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Etablering av vindkraftverk på fastigheten Tribbhult 

1 :2 med flera - yttrande till Länsstyrelsen Kalmar 

län 
Dnr 2016/26-379 

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 vind kraftsetableringen 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. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

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