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En flerårig process
Ett tillstånd för vindkraftverk tar 
oftast flera år. Mycket ska vägas 
in såsom människan, natur, 
kultur, miljö och mark ska tas 
hänsyn till och bedömning ska 
göras. För att bygga en stor 
vindpark krävs tillstånd enligt 
miljöbalken och kommunens 
tillstyrkan.

Kommunens tillstyrkan krävs

Samråd

Ansökan

Prövning

Kungörelse

Ev. överklagan

Samrådsprocessen
Den som vill bygga ett vindkraftverk kallas verksamhetsutövare. Denne börja med att göra efterforskningar. Innan en ansökan görs krävs 
mycket information om området och dess förutsättningar. Den processen kallas samrådsprocess. Verksamhetsutövaren ansvarar för att 
genomföra samrådsprocessen.

Idé Underlag

Ansökan med 
MKB lämnas in

Prövningsprocessen
När ansökan har kommit in till Länsstyrelsen går den att följa via diariet. Länsstyrelsens handläggare håller i prövningen. Detta med stöd av 
Miljöprövningsdelegationen som sedan fattar beslutet.

Samråd med 
länsstyrelse 
och kommun

Samråd med 
övriga

Samrådsredog
örelse

MKB och 
ansökan tas 

fram

Eventuell 
komplettering Kungörelse Yttrande Eventuella 

justeringar Beslut Eventuell 
överklagan

Källa: Länsstyrelsen i Dalarna, Tillstånd för vindkraft – så här går det till.
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Samrådsprocessen

Idé Underlag

Ansökan med MKB 
lämnas in

Prövningsprocessen

Samråd med 
länsstyrelse och 

kommun
Samråd med övriga Samråds-redogörelse MKB och ansökan tas 

fram

Eventuell 
komplettering Kungörelse Yttrande Eventuella 

justeringar Beslut Eventuell 
överklagan

Verksamhetsutövaren 
gör efterforskningar. 
Kontaktar bl.a. 
markägare för att få 
veta mer om området.

Verksamhetsutövaren 
samlar information om 
området i ett underlag, 
för att kunna avgöra om 
förutsättningar att gå 
vidare i processen finns.

Verksamhetsutövaren 
har ett möte med 
Länsstyrelse och 
kommun där underlaget 
och den fortsatta 
processen diskuteras

Informationsmöte för särskilt 
berörda och allmänheten. Här finns 
möjlighet att ställa frågor och 
komma med synpunkter. Mötet 
annonseras om, i till exempel 
lokaltidningar och ortsblad.

Ett dokument sammanställs 
där verksamhetsutövaren 
beskriver vilken information 
som förmedlats och vilka 
synpunkter som 
framkommit.. 

Utifrån framtaget underlag 
skriver verksamhetsutövaren 
en ansökan om tillstånd och en 
Miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). Detta tar ofta 6–12 
månader.

Ärendet ses över av 
Länsstyrelsens och 
kommunens sakkunniga 
som begär 
kompletteringar vid 
behov.

Ärendet kungörs och 
remitteras. Hos den 
aktförvarare som anges 
kan medborgare se hur 
synpunkter från 
samrådet har tagits 
hänsyn till. Kungörelsen 
publiceras på webb och i 
tidningar.

Alla har möjlighet att 
lämna synpunkter om 
planerade vindparker. 
Synpunkter lämnas till 
Länsstyrelsen via brev 
eller e-post.

När yttrandetiden gått ut 
får verksamhetsutövaren 
bemöta de yttranden 
som kommit och göra 
eventuella justeringar..

Beslut fattas. De som 
yttrat sig i prövningen får 
beslutet skickat till sig. 
Beslutet kungörs också 
på webb och i tidningar 
och finns hos angiven 
aktförvarare.

För att överklaga 
beslutet måste du visa 
skäl för det, samt visa på 
vilket sätt du är berörd. 
Överklagandetiden är 
fem veckor från 
beslutsdatum. 
Överklagan prövas av 
Mark- och 
miljödomstolen.

Källa: Länsstyrelsen i Dalarna, Tillstånd för vindkraft – så här går det till.


