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Kommunstyrelsen

Förslag till beslut om yttrande till 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Kalmar län angående kommunal tillstyrkan av 
vindkraftsetableringen i Tribbhult

Västerviks kommun förtydligar genom föreliggande yttrande hur kommunens tidigare 
beslut om tillstyrkan av delar av den planerade vindkraftsparken vid Tribbhult får tolkas. 
Kommunens tillstyrkan avser endast det område som på bilagd karta markerats med blå 
begränsningslinje. Inom övriga delar av bolagets utredningsområde innebär kommunens 
beslut att etableringen avstyrks. Detta innebär att delar av det tillståndsbeslut som 
fattades av Miljöprövningsdelegationen 2017-09-04 (ärende 551-8896-14) och som nu 
återförvisats av Mark- och miljödomstolen för förnyad handläggning står i direkt strid med 
Miljöbalkens 16 kapitel 4 §.

Västerviks kommun vill starkt understryka att tillstånd till vindkraftsetablering inte får 
lämnas om inte den aktuella kommunen tillstyrkt det. Kommunen är suverän i sitt beslut 
om tillstyrkan, det saknas laglig reglering av vad beslutet får innehålla och hur det får 
utformas. Genom den här suveräniteten är det också tydligt att inga andra myndigheter 
kan anses ha tolkningsföreträde till innebörden i beslutet före den kommun som faktiskt 
fattat det. 

I det aktuella fallet har både Miljöprövningsdelegationen och senare också länsstyrelsen 
vidhållit en egen tolkning av kommunens beslut, detta trots att Västerviks kommun i 
överklagandeprocessen inkommit med ett förtydligande från Kommunfullmäktige kring 
vad kommunens beslut innebär.  Det är också så att Miljöprövningsdelegationen själva 
gjort tolkningen av kommunens beslut utan att kommunen tillfrågats. Västerviks kommun 
finner detta agerande anmärkningsvärt. Kommunens uppfattning är att beslutet om 
tillstyrkan är tydligt och att Miljöprövningsdelegationen gjort en felaktig tolkning. I 
händelse av att MPD finner kommunens tillstyrkan otydlig eller anser att utrymme för 
tolkning finns ska den aktuella kommunen tillfrågas. 
Föreliggande yttrande ska vägas in i den kommande tillståndsprövningen. I händelse av 
att Miljöprövningsdelegationen vidhåller sin uppfattning om kommunens beslut om 
tillstyrkan ska detta kommuniceras med kommunen innan beslut om tillstånd fattas. 
Västerviks kommun avser i den händelsen att besluta om återtagande av kommunal 
tillstyrkan för vindkraftsetableringen vid Tribbhult.
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Bakgrund
Norska Statkraft ansökte i december 2014 om tillstånd enligt Miljöbalken att uppföra och 
driva 34 vindkraftverk inom ett område väster om Getterum i Västerviks kommun. 
Kommunfullmäktige i Västerviks kommun beslutade 2016-04-25 att tillstyrka 
vindkraftsetablering i en begränsad del av det tillståndssökta området. 2017-09-04 
beslutade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län att meddela Statkraft 
tillstånd till vindkraftsetableringen. Miljöprövningsdelegationen valde att meddela 
tillstånd i ett mindre område än det av bolaget ansökta men ändå ett större område än 
det som kommunen tillstyrkt. 

Tillståndet överklagades vidare till Mark- och miljödomstolen av både privatpersoner och 
ornitologiska föreningar. I överklagandeprocessen begärdes ett yttrande från Miljö- och 
byggnadsnämnden i Västerviks kommun. Nämnden uppmärksammade då skillnaden 
mellan det tillstyrkta området och det tillståndsgivna området. Att detta inte 
uppmärksammats tidigare berodde på att Miljöprövningsdelegationen inte på någon karta 
i tillståndsbeslutet redovisat det av kommunen tillstyrkta området. Miljö- och 
byggnadsnämnden inhämtade ett tydliggörande från Kommunfullmäktige av vad 
tillstyrkansbeslutet faktiskt innebar, därefter yttrade sig nämnden till domstolen och 
yrkade på återförvisning av ärendet till Miljöprövningsdelegationen med hänvisning till att 
tillståndsbeslutet var lagstridigt. Länsstyrelsen yttrade sig då till domstolen och vidhöll sin 
tolkning av kommunens beslut och motsatte sig återförvisning på den grunden. 
Mark- och miljödomstolen beslutade i dom meddelad 2018-11-27 mål M 4190-17 att 
upphäva tillståndsbeslutet och återförvisa målet till Miljöprövningsdelegationen för 
fortsatt handläggning. 

Syftet med föreliggande yttrande är att tydliggöra att kommunens tillstyrkan endast avser 
ett begränsat delområde inom det tillståndssökta området samt klargöra hur kommunen 
avser att agera i händelse av att Miljöprövningsdelegationen vidhåller sin ogrundade 
uppfattning om hur kommunen beslut ska tolkas. 

Förslaget till yttrande har tagits fram av Samhällsbyggnadsenheten tillsammans med 
kommunekolog Lars Kåremyr, Miljö- och Byggnadskontoret.
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