
1

Juridiska institutionen

Vårterminen 2013

Examensarbete i miljörätt

30 högskolepoäng

Den kommunala vetorätten vid

uppförandet av

vindkraftsanläggningar

Författare: Axel Asp

Handledare: Professor Jan Darpö



2



3

Innehållsförteckning
Förkortningar .................................................................................................................... 5

1 Inledning........................................................................................................................ 7

1.1 Bakgrund ................................................................................................................ 7

1.2 Syfte och frågeställning .......................................................................................... 8

1.3 Metod och material ................................................................................................. 8

1.4 Disposition.............................................................................................................. 8

1.5 Avgränsningar och terminologi .............................................................................. 9

2 En förändrad tillståndsprocess för vindkraftsanläggningar ......................................... 10

2.1 Krav på förenklingar i regelverket ....................................................................... 10

2.2 Ändrade regler ...................................................................................................... 11

2.2.1 Undvikande av dubbelprövning..................................................................... 11

2.2.2 Bygglovsplikten slopas.................................................................................. 13

2.2.3 Kravet på detaljplan....................................................................................... 16

2.2.4 Kommunal vetorätt införs vid tillståndsärenden ........................................... 18

2.2.5 Övergångsbestämmelser ................................................................................ 20

3 Lagändringarnas konsekvenser för utbyggnaden av vindkraft .................................... 22

3.1 Förväntade konsekvenser ..................................................................................... 22

3.2 Faktiska konsekvenser.......................................................................................... 22

3.2.1 Otillständigt handlande vid myndighetsutövning.......................................... 22

3.2.2 Bristande möjlighet att överklaga.................................................................. 25

3.2.3 Bristen på övergångsbestämmelser ............................................................... 26

4 Jämförande analys av den kommunala vetorätten i MB.............................................. 29

4.1 Anläggningar som kräver regeringsprövning ....................................................... 29

4.2 Kommunalt inflytande.......................................................................................... 29

4.3 Jämförande analys ................................................................................................ 30

5 Kommunalt veto i ljuset av EKMR och EU-rätten ..................................................... 33

5.1 Rätten till en rättvis rättegång enligt EKMR ........................................................ 33

5.2 Rätten till en rättvis rättegång enligt EU-rätten.................................................... 34

6 Alternativ till kommunal vetorätt ................................................................................ 36

7 Sammanfattande slutsatser .......................................................................................... 38

8 Källförteckning............................................................................................................ 41

Offentligt tryck ........................................................................................................... 41



4

Rättsfall....................................................................................................................... 42

Europarättsligt material .............................................................................................. 42

Litteratur ..................................................................................................................... 42

Internetkällor .............................................................................................................. 43

Övrigt.......................................................................................................................... 43



5

Förkortningar

EKMR Europeiska konventionen den 4 november
1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna
och grundläggande friheterna

EM Energimyndigheten

FEU Fördraget om Europeiska unionen

FL Förvaltningslag (1986:223)

FMH Förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

MB Miljöbalken (1998:808)

NRL lagen (1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m.

PBL Plan- och bygglag (2010:900)

PBF Plan- och byggförordning (2011:338)

RB Rättegångsbalk (1942:740)

RF Regeringsformen (1974:152)

Rättighetsstadgan Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna av den 7 december
2000, anpassad den 12 december 2007 i
Strasbourg

ÄPBL Äldre plan- och bygglag (1987:10)
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Efter påtryckningar från EU har Sverige antagit ambitiösa nationella miljömål. Ett av

målen är att 50 procent av energin ska komma från förnybara källor år 2020.

Utbyggnaden av vindkraft har ansetts spela en viktig roll för att detta mål ska kunna

nås.

För att underlätta utbyggnaden av vindkraft tillsatte regeringen år 2007 en

utredning med uppdraget att utreda hur tillståndsprocessen för vindkraft kan

effektiviseras utan att det inkräktar på prövningens kvalitet och rättssäkerhet. För att få

uppföra en vindkraftsanläggning krävdes, förutom tillstånd enligt MB, att kommunen

enligt PBL:s regler hade meddelat bygglov och upprättat en detaljplan för området där

vindkraftsanläggningen skulle uppföras. Utredningen fann att prövningen enligt MB till

stor del var avsedd att skydda samma värden som prövningen enligt PBL. Av

effektiviseringsskäl fanns det därför anledning att slopa kravet på detaljplan (med vissa

undantag) och bygglov. I förarbetena resonerades på samma sätt som i utredningens

betänkande, dock med ett väsentligt undantag. Det ansågs att den inskränkning i

kommunens rätt att besluta om användandet av sin mark som de slopade kraven på

bygglov och detaljplan innebär borde kompenseras på så sätt att en vindkrafts-

anläggning inte kan ges tillstånd enligt MB om inte kommunen lämnat sitt tillstyrkande

för detta. I enlighet med förarbetena infördes den 1 augusti 2009 de nya reglerna för

prövning av vindkraft som innebar att kraven på bygglov och detaljplan ersattes med ett

krav på kommunal tillstyrkan.

Regeln om krav på kommunal tillstyrkan benämns vanligen ”det kommunala vetot”

och infördes i MB 16 kap. 4 §. Det finns inga övergångsbestämmelser för det

kommunala vetot. Inte heller finns det några riktlinjer för hur kommunen ska handla då

ett beslut i fråga om tillstyrkan fattas. Dessutom saknas möjlighet att få lämpligheten av

det kommunala beslutet prövad vid ett överklagande. Av främst dessa anledningar har

det kommunala vetot fått utstå skarp kritik från både media, vindkraftsprojektörer och

jurister. Kritiken består huvudsakligen i påståenden om att det kommunala vetot har

skapat rättsosäkerhet och ger kommunen utrymme för en alltför skönsmässig

myndighetsutövning. I flera fall har det dessutom förekommit att kommuner har
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uppställt krav på motprestation för att lämna tillstyrkan, vanligtvis i form av en s.k.

bygdepeng.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att besvara frågeställningarna 1) om den kommunala vetorätten

kan anses lämplig ur ett förvaltningsrättsligt perspektiv samt 2) om den kommunala

vetorätten är förenlig med EKMR och EU-rätt.

1.3 Metod och material

Traditionell juridisk metod har använts vid författandet av uppsatsen. Argumentation

och analys bygger i första hand på lagtext, förarbeten och praxis. I viss mån har det även

varit nödvändigt att inhämta tolkningsvägledning från doktrin. Vid tolkningen av

Europa- och EU-rättsliga föreskrifter har tolkningsvägledning inhämtats från i första

hand rättsfall och i andra hand från doktrin.

Införandet av en kommunal vetorätt har skapat ny rättslig problematik genom att

den ger kommuner en närmast oinskränkt kompetens att besluta i frågan om huruvida

tillstyrkan till en vindkraftsanläggning ska lämnas. Den kommunala vetorätten

behandlas inte i något rättsfall och det finns mycket lite skrivet i doktrin. Det har i flera

fall inte varit möjligt att via analogier få stöd från andra rättskällor. I vissa fall har

därför stöd för argumentation och slutsatser inhämtats från intresseföreningar och andra

med eget intresse i saken. Ett källkritiskt förhållningssätt har använts vid författandet,

men läsaren uppmanas likväl att ta detta i beaktande.

1.4 Disposition

Uppsatsens inledande kapitel ger en bakgrund till införandet av den kommunala

vetorätten. Det andra kapitlet behandlar de ändringar som gjordes i tillståndsprocessen i

samband med tillkomsten av den kommunala vetorätten. Kapitel tre analyserar utfallet

av den kommunala vetorätten med utgångspunkt från de förväntningar på

effektivisering som lagändringarna var avsedda att innebära. Kapitel fyra utgör en

jämförande analys av institutet kommunal vetorätt i tillståndsprocessen för vindkrafts-

anläggningar och annan miljöfarlig verksamhet med likartade förutsättningar. Kapitel

fem ägnas åt en undersökning av huruvida den kommunala vetorätten kan anses förenlig

med EKMR respektive EU-rätten. Kapitel sex behandlar på ett kortfattat sätt möjliga
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alternativ till kommunalt veto vid etablering av vindkraftsanläggningar. Avslutningsvis

ges i kapitel sju en sammanfattande och analyserande kommentar av uppsatsens

innehåll.

1.5 Avgränsningar och terminologi

Uppsatsen behandlar bakgrunden till, och konsekvenserna av, de lagändringar avseende

tillståndsprocessen för vindkraft som infördes den 1 augusti 2009. Däremot behandlas

inte de grundläggande reglerna avseende tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Resonemanget avseende otillständig myndighetsutövning och bygdepeng rör sig

eventuellt inom området för vad som kan betecknas som muta och bestickning.

Uppsatsen kommer dock inte behandla några frågor ur ett straffrättsligt perspektiv.

Med ”vindkraftsanläggningar” eller ”stora vindkraftsanläggningar” avses

vindkraftsanläggningar som omfattas av definitionen i punkterna 40.90 och 40.95 i

bilagan till FMH 1 , dvs. vindkraftsanläggningar på land där tillstånd söks hos

länsstyrelsen. Således behandlar uppsatsen inte vindkraftsverk som står enskilt, mindre

vindkraftsanläggningar eller vindkraftsanläggningar till havs.

Med ”kommunal vetorätt” och ”vetorätt”, avses, då annat inte framgår, det krav på

kommunal tillstyrkan för vindkraftsanläggningar som uppställs i MB 16 kap. 4 §.

I texten refereras löpande till ”lagändringen”, med detta avses, om inte annat

framgår uttryckligen eller av sammanhanget, de lagändringar avseende tillstånds-

processen för vindkraft som infördes den 1 augusti 2009.2

1 40.90 Verksamhet med 1. två eller fler vindkraftverk som står  tillsammans (gruppstation) och vart och ett av
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett vindkraftverk som

inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten
påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
40.95 verksamhet med 1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än
120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett eller fler vindkraftverk som vart
och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att
gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten eller
verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades.
2 SFS 2009:652. Se avsnitt 2.
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2 En förändrad tillståndsprocess för vindkraftsanläggningar

2.1 Krav på förenklingar i regelverket

Som ett led i EU:s miljöpolitik utfärdades den 23 april 2009 direktiv 2009/28/EG om

främjande av energi från förnybara energikällor 3 . Direktivet uppställer bindande

nationella mål avseende andelen energi från förnybara energikällor men innehåller

också bestämmelser angående bland annat överföring av energi mellan medlemsstater

samt gemensamma projekt mellan medlemsstater och tredjeländer. Enligt art. 27 i

direktivet ska medlemsländerna senast den 5 december 2010 ha vidtagit de åtgärder som

krävs för att uppnå de krav som direktivet uppställer. De bindande nationella målen

avseende andelen energi från förnybara energikällor framgår av direktivets bilaga 1. Det

mål som uppsatts för svensk del är att 49 procent av energin ska komma från förnybara

energikällor år 2020, vilket är det i särklass mest ambitiösa målet för någon av

medlemsstaterna. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande mål för våra grannländer

Danmark och Finland satts till 30 respektive 38 procent.

