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Bakgrund
Kommunfullmaktige i Dals-Ed antog i december 2010, sin del av Vindbruk
Dalsland, som ett tillagg till kommunens ovcrsiktsplan.
Utgangspunkten for denna plan har varit att Dalsland vill ha vindkraft och att
denna positiva energikalla skall kunna byggas pa lampliga platser i landskapet,
med bade goda vindforutsattningar och beaktande av landskapets varden for
natur, kultur och turism.
Syftet med planen ar att peka ut de lampligaste omradena for vidkraftsparker
och markera var <let inte ar lampligt med vindkraft. Planen skall ocksa syfta till
att forenkla for beslutsfattare, allmanhet och exploatorer i kommande
beslutsprocesser. Planens mal ar att bidra till att <let nationella malet om
vindkraftsutbyggnad uppfylls genom en hallbar utbyggnad av vindkraften.
Nar nu planen ar antagen kan vi forvanta oss ett antal forfragningar om
etablering av vindkraft i kommunen. For att kunna hantera dessa pa ett
professionellt och effektivt satt och eftersom flera parter ar inblandade, ar <let
viktigt att vi har tydliga rutiner for hur dessa arendcn ska hanteras.

Handlaggningsrutin
Steg 1
F orfragan om vidkraftsetablering inkommer till kommunen i muntlig ell er
skriftlig form och hanteras av utsedd handlaggare.
Handldggare: Planingenjor med bygginspektor som ersattare
Steg 2
Handlaggaren informerar exploatoren om vad Vindbruksplanen anger for <let
aktuella omradet. Om forslaget tydligt strider mot planen - upplys om att
kommunen inte kommer att tillstyrka en ansokan,
Handlaggare avgor utifran forfragan och eventuell kompletterande upplysningar
om <let ar fragan om:
a) Tillstand enligt miljobalken (Lansstyrelsen)
b) Anmalan enligt miljobalken (Dalslands Miljonamnd)
c) Bygglov enligt PBL (Plan och Byggnadsnamnd)
Exploatoren informeras om var en eventuell fortsatt handlaggning sker.

Alternativ a, tillstand enligt miljobalken
Steg 1
Om exploatoren utifran den information man :fatt vill ga vidare med en ansokan
upplyser handlaggaren om att kommunens stallningstagande enligt 16 kap 4 §
MB tidigast kan ske som en del av det samrad som exploatoren ska halla enligt 6
kapMB.
Kommunens installning ar att forsoka ge besked sa tidigt som mojligt i en
tillstandsprocess (se nedan om forarbetena till lagstiftningen).
Handlaggare: Planingenjor
Steg 2
Exploatoren driver processen vidare och genomfor ett samrad.
Kommunen kan i detta skede lamna olika synpunkter pa projektet.
I samband med samradet provar kommunen om man i detta skede kan tillstyrka
projektet enligt 16 kap 4 § MB.
Beslutet som sadant :far inte var villkorat utan maste vara en tydlig tillstyrkan
eller en tydlig avstyrkan.
Kommunstyrelsen remitterar till plan- och byggnadsnamnden samt
miljonamnden for yttrande.
Exploateringskoordinator ar ansvarig handlaggare for samordning och beredning
av arendet for beslut.
Beslutande: Kornmunfullmaktige

Steg 3
• Vid tillstyrkan kan exploatoren fortsatta sin ansokan om tillstand enligt
miljobalken.
• Om inte kommunen tillstyrker Jagger troligen exploatorcn ner projektet
bar och kommunens handlaggning kan avslutas. Men det kan ocksa
innebara att projektet omarbetas och att man anda larnnar in en ansokan
om tillstand eller genomfor ett nytt samrad.
• Om kommunen finner att samradsunderlaget inte ar tillrackligt
klargorande behaver man varken tillstyrka eller avstyrka i detta skede. I
det fallet kan man invanta att ( ell er om) exploatoren ansoker om tillstand
och avge sitt stallningstagande enligt 16 kap 4 § MB i den remissrunda
som lansstyrelsen ordnar. Kommunens handlaggning fortsatter.

Steg 4
Exploatoren ansoker om tillstand enligt miljobalken.
Kommunen tillkannager sin installning till projektet inom ramen for den
remissrunda som lansstyrelsen ordnar. Se de formkrav som finns enligt ovan.
Har kan kommunen aven lamna synpunkter for att ta tillvara rniljointrcssen och
andra allmanna intressen ( stall er krav pa hur arendet bereds ).
(Lansstyrclsen kommer att skicka en blankett till kommunstyrelsen dar man vill
ha besked om kommunens stallningstagande och en blankett till miljonamnden
dar man vill ha synpunkter pa miljointressen. Viktigt att beakta i ovrigt ar aven
synpunkter pa andra allrnanna intressen.)
Kommunstyrelsen remitterar till plan- och byggnadsnamnden samt
miljonamnden for yttrande.
Exploateringskoordinator ar ansvarig handlaggare for samordning och beredning
av arendet for beslut.
Beslutande: Komrnunfullmaktige

Alternativ b, anmalan enligt miljobalken
Om exploatoren utifran den information man :fatt vill ga vidare med en anmalan
enligt miljobalken informerar handlaggaren om att den fortsatta handlaggningen
skots av Dalslands Miljonamnd,
Denna handlaggning bor samordnas med Plan och Byggnadsnamndens
bygglovsprovning.
Handlaggare: Bygginspektor
Alternativ c, bygglov enligt PBL
Steg 3
Om exploatoren utifran den information man :fatt vill ga vidare med en
bygglovsprovning enligt plan och bygglagen informerar handlaggaren om att
den fortsatta handlaggningen skots av Plan och Byggnadsnamnden.
Denna handlaggning bor samordnas med Dalslands Miljonamnds handlaggning
an anmalan enligt miljobalken.
Handlaggare: Bygginspektor
Beslut: Plan och Byggnadsnamnden

F orarbeten till Iagstiftningen om kommunens tillstyrkan enligt 16 kap 4§ MB
S!'lhar star det i lagr!'ldsremissen:
En kommun som berors av en ansokan om uppforande av vindkraft f!'lr ansokninqshandlinqarna p!'l remiss enligt 22 kap. 4 §
rniljobalken. Provningsmyndigheten bor f!'l ge tillstand till verksamheten endast om kommunen har tillstyrkt ansokan. Detta bor
galla oavsett om verksamheten omfattas av krav p!'l tillstand eller om verksamhetsutovaren ansokt om ett s.k. frivilligt tillstand.
Det ar viktigt att en kommun som ar negativ till en etablering av vindkraft redan under samradsprocessen enligt 6 kap.
miljobalken tydligt redoqor for sin uppfattning. Annars riskerar man att verksamhetsutovaren drar p!'l sig kostsamma
provninqsprocesser i onodan.
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