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Förlängning av igångsättningstiden i tillstånd till
vindkraftsanläggning på fastigheterna Henriksfält 1:1
och Göteve 13:4, Falköpings kommun
Miljöprövningsdelegationens beslut
Förlängning av igångsättningstid
Miljöprövningsdelegationen beslutar att verksamheten enligt tillståndet givet den
23 april 2014 (dnr 551-34401-2011) och ändringstillstånd givet 7 juni 2018 (dnr
551-18245-2017) ska ha satts igång senast den 31 december 2023.

Tillståndet gäller i övrigt
Tillståndet från den 23 april 2014 (dnr 551-34401-2011) och ändringstillstånd givet
den 7 juni 2018 (dnr 551-18245-2017) gäller i de delar som inte ändras genom
beslutet om förlängd igångsättningstid.

Delgivning sker genom kungörelse
Miljöprövningsdelegationen beslutar, med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen
(2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen
införs inom tio dagar i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningarna
Falköpings Tidning och Skaraborgsbygden.
Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen och hos kommunkansliet i Falköpings
kommun. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Redogörelse för ärendet
Miljöprövningsdelegationen gav den 23 april 2014 (dnr 551-34401-2011) tillstånd
till vindkraftsanläggning på fastigheterna Henriksfält 1:1 och Göteve 13:2 (numera
avstyckat till Göteve 13:4) i Falköpings kommun. Tillståndet ändrades i
ändringstillstånd givet den 7 juni 2018 (551-18245-2017). Verksamheten ska ha
satts igång senast fyra år efter att beslutet i ändringstillståndet fick laga kraft, vilket
innebär den 13 juli 2022.
Eolus Vind AB (sökanden) har ansökt om förlängd igångsättningstid. Ansökan har
kungjorts i ortstidningarna Falköpings Tidning och Skaraborgsbygden samt
remitterats till Länsstyrelsen, Försvarsmakten och Miljösamverkan Östra
Skaraborg.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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Yttranden har kommit in från Försvarsmakten. Länsstyrelsen och Miljösamverkan
Östra Skaraborg har avstått från att yttra sig. Sökanden har fått tillfälle att bemöta
yttrandena.

Vad ansökan avser
Sökanden ansöker om att igångsättningstiden förlängs till den 31 december 2023.

Sökandens argument för förlängd igångsättningstid
Falbygdens Energi, som är nätägare, har i nuläget problem att resursmässigt och
organisatoriskt verkställa en anslutning i denna storlek av verken inom önskvärd
tid. Sökanden har haft en kontinuerlig kontakt med Falbygdens Energi från det att
processen med ansökan om ändringstillstånd påbörjades, och tätare kontakt efter
det att ansökan beviljades. Det står nu klart att elanslutningen inte kommer att vara
klar så att vindkraftverken kan tas i drift inom gällande igångsättningstid.
Sökanden har haft frekventa avstämningar med Falbygdens Energi i försök att
påskynda processen gällande nätanslutning till parken. De har bifogat en tidslinje
som beskriver kontakterna samt ett urval av den kommunikation mellan sökanden
och Falbygdens Energi som har förekommit sedan ansökan om ändringstillstånd
skickades in. I dessa brev styrks att sökanden har gjort sitt yttersta för att
färdigställa projektet inom tidsramen.
Sökanden har inte möjlighet att uppföra verken inom det ursprungliga tillståndets
tidsramar. Då dessa förhållanden inte kan påverkas av sökanden anser de att det
finns giltiga skäl att förlänga igångsättningstiden för verken till den 31 december
2023.

Yttranden från myndigheter och enskilda i sammanfattning
Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra avseende förlängningen av igångsättningstid.

Sökandens bemötande av yttrandena
Sökanden har tagit del av de yttranden som inkommit och har inget att anföra med
anledning av detta.

Motiveringen till Miljöprövningsdelegationens beslut
Enligt 24 kap. 2 § miljöbalken förfaller ett tillstånd om verksamheten inte har satts
igång inom den tid som anges i tillståndet. Om tillståndshavaren visar att denne har
giltigt skäl för dröjsmålet eller att synnerliga olägenheter skulle uppstå om
tillståndet förfaller, kan tillståndsmyndigheten förlänga tiden med högst tio år.
Tillståndsmyndigheten får föreskriva nya eller strängare villkor efter vad som är
skäligt. Ansökan om förlängning ska göras innan den föreskrivna tiden har gått ut.
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Miljöprövningsdelegationen kan konstatera att sökanden har ansökt om förlängning
i rätt tid.
Sökanden har som skäl för förlängd igångsättningstid framfört att de försökt
påskynda processen med Falbygdens Energis elanslutning till vindkraftparken.
Elanslutningen kommer dock inte att hinna bli klar så att vindkraftverken kan tas i
drift inom gällande igångsättningstid.
Miljöprövningsdelegationen anser att fördröjningen med elanslutningen av
vindkraftanläggningen i detta fall är omständigheter som tillståndshavaren inte kan
råda över. Giltiga skäl bedöms därmed finnas för att förlänga igångsättningstiden
till den 31 december 2023.
För tillståndet gäller alltjämt de villkor som föreskrevs i tillståndsbeslutet. Enligt
24 kap. 2 § andra stycket miljöbalken har miljöprövningsdelegationen dock
möjlighet att förena tillståndet med nya eller strängare villkor, om det behövs med
anledning av förlängningen av igångsättningstiden. Miljöprövningsdelegationen
bedömer att de villkor som föreskrivits för verksamheten i tillståndsbeslutet är
relevanta och ska ha fortsatt giltighet. Några nya villkor är inte befogade.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Västra Götalands län. I beslutet har Sabine Lagerberg, ordförande, och Marika
Lundmark, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har beretts av Susann Lundman
miljöhandläggare.

Sabine Lagerberg

Marika Lundmark

Detta beslut har godkänts digitalt. Det saknar därför namnunderskrifter.
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Så här överklagar du Miljöprövningsdelegationens beslut
Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen
vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se.
Skickar du med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
403 40 Göteborg.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och
handlingarna till mark- och miljödomstolen.
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 9 juli 2020.
Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna (till exempel
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen eller kommunens miljönämnd), ska överklagandet
dock ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 25 juni 2020.
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange
-

ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,

-

vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och
ärendets diarienummer, samt

-

hur du anser att Miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras och varför det
ska ändras.

Sändlista
Externt
 Naturvårdverket, registrator@naturvardsverket.se
 Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
 Miljösamverkan östra Skaraborg, info@miljoskaraborg.se
 Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se
 Aktförvararen i Falköpings kommun
Internt







Sabine Lagerberg
Marika Lundmark
Susann Lundman
Monica Lind
Katja Almqvist
Robert Jalvin

Page 4 of 4

