den 12
juli 2016, dnr 522-950-2016.
Konsekvenserna för naturmiljön i stort bedöms bli små, eftersom det endast är en
mindre del av en alvaryta som berörs och inga kända artfynd finns från platsen.
Den samlade bedömningen vid en avvägning mellan de naturvärden som bedöms gå
förlorade och bedömningen av platsens lämplighet i övrigt för det planerade ändamålet samt att området är utpekat som område av riksintresse för totalförsvaret enligt 3
kap 9 § MB och att den planerade etableringen bedöms vara nödvändig för totalförsvaret, är att Försvarsmaktens intressen i det här fallet väger tyngre än de naturvärden
som kommer att påverkas negativt.
Trafikflöden till- och från området
De nu aktuella byggnaderna innebär ingen ökning av trafikmängden i jämförelse med
bedömningen i ärende BN 2016/1288. Bedömningen är därför att befintliga anslutningar till det allmänna vägnätet kommer att klara vägtrafiken från området.
Platsens allmänna egenskaper
Den planerade bebyggelsen i sin helhet har anpassats till befintlig vägstruktur. En anpassning har även skett i förhållande till jordbruksmarken som finns på fastigheten.
Från allmän synpunkt måste det faktum att försvarsmakten för denna verksamhet
valt att använda mark som redan är ianspråktagen för annan militär verksamhet, även
anses vara ett effektivt utnyttjande av markresursen på Gotland.
Påverkan på landskapsbilden
De nu ansökta byggnaderna kommer att ligga mindre skyddade av skog än vad den
tidigare preliminära placeringen innebar och kommer därför på en kortare sträcka att
bli mer synliga från väg 140 än vad den tidigare placeringen hade inneburit. De ansökta byggnaderna ligger fortfarande lika långt från väg 140 som tidigare, men med
mer öppen mark mellan vägen och byggnaderna. Bedömningen är att den planerade
verkstadsbyggnaden kommer att höja sig över den rådande trädhöjden (se bifogad illustration). Bedömningen är dock att byggnaderna med hänsyn till sin storlek, höjd
och placering ändå är väl anpassade och hänsynsfullt utformade i förhållande till
landskapets villkor och karaktär.
Färg- form- och materialverkan
Bedömningen är att de föreslagna byggnadernas i förhållande till den i övrigt planerade bebyggelsen och de aktuella byggnaderna i sig utifrån sin uppgift innebär ett fullföljande av de intentioner som behandlades i ärende BN 2016/1288 med avseende
på färg- form- och materialverkan.
Bedöms att de föreslagna byggnaderna har förutsättningar att kunna upplevas ha en
god färg- form- och materialverkan, både som helhet och i sina delar, som speglar
både platsens och verksamhetens stämningar och förutsättningar, eller som Fortverket själva skriver i sin Arkitekturpolicy: ”Bebyggelsen ska ta tillvara och utveckla platsens karaktär.”
Markens geotekniska lämplighet för den planerade bebyggelsen
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Med stöd av den översiktliga geotekniska undersökningen i ärende BN 2016/1288, är
bedömningen är att det från geoteknisk synpunkt inte föreligger några betydande risker eller särskilda byggtekniska svårigheter att uppföra de planerade byggnaderna.
Möjligheter att ansluta till el, tele, bredband mm
Bedömningen är att förutsättningar att ansluta till el, tele, bredband mm föreligger på
den aktuella platsen.
Möjligheter att ordna avfallshantering
Förutsättningar att klara hantering av avfall bedöms föreligga.
Övrigt

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).
Inga negativa synpunkter har inkommit.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande
Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Fasad & sektionritning 364
Fasad & sektionritning 365
Planritning plan 1
Planritning plan 2
Anmälan kontrollansvarig
Utredningar av naturvärden
Bilaga tidigare beslut BN § 150 BN 2016/1288
Yttranden Försvarsmakten
Yttrande Vattenfall Eldistribution
Yttrande Teknikförvaltningen avfall
Yttrande Teknikförvaltningen vatten
Yttrande GEAB
Yttrande Generalläkaren

2017-11-02
2017-10-27
2017-10-27
2017-10-27
2017-10-27
2017-10-27
2017-10-27
2017-07-07
2017-10-27
2017-10-31
20172017201720172017-10-31
2017-

Handlingsnr

#16
#20
#23
#24
#21
#22
#2
#19
#32

#31

Lagstöd

9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
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Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län. Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd sakägare
fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.

