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KF § 324

Etablering av vindkraftverk på fastigheten
Tribbhult 1:2 med flera – yttrande till
Länsstyrelsen Kalmar län
Diarienummer: 2016/26-379

Bakgrund
Statkraft Vind AB har ansökt 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 har den
24 september 2019 begärt att Västerviks kommuns ska ta beslut om att tillstyrka eller
avstyrka enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. För att få tillstånd att uppföra vindkraft krävs det
enligt 16 kap. 4 § miljöbalken att den kommun där verken ska uppföras tillstyrker
etableringen. Detta kallas ofta för ”det kommunala vetot”.
Kommunen ska genom den kommunala tillstyrkan vid tillståndsprövning för vindkraft
besluta om tillstyrkan eller avstyrkan till den aktuella vindkraftsetableringen anses utgöra
en lämplig markanvändning sett ut ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Kommunens
ställningstagande bör vara grundat i den mark- och vattenanvändning som beslutas i en
översiktsplan gällande vindkraft.
Ställningstagandet skulle ha varit Miljöprövningsdelegationen tillhanda 29 oktober 2019 men
kommunen har begärt och fått beviljat förlängd svarstid till och med den 4 december 2019.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut 2019-10-16, § 273 lämnat följande
ställningstagande till kommunfullmäktige i Västerviks kommun:
Det är nämndens uppfattning att det beslut om kommunal tillstyrkan som togs 2016 var
väl genomarbetat, tydligt och välgrundat. Nämnden ser ingen anledning till några större
revideringar i de ställningstaganden som kommunen då gjorde utan förespråkar att
endast mindre justeringar görs vid en ny tillstyrkan, alternativt att det beslut som togs
2016 får fortsätta att gälla som kommunens ställningstagande i fråga.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 21 oktober 2019 en redogörelse över
ärendet samt lämnar ett förslag till ställningstagande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka den aktuella vindkraftsetableringen i sin helhet med verk om 26 stycken, då
förslaget bedöms utgöra en lämplig markanvändning för vindkraftsetablering utifrån den
vägledning som ges i översiktsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen.
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Yrkanden
Mariann Gustafsson (V) yrkar med instämmande av Leif Svensson (V) avslag då förslaget
bedöms utgöra en olämplig markanvändning.
Bo Karlsson (SD) yrkar för Sverigedemokratiska fullmäktigegruppen och med
instämmande av Dan Larsen (SD) avslag på etablering av vindkraftpark.
Akko Karlsson (MP) yrkar med instämmande av Dan Nilsson (S), Jon Sjölander (M), Conny
Tyrberg (C) och Tomas Kronståhl (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
I debatten deltar även Anne-Marie Norman (SD) och Daniel Jonsson (SD).

Beslutsgång
Ordföranden uppfattar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens förlag
och dels yrkanden om avslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige har bifallit
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller, som framgår av bilaga till denna paragraf, med 40 ja, 13 nej,
1 avstår, 1 frånvarande.
Kommunfullmäktige har därmed bifallit kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka den aktuella vindkraftsetableringen i sin helhet med verk om 26 stycken, då
förslaget bedöms utgöra en lämplig markanvändning för vindkraftsetablering utifrån den
vägledning som ges i översiktsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Reservationer
Mariann Gustafsson (V), Leif Svensson (V) och Andreas Rindbäck Wallin (V) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Mariann Gustafssons m.fl. avslagsyrkande.
Dan Larsen (SD), Daniel Jonsson (SD), Anne-Marie Norman (SD), Monica Lund (SD), Sten
Lander (SD), Bo Karlsson (SD) och Lage Henning (SD) lämnar följande reservation:
Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut att tillstyrka ny vindkraftpark nära Getterum och i skogarna söder om Hjorted.
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-11, § 351
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 21 oktober 2019
Länsstyrelsen Kalmar läns begäran 24 september 2019

