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Kf § 74 
 
Tillstånd till vindkraftpark på fastigheten Lervik 1.1 m.fl. 
– yttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län 
Dnr 2014/376-379 
 
Bolaget Gothia Vind ansökte om och fick uppföra 9 vindkraftverk i 
Lerviksområdet utanför Totebo 2015. Tillståndet överklagades till mark- 
och miljödomstolen som upphävde beslutet eftersom man bedömde att 
underlaget kring fågelbeståndet i området var för dåligt. Projektet har 
tagits över av bolaget EuroWind. EuroWind har kompletterat ansökan 
med bl.a. ytterligare en fågelinventering.  
 
Länsstyrelsen skickade 18 januari 2018 ansökan på remiss till 
Västerviks kommun och miljö- och byggnadsnämnden i Västervik för 
yttrande senast 5 april 2018.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde 
2018-02-21, § 20 och beslutade bl.a. att ställa sig positiva till att tillstånd 
beviljas, huvudsakligen, i enlighet med ansökan.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 2 mars 2018 en 
redogörelse för ärendet och föreslår att Västerviks kommun tillstyrker 
vindkraftsetableringen i sin helhet, då den bedöms utgöra en tillräckligt 
lämplig markanvändning och tar hänsyn till den vägledning som ges av 
vindbruksplanen.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 
att tillstyrka den aktuella vindkraftsetableringen i sin helhet med 
maximalt 9 vindkraftsverk, på fastigheten Lervik 1:1 med flera, då den 
bedöms utgöra en tillräckligt lämplig markanvändning och tar hänsyn till 
den vägledning som ges av vindbruksplanen, tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. 
 
Kf § 74 
 
Yrkanden 
Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag på ansökan om tillstånd till 
vindkraftsetablering med hänvisning till Artskyddsförordningen § 4, 
punkt 4.  
 
Bo Karlsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp 
avslag på ansökan om tillstånd till vindkraftsetablering.  
 
Conny Tyrberg (C) med instämmande av Ulf Jonsson (S), Akko 
Karlsson (MP), Marie Stenmark (M), Sverker Thorén (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Kf § 74 forts. 
 
Leif Svensson (V) och Tommy Ivarsson (SD) deltar förutom 
ovannämnda i debatten. 
 
Proposition 
Ordföranden finner att det finns flera förslag till beslut; kommun-
styrelsens förslag och två yrkanden om avslag. 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
att tillstyrka den aktuella vindkraftsetableringen i sin helhet med 
maximalt 9 vindkraftsverk, på fastigheten Lervik 1:1 med flera, då den 
bedöms utgöra en tillräckligt lämplig markanvändning och tar hänsyn till 
den vägledning som ges av vindbruksplanen, tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. 
 
Reservationer 
Mariann Gustafsson (V) och Leif Svensson (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Mariann Gustafssons avslagsyrkande. 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig genom Bo Karlsson (SD), Tommy 
Ivarsson (SD) och Per-Olof Henningsson (SD) mot kommunfullmäktiges 
beslut att tillstyrka den aktuella vindkraftetableringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handlingar i ärendet: 
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-12, § 100 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2 mars 2018, inkl. EuroWinds komplettering 
av Miljötillståndsansökan och Fågelinventering vid Lervik.  
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-02-21, § 20 
Länsstyrelsens remiss 18 januari 2018 
 
Expedieras till: 
Länsstyrelsen Kalmar län  
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunstyrelsens förvaltning  
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