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KF § 189 
Upphävande av kommunfullmäktiges beslut 
2019-11-25, § 324 Etablering av vindkraftverk på 
fastigheten Tribbhult 1:2 med flera 
Diarienummer: 2016/26 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande redogör i skrivelse 22 oktober 2021 att Statkraft Vind AB 
ansökte hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt 
miljöbalken för gruppstation av vindkraftverk med maximalt 26 verk på fastigheten 
Tribbhult 1:2 m.fl. i Västerviks kommun. Miljöprövningsdelegationen begärde i september 
2019 att Västerviks kommuns skulle ta beslut om att tillstyrka eller avstyrka etableringen 
enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 324 att tillstyrka den aktuella 
vindkraftsetableringen i sin helhet omfattande 26 verk. Efter att kommunen tillstyrkt 
etableringen beviljade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län i 
november samma år tillstånd till etableringen. 
 
Tillståndet överklagades av tre miljöorganisationer samt av bolaget själva och har därefter 
handlagts av Mark- och miljödomstolen. Tillståndet har således inte vunnit laga kraft. 
Sedan beslutet om tillstyrkan fattades och de sammanvägda konsekvenserna av denna 
och de övriga vindkraftsetableringar som finns tillståndsgivna blivit mer allmänt kända har 
en stark och tydlig uppfattning om etableringarna framkommit hos de närboende. Vid 
beslutstillfället 2019 fanns ytterst få synpunkter från de närboende. Processerna kring 
denna typ av projekt pågår under lång tid och det är uppenbart svårt för den enskilde 
medborgaren att påverka och förstå omfattningen av en storskalig etablering. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25 § 324 Etablering av vindkraftverk på 
fastigheten Tribbhult 1:2 med flera, vilket innebär att det därmed inte längre finns någon 
kommunal tillstyrkan för etableringen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken.  

Förslag på mötet 
Mariann Gustafsson (V), Fredrik Lindström (L), Jacob Hoffsten (SvP), Tommy Ivarsson (SD), 
Jon Sjölander (M), Maud Ärlebrant (KD), Leif Svensson (V), Dan Nilsson (S), 
Hans Ellervik (W), Dan Larsen (SD) och Anne-Mari Norman (SD) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Fredrik Lindwall (C), Akko Karlsson (MP), Conny Tyrberg (C), Kjell-Åke Larsson (C), Annette 
Torstensson (C) och Anna Bodjo (MP) föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag.  
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Maud Ärlebrant (KD) föreslår som tillägg till den befintliga texten ”Dessutom visar nya 
undersökningar att fastighetspriser i närheten av vindkraftverk vanligtvis sjunker och 
detta utan att den enskilde får någon ekonomisk kompensation.”  
 
Dan Nilsson (S), Akko Karlsson (MP) och Kjell-Åke Larsson (C) förslår avslag på Maud 
Ärlebrants (KD) tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och uppfattar att 
kommunfullmäktige bifallit förslaget.  
 
Omröstning begärs och ordföranden föreslår att den som vill bifalla kommunstyrelsens 
förslag röstar ja och den som vill avslå röstar nej.  
 
Omröstningen genomförs och med 41 jaröster, 7 nejröster och 4 som avstår (se 
omröstningslista 1) beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25 § 324 Etablering av vindkraftverk på 
fastigheten Tribbhult 1:2 med flera, vilket innebär att det därmed inte längre finns någon 
kommunal tillstyrkan för etableringen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. 

Reservationer 
Conny Tyrberg (C), Annette Torstensson (C), Kjell-Åke Larsson (C), Bo Jonsson (C), 
Fredrik Lindwall (C), Akko Karlsson (MP) och Anna Bodjo (MP) reserverar sig mot beslutet 
med motiveringen: ”Då ingen ny fakta tillkommit i ärendet. De 16 beviljade 
vindkraftverken med restriktioner och påbud kring minskad etableringsyta, avstånd till 
bymiljö, bullernivåer, fladdermus anpassning, skuggsäkring och hänsyn till kulturmiljöer, 
Tjustleden med mera ser vi att allmänintresse ( förnyelsebar energiproduktion) och 
enskildas intressen viktats på ett balanserat sätt”. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  

Beslutet skickas till 
Statkraft 
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 
Länsstyrelsen i Kalmar län 

Handlingar i ärendet 
Statkrafts skrivelse 19 november 2021 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, § 333 
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 22 oktober 2021 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 324 
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Omröstningslista 1 
Ja för att bifalla kommunstyrelsens förslag, Nej för att avslå. 
 
Resultat 
Jaröster 41 
Nejröster 7 
Avstår 4 
Frånvarande 5 
 
Jon Sjölander (M) Ja 
Bertil Gyllenram (M) Ja 
Elin Sjölander Landerdahl (M) Ja 
Jonas Törngård (M) Ja 
Marie Stenmark (M) Ja 
Erik Torbrand (M) Ja 
Mary Lundbäck (M) Ja 
Sverker Thorén (L), ordförande Ja 
Björn Holgersson (L) Ja 
Fredrik Lindström (L) Ja 
Maud Ärlebrant (KD) Ja 
Elias Besheri (KD) Ja 
Dan Nilsson (S) Ja 
Åke Jägerö (S) Ja 
Marcus Fridlund (S) Ja 
Margareta Fredriksson (S) Ja 
Ulf Jonsson (S) Ja 
Ewa Ståhl (S) Ja 
Gunnar Jansson (S) Ja 
Maud Lindqvist (S) Ja 
Krister Örnfjäder (S) Ja 
Malin Wimmerström (S) Ja 
Berit Tall (S) Ja 
Ann-Margret Knutsson (S) Ja 
Gunilla Ekström (S) Ja 
Christer Wester (S) Ja 
Katarina Lindberg (S) Ja 
Andreas Johansson (S) Ja 
Lena Segerberg (S) Ja 
Mariann Gustafsson (V) Ja 
Leif Svensson (V) Ja 
Staffan Folke (V) Ja 
Bo Karlsson (SD) Ja 
Tommy Ivarsson (SD) Ja 
Anne-Marie Norman (SD) Ja 
Lage Henning (SD) Ja 
Dan Larsen (SD) Ja 
Jenny Svensson (SvP ) Ja 
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Jacob Hoffsten (SvP ) Ja 
Hans Ellervik (W) Ja 
Jonas Jalkteg (W) Ja 
Conny Tyrberg (C) Nej 
Annette Torstensson (C) Nej 
Kjell-Åke Larsson (C) Nej 
Bo Jonsson (C) Nej 
Fredrik Lindwall (C) Nej 
Anna Bodjo (MP) Nej 
Akko Karlsson (MP) Nej 
Harald Hjalmarsson (M) Avstår 
Katarina Andersson (M) Avstår 
Jan Källmark (M) Avstår 
Pontus Larsson (S) Avstår 
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