
Snabb teknikutveckling utmanar 
tillståndsprocessen – del II.
Varför byggs det inte där tillstånd 
finns?
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Försvarsmaktens restriktioner

De nya lågflygningsområdena 
täcker cirka 70 100 km².
16 % av Sveriges landyta.

Restriktionsområdena ökas från 
30 till 45 procent av Sveriges yta.

Försvars beredningens 
betänkande Motståndskraft lyfter 
däremot klimatmålen och har en 
annan ingång i frågan

https://www.regeringen.se/4b02db/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/forsvarsberedningen/ds-2017-66-motstandskraft-inriktningen-av-totalforsvaret-och-utformningen-av-det-civila-forsvaret-2021-20252.pdf


Kommunal tillstyrkan

Rapporten Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i 
Västra Götalands län visar att nära hälften av ärendena fick 
veto, eller förväntades få veto med påföljd att ansökan drogs 
tillbaka. 

Liknande resultat uppvisas i studie där 51% av samtliga avslag 
hos MPD jan 2012 – dec 2017 är resultat av kommunal 
tillstyrkan. Tid mellan inlämnad ansökan och beslut om avslag 
är i genomsnitt 23 månader. 

Enligt dom i MMÖD 2018-05-14 gäller kravet på kommunal 
tillstyrkan även vid ändringstillstånd. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/50390da5-eaa2-498f-8fe8-2d6795d9ada1/Anv%C3%A4ndning%20av%20det%20kommunala%20vetot%20mot%20vindkraft%20i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6talands%20l%C3%A4n.pdf?a=false&guest=true
https://www.linkedin.com/pulse/kommunala-vetot-16-kap-4-mb-ligger-bakom-51-procent-av-olle-hedberg/




Effektivare miljöprövning ska 
främja grön omställning

Utredning för att undersöka om miljöprövningen fungerar på ett sätt 
som främjar investeringar som driver teknik- och metodutveckling mot 
minskad miljöpåverkan.

Utredningen ska föreslå åtgärder för att prövningen av verksamhet 
enligt MB ska främja den gröna omställningen.

Redovisas till  Miljö- och energidepartementet 2018-09-30.



Slopad anslutningskostnad

Branschorganisationer och företag som avstyrker 
förslaget – vill bara ”ha” de delar av EÖK som 
gynnar dem själva

SVEBIO Svenskt Näringsliv SKGS

Uniper Skellefteå Kraft Fortum
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