Enhet bygg

Charlott Stjernholm
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Annan part
Personer som lämnat synpunkter
Kända sakägare
OBS! Namn och adresser ska skrivas ut
Sökande
Staten Fortifikationsverket, Stephanie Rimskog, Kungsgatan 43, 63189 ESKILSTUNA
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Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om tiden
kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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gotland ny - MATERIAL OCH KULÖRBESKRIVNING

2017-11-01

Byggnad 364 & 365
MATERIAL OCH KULÖRbeskrivning

SIDA 1

gotland ny - MATERIAL OCH KULÖRBESKRIVNING

2017-11-01

Byggnad 364, kallförråd
Kalllförrådet är delat i två byggnader.
Ett öppet skärmatak som har väggar och gavel
av streckmetalplåt. Tre varierande plåtar, där
maskstorleken skiljer dem åt, placeras ut i ett mönster
för att bryta ner skalan och ge variation i fasaden.
Kulören är upplockad från skogens mörka partier och
sträckmetallens upplösta mönster refererar till trädens
kronor. Sträckmetallens profil skyddar till stora delar
mot vind och regn.
Fackverk och innertak utförs i ljusgrå kulör.
Den täta delen har plåtfasad i samma kulör och
inndelning som verkstaden. Se 365.
MATERIAL/ KULÖR
- Fasadplåtar
Fasader utgörs av aluminiumplåtar uppbyggda av
ramverk och inspänd sträckmetall. Plåtar varierar
i tre olika utföranden med varierande storlek på
sträckmetallens maskvidd. (se ritning s. 3)
- Stommar
Vertikala och horisontella profiler lackas i mörkgrå kulör.
- Kantplåtar
Utvändiga profiler utförs i mörkgrå slät plåt.
- Invändigt tak
Invändigt tak lackas i ljusgrå kulör.

Vy förråd och skärmtak.

- Fackverk
Fackverk lackas i ljusgrå kulör.
- Socklar
Socklar utförs som ljusgrå betong.
MATERIAL / KULÖR

Betong ljusgrå
Socklar

Lackerad mörkgrå plåt
Tak, stålprofiler, kantplåtar och hängrännor

Referensbild material ej färg.
Fasadplåtar i aluminium lackerade i mörkgrå
kulör.
Variation i tre olika maskvidder.
Gavlar

Referensbild
Ljust undertak.
Insida av tak och fackverk lackeras i ljusgrå kulör.

SIDA 2

Referensbild.
Mörkgrå falsadplåt .
Tre olika plåtbredder varieras i matt och blank
lackering.

gotland ny - MATERIAL OCH KULÖRBESKRIVNING

2017-11-01

Byggnad 365, verkstad
Verkstaden kläs med vertikalt lagda falsade plåtar
som refererar till trädens stammar. Bredderna och
lackeringen på plåtarna skiftar längs fasaden för en
levande men subtil variation.
MATERIAL/ KULÖR
- Tak
Taket kläs med takpapp i mörk kulör.
- Socklar
Socklar utförs som ljusgrå betong.
- Fasadplåtar
Fasader kläs med klickfalsade plåtar som varierar i tre
olika bredder samt i matt och blank lackering.
- Portar och dörrar
Portar, dörrar, kantplåtar och hängrännor utförs i ljusgrå
plåt med fönster.

Vy verkstad.

MATERIAL / KULÖR

Betong ljusgrå
Socklar

Lackerad mörkgrå plåt
Tak, fasadplåtar, ramar, portar, dörrar, kantplåtar
och hängrännor.

Referensbild.
Mörkgrå falsadplåt .
Tre olika plåtbredder varieras i matt och blank
lackering.

Referensbild.
Träpanel.

SIDA 3

Referensbild.
Ljusa portar.
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Byggnadsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-08

BN-Au § 236 BRO SUDERBYS 1:25 – Nybyggnad av teknikhus
till biogasanläggning
BN 2017/2509

Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Bygglovsavgift

28 520 kronor

Totalt

28 520 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag: Benny Appelqvist, Näs Rangsarve 409, 62337 Havdhem
Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.
Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.
Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked (10
kap 4 § PBL).
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-08

På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är markerade
på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas på telefon 010-223 90 00.
I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd från
en väg m.m.

Sammanfattning

Bygglovsansökan avser uppförande av en större teknikhall än i det ursprungliga
ärendet BN 2016/8949l. Placering av denna teknikhall är till det bättre då den blir
placerad mellan två befintliga rötgaskammare på fastigheten. Tre hygieniseringstankar
flyttas från sin ursprungliga placering.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen göra bedömningen att åtgärderna är möjliga att
utföra och att den föreslagna platsen är lämplig att fortsätta utveckla och expandera
för biogastillverkning då marken redan är ianspråktagen som biogasanläggning.
Företräde ska ges för en sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning. I detta fall då marken redan är ianspråktagen så görs bedömningen att
platsen för åtgärderna är lämplig.
De planerade åtgärderna bedöms inte orsaka någon betydande olägenhet för grannar
eller utgöra hinder för det rörliga friluftslivet.
Åtgärden tillgodoser ett allmänt behov av tillverkning av biogas och följer väl
intentionerna i att öka takten för att ställa om till förnyelsebar energi och effektivisera
energianvändning enligt Region Gotlands vision och målsättning.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av bygglovhandläggare Charlott Stjernholm. Arbetsutskottet
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut.
Ärendet ska inte föredras vid nämnd.

