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När krävs tillstånd 
• Två eller flera vindkraftverk i grupp där vart och ett av 

verken överskrider 150 meter i totalhöjd 

• Sju eller flera vindkraftverk i grupp där vart och ett av 

verken överskrider 120 meter i totalhöjd 

 

• På land prövas ansökan av 

miljöprövningsdelegationen 

• Till havs prövas ansökan av Mark- och 

Miljödomstolen 

• Mindre parker kräver miljöanmälan och bygglov som 

hanteras av kommunen 



Prövningsprocessens tre steg 

 

Samråd 
Ansökan med 

miljökonsekvens-

beskrivning 

Tillståndsmyndig-

hetens prövning 

och beslut 



Samråd om vindkraft 
• Länsstyrelsen i Gävleborg ansvarar för samrådsprocessen i 

Gävleborgs län. 

• Länsstyrelsen i Dalarna ansvarar för samrådsprocessen i Dalarnas 

län. 

• Dalarna har två vindkraftshandläggare och Gävleborgs län har två 

vindkraftshandläggare. 

 



Prövning av vindkraft 

• Sedan 1 juni 2012 prövar miljöprövningsdelegationen (MPD) i 

Dalarna tillståndsansökningar för vindkraft i både Dalarnas och 

Gävleborgs län, totalt 25 kommuner.  

• MPD Dalarna består av en ordförande och två miljösakkunniga.  

• Ärendena bereds av handläggare på miljöenheten i samråd med 

miljösakkunnig och ordföranden. Beslut fattas därefter av MPD. 

 



Tillståndsprocessen 

Samråd 

 

 

 
Regler om samråd i 6 kap miljöbalken (MB). Det är 

verksamhetsutövaren som håller i samrådet. 

Samråd 



Samrådsprocess  

Kontakt med LST 

(och kommun) 
Samråd med 

myndigheter 

Samråd med 

övriga 

LST skriver 

minnesanteck

ningar 

Verksamhetsutövare skriver 

samrådsredogörelse som 

bifogas tillståndsansökan/ 

MKB 

Viktigt mer ert 

deltagande! 



Tillståndsprocessen 

Tillståndsansökan 

 

 

 
Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll anges i 3 § 6 kap 

MB och 7 § 6 kap MB. 

Ansökans innehåll anges i 22 kap 1 § MB. 

Ansökan med 

miljökonsekvens-

beskrivning 



Prövningsprocess 

Kommunal 

tillstyrkan 

enligt MB 16:4 



Tillståndsprocessen 

Prövning och beslut för vindkraft på land 

 

 

 

Beslut av MPD kan överklagas Mark- och Miljödomstolen 

Nacka tingsrätt. 

Därefter kan en dom överklagas till Mark- och 

miljööverdomstolen, Svea Hovrätt. 

Tillståndsmyndig-

hetens prövning 

och beslut 



Förutsättningar 

• Politiska mål om utbyggd vindkraft 

• Allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kapitel 

 

• Riksintressen 

• Kommunal ÖP 

• Kommunal tillstyrkan enligt miljöbalken 

 

• Motstående intressen  

• Ekonomisk säkerhet 

 

 



Aktuella frågor - vindkraft 

• Minskad mängd inkommande samråd 

• Större verk 

• Ändringstillstånd – ökad höjd 

• Kungsörn och andra fåglar 

• Buller 

• Vägledning för kommunal tillstyrkan 

• Vindbrukskollen 



Läget i Gävleborg 

* antalet är osäkert och kan ändras med tiden 

Parker Vindkraftverk 

I drift 14 113 

Tillstånd 11 259 

Under 

prövning 

17* 416* 

Samråd 2* 12* 



Läget i Dalarna 

* antalet är osäkert och kan ändras med tiden 

Parker Vindkraftverk 

I drift 18 136 

Tillstånd 9 97 

Under 

prövning 

16* 293* 

Samråd 2* 22* 



Mer info och spännande domar 

hittar ni på www.vindlov.se 

 

 

Simon Åkerman 010-225 12 29 

 

Veronica Driberg 010-225 02 79  

 

http://www.vindlov.se/