Sveriges riksdag har satt det nationella målet för andelen energi från förnybara

källor år 2020 till 50 procent.4 Målet är baserat på konkreta siffror för olika energikällor.

För den landbaserade vindkraftens del är målet att kunna producera 12 000 GWh år

2020. Siffran kan jämföras med den faktiska produktionen för 2005 som var 877 GWh

samt den prognostiserade siffran för 2013 som är 6 809 GWh.5

EU hade redan före direktiv 2009/28/EG utfärdat direktiv som syftade till att

påskynda medlemsstaternas övergång till förnybara energikällor. Ett sådant direktiv är

direktiv 2001/77/EG om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den

inre marknaden6 . Direktiv 2001/77/EG syftade bland annat till att medlemsstaterna

skulle utvärdera lagar och författningar för att minimera hinder för produktionen av el

från förnybara energikällor. Sverige har därför haft anledning att inleda arbetet med att

3 Direktivets fullständiga namn är Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om
främjande av användningen av förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven
2001/77/EG och 2003/30/EG.
4 Sveriges Nationella Handlingsplan för främjande av förnybar energi enligt Direktiv 2009/28/EG och
Kommissionens beslut av den 30.6.2009. (bilaga till regeringsbeslut 2010-06-23, I27, Dnr 2010/742/E [delvis]
2009/7789/E), s. 8.
5 Sveriges Nationella Handlingsplan för främjande av förnybar energi enligt Direktiv 2009/28/EG och
Kommissionens beslut av den 30.6.2009. (bilaga till regeringsbeslut 2010-06-23, I27, Dnr 2010/742/E [delvis]
2009/7789/E), s. 97.
6 Fullständigt namn är Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande
av el producerad från förnybara källor på den inre marknaden för el.
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effektivisera tillståndsprocessen för vindkraft långt före utfärdandet av direktiv

2009/28/EG.

Mot bakgrund av de allt striktare kraven från EU har flera nationella utredningar

tillsatts för att utreda hur dessa krav lämpligtvis bör tillgodoses.7 Den mest betydande

utredningen för vindkraftens del tillsattes av regeringen år 2007, där en särskild utredare

fick uppdraget att identifiera de ändringar i PBL och MB som behövdes för att

underlätta utbyggnaden av vindkraft på ett sätt som var förenligt med de uppsatta

målen. Ändringsförslagen skulle innebära en tidseffektivisering och bättre

överskådlighet av handläggningen samtidigt som tillståndsprövningen förblev

omsorgsfull och rättssäker.8 Utredningen, som antog namnet Miljöprocessutredningen,

överlämnade i oktober 2008 betänkandet Prövning av vindkraft.9 Utredningen har legat

till grund för propositionen Prövning av vindkraft10 som föregick de stora lagändringar

angående tillståndsprocessen för vindkraft som trädde i kraft den 1 augusti 200911.

2.2 Ändrade regler

2.2.1 Undvikande av dubbelprövning

PBL och MB har visserligen till stor del olika syften, men avseende vindkraft

föreskriver båda lagarna i många fall om prövning av samma fråga. Att låta samma

fråga utredas två gånger leder till längre handläggningstider, fler beslut som kan

överklagas och en mer kostsam tillståndsprocess.

ÄPBL 2 kap. anger en rad intressen som alltid ska beaktas vid planläggning och

lokalisering av bebyggelse. MB 2 kap. 6 § innehåller den s.k. lokaliseringsregeln och

anger vilka krav som ska ställas vid valet av plats för en viss verksamhet.

Lokaliseringsregelns syfte är att försäkra tillståndsmyndigheten om att den plats som

valts för verksamheten är den mest lämpliga med utgångspunkt från att ändamålet med

verksamheten ska kunna uppnås med minsta möjliga intrång och olägenhet för

människors hälsa och miljön. Vid en prövning enligt PBL 2 kap. är utgångspunkten

istället huruvida området är mest lämpat för just den aktuella verksamheten, eller om

markområdets beskaffenhet är sådan att området bör sparas för någon annan

verksamhet. Enligt både PBL och MB gäller att hushållningsbestämmelserna i MB 3

7 Se t.ex SOU 1999:75, SOU 2005:59 och SOU 2005:77.
8 Dir. 2007:94 och dir. 2007:184.
9 SOU 2008:86.
10 Prop. 2008/09:146.
11 SFS 2009:652.
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och 4 kap. alltid ska beaktas. Således prövades frågan om markens lämplighet för en

viss verksamhet i både MB 2 kap. 6 § och PBL 2 kap., även om prövningen delvis

skedde av olika skäl.

ÄPBL 3 kap. 1 § anger att byggnader ska ha en estetik som är anpassad till

landskapsbilden. MB har ingen regel som uttryckligen anger att byggnaders estetik ska

beaktas. Av förarbetena till MB framgår det emellertid att de allmänna hänsynsreglerna

i MB 2 kap. omfattar alla typer av åtgärder som kan få betydelse för de intressen som

MB avser att skydda.12 Landskapsbilden omfattas även av det som i MB kallas natur-

och kulturmiljö.13 MB 1 kap. 1 § fastslår att natur- och kulturmiljön är ett av de

övergripande värden som balken avser att skydda. Således förelåg en dubbelprövning

även avseende frågan om byggnaders anpassning till landskapsbilden.

En viktig och återkommande fråga i praktiken då vindkraftsanläggningar

tillståndsprövas är vilka olägenheter i form och buller- och ljusstörningar som

närliggande bebyggelse kommer att drabbas av till följd av verksamheten.14 I ÄPBL 3

kap. 2 § fanns det ett krav på att byggnader utformades och placerades på ett sätt som

inte innebar betydande olägenhet för omgivningen. Även MB 2 kap. 3 § innehåller ett

krav på att verksamheten inte ska störa närboende. Båda paragraferna är allmänt hållna,

men kravet enligt MB är striktare än det i ÄPBL då MB 2 kap. 3 § fastslår att

verksamhetsutövaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att

verksamheten medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Närmare riktlinjer

kring vad som avses med begränsningar lämnas av myndigheter i form av gränsvärden

och rekommendationer och tillämpas sedan av tillståndsmyndigheten vid bestämmandet

av villkoren för verksamhetens bedrivande.

Enligt MB 16 kap. 7 § ska vid tillståndsprövningen hänsyn även tas till sådan

verksamhet som kan antas bli behövlig för att verksamheten ska kunna utnyttjas på ett

ändamålsenligt sätt, s.k. följdverksamhet. Med följdverksamhet avses sådana

verksamheter som har ett omedelbart samband med verksamheten, exempelvis

kraftledningar och vägar. 15 Även vid detaljplaneläggning enligt ÄPBL skulle en

bedömning göras av hela projektets påverkan inom ett visst mark- eller vattenområde,

12 Prop. 1997/98:45, s. 206.
13 Prop. 2008/09:146, s. 29.
14 Prop. 2008/09:146, s. 30.
15 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 208.
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men möjligheten att beakta följdverksamheter var inte lika stor som enligt MB. 16

Ytterligare en skillnad är att tillståndet enligt MB riktar sig till en verksamhetsutövare

medan kommunen genom detaljplaneförfarandet prövar områdets lämplighet för den

typen av verksamhet. Den praktiska skillnaden bör dock inte ha varit så stor, eftersom

detaljplan inte sällan upprättades på begäran av en exploatör.17 En bedömning av den

olägenhet som verksamheten medförde gjordes alltså enligt båda lagarna, men

prövningen enligt MB är mer långtgående då där uppställs rekvisit med en striktare

utformning samt då MB ger större möjlighet att beakta de samlade konsekvenserna av

projektet.

Som framgått förelåg det en dubbelprövning av flera delar i tillståndsprocessen. En

viktig utgångspunkt vid arbetet med att förenkla tillståndsprocessen blev därför att

utforma ett regelverk utan onödig dubbelprövning.18

2.2.2 Bygglovsplikten slopas

2.2.2.1 Före lagändringen

Vindkraftverk var i ÄPBL:s mening inte en byggnad utan en s.k. annan anläggning.

Enligt ÄPBL 8 kap. 2 § krävdes bygglov för vindkraftverk med en vindturbin med

diameter större än två meter, för vindkraftverk vars placering låg närmare tomtgränsen

än verkets totala höjd och för vindkraftverk som skulle monteras på en byggnad. Mindre

vindkraftverk var undantagna från kravet på bygglov.

För att kommunen skulle meddela bygglov krävdes att anläggningen bedömts som

lämplig att uppföras på den plats som ansökan avsåg. Utanför detaljplanelagt område

skulle enligt ÄPBL 8 kap. 12 § anläggningens lämplighet bedömas utifrån

översiktsplanens riktlinjer, eventuella områdesbestämmelser samt de allmänna

bestämmelserna i ÄPBL 2 kap. och MB kap. 3 och 4. Med hänsyn till en eventuell

överprövning var det inte tillräckligt att kommunen hänvisade till att frågan om

uppförande av vindkraftverk behandlats redan i översiktsplanens riktlinjer. Kommunen

skulle utveckla sina sakskäl och motivera dem utifrån lagstiftningen med utgångspunkt i

de speciella förutsättningarna i varje enskilt fall.19 Inom detaljplanelagt område skulle

enligt ÄPBL 8 kap. 11 § anläggningens lämplighet bedömas utifrån bl.a. detaljplanens

16 Prop. 2008/09:146, s. 30.
17 Prop. 2008/09:146, s. 30.
18 Prop. 2008/09:146, s. 30.
19 Vindkraftshandboken, s. 105 f.
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bestämmelser och PBL:s bestämmelser om hänsyn till stads- och landskapsbild,

säkerhetsfrågor och störningar.

Bygglovsansökan skulle prövas av en kommunal nämnd. Utformningen av

bygglovsansökan innehöll till stor del samma information som den tillståndsansökan för

miljöfarlig verksamhet och MKB som ska lämnas in enligt MB. Ansökan skulle bl.a.

innehålla fastighetsbeteckning, koordinater för vindkraftsverkens placering, beräknad

produktionseffekt, ljudutbredningskarta och skuggningskarta. Om platsen låg utanför

detaljplanelagt område eller om projektet innebar en avvikelse från detaljplanen skulle

kommunen inhämta synpunkter från grannar, myndigheter och andra berörda.20

Ansökningar om bygglov prövades enligt ÄPBL 8 kap. 19 § av byggnadsnämnden.

Beslut i fråga om bygglov kan överklagas genom s.k. förvaltningsbesvär. Enligt 13 kap.

