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KS § 148 Motion: Utred och säkra ekonomisk 
säkerhet för vindkraftverk innan startbesked ges
Dnr KS 2022/84

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ställa sig bakom upprättad svarsskrivelse till motionen, samt

att motionen är avslagen med hänvisning till svarsskrivelsen.

Reservation
Kristin Apsey (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har i Aneby har genom Kristin Apsey i motion inkommen 
31 januari 2022 yrkat:

- att startbesked inte ges till vindkraftverk innan den ekonomiska säkerheten 
är utredd och säkrad,

- att en startavgift läggs på vindkraftverk som når upp till MÖD:s dom om 
ekonomisk säkerhet,

- att den ekonomiska säkerheten bör indexregleras för vindkraftverk,
- att redan etablerade vindkraftverks ekonomiska säkerheter ses över och i 

de fall säkerheten inte anses tillräcklig bör en driftsavgift läggas som täcker 
upp till MÖD:s dom,

- att insamlade medel avsetts för nedmontering och iordningsställande av 
marken.

Ett svar på motionen har arbetats fram. Av slutsatserna i svaret konstateras att 
samhällsbyggnadsnämnden är en självständig myndighet inom kommunen och 
varken kommunstyrelsen eller andra inom kommunen får blanda sig i nämndens 
myndighetsutövning. Nämnden kan inte ställa vilka villkor som helst vid 
bygglovgivning och i startbesked. Villkor måste ha direkt stöd i plan- och 
bygglagen eller tillhörande förordningar, främst plan- och byggförordningen.

Att villkora eller inte lämna startbesked till vindkraftverk innan den ekonomiska 
säkerheten är utredd och säkrad är inte förenligt med gällande lagstiftning. När det 
kommer till tillståndspliktiga verk, som alltså inte kräver bygglov, är det 
miljöprövningsdelegationen eller överprövande instanser som hanterar den 
ekonomiska säkerheten inom ramen för tillståndet. Det finns inte möjlighet att 
förelägga om ekonomisk säkerhet för anmälningspliktiga och bygglovspliktiga 
vindkraftverk eftersom lagstöd saknas för detta. Likaså saknas lagstöd för att lägga 
en startavgift på vindkraftverk som når upp till Mark- och miljööverdomstolens 
dom om ekonomisk säkerhet. Uppförda vindkraftsparker drivs inom ramen för 
beslutade tillstånd.

Med hänvisning till svarsskrivelsen föreslås att motionen avslås.

Yrkanden
Kristin Apsey (SD) yrkar avslag till allmänna utskottet förslag till beslut.
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Beslutsunderlag 
Motion, 2022-01-31
Förslag till svar på motion, 2022-05-26 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-26
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-06-13

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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