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Kommunstyrelsen 

Upphävande av kommunfullmäktiges beslut 
2019-11-25, § 324 Etablering av vindkraftverk på 
fastigheten Tribbhult 1:2 med flera 

Sammanfattning 

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. 

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.  

Ärendets beredning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 324 att tillstyrka den aktuella 
vindkraftsetableringen i sin helhet omfattande 26 stycken 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 blivit 
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. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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. 
 
 
 
Dan Nilsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Statkraft 
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, målnr. M 6246-20 
Länsstyrelsen i Kalmar län, ärende 551-9528-18 
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