2 § får beslut i bygglovsfrågor överklagas till länsstyrelsen. Talerätt tillfaller den som

anses berörd av beslutet. Vid förvaltningsbesvär ska den överprövande instansen göra

en allsidig granskning av beslutet, dvs. det är inte bara beslutets laglighet som prövas

utan frågan prövas även materiellt.21

2.2.2.2 Efter lagändringen

I förarbetena till ÄPBL fördes resonemang kring varför vissa byggnader och

anläggningar skulle vara bygglovspliktiga och andra inte. Det framhölls att det var

särskilt viktigt att anläggningar som inte prövas av speciallagstiftning, såsom

idrottsanläggningar, campingplatser och småbåtshamnar, granskas av byggnads-

nämnden. Däremot bör inte byggnadsnämnderna belastas med prövningen av sådana

anläggningar som prövas enligt annan lagstiftning där kommunen har möjlighet att

påverka lokaliseringen. Exempel på sådana anläggningar är broar, flygplatser och

allmänna hamnar. 22 Bygglovsplikt för vindkraft infördes i bygglovsstadgan den 1

januari 198223, och överfördes i stort sett oförändrad till ÄPBL. De överväganden som

motiverade införandet av bygglovsplikt för vindkraftverk hade små vindkraftverk i

tätbebyggda områden som utgångspunkt. Den utbyggnad av vindkraft som sker idag

gäller främst betydligt större vindkraftverk som ligger utanför tätbebyggda områden.24

Mot bakgrund av den utveckling som skett kan det därför påstås att de skäl som bar upp

20 Vindkraftshandboken, s. 106.
21 Bohlin, Kommunalrättens grunder, s. 161 och 261 f.
22 Prop. 1985/86:1, s. 258.
23 Prop. 1980/81:99.
24 Prop. 2008/09:146, s. 36.
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kravet på bygglov för vindkraftsverk inte längre är tillräckliga för att motivera

bygglovsplikten.

Enligt ÄPBL 8 kap. 11 § får bygglov bara lämnas då åtgärden inte strider mot

detaljplan. I avsaknad av detaljplan får bygglov enligt ÄPBL 8 kap. 12 § lämnas om

åtgärden inte strider mot kraven i ÄPBL 2 kap. Tillstånd enligt MB får enligt MB 2 kap.

6 § inte lämnas om lokaliseringen av verksamheten strider mot detaljplanen eller

områdesbestämmelser för platsen. Således är en detaljplan frånstyrande både vid en

bygglovsprövning enligt ÄPBL och vid tillståndsprövning enligt MB. Fanns ingen

detaljplan blev översiktsplanen och kommunens remissyttrande ett viktigt underlag vid

lokaliseringsprövningen enligt MB.25

Som framgått av avsnitt 2.2.1 ska de allmänna intressen som ska beaktas enligt

ÄPBL 2 kap. beaktas även vid en lokaliseringsprövning enligt MB 2 kap. 6 §. Därmed

kan tillståndsmyndigheten uppställa villkor angående vindkraftverkens utseende och

placering på ett sätt som minskar påverkan på landskapsbilden. Genom MB 2 kap. 3 §

kan tillståndsmyndigheten även uppställa villkor angående motverkande av störningar

för omgivningen på ett sätt som motsvarar de krav som uppställs för bygglovs-

ansökningar enligt ÄPBL 3 kap. 2-3 §§.26

I förarbetena konstaterades att då de värden som bygglovet är avsett att skydda

tillgodoses vid en tillståndsprövning enligt MB är det av förenklingsskäl rimligt att

reglerna förändras. ÄPBL har till skillnad från MB inte något krav på att sökanden ska

upprätta en MKB. Med hänsyn till MKB-direktivets 27 krav skulle det därför vara

otillräckligt att låta en prövning enligt ÄPBL vara den enda prövningen av ett

vindkraftsprojekt med betydande miljöpåverkan. Prövningen enligt ÄPBL ger dessutom

inte allmänheten samma möjligheter till insyn i tillståndsprocessen eftersom det inte

finns något krav på samråd. 28 Mot denna bakgrund blev kravet på bygglov

bortrationaliserat för större vindkraftsanläggningar genom att det, 1 augusti 2009, i

ÄPBL 8 kap. 2 § 2 st. 2 infördes ett särskilt undantag från bygglovsplikten för

vindkraftsverk som tillståndsprövas enligt MB kap. 9 eller 11. Motsvarande

undantagsbestämmelse finns idag i PBF 6 kap. 2 § 1 st. 2.

25 Prop. 2008/09:146, s. 36.
26 Prop. 2008/09:146, s. 36 f.
27 Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och
privata projekt,  ändrat genom direktiv 97/11/EG och direktiv 2003/35/EG.
28 Prop. 2008/09:146, s. 37.
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Precis som tidigare är de minsta vindkraftverken undantagna från bygglovsplikten,

dock har gränserna förskjutits något. Enligt PBF 6 kap. 1 § 6 gäller nu att bygglov krävs

för ett vindkraftverk som är högre än 20 meter, placeras på ett avstånd från gränsen som

är mindre än kraftverkets höjd över marken, monteras fast på en byggnad, eller har en

vindturbin med en diameter på över tre meter.  Bakgrunden till ändringen är att det

visats att en ökning av vindturbinens diameter från två till tre meter kan öka

upptagningen av energi med 125 procent. Denna förändring i fråga om turbinens

diameter ansågs så liten att den inte motiverade något krav på bygglov. De olägenheter

som mindre vindkraftsverk kan skapa anses främst vara kopplade till verkens höjd,

därför infördes höjdbegränsningen.29

2.2.3 Kravet på detaljplan

2.2.3.1 Före lagändringen

Enligt ÄPBL 5 kap. 1 § 1 st. ska en prövning av markens lämplighet för bebyggelse och

reglering av bebyggelsemiljöns utformning alltid ske genom att en detaljplan upprättas

för området i fråga om det rör sig om ny sammanhållen bebyggelse eller om det rör sig

om en ny enstaka byggnad som ska förläggas inom ett område där det råder stor

efterfrågan på mark för bebyggelse eller byggnadens användning får betydande

inverkan på omgivningen. Enligt 5 kap. 1 § 2 st. ska dessutom en detaljplaneläggning

alltid ske av områden där avsikten är att uppföra sådana andra anläggningar än

byggnader som avses i ÄPBL 8 kap. 2 § och som omfattas av krav på bygglov. Som

framgår av avsnitt 2.2.2.1 krävs enligt ÄPBL 8 kap. 2 § alltid bygglov för större

vindkraftsanläggningar.

2.2.3.2 Efter lagändringen

Prövningen i MB angående omgivningspåverkan är till stor del inriktad på vilka

olägenheter verksamheten kommer att medföra för omgivningen. Därför ansågs det i

förarbetena inte nödvändigt att det gjordes ytterligare en bedömning av omgivnings-

påverkan genom att pröva detta inom ramen för detaljplanen.30

Vindkraftsparker uppförs ofta långt ifrån tätbebyggda områden. Detaljplanen fyller

i dessa fall inte någon större funktion eftersom det typiskt sett inte råder någon

konkurrens om marken. En prövning enligt lokaliseringsregeln i MB 2 kap. 6 § framstår

29 Prop. 2008/09:146, s. 38.
30 Prop. 2008/09:146, s. 33.
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därför som lämpligare och mer ändamålsenlig. Detaljplaneprocessen är dessutom

mycket tidskrävande och planen kan överklagas till flera instanser.

Emellertid kan det finnas områden där detaljplanen fyller en viktig funktion i

vindkraftsfrågor, t.ex. då uppförandet ska ske i ett område där det råder efterfrågan på

mark för bebyggelse eller då flera fastighetsägare med angränsande mark vill uppföra

vindkraftverk.31 Ett av detaljplanens huvudsyften är att reglera och fördela mark mellan

motstridiga markanvändningsintressen. Denna funktion uppfylls inte av lokaliserings-

regeln i MB 2 kap. 6 § eftersom där inte prövas för vilket ändamål området i fråga är

mest lämpat för.32 I detta hänseende föreligger alltså ingen egentlig dubbelprövning.

Mot bakgrund av detta resonemang har kravet på detaljplan för vindkrafts-

anläggningar till stor del slopats. Regeln för när detaljplan krävs för vindkraftverk

återfinns i PBL 4 kap. 3 § och lyder:

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes

lämplighet för ett vindkraftverk, om

1. vindkraftverket omfattas av krav på bygglov eller anmälan enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 eller 8 §,

2. det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, och

3. kraftverket inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov,

förhandsbesked eller anmälan.

Som framgår av avsnitt 2.2.2.2 finns inte längre något krav på bygglov för stora

vindkraftsanläggningar. Enligt PBL 9 kap. 16 § får en verksamhet inte påbörjas utan att

detta först anmäls till byggnadsnämnden, genom en s.k. bygganmälan33, om detta följer

av föreskrift som meddelats med stöd av PBL 16 kap. 8 §. Regeringen har utnyttjat

bemyndigandet i PBL 16 kap. 8 § till att utfärda regeln i PBF 6 kap. 5 § 1 st. 7 som

uppställer ett krav på att bygganmälan ska ske vid nybyggnad eller väsentlig ändring av

ett vindkraftverk. Därmed är rekvisitet i PBL 4 kap. 3 § 1 andra ledet uppfyllt. I

förarbetena till ÄPBL angavs att man vid bedömningen av om det råder stor efterfrågan

på området för bebyggande ska ta hänsyn till både planerad bebyggelse och efterfrågan

som uppkommit mer spontant. 34 Bedömningen av rekvisitet ska fortfarande ske på

31 Prop. 2008/09:146, s. 34.
32 Prop. 2008/09:146, s. 34.
33 Kravet på bygganmälan följer av PBL 9 kap. 16 § och PBF 6 kap. 5 § 1 st. 7.
34 Prop. 1985/86:1, s. 553.
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denna grund. 35 Prövningen kan inte ske i samband med ansökan om bygglov,

förhandsbesked eller anmälan. Innebörden av PBL 4 kap. 3 § är alltså för stora

vindkraftsanläggningars vidkommande att detaljplan endast krävs då anläggningen ska

uppföras i ett område där det råder stor efterfrågan på marken för bebyggande.

2.2.4 Kommunal vetorätt införs vid tillståndsärenden

Ett slopat krav på bygglov och ett delvis slopat krav på detaljplan minskar onekligen

kommunens inflytande vid lokaliseringen av vindkraftsanläggningar. Syftet med dessa

ändringar var dock att effektivisera utbyggnaden genom att avskaffa onödig

dubbelprövning, inte att minska kommunens inflytande i frågor angående användningen

av kommunens mark- och vattenområden. För att säkerställa ett fortsatt långtgående

kommunalt inflytande i vindkraftsfrågor har det därför i MB 16 kap. 4 § införts en

bestämmelse som anger att tillstånd för en vindkraftsanläggning endast får ges om den

kommun där anläggningen är avsedd att uppföras har tillstyrkt det.36 Regeln är utformad

på ett sådant sätt att kommunen inte aktivt behöver avstyrka ett projekt, frånvaron av ett

tillstyrkande är tillräckligt för att något tillstånd för verksamheten inte ska få lämnas.

