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Syfte och mål 
Syftet med projektet var att genomföra tillsyn på 51 vindkraftsverks samt identifiera hur 
tillsynsarbetet kan utvecklas.  

Bakgrund 
Vindkraftsverk som är högre än 50 meter är anmälningsplikt enligt 
Miljöprövningsförordningen (2013:251). Detsamma gäller två till flera vindkraftsverk som 
står tillsammans. Verksamhetsutövarna till vindkraftsverk med ovanstående kriterier har en 
anmälningsplikt men kan även ansöka om ett frivilligt tillstånd hos Länsstyrelsen.  

År 2019 fanns det 51 vindkraftsverk som var fördelade på 39 verksamhetsutövare i 
miljöförbundets tillsynsområde. Tillsynen för vindkraftsverken sker via en årsrapport som 
verksamhetsutövarna ska lämna in senast den 31:e mars. Årsrapporten är indelade i fem olika 
delar; Administrativa uppgifter, Verksamhetsbeskrivning, Egenkontroll, Övrigt och Bilagor. I 
Egenkontrollen uppger verksamhetsutövarna bland annat produktionen av energi, om de 
uppfyller sina krav avseende ljud och skugga samt redovisar om det under året har skett några 
driftstörningar eller om något klagomål har inkommit. 

Genomförande 
Enligt miljöförbundets verksamhetsplan ska tillsynen utföras varje år för 
vindkraftsverksamhet. Granskningen av årsrapporterna ska påbörjas efter den 31:e mars varje 
år. Granskningen av årsrapporterna för år 2019 påbörjades den 7:e april 2020. 

Resultat 
Vid granskningen hade endast 18 årsrapporter inkommit i tid. Under perioden 7:e april – 14:e 
april skickades det ut 21 påminnelser via e-post till verksamhetsutövarna. 
Verksamhetsutövarna fick 14 dagar på sig att inkomma med årsrapporterna. Efter 
påminnelserna inkom ytterligare 15 årsrapporter. Resterande sex verksamhetsutövare fick i 
början av maj ett beslut om föreläggande att senast den 31:e maj 2020 inkomma med 
årsrapporten. Den 1:e juni 2020 var det fortfarande två verksamhetsutövare som inte hade 
skickat in sina årsrapporter.  

Samtliga verksamhetsutövare uppger att de uppfyller kraven avseende ljud och skugga. 
Endast två verksamhetsutövare rapporterade att de hade haft tekniska driftstörningar under år 
2019. Det har inte rapporterats någon förekomst av döda fåglar och/eller fladdermöss. 

Ingen av verksamhetsutövaren rapporterade att de under år 2019 fått något klagomål på deras 
vindkraftsverksamhet. I december 2019 upprättades två nya vindkraftsverk i Simrishamns 
kommun som har fått flera klagomål avseende både skugga och ljud. 
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Vid granskningen har det delvis varit svårt att tyda vad som är skrivit i årsrapporterna vilket 
har gjort att årsrapportsinlämnaren har blivit kontaktad för att reda ut oklarheterna. Dessvärre 
var det även problematiskt att tyda kontaktuppgifterna i några årsrapporter. 

Under granskningen av årsrapporterna identifierades även att det hade varit bra med mer 
informationstext i årsrapporten samt möjligheten att även redovisa farligt avfall som uppstår i 
samband med servicearbeten.  

Miljöförbundet har med anledning av ovanstående problematik tagit fram en E-service i syfte 
att underlätta för verksamhetsutövarna. E-servicen går också verksamhetsutövarna tydlig 
information om vilka uppgifter som ska rapporters in. 

Verksamheter som deltagit i projektet 
Samtliga 39 vindkraftsverksamhetsutövare i Tomelilla-, Simrishamns- och Ystads kommun. 

Slutsats 
Några verksamhetsutövarna som fick påminnelse om att inkomma med uppgifter, uppgav att 
det hade varit bra om det i början av januari varje år får en påminnelse om att inkomma med 
årsrapporten. Inför årsrapportering för år 2020, kommer det att skickas ut en påminnelse i 
samband med informationen om att de kan rapportera in via en E-service. Miljöförbundets 
förhoppning är att fler verksamhetsutövare kommer lämna årsrapporterna i tid nästa år. 
Utvärdering av E-servicen kommer ske under år 2021 med tre slumpvis utvalda 
verksamhetsutövare. 

Författare:  Annette Mårtensson 
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