Beslutsunderlag
Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Plan och fasadritning

2017-10-30
2017-11-01
2017-07-28
2017-09-12

17
3
9

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-08

Sektionsritning
Tekniskbeskrivning
Anmälan kontrollansvarig
GEAB

2017-09-12
2017-09-12
2017-11-01
2017-11-01

9
9
16
15

Sökande
BroGas AB, Björn Palmgård, Bro Suderbys 424, 62173 VISBY

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-11-08

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2509
31 oktober 2017

Charlott Stjernholm

Byggnadsnämnden

BRO SUDERBYS 1:25
Nybyggnad av teknikhall till biogasanläggning
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Bygglovsavgift
Totalt

28 520 kronor
28 520 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

-

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag: Benny Appelqvist, Näs Rangsarve 409, 62337
Havdhem

-

Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

-

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.

-

Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).

-

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.

-

Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked
(10 kap 4 § PBL).
1 (5)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2509

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

-

På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är
markerade på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas på telefon 010-223 90 00.

-

I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd
från en väg m.m.

Sammanfattning

Ansökan avser uppförande av en större teknikhall än i det ursprungliga ärendet BN
2016/8949 och ändring av placering på tre hygieniseringstankar.
Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av regionfullmäktige
den 14 juni 2010, § 79.
Riksintresse för rörligt friluftsliv, MB 4 kap 2 §.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet
friluftsliv (miljöbalken 4 kap 2 §).
I området finns det Alvarmark och skydd för Skogens sociala värde.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden är möjliga att utföra och att
verksamheten på platsen är lämplig att fortsätta utveckla och expandera.
Ärendebeskrivning

Bygglovsansökan avser uppförande av en större teknikhall än i det ursprungliga
ärendet BN 2016/8949l. Placering av denna teknikhall är till det bättre då den blir
placerad mellan två befintliga rötgaskammare på fastigheten. Tre hygieniseringstankar
flyttas från sin ursprungliga placering.
Förutsättningar

Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av regionfullmäktige
den 14 juni 2010, § 79.
Riksintresse för rörligt friluftsliv, MB 4 kap 2 §.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet
friluftsliv (miljöbalken 4 kap 2 §).
I området finns det Alvarmark och skydd för Skogens sociala värde.

Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga yttranden har inkommit.
GEAB har inget att erinra.

2 (5)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2509

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen göra bedömningen att åtgärderna är möjliga att
utföra och att den föreslagna platsen är lämplig att fortsätta utveckla och expandera
för biogastillverkning då marken redan är ianspråktagen som biogasanläggning.
Företräde ska ges för en sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning. I detta fall då marken redan är ianspråktagen så görs bedömningen att
platsen för åtgärderna är lämplig.
De planerade åtgärderna bedöms inte orsaka någon betydande olägenhet för grannar
eller utgöra hinder för det rörliga friluftslivet.
Åtgärden tillgodoser ett allmänt behov av tillverkning av biogas och följer väl
intentionerna i att öka takten för att ställa om till förnyelsebar energi och effektivisera
energianvändning enligt Region Gotlands vision och målsättning.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen), inga negativa synpunkter har inkommit.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande
GEAB har ingen erinran, se bilaga.
Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Plan och fasadritning
Sektionsritning
Tekniskbeskrivning
Anmälan kontrollansvarig
GEAB

2017-10-30
2017-11-01
2017-07-28
2017-09-12
2017-09-12
2017-09-12
2017-11-01
2017-11-01

Enbart handlingsnr
#17
#3
#9
#9
#9
#16
#15

Lagstöd

9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
3 (5)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2509

Enhet bygg

Charlott Stjernholm
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Annan part
Personer som lämnat synpunkter
Kända sakägare
OBS! Namn och adresser ska skrivas ut
Sökande
BroGas AB, Björn Palmgård, Bro Suderbys 424, 62173 VISBY

4 (5)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2017/2509

Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).

5 (5)

2017-11-01
Kartunderlag

Nybyggnad av teknikhall
BN 2017/2509

© Lantmäteriet
© Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Enhet Geografisk Information
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Från: Björn Palmgård [mailto:bjorn.palmgard@brogas.se]
Skickat: den 12 september 2017 13:37
Till: Registrator-BN <registrator-bn@gotland.se>
Kopia: akbab@hotmail.se; anlaggningen@brogas.se; 'Magnus Ahlsten' <magnus.ahlsten@gotlandica.se>;
Anna Samuelsson <hellvisannaO@gmail.com>
Ämne: BroGas - komplettering ärende BN 2016/8949

Komplettering ärende BN 2016/8949
Uppdatering befintliga dokument:
•
Plan- och fasadritning teknikhus inklusive teknisk-/konstruktionsbeskrivning (ersätter version 170728
(1)).

Hälsningar
Björn

Björn Palmgård
BroGas AB
Bro Suderbys 424
621 73 Visby
+46 (0)70-226 60 40
biom.palmsard@brogas.se

2017-09-11
REGION GOTLAND

http://w3d3.gotland.se/Asp/Download.asp?inline=l&FILEREF=1538281&frame=l
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