Således får ett tillstånd att uppföra en vindkraftsanläggning som huvudregel aldrig

meddelas utan att kommunen uttryckligen meddelat sitt samtycke. Ansvaret för att

inleda ett samråd med kommunen ligger enligt 19 kap. 4 § hos länsstyrelsen. Kravet på

kommunens samtycke benämns populärt för den kommunala vetorätten och har väckt

starka känslor i debatten, mer om detta nedan i avsnitt 3.2.1.

Det är värt att notera att det i Miljöprocessutredningens delbetänkande inte fanns

något förslag på att kompensera inskränkningarna i kommunernas rätt att besluta om

markanvändningen. Utredningen föreslog precis som förarbetena att krav på bygglov

och detaljplan huvudsakligen skulle slopas för stora vindkraftanläggningar. Åsikterna

om de praktiska konsekvenserna gick dock isär. Utredningen menade att det

kommunala inflytandet över lokaliseringen av vindkraftanläggningar i stort sett skulle

bli oförändrat eftersom kommunens ståndpunkter även fortsättningsvis skulle bli

tillgodosedda genom översiktsplaner, kommunernas talerätt samt genom ställningen

som stark remissinstans. Den enda konsekvens av förändringarna i tillståndsprocessen

för kommunernas del som utredningen framhöll var att kommuner, främst mindre

35 Prop. 2008/09:146, s. 51.
36 Prop. 2008/09:146, s. 39 f.
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kommuner i glesbygd, skulle slippa det kostsamma detaljplaneförfarandet. 37 I

propositionen gjordes som framgått ovan en annan bedömning av konsekvenserna för

det kommunala självstyret. Det ansågs att avskaffandet av krav på bygglov och

detaljplan skulle kompenseras med en kommunal vetorätt ”[f]ör att i viss mån tillgodose

remissinstansernas synpunkter i denna del och säkerställa ett långtgående kommunalt

inflytande över användningen av mark och vatten”.38 Detta var den enda motivering

som gavs till att införa kommunal vetorätt. Förarbetenas konsekvensanalys anger att

förslaget till lagändring innebär en inskränkning i kommunens möjlighet att förfoga

över sin planläggning. Trots införandet av vetorätten ansågs det kommunala självstyret

ha blivit inskränkt. Inskränkningen får dock anses motiverad då det är ”mycket

angeläget att handläggningen av vindkraftsärenden blir enklare och effektivare” för att

de uppsatta målen avseende användningen av förnybar energi ska kunna uppnås.39

Miljöprocessutredningen bestod av många framstående miljöjurister och andra

sakkunniga och hade över nio månader på sig att genomföra utredningen. 40

Propositionen presenterades bara fem månader efter att betänkandet publicerats och då

hade dessutom en remissrunda hunnit genomföras.41 De bedömningar som gjordes av de

föreslagna lagändringarnas konsekvenser var mycket olika. Som framgår av avsnitten

tre och framåt finns det anledning att ifrågasätta om förslaget var tillräckligt juridiskt

genomarbetat.

Det finns ett undantag från kravet på kommunal tillstyrkan. Enligt MB 16 kap. 4 §

2 st. krävs ingen tillstyrkan då regeringen har tillåtit verksamheten enligt 17 kap. För att

regeringen ska kunna tillåta en vindkraftanläggning krävs enligt 17 kap. 4a § 7 och 17

kap. 6 § 3 st. 2 att det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att verksamheten

kommer till stånd. Detta är dock en möjlighet som regeringen ska använda ytterst

restriktivt.42

37 SOU 2008:86, s. 282 f.
38 Prop. 2008/09:146, s. 40.
39 Prop. 2008/09:146, s. 49.
40 Utredningen startade den 20 juni 2007 och syftade till att utreda och föreslå organisationsförändringar avseende
miljö- och fastighetsdomstolar, dir. 2007:94, men fick den 20 december 2007 genom tilläggsdirektivet dir. 2007:184
även uppdraget att utreda bl.a. behovet av författningsförändringar för att främja användandet av energi från
förnybara källor. Den del av utredningen som omfattades av tilläggsdirektivet redovisades i SOU 2008:86 den 6
oktober 2008.
41 Regeringen överlämnade prop. 2008/09:146 till riksdagen den 5 mars 2009.
42 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 221.
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2.2.5 Övergångsbestämmelser

Lagändringarna avseende tillståndsprocessen för vindkraftsanläggningar som trädde i

kraft den 1 augusti 2009 kompletterades inte med några övergångsbestämmelser

avseende den kommunala vetorätten. Frånvaron av övergångsbestämmelser har lett till

felaktiga uppfattningar om huruvida kommunen ska kunna åberopa sin vetorätt i

tillståndsärenden som påbörjats, men inte avslutats, före lagändringarnas ikraftträdande.

NJA 2012 s. 559 klargör hur oklarheterna ska hanteras samt bekräftar att sådana

oklarheter förelåg.43

Bakgrunden till NJA 2012 s. 559 var följande. HD mottog en ansökan om resning i

ett mål avseende tillstånd för vindkraft. Länsstyrelsen hade den 21 juni 2007 lämnat

tillstånd för uppförande av tre vindkraftverk. Domen överklagades till Miljödomstolen

som avslog överklagandena i dom den 1 juli 2008. Domen överklagades då till

Miljööverdomstolen som i dom den 18 januari 2010 ändrade länsstyrelsens beslut, men

endast avseende vindkraftverkens placering. Kommunen där vindkraftverken var

avsedda att uppföras hade inte tillstyrkt ansökan. Miljööverdomstolen anförde att någon

tillstyrkan från kommunen inte fanns och att sådant tillstyrkande sedan 1 augusti 2009

var en förutsättning för att tillstånd ska kunna ges, men rätten valde att bortse från detta

med motiveringen att ”äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut

som har meddelats dessförinnan”. HD menade att då övergångsbestämmelser saknas ska

ledning hämtas av allmänna förvaltningsrättsliga grundsatser. Enligt dessa ska som

huvudregel de föreskrifter tillämpas som är i kraft när prövningen sker. Det gäller även

då prövningen avser överklaganden av beslut som fattats före föreskrifternas

ikraftträdande. Enligt HD innebär den kommunala vetorätten inte någon ”ny allvarlig

begränsning” i möjligheterna att få tillstånd jämfört med de krav som gällt tidigare.

Därmed finns inte skäl att frångå huvudregeln att de gällande föreskrifterna ska

tillämpas. Således fann HD att den rättstillämpning som legat till grund för

Miljööverdomstolens dom var uppenbart lagstridig och resning beviljades därmed enligt

RB 58 kap. 1 § 1 st. 4. Eftersom HD ansåg att saken var uppenbar kunde, med stöd av

RB 58 kap. 7 § 1 st., avgörandet ändras i samband med att resningen beviljades.

Mot denna bakgrund avslogs tillståndsansökan och rättsläget angående kommunal

vetorätt i ärenden som påbörjats före den 1 augusti 2009 klargjordes; tillstånd för

43 Se även MÖD 2010:34 där en oenig domstol fann att kommunens tillstyrkan krävdes i mål som inletts före den 1
augusti 2009.
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vindkraft kan efter den 1 augusti 2009 endast ges om kommunen lämnat tillstyrkan,

oavsett när ansökan gjordes.
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3 Lagändringarnas konsekvenser för utbyggnaden av vindkraft

3.1 Förväntade konsekvenser

Syftet med regeländringarna i tillståndsprocessen för vindkraftsanläggningar var att

uppnå en överskådlig och tidsmässigt mer effektiv handläggning samtidigt som

prövningen förblir omsorgsfull och rättssäker.44 Genom de ändringar som redogjorts för

i avsnitt två skulle detta syfte uppfyllas. Konsekvensen av ändringarna förväntades

medföra ”betydande fördelar” för de företag som uppför och driver vindkraftverk i

Sverige genom att lagstiftningen blir tydligare och mer förutsebar samt då projekten

kommer att kunna genomföras på kortare tid. Genom att kravet på detaljplan och

bygglov slopas gjordes, baserat på Nuteks beräkningar45, bedömningen att företagens

samlade kostnader för ett vindkraftsprojekt skulle minska.46

Utöver de positiva konsekvenserna för de företag som uppför och driver vindkrafts-

anläggningar förväntades lagändringarna innebära positiva konsekvenser för

möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen Frisk luft och Bara naturlig försurning samt

delmålen 1 och 6 för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Ändringarna skulle

innebära besparingar i kostnader och resurser för både staten och prövnings-

myndigheterna genom att de delmoment som kan överklagas vid en tillståndsprövning

blir färre. För kommunernas del skulle ändringarna leda till en viss inskränkning i det

kommunala planmonopolet, något som delvis bör anses kompenserat genom införandet

av det kommunala vetot.47 Förarbetenas konsekvensanalys är kort, endast tre helsidor,

och med undantag för den påstådda inskränkningen i kommunernas rätt till

planläggning samt en befarad risk för att samebyar i ökad omfattning ska väcka talan

om skadestånd och verkställighetsförbud mot vindkraftsexploatörer, gjordes

bedömningen att lagändringarna endast skulle medföra positiva konsekvenser.48

3.2 Faktiska konsekvenser

3.2.1 Otillständigt handlande vid myndighetsutövning

En grundläggande rättsprincip är att kommuners befogenheter alltid ska grundas på en

rättslig reglering. Eventuella villkor som uppställs i samband med ett ärende om

44 Prop. 2008/09:146, s. 17.
45 Nuteks beräkningar redogörs mer ingående i SOU 2008:86, s. 286 ff.
46 Prop. 2008/09:146, s. 50.
47 Prop. 2008/09:146, s. 48 ff.
48 Prop. 2008/09:146, s. 48.
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kommunal tillstyrkan, oavsett om dessa uttrycks explicit eller implicit, måste således ha

stöd i den offentligrättsliga lagstiftningen.49 Att det saknas speciella lagregler för hur

kommunen ska avgöra en viss fråga, vilket är fallet i fråga om kommunal vetorätt i

vindkraftsärenden, innebär enligt Madell50 inte att kommunen har obegränsad frihet

avseende hur beslutet ska fattas. Om det allmänna använt sitt fria skön på ett, enligt

Madell:s terminologi, otillständigt sätt föreligger ett fall av vad Madell benämner

otillständigt handlande vid myndighetsutövning eller s.k. illojal maktutövning. Det

allmänna får i sitt beslutsfattande inte ta hänsyn till något ovidkommande, exempelvis

huruvida den beslutet angår har vidtagit någon åtgärd som gynnar det offentliga

subjektets ekonomiska intressen. Dock har principen om illojal maktutövning, jämfört

med norsk och dansk rätt, fått ett begränsat genomslag i svensk rätt, sannolikt med

anledning av de möjligheter till överklagande av förvaltningsbeslut som finns i svensk

rätt.51

Mot bakgrund av den grundläggande rättsprincipen om att kommuners

befogenheter ska grundas på en rättslig reglering gäller att en myndighet aldrig får ta

betalt för myndighetsutövning om inte uttryckligt lagstöd föreligger. Följaktligen är det

otillständigt för en myndighet att, i avsaknad av uttryckligt lagstöd, överhuvudtaget

kräva någon förmån i utbyte mot myndighetsutövning. Madell anger att situationen då

en kommun meddelar bifall till en bygglovsansökan först om sökanden åtar sig att bidra

till någon kommunal verksamhet utgör ett typiskt exempel på otillständigt handlande av

en myndighet.52

NJA 1980 s. 1 behandlade frågan om otillständig myndighetsutövning i samband

med bifall till bygglovsansökan. Företrädare för kommunen hade ingått exploaterings-

avtal med två fastighetsägare. För att kunna fullfölja exploateringsavtalet ansökte

fastighetsägarna om bygglov. Kommunen villkorade bygglovet med ett krav på ägarna

att i exploateringsavtalet åta sig solidariskt ansvar för fullgörandet av avtalet.

