
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunstyrelsen 26 (39) 
 2016-04-11 

Justerandes sign     

 
Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 
593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunstyrelsen@vastervik.se 

Ks § 108 
 
Uppförande och drift av vindkraftspark på fastigheterna 
Tribbhult 1:2 m.fl. – yttrande till länsstyrelsen 
Dnr 2016/26-379 

Statkraft Södra Vindkraft AB ansöker om uppförande och drift av en 
vindkraftspark bestående av maximalt 34 verk med en maximal 
totalhöjd på 220 meter på fastigheterna Tribbhult 1:2 m.fl. i Västerviks 
kommun (lst dnr 551-8896-14). Länsstyrelsen i Kalmar län anhåller om 
Västerviks kommuns besked enligt miljöbalken 16:4. Senaste datum för 
yttrande är, efter länsstyrelsens beslut om förlängning, den 4 maj 2016. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 31 mars 2016 bland 
annat för ansökan, se bilaga 1, och kommunens roll. En vindkraft-
etablering av denna omfattning kräver tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. 
Tillståndsprövande myndighet är Miljöprövningsdelegationen i Kalmar 
län. Kommunen agerar genom miljö- och byggandsnämnden remiss-
instans under miljöprövningen och har yttrat sig i ärendet, se bilaga 2. 
Miljö- och byggnadsnämnden har i sitt yttrande angett ett antal 
synpunkter på själva utformningen av vindbruksetableringen. Främst 
gäller det den preliminära placeringen av vindkraftverken som redovisas 
i ansökan. Miljö- och byggnadsnämnden anser att verkens placering bör 
vara mer koncentrerad till utredningsområdets kärnområde. Kommun-
styrelsens förvaltning delar den bedömningen.   
 
Enligt 16 kap. 4 § miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft 
endast ges om den kommun där anläggningen avses uppföras har 
tillstyrkt det, även kallat för det ”kommunala vetot”. Kommunen, 
vanligen genom fullmäktige, fattar beslutet om tillstyrkan eller avslag 
enligt 16 kap. 4 § miljöbalken om vindkraftsetableringen utgör lämplig 
mark- och vattenanvändning. Beslutet ska grundas i ett strategiskt 
planeringsperspektiv, företrädesvis enligt de riktlinjer som anges i 
kommunens översiktsplan. Kommunstyrelsens förvaltning anser att 
ansökan kan uppfylla kraven i kommunens Vindbruksplan.  
• Det område som den aktuella ansökan gäller är utpekat som  

”Övrigt område” i Lämplighetskartan och inte ett uppenbart 
olämpligt område, se bilaga 3. 

• Enligt Intressekartan omfattas delar av utredningsområdet av 
område som är av riksintresse för vindbruk, se bilaga 4.  

 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   
att tillstyrka en etablering av en vindkraftspark vid Tribbhult 1:2 m.fl. och 
instämmer i miljö- och byggnadsnämndens bedömning angående 
utformning och utbredning av vindkraftsparken att placeringen bör vara 
mer koncentrerad till utredningsområdets kärnområde. 
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Ks § 108 forts. 
 
Yrkanden 
Ordföranden med instämmande av Sverker Thorén (L) och Kjell-Åke 
Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag. 
 
Mariann Gustafsson (V) med instämmande av Bo Karlsson (SD) yrkar 
avslag på en etablering av en vindkraftpark. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har bifallit det egna m.fl. yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förvaltnings förslag 
Nej-röst för Mariann Gustafssons och Bo Karlssons avslagsyrkande 
 
Omröstning 
 
Ja    Nej 
Gunnar Jansson (S)  Mariann Gustafsson (V) 
Angelica Katsanidou (S)  Bo Karlsson (SD) 
Sharad Bhatt (S) 
Kjell-Åke Larsson (C) 
Anna Bodjo (MP) 
Harald Hjalmarsson (M) 
Katarina Andersson (M) 
Sverker Thorén (L) 
Tomas Kronståhl (S) 
 
Omröstningen utfaller med 9 ja och 2 nej. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   
att tillstyrka en etablering av en vindkraftspark vid Tribbhult 1:2 m.fl. och 
instämmer i miljö- och byggnadsnämndens bedömning angående 
utformning och utbredning av vindkraftsparken att placeringen bör vara 
mer koncentrerad till utredningsområdets kärnområde. 
 
Reservation 
Mariann Gustafsson (V) och Bo Karlsson (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna avslagsyrkanden. 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige


