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Bolaget Gothia Vind AB har ansökt om tillstånd att uppföra och driva 
10 vindkraftverk på fastigheten Lervik 1: 1 väster om Hjorted i Västerviks 
kommun. Ansökan var på remiss hos Västerviks kommun på hösten 
2012 för bedömning om de inlämnande handlingarna var kompletta för 
beslut. Miljö- och byggnadskontoret bedömde vid det tillfället att 
handlingarna var beslutsmässiga med undantag för en utredning av 
förekomst av fladdermusen Barbastell. 

Bolaget har senare förelagts av länsstyrelsen att komplettera ansökan i 
ett antal punkter. Dessa kompletteringar lämnades in till länsstyrelsen i 
december 2013 och i juni 2014 skickades ärendet på nytt på remiss till 
kommunen för yttrande angående ansökan. 

Yttrande 
Miljö- och byggnadskontoret har i tjänsteskrivelse den 17 juli 2014 
lämnat beslutsunderlag. Ordförandeberedningen har i berednings
förslag den 13 augusti 2014 lämnat förslag till beslut. 

Yrkande 
Ordföranden yrkar att beslutanderätten att lämna yttrande i ärendet 
delegeras till förvaltningschefen för att invänta komplettering från 
bolaget Gothia Vind AB och därmed få ett komplett beslutsunderlag inför 
yttrande till länsstyrelsen. 

Ordföranden finner att nämnden har bifallit yrkandet. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att beslutanderätten att lämna 
yttrande i ärendet delegeras till förvaltningschefen för att invänta 
komplettering från bolaget Gothia Vind AB och därmed få ett komplett 
beslutsunderlag inför yttrande till länsstyrelsen. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet 
Handling Ankomst-/ upprättandedatum 
Beredningsförslag 2014-08-13 
Tjänsteskrivelse 2014-07-17 
Remiss (Begäran om yttrande 
i tillståndsärende) 2014-06-23 
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0490-25 48 16 (fax) 
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Lervik 1:1 – ansökan om tillstånd för uppförande  
och drift av 10 vindkraftverk – remissyttrande till 
Länsstyrelsen i Kalmar län, ärende 551-5604-12 
Dnr 2011-000834  
 
Sammanfattning av ärendet 
Bolaget Gothia Vind AB har ansökt om tillstånd att uppföra och driva  
10 vindkraftverk på fastigheten Lervik 1:1 väster om Hjorted i Västerviks 
kommun.  Ansökan var på remiss hos Västerviks kommun på hösten 
2012 för bedömning om de inlämnande handlingarna var kompletta för 
beslut. Miljö- och byggnadskontoret bedömde vid det tillfället att 
handlingarna var beslutsmässiga med undantag för en utredning av 
förekomst av fladdermusen Barbastell.  
 
Bolaget har senare förelagts av länsstyrelsen att komplettera ansökan i 
ett antal punkter. Dessa kompletteringar lämnades in till länsstyrelsen i 
december 2013 och i juni 2014 skickades ärendet på nytt på remiss till 
kommunen för yttrande angående ansökan.  
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att yttra sig enligt nedan:  
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
Barbastell 
Miljö- och byggnadsnämnden kan konstatera utifrån inlämnad 
komplettering att inga av de fördjupade undersökningar som kommunen 
efterfrågade gällande arten Barbastell har utförts. Istället har konsulten 
valt att föra ett resonemang kring varför man inte utfört dessa 
undersökningar.  
 
I korthet går resonemanget ut på att man endast gjort ett litet antal 
observationer av Barbastell under inventeringen, man bedömer också 
att dessa observationer är en ensam individ som vid ett tillfälle flög förbi 
en inventeringspunkt. Vidare konstaterar man att artens ekologi till stora 
delar är okänd men att den har ett kringflackande födosöksmönster som 
följer tillfällig födotillgång men utmärks av oftare än andra arter befinna 
sig i produktionsskog. Konsultens bedömning är att det inte finns 
anledning att misstänka någon koloni i området.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden delar inte konsultens bedömning. 
Barbastell är en mycket ovanlig och starkt utrotningshotad art, den är 
bland annat rödlistad som Starkt hotad (EN) på den svenska rödlistan 
och upptagen i bilaga till både artskyddsförordningen och EUs art- och 
habitatdirektiv. Det är knappast oväntat att en observation av arten 
utgör en mindre del av det totala antalet observationer i en inventering, 
det är snarare anmärkningsvärt att den överhuvudtaget påträffas. Det 
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bör noteras att flera av våra fladdermusarter är mycket vanliga och alltid 
påträffas i stora numerärer i fladdermusinventeringar.  
 
Med tanke på hur mycket som är okänt rörande Barbastellens beteende 
kan det inte uteslutas att det förekommer en föryngrande population 
inom projektområdet. Enligt Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
kan handlingarna inte anses kompletta och beslutsgrundande förrän 
dessa frågetecken rätats ut.  
 
Artportalen 
På flera ställen i de inlämnade handlingarna hänvisas till data hämtade 
från artportalen.se. Miljö- och byggnadsnämnden är mycket positiva till 
användandet av artportalen och miljö- och byggnadskontoret nyttjar det 
verktyget närmast daglig i sin egen verksamhet. Dock måste verktyget 
hanteras med viss försiktighet. Eftersom alla data är frivilligt 
inrapporterade av privatpersoner, företag, föreningar och myndigheter 
kan en registrerad observation användas för att ge en grov bild av vilka 
arter som kan antas förekomma i ett område.  
 
Däremot kan frånvaro av registrerade observationer aldrig användas 
som argument för att en art inte skulle förekomma. Att det inte finns 
några rapporterade fynd i ett område kan helt enkelt bero på att ingen 
med kännedom om artportalen rört sig i området under lämplig del av 
året. Det är också så att vissa uppgifter medvetet inte rapporteras, hit 
hör exempelvis kända häckningsplatser för hotade fågelarter.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden finner det också anmärkningsvärt att trots 
att bolaget och bolagets konsulter uppenbarligen använder artportalen 
som verktyg inte själva har rapporterat in sina fynd inom projektet i 
systemet. Detta är synnerligen olyckligt eftersom framförallt datan om 
fladdermössen är mycket viktig för att man i framtiden ska kunna göra 
rimliga bedömningar om deras populationsstorlekar och vilka 
skyddsnivåer som är rimliga. Detta torde ligga i vindkraftsindustrins 
intresse eftersom det ofta är diskussioner kring fladdermössen i 
projekten.  
 
 
Handlingar som ligger till grund för beslutet 
Handling   Ankomst-/ upprättandedatum 
 
Tjänsteskrivelse    2014-07-17 
Remiss (Begäran om yttrande i tillståndsärende)  2014-06-23 
   
 
Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
 
Kommunstyrelsens förvaltning  

 