Fastighetsägarna godtog kommunens krav och åtog sig solidariskt ansvar. HD anförde

att det villkorade bygglovet var att anse som ett rättsstridigt tvång. Därmed kunde

kommunen enligt avtalslagen 29 § inte göra något solidariskt ansvar gällande mot

fastighetsägarna.53

49 SOU 2012:91, s. 200.
50 Tom Madell är f.d. professor i Europarätt vid Umeå universitet.
51 Madell, Avtal mellan kommuner och enskilda: avtalsslut och rättsverkningar, s. 44.
52 Madell, Avtal mellan kommuner och enskilda: avtalsslut och rättsverkningar, s. 44 f.
53 NJA 1980, s. 1.
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Svensk rätt verkar i viss mån ha kunnat acceptera att kommuner uppställer någon

form av ovidkommande motkrav vid vissa fall av myndighetsutövning, med hänsyn till

möjligheten att överklaga beslutet.54 Som framgår av avsnitt 3.2.2 är möjligheterna att

överklaga ett kommunalt beslut om att inte tillstyrka uppförandet av en vindkrafts-

anläggning mycket begränsade. Om kommunen väljer att inte motivera sitt beslut är det

i praktiken omöjligt att överklaga beslutet, och om kommunen väljer att inte yttra sig i

frågan, vilket är fullt möjligt och därmed sätter stopp för projektet, finns det inte ens

något beslut att överklaga. Därmed är inte det skäl55 som motiverat en viss acceptans för

otillständig myndighetsutövning överhuvudtaget för handen, eller så har det blivit

kraftigt underminerat, avseende all tillståndspliktig vindkraft. Mot bakgrund av detta

resonemang finns det goda skäl att iaktta nolltolerans mot otillständig myndighets-

utövning från kommunens sida i ärenden rörande stora vindkraftsanläggningar.

Många kommuner kräver idag en s.k. bygdepeng, dvs. att en viss del av intäkterna

från vindkraftsanläggningen ska komma bygden till godo, för att projektet ska få

kommunens tillstyrkan. 56 Frågan huruvida detta är lagstridigt har ännu inte blivit

prövad.57 Mot bakgrund av resonemanget ovan förefaller ett krav på bygdepeng falla

inom ramen för vad som bör anses vara otillständig myndighetsutövning eftersom

kravet helt saknar lagstöd. Eventuellt faller bygdepengen, för det fall den kommer en

kommunal tjänsteman som kunnat påverka kommunens beslut till godo, även inom

ramen för vad som kan anses vara en muta, men en analys av detta ligger utanför

uppsatsens avgränsningar.58

Vindkraftsfrågan har väckt heta känslor hos många kommuninvånare, och det har i

flera fall gått så långt att kommunpolitiker fått motta hot i syfte att påverka ett beslut

avseende tillstyrkan för vindkraft. 59 Även många jurister som arbetar med att bistå

54 Madell, Avtal mellan kommuner och enskilda: avtalsslut och rättsverkningar, s. 44.
55 Dvs. möjligheten att överklaga ett förvaltningsbeslut. Madell, Avtal mellan kommuner och enskilda: avtalsslut och
rättsverkningar, s. 44.
56 Svensk Vindenergi, Kommunernas användning av vetot mot vindkraft, s. 9, och Sveriges Radio P1 Kalibers
reportage om den kommunala vetorätten: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=5438090.
57 Sveriges Radio P1 Kalibers reportage om den kommunala vetorätten:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=5438090.
58 Se debattartikel om bygdepeng i Second Opinion: http://www.second-opinion.se/energi/view/2640. Advokat Pia
Pehrson från Foyen Advokatfirma och Torbjörn Lindhe, fd. chef för Institutet mot mutor, skriver om vikten av att
kommunala tjänstemän som kan påverka kommunens beslut i fråga om tillstyrkan inte ska dra nytta av en eventuell
bygdepeng för att undvika misstankar om mutbrott.
59 Sveriges Radio P1 Kaliber har sänt ett utredande reportage om den kommunala vetorätten i två delar. Den första
delen sändes 2013-02-10 och behandlar bakgrunden till det kommunala vetots införande och den rättsosäkerhet som
regeln har medfört: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=5438090. Den andra delen
sändes 2013-02-17 och fokuserar de heta känslor som vindkraften väckt hos enskilda kommunmedlemmar och de hot
som kommunpolitiker utsatts för med anledningen av detta:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/155272?programid=1316.
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vindkraftsprojektörer har reagerat starkt på regeln om kommunal vetorätt. I en artikel

publicerad i MiljöAktuellt den 20 februari 2013 skriver vd:n för branschorganisationen

Svensk Vindenergi tillsammans med elva miljörättsjurister från några av Sveriges

största advokatbyråer om den rättsosäkerhet och de negativa effekter på investerarviljan

som den kommunala vetorätten medfört.60

Mot denna bakgrund förefaller det som att de förväntande konsekvenserna

avseende en bibehållet rättssäker prövning61 inte blev verklighet.

3.2.2 Bristande möjlighet att överklaga
För att kunna uppföra en vindkraftsanläggning före lagändringen krävdes beslut i fråga

om detaljplan och bygglov från kommunen samt ett tillståndsbeslut från

prövningsmyndigheten. För samtliga dessa beslut finns tydliga regler angående

förutsättningarna för hur beslut fattas och överklagas. Något krav på bygglov finns inte

längre och i de flesta fall behöver området inte detaljplaneläggas. Tillståndsbeslut

meddelas enligt samma regler som tidigare, med den skillnaden att kommunen inte

längre endast fungerar som remissinstans. Kommunens tillstyrkan är nu en förutsättning

för att prövningsmyndigheten ska kunna lämna tillstånd för vindkraftsprojektet.

Förarbetena anger inte huruvida beslutet om tillstyrkan ska fattas av

kommunfullmäktige eller om frågan kan delegeras till en kommunal nämnd. Med

hänsyn till ordalydelsen i MB 16 kap. 4 § jämfört med 17 kap. 6 § förefaller regeln dock

tillåta kommunfullmäktige att delegera frågan till en nämnd. 62 Oavsett om beslutet

fattats av kommunfullmäktige eller en kommunal nämnd får det enligt KL 10 kap. 1 §

överklagas till förvaltningsrätten. Rätten att överklaga sådant beslut tillfaller varje

medlem av den aktuella kommunen. Enligt 1 kap. 4 § är medlem av kommun den som

är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller betalar

kommunalskatt där. Då ett kommunalt beslut överklagas till förvaltningsrätten är det

enligt 10 kap. 8 § beslutets laglighet, inte lämplighet, som ska prövas. Vid en

laglighetsprövning ska förvaltningsrätten bedöma om beslutet har tillkommit i laga

ordning, hänför sig till en angelägenhet för kommunen, om det beslutsfattande organet

handlat inom sin befogenhet och om beslutet fattats i enlighet med lagar och andra

författningar. Eftersom det inte finns några regler kring hur ett beslut om tillstyrkan ska

60 Debattartikel i MiljöAktuellt om den kommunala vetorättens inverkan på investerarviljan:
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.493216/debatt-stoppa-missbruk-av-kommunalt-veto.
61 Prop. 2008/09:146, s. 17.
62 MB 16 kap. 4 § anger att en eventuell tillstyrkan för vindkraftsanläggning ska lämnas av ”kommun”, medan MB 17
kap. 6 § anger att regeringen endast får tillåta viss verksamhet om ”kommunfullmäktige” lämnat tillstyrkan för att
tillåta verksamheten.
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fattas blir det i praktiken omöjligt att nå framgång med ett överklagande. För det fallet

att förvaltningsrätten ändock finner att kommunen vid beslutsfattandet brustit i något av

dessa avseenden ska beslutet upphävas. Rättsföljden är kassatorisk, dvs. rättsläget ska

återställas till vad som gällde före beslutet fattades.63 Det som händer då ett kommunalt

beslut om att inte tillstyrka ett vindkraftsprojekt överklagas, och överklagandet vinner

bifall, är således att kommunen får tillbaka ärendet på sitt bord och på nytt får möjlighet

att fatta beslut i frågan.

Eftersom det endast är lagligheten, inte lämpligheten, av beslutet som prövas är det

i stort sett omöjligt att nå framgång med ett överklagande. Frånvaron av regler kring hur

beslutet ska fattas omöjliggör utformandet av praxis. 64 Dessutom är sökanden av

tillstånd för vindkraft långt ifrån alltid medlem av den kommun där anläggningen ska

uppföras eftersom den mark som ska användas regelmässigt arrenderas snarare än

förvärvas. Sökanden måste i sådant fall övertala en kommunmedlem att i eget namn

lämna in ett överklagande.65

3.2.3 Bristen på övergångsbestämmelser

I förarbetena till 2009 års lagändringar gjordes bedömningen att införandet av

kommunal vetorätt inte behövde kompletteras med någon övergångsbestämmelse. Detta

ledde till missförstånd angående huruvida regeln om kommunalt veto var tillämplig i

tillståndsärenden som inletts före lagens ikraftträdande.66 Det är en mycket kostsam och

tidskrävande process för den sökande att ta fram en tillståndsansökan. Såväl det

underlag som ska tas fram som de samråd som ska hållas är mycket omfattande. Blir ett

beviljat tillstånd överklagat stiger naturligtvis kostnaderna ytterligare.

