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Kommunstyrelsen

Förslag till beslut om tillstånd av gruppstation för 
vindkraft i Lebo 1:15 m fl., enligt miljöbalken 16 kap. 
4 §

Bakgrund
Kraftö Vind AB har till Länsstyrelsen i Kalmar Län lämnat in en ansökan om att 
få uppföra och driva en gruppstation om 7 vindkraftverk på rubricerade 
fastigheter i Västerviks kommun.

Länsstyrelsen har, som tillståndsgivande myndighet remitterat ärendet både till 
kommunfullmäktige för svar enligt miljöbalken 16 kap. 4 § (”det kommunala 
vetot”) och till Miljö- och byggnadsnämnden i egenskap av tillsynsmyndighet för 
miljöfarlig verksamhet.

Etableringsytor, 1 – 7    Orienteringskarta
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Sjökalkning Naturvärden

MB 16:4
Miljöbalken 16 kap. 4 §, (MB 16:4) första stycket:

”Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där 
anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det.”

Förslaget om gruppstationen för vindkraft i Lebo 1:15 m.fl. består av max 7 
stycken verk med en totalhöjd på högst 200 meter vardera, vilket gör att ärendet 
är tillståndspliktigt och handläggs av länsstyrelsen. Enligt MB 16:4 kan inte 
tillstånd ges av länsstyrelsen för gruppstation för vindkraft i Lebo om inte 
Västerviks kommunen tillstyrkt det först. I Västerviks kommun avgörs frågan 
enligt MB 16:4 i kommunfullmäktige.

Miljöbedömning av miljö- och byggnadsnämnden
Verk 2 avstyrks med hänvisning både till förekomsten av storlom och för att 
tillskapa en flygkorridor för kommunens sjökalkningsverksamhet.

Miljö- och byggnadskontoret bedömer att följande villkor också skall beaktas.
 att förekomsten av Storlom ska följas upp vid häckningsperioden 

närmast efter byggnationen samt fem år efter drifttagandet av parken.
 att verksametsutövaren åläggs att stoppa berörda vindkraftverk då 

sjökalkning med helikopter bedrivs.
 att förekomsten av trollfladdermus ska följas upp under minst tre 

säsongerefter driftstagandet av verk 6 och 7 i exempellayouten.

Storlom

Trollfladdermus
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 att återställande av tillfälliga ytor som behövs i byggskedet skall ske i 
samråd med tillsynsmyndigheten.

För vidare information, se bilaga.

Bedömning av kommunstyrelsens förvaltning
Den 28 januari 2013 antog kommunfullmäktige en vindbruksplan som ett 
tematiska tillägg till översitsplanen. Gruppstation för vindkraft i Lebo 1:15 m. fl. 
hamnar inom övriga områden i vindbruksplanen. Vindbruksplanen tar inte 
ställning till vindkraftsetableringar inom övriga områden. Bedömning måste alltid 
ske för varje enskilt fall oavsett föreslagen lokalisering.

Placeringen av föreslagna etableringsytor gör att allmän väg riskerar hamna i 
farozonen för iskast. Verk som föranleder att allmän väg hamnar inom 
farozonen för iskast avstyrks därför. Detta kan komma att påverka verkens 
slutgiltiga placering inom de föreslagna etableringsytorna.

Bilaga
Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2013-11-13, § 264.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

- att enligt miljöbalken 16 kap. 4 § tillstyrka verk 1, 3, 4, 5, 6 och 7 enligt 
numrering i exempellayouten i ansökan, men endast om följande punkter kan 
uppfyllas:
 att exploatören tydligt kan påvisa att det inte finns någon risk för att 

allmän väg kommer inom farozonen för iskast vid den slutgiltiga 
lägesbestämningen.

 att vindkraftsverken ska placeras inom tillståndsgivna etableringsytor, 
den slutgiltiga lägesbestämningen ska göras i samråd med 
tillsynsmyndigheten och därefter meddelas länsstyrelsen.

Kommunstyrelsens förvaltning

Bruno Nilsson Erik Andersson
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt
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