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Befintliga tillstånd där tiden går ut

Anläggningar som fortfarande är 

tillståndspliktiga

• Avveckling enligt tillståndet

• Söka nytt tillstånd

Anläggningar som inte längre omfattas av 

tillståndsplikt

• Avveckling enligt tillståndet

• Söka nytt tillstånd enligt 9 kap 6 b §miljöbalken 

(frivilligt tillstånd)

• Anmäla till kommunen och ansöka om 

upphävande av tillstånd till tillståndsmyndigheten

Fotograf: Björn Olsson



När krävs tillstånd - förenkling

B-verksamhet B-verksamhet C-verksamhet

Tillståndsplikt Tillståndsplikt Anmälningsplikt

≥ 150 meter (inkl. rotorblad) ≥ 120 meter (inkl. rotorblad) ≥ 50 meter (inkl. rotorblad) eller 

≥ 2 verk ≥ 7 verk ≥ 2 verk

(1 verk tillsammans med annat)

BMP per automatik BMP per automatik

21 kap. 13-15 §§ Miljöprövningsförordningen (2013:251) 

BMP- Betydande miljöpåverkan



Att söka tillstånd

• Samrådsunderlag

• Undersökningssamråd (frivilliga 

tillstånd) -> samrådsredogörelse -> 

beslut om betydande miljöpåverkan 

(BMP) – innehåll i liten 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

• Avgränsningssamråd (alltid när 

vindkraftverken kräver tillstånd) –

innehåll i MKBn

• Ta fram ansökan och MKBn

Fotograf: Alex Regner



Vad ska ingå i 
miljökonsekvensbeskrivningen?

Vad som ska ingå i MKBn beror på de specifika 
platsförutsättningarna. 

Utredningar som kan bli aktuella är:

• Visuell påverkan (landskapsbildsanalys)

• Utredningar avseende buller (även lågfrekvent), 
skuggning, reflektion, hinderbelysning, iskastning. 
Även kumulativ påverkan.

• Påverkan på riksintressen, skyddade områden

• Skyddade arter (fågel- och fladdermusinventering)

• Transporter (främst vid anläggning och avveckling)

• Krävs andra tillstånd (ex. Natura 2000, kulturmiljö) 
och dispenser (ex. biotopskydd, strandskydd, 
kulturmiljö)

Fotograf: Björn Olsson

Det är viktigt att tänka på att alla faser (anläggning, drift och 
avveckling) ska ingå i ansökan och att påverkan beskrivs i MKBn. 



Tillståndsprocessen 

BeslutRemissyttrandeKomplettering 
av ansökan

Ansökan och 
MKB inkommer

KommuniceringKungörelse av 
ansökan

Undersöknings- och 
avgränsningssamråd

Länsstyrelsen har som mål att beslut ska tas 
inom 180 dagar från att ansökan är komplett

3 – 24 månader

3 – 12 månader



Förutsättningar

Kommunal tillstyrkan

Enligt 16 kap 4 § miljöbalken framgår att tillstånd till en anläggning för 

vindkraft endast får ges om den kommun där anläggningen avses att 

uppföras har tillstyrkt det.  

Försvarsmakten och luftfart

Finns planer på att driva vindkraftverk vidare eller planer för nya 

vindkraftverk bör försvarsmakten och flygplatser kommuniceras tidigt för att 

få veta vilka spelregler som gäller.



Går det lättare med tillståndsprövning för 
befintliga verk?

• För verksamhet som ansöker om frivilligt 

tillstånd (C-verksamhet) kan det antingen 

krävas en fullständig

miljökonsekvensbeskrivning eller om 

verksamheten inte kan antas utgöra BMP 

en liten MKB (6 kap 47 § miljöbalken -

redovisning av väsentliga miljöeffekter).

• Vid befintliga verk kan bolaget ta hänsyn 

till buller utifrån de faktiska 

vindkraftverken, se vad det finns för 

klagomål, utförda kadaverräkning m.m.

Fotograf: Björn Olsson



Direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av 
energi från förnybara energikällor
Direktiv om förnyelsebar energi

• Direktivet inrättar ett gemensamt system för att främja energi från 

förnybara energikällor inom olika sektorer. Det strävar i synnerhet efter 

följande:

o Att fastställa ett bindande EU-mål för andelen förnybar energi i energimixen 

2030.

o Att reglera egenanvändningen för första gången.

o Att fastställa gemensamma regler för användningen av förnybar energi i el, 

värme och kyla, liksom inom transport i EU.

o 2 år för tillståndsansökningar.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32018L2001
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