I NJA 2012 s. 559 fastslås att kommunens tillstyrkan är en förutsättning för att

tillstånd ska kunna lämnas efter den 1 augusti 2009, oavsett vilka regler som gällde då

ansökan prövades första gången. Den tillståndsansökan som föranledde HD:s prövning

hade godkänts av länsstyrelsen, miljödomstolen och Miljööverdomstolen. HD menade

dock att Miljööverdomstolen gjort en uppenbart felaktig tillämpning av lagen då de

valde att inte tillämpa regeln om krav på kommunens tillstyrkan trots att denna trätt i

kraft vid tiden för avgörandet. Ett avgörande led i HD:s bedömning av om den

kommunala vetorätten skulle beaktas vid prövningen i Miljööverdomstolen var att den

63 Bohlin, Kommunalrättens grunder, s. 287.
64 Energimyndigheten, 16 kap. 4 § - vad hände sen?, s. 15.
65 Bohlin, Kommunalrättens grunder, s 271.
66 Se avsnitt 2.2.5.
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kommunala vetorätten inte innebär ”någon ny allvarlig begränsning i möjligheterna till

att få tillstånd jämfört med det krav på bygglov som gällt tidigare”.

Detta ställningstagande från HD:s sida är anmärkningsvärt eftersom ett avslaget

bygglov knappast kan jämföras med att kommunen åberopar sitt veto. På ett generellt

plan är det anmärkningsvärt därför att det i PBL finns tydliga regler för när bygglov ska

meddelas, och för det fall en ansökan om bygglov inte skulle bifallas finns det tydliga

regler för hur beslutet kan överklagas. Däremot finns det inga regler angående när

kommunen ska lämna tillstyrkan. Lämnar kommunen en motivering till varför

tillstyrkan inte lämnas är möjligheterna att överklaga beslutet mycket begränsade då det

dels är endast beslutets laglighet som kan prövas, och dels då kretsen av taleberättigade

är begränsad till kommunmedlemmar. Väljer kommunen att inte lämna någon

motivering blir det omöjligt att nå framgång med ett överklagande och om kommunen

inte ens lämnar ett yttrande i frågan finns det överhuvudtaget inget beslut att

överklaga. 67 Bristen på regler kring när kommunen ska lämna tillstyrkan gör att

kommunens handlande blir oförutsebart. En kommun som inte vill ha vindkraftverk

uppförda på sin mark kunde före införandet av vetot ändå vara tvungen att lämna både

bygglov och upprätta detaljplan eftersom reglerna gav kommunen begränsat utrymme

att neka en sådan ansökan. Vid avslagen ansökan fanns dessutom möjligheten att genom

förvaltningsbesvär få ansökan prövad av domstol. Genom införandet av kommunalt

veto är sökanden helt beroende av att kommunen är villig att i samråd lämna tydligt

besked kring sin inställning till projektet. Vindkraft är i många kommuner en het

politisk fråga och det finns inget som säger att kommunens inställning inte helt plötsligt

förändras. Den bristande möjligheten att överklaga och de brister i förutsebarhet som

drabbar sökanden gör att kravet på kommunal tillstyrkan, i motsats till vad HD anfört,

får anses innebära en avsevärt större begränsning i möjligheten att få tillstånd än vad

kravet på bygglov innebar.

Frågan om vilka regler som ska tillämpas i mål då det inte finns några

övergångsbestämmelser och en regeländring skett mellan dess tillstånd meddelats och

sedan, efter överklagande, prövats på nytt har prövats tidigare, t.ex. i RÅ 1988 ref. 132.

Regeringsrätten konstaterar där att det av allmänna förvaltningsrättsliga grundsatser

följer att det som huvudregel, avseende både förfarandet och prövningen i sak, är de

förvaltningsrättsliga föreskrifter som är i kraft när prövningen sker som ska tillämpas.

67 Se avsnitt 3.3.
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Detta gäller även vid prövning av besvär. Undantag från dessa grundsatser kan ske

genom föreskrift i övergångsbestämmelse eller genom uttalanden i lagstiftningens

förarbeten. Undantag kan också tänkas i fall där det av omständigheterna framgår att

lagstiftaren inte avsett att de nya bestämmelserna skall tillämpas helt enligt de angivna

grundsatserna i ett övergångsskede. Vilken typ av omständigheter som regeringsrätten

menar kan utgöra undantag från huvudregeln framgår dock inte. Regeringsrätten

nämner inte att hänsyn ska tas till den part som förfördelas genom införandet av nya

regler. Med beaktande av den situation som uppstod för sökanden i NJA 2012 s. 559

förefaller det emellertid rimligt att även stora olägenheter för den enskilde ska kunna

leda till undantag från huvudregeln, en åsikt som HD dock inte verkar dela. Frånvaron

av övergångsbestämmelser och andra möjliga undantag från huvudregeln fick således

konsekvensen att sökanden i NJA 2012 s. 559 förgäves la ner resurser på en

tillståndsansökan. Säkerligen uppstod konsekvenser även för andra projektörer som, då

rättsläget blivit klarlagt, valde att inte överklaga ett negativt tillståndsbeslut alternativt

att inte fullfölja en ansökan i mål där ett tillstånd överklagats med hänsyn till risken för

att kommunen skulle välja att inte lämna någon tillstyrkan.
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4 Jämförande analys av den kommunala vetorätten i MB

4.1 Anläggningar som kräver regeringsprövning

17 kap. MB behandlar verksamheter som är föremål för regeringens tillåtlighets-

prövning. De verksamheter som ska tillåtlighetsprövas av regeringen är stora

anläggningar, t.ex. kärnkraftsanläggningar och allmänna farleder, som typiskt sett är

viktiga för samhällets utveckling och som vanligtvis medför betydande risker för

människors hälsa och miljön eller för hushållning med naturresurser eller energi.68 De

verksamheter som uppräknas i 17 kap. 1 § omfattas av en obligatorisk tillåtlighets-

prövning, medan de verksamheter som omfattas av 17 kap. 3 § ska tillåtlighetsprövas

endast om regeringen för ett visst fall förbehållit sig rätten att pröva tillåtligheten. De

verksamheter som uppräknas i 17 kap. 4a § ska tillåtlighetsprövas av regeringen om

kommunfullmäktige begär det.

4.2 Kommunalt inflytande

De verksamheter som uppräknas i 17 kap. 1 § omfattas av obligatorisk tillåtlighets-

prövning av regeringen. Enligt 17 kap. 6 § får regeringen tillåta en sådan verksamhet

endast om kommunfullmäktige har tillstyrkt det. Om det från nationell synpunkt är

synnerligen angeläget att verksamheten kommer till stånd får dock regeringen enligt 17

kap. 6 § 3 st. utan kommunfullmäktiges tillstyrkan tillåta verksamhet i fråga om lagring

av kärnämne eller kärnavfall. Detta undantag har ansetts nödvändigt med hänsyn till

risken för den orimliga situation som skulle uppstå ifall alla kommuner som kan komma

i fråga avböjt en etablering av en verksamhet som är av riksintresse. 69 Regeln om

kommunalt veto för verksamheter som kräver regeringsprövning fanns före införandet

av MB i NRL och fördes över till MB 17 kap. utan att några större ändringar gjordes.70

68 Michanek, Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 396.
69 Prop. 1985/86:3, s. 137 f. Regeringen ska utnyttja detta undantag ytterst restriktivt.
70 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 451. Den enda ändring som gjordes var att den kommunala vetorätten inte längre
omfattade trafikanläggningar.
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4.3 Jämförande analys

De verksamheter som omfattas av det kommunala vetot i samband med regeringens

tillåtlighetsprövning finns uppräknade i 17 kap. 1 §, som sedan 4 januari 2013 har

följande lydelse:

1 § Regeringen ska pröva tillåtligheten av nya verksamheter av följande slag:

1. anläggningar för kärnteknisk verksamhet som prövas av regeringen enligt

lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt anläggningar för att bryta

uranhaltigt material eller andra ämnen som kan användas för framställning av

kärnbränsle,

2. allmänna farleder, och

3. geologisk lagring av koldioxid, om verksamheten inte avser lagring för

forskningsändamål av mindre än 100 000 ton koldioxid. Lag (2012:442).

Vid införandet av MB såg tillståndsprocessen inte ut som dagens och listan över vilka

verksamheter som krävde regeringsprövning var då mycket mer omfattande än idag. Till

exempel krävdes en regeringsprövning av gruppstationer för vindkraft med tre eller

flera aggregat med en samlad uteffekt överstigande tio megawatt. Regeringsprövningen

för vindkraft motiverades av den stora omgivningspåverkan i form av buller och

inverkan på fågelliv och landskapsbilden som vindkraftsverken innebar. Gemensamt för

all verksamhet som krävde regeringsprövning var att de ansågs utgöra viktiga

samhällsintressen samtidigt som de riskerar att skada människors hälsa, medför

betydande omgivningspåverkan eller stora ingrepp i miljön och tar i anspråk värdefulla

naturresurser.71

Antalet verksamheter som kräver regeringsprövning är som framgår av 17 kap. 1 §

mycket begränsat. Denna jämförande analys kommer att ske mellan uranbrytning och

vindkraft, men resonemanget kan i stort sett tillämpas även på de andra verksamheterna

i 17 kap. 1 §. De skäl som ansetts motivera ett kommunalt veto i samband med

regeringens tillåtlighetsprövning var enligt förarbetena till NRL, vilka fick bestå då

regeln överfördes till MB72 , att vetot ska kunna framtvinga en noggrann utredning

angående alternativa lokaliseringsplatser samt att vetot är ägnat att ge kommunen ett

mycket stort inflytande i fråga om lokaliseringen av anläggningar med mycket stor

omgivningspåverkan.

71 Prop. 1985/86:45, del 2, s. 213 ff.
72 Prop. 1985/86:45, del 1, s. 451.
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Uranbrytning är en verksamhet som innebär betydande miljöpåverkan. Brytningen

sker i stora uranbrott. Vid brytning av uran frigörs radioaktiva gaser och stora mängder

radioaktivt damm släpps ut. När sedan uranet urlakas bildas radioaktivt flytande avfall

som medför risker för att landskapet får skador och att vattendrag förorenas. 73 De

miljömässiga konsekvenserna av ett uranbrott riskerar således att bli mycket stora.

Framförallt risken för föroreningar i dricksvattnet kan verka mycket avskräckande.74 Ett

uranbrott är dessutom en verksamhet som bedrivs under mycket lång tid, och även då

den aktiva verksamheten avslutats kommer platsen att medföra betydande miljörisker i

form av det slam som lämnas kvar på platsen.75 Mot denna bakgrund framstår det som

fullt förståeligt om en kommun är mycket fientlig till en etablering. Det framstår också

som motiverat att platsen för verksamheten väljs ut med största omsorg, och att

kommunen, som har bäst insikt i planerad utbyggnad och framtida planläggning, får ett

mycket starkt inflytande i lokaliseringsfrågan. Här fyller sannolikt det kommunala vetot

det avsedda syftet genom att det tvingar projektören till att genom samråd och

långsiktigt samarbete med kommunen undersöka vilken plats som är mest lämpad för

verksamheten. En lokaliseringsundersökning är kostsam och tar lång tid att genomföra

men för uranbrytning kan detta anses motiverat av att verksamheten kommer att

bedrivas under lång tid, är mycket kostnadskrävande och intäktsbringande samt då

verksamheten är extremt miljöfarlig.

Även om uranbrytning och vindkraft är verksamheter med mycket olika

förutsättningar blir konsekvenserna av de respektive reglerna om kommunalt veto

snarlika för verksamhetsutövarna. Detta är olyckligt för utbyggnaden av vindkraft

eftersom vindkraftsanläggningar inte rimligtvis kan motivera att så mycket tid och

kostnader läggs ned på förberedelsearbete. Vindkraftsanläggningar är till skillnad från

uranbrott en relativt kortsiktig verksamhet.76 Vindkraftsanläggningar är dessutom inte

tillnärmelsevis lika miljöfarliga och efter att verksamhetens avvecklats lämnas i

sammanhanget förhållandevis små spår av anläggningen.77 Genom att miljöpåverkan är

avsevärt mindre i förhållande till uranbrytning samt då verksamheten är mer kortsiktig

och lämnar små spår efter sig blir valet av plats av mindre betydelse. Den prövning av

platsen som sker enligt lokaliseringsregeln i 2 kap. 6 § bör anses tillräcklig med hänsyn

73 Information om uranbrott: http://www.greenpeace.org/sweden/se/vad-vi-jobbar-for/karnkraft/Uranbrytning.
74 Debattartikel om farhågorna kring uranbrott: http://op.se/opinion/debatt/1.5608842-vi-sager-nej-till-uranbrytning.
75 Information om uranbrott: http://www.greenpeace.org/sweden/se/vad-vi-jobbar-for/karnkraft/Uranbrytning.
76 Beräknad driftstid för ett vindkraftsverk är ca 20-25 år, Vindkraftshandboken, s. 27.
77 Vindkraftshandboken, s. 27.
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till vindkraftens preferenser, framförallt eftersom tillstånd inte får lämnas i strid med de

kommunala områdesbestämmelserna. För vindkraftens del framstår det därför, i ljuset

av den kommunala vetorättens ursprungliga syfte att delvis kompensera

inskränkningarna i det kommunala planmonopolet, som omotiverat med ett krav på

kommunal vetorätt. Mot bakgrund av det starka allmänintresset av att skapa

gynnsamma förhållanden för vindkraftsentreprenörer så att miljömålen avseende

användning av förnybar energi kan uppnås framstår vetoregeln som ännu mer

omotiverad.
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5 Kommunalt veto i ljuset av EKMR och EU-rätten

5.1 Rätten till en rättvis rättegång enligt EKMR

EMKR är sedan 1 januari 1995 inkorporerad i svensk lag. Enligt RF 2 kap. 19 § intar

EKMR en plats mellan lag och grundlag. EKMR art. 6.1 fastslår att var och en har rätt

att få sina civila rättigheter prövade i en rättvis rättegång. Art. 6.1 är tillämplig under

förutsättning att a) det föreligger en reell och seriös tvist mellan en enskild (fysisk eller

juridisk) person och en myndighet, b) att tvisten gäller en rättighet som har grund i

nationell rätt, samt c) att denna rättighet är en civil rättighet.78 Även om anspråket har

svagt stöd i nationell rätt har det ansetts röra sig om en reell och seriöst tvist. Praxis

visar att det finns en presumtion för att tvisten ska anses vara reell och seriös.79 Praxis

har dessutom visat att kravet på grund i nationell rätt även omfattar fall där

lagstiftningen ger utrymme för myndigheten att fatta beslut på relativt skönsmässiga

grunder. Europadomstolen har funnit att stöd för rättigheten, i frånvaron av uttryckligt

lagstöd för myndighetens beslutsfattande, kan hämtas ur grundläggande rättsprinciper.80

Europadomstolen har angående huruvida rättigheten är att anse som civil eller ej uttalat

att det inte är av någon större betydelse vilken typ av lag som reglerar frågan

(civilrättslig, förvaltningsrättslig, etc.) eller vilken typ av myndighet som är behörig att

pröva frågan (domstol, förvaltningsmyndighet, etc.).81 Vilka rättigheter som ska anses

vara civila fastställs genom Europadomstolens praxis och denna vidgas kontinuerligt.

En utgångspunkt vid domstolens bedömning förefaller vara huruvida utgången av

myndighetens beslut direkt berör den som åberopat rättigheten.82

Flera tvister rörande rätten att bedriva verksamhet har ansetts omfattas av art. 6.1.83

Däremot förefaller det saknas praxis avseende huruvida art. 6.1 även omfattar rätten till

prövning av sådana beslut som är en förutsättning för att rätt att bedriva verksamhet ska

kunna lämnas och i sin helhet prövas materiellt, dvs. huruvida art. 6.1 även omfattar en

rätt till materiell prövning av ett kommunalt beslut om att inte ge tillstyrkan enligt MB

16 kap. 4 §. Rimligtvis bör så vara fallet, eftersom ett överklagande av tillståndsbeslutet

är helt utan möjlighet till framgång för det fall kommunen inte lämnat tillstyrkan. Även

den situation då kommunen underlåter att fatta beslut i ärendet bör omfattas av art. 6.1

78 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 149 f.
79 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 151. Se även målet Rolf Gustafson mot Sverige.
80 Se målen Allan Jacobsson mot Sverige och Skärby mot Sverige.
81 Ringeisen mot Österrike.
82 Ds 2005:9, s. 24 ff.
83 Se t.ex. målen Allan Jacobsson mot Sverige, Pudas mot Sverige och Fredin mot Sverige.
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eftersom detta får samma effekt för den enskilde som ett negativt beslut. För det fall det

kan konstateras att resultatet av kommunens beslut, eller frånvaron därav, angående

tillstyrkan i ett vindkraftsärende omfattas av art. 6.1 har den enskilde rätt att kräva att få

kommunens beslut prövat inför en ”oavhängig och opartisk domstol” vid en ”rättvis och

offentlig förhandling”. Kraven på domstolens oavhängighet och opartiskhet är högt

ställda. Utöver detta krävs även att domstolen har rätt att göra en tillräckligt omfattande

prövning av ärendet.84 Kravet på oavhängighet och opartiskhet har inte ansetts uppfyllt i

fall då domstolen endast varit behörig att pröva om rättstillämpningen varit korrekt.85

Således är, enligt nuvarande ordning och för det fallet att Europadomstolen finner att

rätten till prövning av kommunens beslut avseende tillstyrkan, eller frånvaron därav,

omfattas av art. 6.1 är den enskildes civila rättigheter kränkta. Under dessa

omständigheter strider svensk rätt mot EKMR art. 6.1. genom att:

1) då kommunen inte har fattat beslut i ärendet finns följaktligen heller inte någon

möjlighet att överklaga till domstol,

2) den enskilde inte alltid är kommunmedlem och därmed saknar talerätt, samt

3) domstolen endast får pröva laglighet, inte lämplighet, av ett överklagat beslut.

Enligt art. 13 gäller att den, vars rättighet enligt EKMR blivit kränkt, ska ha tillgång

till ett effektivt rättsmedel framför nationell domstol. Denna rätt får emellertid anses

tillgodosedd i art. 6.1. Genom principen om lex specialis får art. 6.1 företräde, därmed

saknas anledning att utreda frågan huruvida brott begåtts även mot art. 13.86

Miljöprocessutredningen flaggade i sin utredning för att man i arbetet med nya

regler för tillståndsprocessen för vindkraft måste ta hänsyn till de begränsningar som

EKMR innebär och att intresset av en kraftig utbyggnad av vindkraft inte kan motivera

specialregler avseende hur myndighetsbeslut överklagas.87 Detta fick dock inget gehör i

förarbetena.88

5.2 Rätten till en rättvis rättegång enligt EU-rätten

De fri- och rättigheter som finns upptagna i EKMR är även en del av EU-rätten. Detta

framgår av FEU art. 6.3 där det fastslås att de rättigheter som omfattas av EKMR är att

anse som allmänna principer för EU:s medlemsstater. Utöver att anamma rättigheterna i

EKMR har EU antagit en egen rättighetsstadga, vilket följer av FEU art. 6.1.

84 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 199.
85 Se t.ex målet De Haan mot Nederländerna.
86 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 511.
87 SOU 2008:86, s. 216.
88 Prop. 2008/09:146.
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Art. 41 i rättighetsstadgan anger att var och en har ”rätt att få sina angelägenheter

behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid”. Enligt art. 41.2 innebär denna

rättighet bland annat att myndigheten är skyldig att motivera sina beslut.

Tillämpningsområdet för rättighetsstadgan begränsas enligt art. 51.1 till fall där det är

fråga om tillämpning av unionsrätt. En vindkraftsprojektörs önskan om att få till stånd

en överprövning av ett kommunalt beslut om att inte tillstyrka en vindkraftsanläggning

är emellertid inte ett EU-rättsligt grundat anspråk då det hänför sig till en

tillståndsprocess som utformats på nationell nivå. Således blir inte art. 41 tillämplig.

Art. 47 i rättighetsstadgan anger att ”var och en vars unionsrättsligt garanterade fri-

och rättigheter har kränkts har rätt till har rätt till ett effektivt rättsmedel framför en

domstol” som är oavhängig och opartisk, och rättegången ska vara rättvis och offentlig.

Enligt FEU art. 6.3 gäller de rättigheter som omfattas av EKMR som allmänna principer

för EU:s medlemsstater.89 Som framgår av avsnitt 5 är rätten till överprövning av ett

kommunalt beslut i fråga om tillstyrkan eventuellt att anse som en civil rättighet enligt

definitionen i EKMR art. 6.1. Då de rättigheter som enskilda tillförsäkras genom EKMR

även är tillförsäkrade genom EU-rätten blir art. 47 tillämplig avseende överprövning av

beslut om kommunal tillstyrkan. Den bristande möjligheten att överklaga kommunens

beslut, eller frånvaron därav, kan således innebära att svensk rätt strider mot

rättighetsstadgan art. 47 på precis samma sätt som mot EKMR art. 6.1, dvs. genom att:

1) då kommunen inte har fattat beslut i ärendet finns följaktligen heller inte någon

möjlighet att överklaga till domstol,

2) den enskilde inte alltid är kommunmedlem och därmed saknar talerätt, samt

3) domstolen endast får pröva laglighet, inte lämplighet, av ett överklagat beslut.

