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Ks § 365 
 
Tillstånd till byggnation och drift av vindkraftverk på 
fastigheterna Lebo 1:5, 1:11 samt Stämshult 2:12 i 
Västerviks kommun – yttrande 
Dnr 2013/481-379 
 
Kraftö Vind AB har till Länsstyrelsen i Kalmar Län lämnat in en ansökan 
om att få uppföra och driva en gruppstation om sju vindkraftverk på 
rubricerade fastigheter i Västerviks kommun. Länsstyrelsen har, som 
tillståndsgivande myndighet remitterat ärendet i skrivelse 11 oktober 
2013 till kommunfullmäktige för svar enligt miljöbalken 16 kap. 4 § (”det 
kommunala vetot”). Ärendet har även remitterats till miljö- och 
byggnadsnämnden i egenskap av tillsynsmyndighet för miljöfarlig 
verksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden har behandlat ärendet 2013-
11-13, § 264 och avstyrker verk 2 med hänvisning både till förekomsten 
av storlom och för att tillskapa en flygkorridor för kommunens 
sjökalknings-verksamhet.  
 
Den 28 januari 2013 antog kommunfullmäktige en vindbruksplan som 
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 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. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i 
skrivelse 14 november 2013 att samtliga verk utom verk 2 tillstyrks, 
under förutsättning att två punkter uppfylls. 
 
Det uppmärksammas att det i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 
felaktigt har föreslagits att det är kommunstyrelsen som ska fatta 
beslutet, när det ska vara kommunfullmäktige som avgör ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att enligt miljöbalken 16 kap. 4 § tillstyrka verk 1, 3, 4, 5, 6 och 7 enligt 
numrering i exempellayouten i ansökan om vindkraftverk på 
fastigheterna Lebo 1:5, 1:11 och Stämshult 2:12, 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. 
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Ks § 365 forts. 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och 
finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att enligt miljöbalken 16 kap. 4 § tillstyrka verk 1, 3, 4, 5, 6 och 7 enligt 
numrering i exempellayouten i ansökan om vindkraftverk på 
fastigheterna Lebo 1:5, 1:11 och Stämshult 2:12, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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