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Bilaga 2 
Sammanfattning lagstiftning  
VAD GÄLLER vid lov/prövning av vindkraftsanläggningar 
 
Lagstiftning Vindkraft Vad gäller Handläggande myndighet 
Plan och Bygglagen 
Bygglov Om vindkraftsverket : 

-  är högre än 20 m 
-  står närmare fastighetsgräns än höjden på verket. 
- monteras fast på byggnad 
-  har en vindturbin som är > 3 m. 

Bygglov krävs Strömstads kommun, byggavdelningen 

Detaljplan -  Om vindkraftverken får betydande inverkan på omgivningen, 
-  utgör ny sammanhållen bebyggelse  
-  eller ska förläggas i områden där det finns stor efterfrågan på mark. 

Krav att upprätta detaljplan Strömstads kommun, planavdelningen 

Områdesbestämmelser Används inte för vindkraft   

Miljöbalken 

Tillstånd  - 9 kap - Två vindkraftsverk där varje verk inkl rotorblad är högre än 150 m 
- Anläggningar med 7 eller fler verk där varje verk inkl rotorblad är högre än 120 m 

Tillstånd  Länsstyrelsen, miljöskyddsenheten. 
 

 Om kommunen bedömer att verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan Tillstånd Länsstyrelsen, miljöskyddsenheten 

Anmälan – 9 kap - Enstaka vindkraftsverk inkl rotorblad som är högre än 50 meter 
- två eller fler verk som kommer stå tillsammans eller ett verk som kommer att stå 
tillsammans med ett befintligt verk. 

Anmälan Kommunal nämnd, miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen 

Skydd för obruten kust - 4 kap 3§  Tillståndpliktiga vindkraftsanläggningar  Förbud inom riksintresseområdet 
den obrutna kusten  

 

Miljökonsekvensbeskrivningar  
6 kap – 11§  

- Tillståndpliktiga vindkraftsanläggningar 
- Vindkraftsanläggningar som tillåtlighetsprövas enligt MB 17 kap 
- Anmälningspliktiga vindkraftsanläggningar (MB förordning 25, 25a§§) 

Krav att upprätta en projekt MKB  Länsstyrelsen, miljöskyddsenheten 
Regeringen 
Strömstads kommun, miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen 

Skydd av områden  - 7 kap  
Natura 2000  - 27-29 §§ 

Alla slags vindkraftsverk som på ett betydande sätt kan påverka miljön i 
naturområdet, gäller även om det placeras utanför Natura 2000 området. 

Tillstånd Länsstyrelsen, naturvårdsenheten 

Biotopskyddsområden  - 11 § Alla slags vindkraftverk som kan skada naturmiljön Dispens från förbud. Dispens ges 
inte på skogsmark. 

Länsstyrelsen, naturvårdsenheten 

Strandskydd – 13 §  Alla slags vindkraftsverk som inte tillståndsprövas (i dessa fall bedöms 
strandskyddsfrågan inom ramen för prövningen) 

Dispens, särskilda skäl krävs  Strömstads kommun, byggavdelningen 

Vattenskyddsområde  - 21-22 §§  Speciella föreskrifter finns för varje objekt Dispens , särskilda skäl krävs Länsstyrelsen 
vattenvårdsenheten/Kommunen 

Naturreservat – 4-8 §§ Speciella föreskrifter finns för varje objekt  Dispens, särskilda skäl krävs Länsstyrelsen, naturvårdsenheterna 

Kulturreservat – 9§ Speciella föreskrifter finns för varje objekt Dispens, särskilda skäl krävs Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten 

Vattenverksamhet - 11 kap  9 och 11 §§- Lednings- och vägdragning över vattendrag  Tillstånd 
Anmälan  - för mindre 
verksamheter 

Miljödomstol 
Länsstyrelsen, vattenvårdsenheten 
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Täkter jordbruk och annan 
verksamhet  - 12 kap  

6 § - Vindkraftsverk som inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt enligt andra 
regler i MB och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön 

Samråd Länsstyrelsen, miljöskyddsenheten 

Prövning  - 16 kap, 4 § Tillstånd till en vindkraftsanläggning får endast ges om den kommun där 
anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Kravet gäller inte om regeringen har 
tillåtit verksamheten enl 17 kapitlet MB. 

 Strömstads kommun 

Tillåtlighetsprövning - 17 kap  Regeringen får i vissa fall förbehålla sig rätten att pröva tåligheten av en anläggning 
under vissa förutsättningar. Kommunen kan också begära att regeringen prövar 
vindkraftsanläggningar som är tillståndspliktiga. 

 Regeringen 

Artskyddsförordningen  - 4§ Vid etablering av vindkraft gäller i fråga om vilda fåglar bl a förbjud att avsiktligt 
störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings-, och 
flyttningsperioder samt skada eller förstöra deras fortplantningsområden eller 
viloplatser . 

Dispens från förbud, särskilda skäl 
krävs 

Länsstyrelsen. naturvårdsenheten 

Kulturminneslagen  Vid ingrepp i fast fornlämning, fornlämningsområde, byggnadsminne mm Tillstånd  Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten 

EL-lagen För att ansluta vindkraftsverk och bygga elektriska starkströmsledningar krävs 
tillstånd. Om vindkraftsetableringen har miljötillstånd krävs inget tillstånd enligt 
Ellagen om miljökonsekvensbeskrivningen redogör för de direkta och indirekta 
effekter som linjen kan medför på människors hälsa och miljön. 

Tillstånd Nätägaren, I Strömstad Fortum och 
Vattenfall 

Ledningsrättslagen Anslutande starkströmsledning till alla vindkraftsverk som skall anslutas till elnätet 
och där rätten till ledning inte lösts genom avtal. 

 Lantmäteriet 

Väglagen Nya anslutningar till allmän väg Tillstånd  Vägverket, vägförening, kommun 

Luftfartsstyrelsens regler 
för civil luftfart. 

Alla vindkraftsverk Hinderprövning mot 
- Intrång i luftrummet vid flygplats 
- Intrång i övrigt  
- Anmälan om hinder högre än 40 
meter 
- Prövning av skyddsavstånd för 
luftradiosystem 

Luftfartstyrelsen 

 