Kraven på domstolens prövning i art. 47 i rättighetsstadgan korresponderar enligt

ordalydelsen med kraven i art. 6.1 i EKMR. Enligt rättighetsstadgan art. 52.3 är dock

EU-domstolen oförhindrad att skapa en praxis som tillförsäkrar den enskilde ett mer

långtgående skydd än vad som följer av EKMR. Däremot får bestämmelserna i

rättighetsstadgan enligt art. 53 inte tolkas på ett sätt som innebär en inskränkning av

någon av rättigheterna i EKMR. I praktiken blir det därmed den skyddsregel som är

mest förmånlig för den enskilde som tillämpas.90

89 Bohlin, Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s. 375.
90 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 129.
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6 Alternativ till kommunal vetorätt
Vid uppförandet av en vindkraftsanläggning måste hänsyn tas till flera parter. Rätten att

bestämma över hur mark ska användas tillkommer som huvudregel huvudsakligen, i

enlighet med det kommunala planmonopolet, den kommun där vindkraftsanläggningen

är belägen. Även olägenheter för de som berörs av anläggningen, såsom närboende, ska

beaktas. Samtidigt finns det ett allmänt intresse av att vindkraftsanläggningar uppförs

eftersom de utgör ett viktigt led i strävan efter att uppnå de nationella miljömålen. Av

denna anledning måste regelverket utformas på ett sätt som medför att det blir attraktivt

för projektörer att välja att investera i vindkraft. Således bör regelverket utformas på ett

sätt som innebär att kommunen får utöva ett inflytande över markanvändningen som är

rimligt i förhållande till vindkraftsanläggningens beskaffenhet och allmänintresse samt

där erforderliga hänsyn tas till närboende och miljö, samtidigt som det fortfarande

framstår som attraktivt för privata intressen att investera i vindkraft. Hur ett regelverk

med sådan balans skall utformas har diskuterats i flera källor.91

Enligt lokaliseringsregeln i MB 2 kap. 6 § ska miljöfarlig verksamhet bedrivas på

den plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet med verksamheten ska kunna

uppnås med minsta intrång för människors hälsa och miljön. Ett tillstånd för sådan

verksamhet får inte lämnas i strid med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Lokaliseringsregeln är således ägnad att tillgodose att verksamheten medför minsta

möjliga negativa påverkan på människors hälsa samt minsta möjliga miljöpåverkan,

men tillgodoser även kommunens rätt att bestämma över användandet av mark genom

att fastställa att tillstånd inte får lämnas i strid med detaljplan eller områdes-

bestämmelser.

Som framgår av avsnitt 4 finns det ett antal verksamheter som är av sådan

beskaffenhet att det kan anses motiverat att ge kommunen vetorätt i fråga om

anläggningens lokalisering. Mot bakgrund av det starka allmänintresset i att uppnå de

nationella miljömålen, och vindkraftens viktiga roll i denna strävan, framstår det som

omotiverat att kommuner ska ha vetorätt även i fråga om vindkraftsanläggningars

lokalisering. Den osäkerhet som vetorätten innebär för projektörer är inte förenlig med

allmänintresset av vindkraftens utbyggnad. Den kommunala vetorätten ger dessutom

91 Se t.ex. Michanek, Söderberg, Medvind i uppförsbacke, s. 98 ff, Pettersson, Renewable Energy Development and

the Funtion of Law, och debattartikel i MiljöAktuellt: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.493216/debatt-stoppa-

missbruk-av-kommunalt-veto.
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kommuner ett oproportionerligt stort inflytande över markanvändningen och rubbar

därmed den balans mellan olika intressen som bör råda vid tillståndsprövningen av

vindkraftsanläggningar.

En enkel lösning hade varit om den kommunala vetorätten i MB 16 kap. 4 § helt

avskaffades och kommunen istället återfick sin roll som remissinstans i

tillståndsprocessen. Med hänsyn till allmänintresset av vindkraftens utbyggnad,

vindkraftens preferenser92 samt då kommunens intressen i rimlig omfattning får anses

tillgodosedda genom remissyttrande, lokaliseringsregeln i MB 2 kap. 6 § samt då det

enligt PBL 4 kap. 3 § krävs detaljplan för uppförandet av vindkraftsanläggningar på

mark där det råder stor efterfrågan på marken för bebyggande förefaller det rimligt att

den kommunala vetorätten avskaffas.

92 Se avsnitt 4.3.
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7 Sammanfattande slutsatser
Som framgår av de föregående avsnitten i uppsatsen kan den kommunala vetorätten i

MB 16 kap. 4 § ifrågasättas i flera olika hänseenden. Tveksamheterna kring paragrafen

startar redan före införandet. Miljöprocessutredningen lämnade i sitt utförliga

delbetänkande inget förslag på att kommun skulle erhålla någon form av kompensation

för de inskränkningar i det kommunala planmonopolet som avskaffandet av kraven på

detaljplan och bygglov innebar. I förarbetena till lagändringen avseende tillstånds-

processen för vindkraft som gjordes den 1 augusti 2009 ansåg man dock att

inskränkningen i planmonopolet krävde någon form av kompensation. Genom

införandet av en kommunal vetorätt ansågs inskränkningen bli delvis kompenserad.

Frånvaron av regler för hur kommunen ska agera vid beslutsfattandet kring om ett

vindkraftsprojekt ska få kommunens tillstyrkan eller ej gör dock att kommuner ansett

sig ha möjlighet att avvisa projekt som enligt reglerna före lagändringen, mot bakgrund

av de tydliga reglerna för detaljplan och bygglov, skulle ha genomförts. Införandet av

vetorätten innebar därmed, för kommunernas vidkommande, inte endast en viss

kompensation i förhållande till det inflytande kommunen tidigare kunnat utöva, det

innebar de facto en överkompensation. Av förarbetena att döma var detta inte en

avsiktlig konsekvens, även om det förefaller märkligt att den inte förutsågs.

Lika märkligt är det att införandet av den kommunala vetorätten inte gavs några

övergångsbestämmelser. Genom NJA 2012 s. 559 fastslog HD att den kommunala

vetorätten skulle tillämpas på alla pågående tillståndsprocesser som inte avslutats före

den 1 augusti 2009. Detta gjorde att tillståndsansökningar som utformats enligt de

gamla reglerna blev bedömda enligt de nya. En tillståndsansökan är både tids- och

kostnadskrävande. Frånvaron av övergångsbestämmelser och det korta varsel med vilket

den kommunala vetorätten infördes ledde sannolikt till att projektörer la ner resurser på

något som blev onyttigt.

Förutsebarhet är vanligtvis ett ledord vid myndighetsutövning mot enskilda.

Avsaknaden av regler kring användandet av det kommunala vetot leder till att det inte

går att på förhand veta hur en kommun ska agera. Projektören får istället genom samråd

försöka utröna kommunens inställning. I många kommuner är vindkraften en het

politisk fråga. En kommun som förmedlat en viss inställning till vindkraft kan, med

hänsyn till opinionen i kommunen, snabbt vända kappan efter vinden och ändra sig i

frågan. Konsekvensen blir att förutsebarheten angående hur kommunen ska handla i
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fråga om det kommunala vetot blir låg för den enskilde vindkraftsprojektören. I flera

fall har det dessutom förekommit att kommunen utnyttjat den ställning som vetorätten

ger till att ställa krav på en s.k. bygdepeng i utbyte mot att tillstyrka projektet. Sådant

handlande från kommunens sida går stick i stäv med den grundläggande rättsprincipen

om att kommuners handlande måste ha stöd i lag. Således är ett krav på bygdepeng för

att kommunen ska lämna tillstyrkan olämpligt ur ett förvaltningsrättsligt perspektiv.

Kommunen har sedan tidigare vetorätt angående vissa miljöfarliga verksamheter i

MB 17 kap. som är föremål för regeringens tillåtlighetsprövning. Gemensamt för dessa

verksamheter är att de uppförs mycket sällan och medför risker för betydande

miljöpåverkan. I dessa fall har det ansetts motiverat att ge kommunen vetorätt för att på

så vis ge kommunen ett mycket stort inflytande vid lokaliseringen. Mot bakgrund av att

vindkraftsanläggningar innebär förhållandevis mycket låga risker för skador på miljön

samt då miljömålen kräver att stora mängder vindkraftsverk uppförs förefaller det

omotiverat att ge kommuner ett så stort inflytande över lokaliseringen som vetorätten

faktiskt innebär. Konsekvenserna av den kommunala vetorätten avseende vindkrafts-

anläggningar står, till skillnad från de anläggningar som omfattas av regeringens

tillåtlighetsprövning, inte i proportion till förutsättningarna för verksamheten. I fråga

om vindkraft bör kommunens inflytande över användningen av mark anses tillgodosett

redan genom tillämpningen av lokaliseringsregeln i MB 2 kap. 6 § samt genom kravet

på detaljplanering av mark där det råder stor efterfrågan för bebyggande i PBL 4 kap. 3

§. Den kommunala vetorätten bör därför avskaffas och kommunen ska istället ges

möjlighet att lämna remissyttrande.

Det går inte att genom överklagande få lämpligheten prövad av ett kommunalt

beslut om att inte tillstyrka en vindkraftsanläggning. Inte heller går det att angripa

frånvaron av ett beslut i frågan, eftersom det då inte finns något beslut att överklaga.

Detta rimmar dåligt med EKMR art. 6.1 som fastslår att civila rättigheter alltid ska

kunna prövas vid en rättvis rättegång. Att få till stånd en prövning av kommunens

beslut, eller frånvaron av sådant beslut, bör rimligtvis vara en sådan civil rättighet som

avses i artikeln. Den bristfälliga möjligheten till överklagande innebär i så fall att

Sverige inte fullgör sina åtaganden enligt EKMR.

EU har förklarat att de fri- och rättigheter som omfattas av EKMR ska vara att anse

som grundläggande rättsprinciper inom unionen. Dessutom kräver art. 47 i EU:s

rättighetsstadga att det finns möjlighet att få till stånd en materiell överprövning i

domstol om brott skett mot en av EU garanterad rättighet. Genom att EU erkänt
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rättigheterna i EKMR som grundläggande rättsprinciper blir ett brott mot en civil

rättighet enligt EKMR per automatik ett brott mot en av EU garanterad rättighet.

Därmed brister Sverige eventuellt i sina åtaganden även gentemot EU.

Sammanfattningsvis anser författaren att införandet av den kommunala vetorätten

utgör ett exempel på dålig lagstiftning. Den låga förutsebarheten gör att den kommunala

vetorätten är olämplig ur ett förvaltningsrättsligt perspektiv och har sannolikt en

avskräckande effekt på investerarviljan. Dessutom har vetorätten gett kommunerna ett

oproportionerligt stort inflytande över planläggningen av vindkraft, något som lett till

att flera kommuner missbrukat sin position genom att kräva ersättning i utbyte mot

myndighetsutövning. Frånvaron av möjligheterna att överklaga kommunens beslut, i

den mån sådant överhuvudtaget fattas, är ytterst begränsade och i praktiken utan

möjlighet till framgång. Därmed brister Sverige eventuellt i sina åtaganden enligt både

EKMR och EU-rätten.
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