Vindkraftsärenden – så här går det till från start till mål
Uppstart

Oftast börjar ett vindkraftsärende med att ett vindkraftsbolag kontrollerar
var de bästa vindförhållandena finns och utifrån det letar upp områden där
det är tillräckligt avstånd till bostäder. Dessutom kontrolleras att det inte
finns andra restriktioner till exempel riksintressen, stora natur- och
kulturvärden eller liknande som kan hindra en etablering.
(En markägare kan också ta kontakt med ett vindkraftsbolag om hen anser
att ett markområde kan vara intressant för vindkraft.)
Vindkraftsbolaget tar kontakt med markägarna inom området som är
intressant för vindkraft. Om de kommer överens skrivs ett avtal där bland
annat ersättningar för intrång på marken tas upp.
Nu finns det två vägar att gå:

Miljötillstånd eller Miljöanmälan tillsammans med bygglov
Miljötillstånd söks hos länsstyrelsen (hos miljöprövningsdelegationen)
om det är:
- två eller flera vindkraftverk där vart och ett av vindkraftverken,
inklusive rotorblad, är högre än 150 meter
- sju eller fler vindkraftverk högre än 120 meter totalhöjd i en grupp
- varje tillkommande verk som tillsammans med redan uppförda
verk innebär att man kommer upp till tillståndsgränsen enligt ovan.
Samråd med länsstyrelsen
och kommunen

Vindkraftsbolaget kontaktar länsstyrelsen och kommunen för att träffas
och diskutera området och vilka förutsättningar som gäller.
Bolaget får oftast råd om vilka utredningar som måste göras.

Samråd med allmänheten

Bolaget informerar de som anses berörda. Det kan vara skriftlig
information eller genom ett öppet samrådsmöte. Bolaget annonserar om
samrådsmötet i ortstidningarna. Allmänheten har möjlighet att lämna
synpunkter till bolaget och begära att fotomontage görs.

Ansökan om miljötillstånd
med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Bolaget skickar in sina handlingar till länsstyrelsen och lämnar in en
ansökan.

Kompletteringsrunda

Kommunens miljö- och byggnämnd får handlingarna för att kontrollera att
allt som krävs finns med, annars begärs kompletteringar. Miljö- och
byggnämnden samt kommunstyrelsen informeras om att en ansökan
inkommit till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen begär in
Miljö- och byggnämnden skriver ett yttrande som skickas till
yttranden från olika
länsstyrelsen.
myndigheter bl.a. miljö- och
byggnämnden
Avstyrka eller tillstyrka

Länsstyrelsen skickar en skrivelse till kommunstyrelsen med frågan om
kommunen säger ja eller nej till etableringen. (Om kommunen säger nej är
det nej som gäller. Om kommunen säger ja kan länsstyrelsen ändå avslå
ansökan om de anser att etableringen inte är lämplig.)

Kungörelse

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen kungörs i ortstidning med en
upplysning om att den som vill yttra sig i ärendet ska göra det inom en
viss tid. Bolaget får därefter en möjlighet att bemöta inkomna yttranden.

Beslut

Miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen fattar beslut i ärendet.
Beslutet kungörs i ortstidningen. Beslutet skickas till bolaget som sökt och
till dem som haft synpunkter.

Överklagande

Alla som berörs av beslutet kan överklaga till Mark- och miljödomstolen
inom tre veckor.

Laga kraft

Om ingen överklagat inom tre veckor vinner ärendet laga kraft.

Miljöanmälan och ansökan om bygglov
lämnas till kommunens miljö- och byggnämnd när ärendet berör:
- ett vindkraftverk som är högre än 20 meter inklusive rotorblad
- två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
- varje tillkommande verk som står tillsammans med ett annat
vindkraftverk
- vindkraftverk placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre
än kraftverkets höjd över marken.
Anmälan och bygglov

En anmälan om miljöfarlig verksamhet samt ansökan om bygglov, lämnas
in till miljö- och byggnämnden i god tid innan verksamheten avser att
påbörjas. Anmälan ska bland annat innehålla en karta, tekniska
beskrivningar och beskrivning över vilka miljökonsekvenser som uppstår
vid en vindkraftsetablering.
Ansökan om bygglov för samma vindkraftverk bör handläggas samtidigt
som miljöanmälan.

Samråd

Myndigheter, organisationer och enskilda som kan ha intresse av
vindkraftsetableringen får möjlighet att yttra sig i ärendet. Bolaget får
därefter möjlighet att bemöta inkomna yttranden.

Beviljande av bygglov samt
godkännande av
miljöanmälan

När nödvändiga utredningar är klara beslutas om bygglovsansökan ska
beviljas eller avslås.
När handlingarna i miljöanmälan är kompletta fattas beslut vid miljö- och
byggnämndens sammanträde. Beslutet kan vara:
- att ärendet inte föranleder någon åtgärd från miljö- och
byggnämndens sida.
- att verksamheten föreläggs att följa vissa försiktighetsmått.
- att verksamheten föreläggs att söka tillstånd enligt miljöbalken

Överklagande

Om ingen överklagat ärendena inom tre veckor vinner besluten laga kraft.
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