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§ 196

Lervik 1 :1 - ansökan om tillstånd att uppföra och driva 
1 O vind kraftsverk - remissyttrande till Länsstyrelsen i 
Kalmar län, ärendenr 551-5604•12 
Dnr 2011-000834 

Ärendet avser ett yttrande till länsstyrelsen angående en inkommen 
ansökan om tillstånd att uppföra och driva 10 vindkraftverk mellan 
Hjorted och Totebo. 

Länsstyrelsen har remitterat ärendet till Västerviks kommun för 
tillstyrkande enligt Miljöbalken 16 kap. 4 §("kommunala vetot") och till 
Miljö- och byggnadsnämnden i egenskap av blivande tillsynsmyndighet 
för verksamheten. Föreliggande skrivelse utgör förslag till yttrande från 
den blivande tillsynsmyndigheten. 

Kommunicering och yttranden 
I ärendet har relativt omfattande kommunikation pågått mellan Miljö
och byggnadskontoret och bolaget både kring fladdermusfrågan, 
lokaliseringen av vindkraftverken samt kring innehållet i de skrivelser 
som inkommit. 

Miljö- och byggnadskontoret har också tillsammans med 
samhällsbyggnadsenheten fört en dialog med Christer Ottosson och 
Totebo-Yxereds Samhällsförening kring ett hus ("Frisksportarstugan") 
på Ärtholmen i sjön Hagsjön. Både Ottosson och samhällsföreningen 
har inkommit med skriftliga yttranden där man framför följande (i 
sammandrag): 

Christer Ottosson och Anna Melsted Ottosson (ägare till Totebo 1: 166, 
Ärtholmen) 
Anför i huvudsak att innehållet i ansökan inte stämmer överens med det 
material som han tagit del av vid samråd med Gothia Vind AB. 
Framförallt gäller detta placeringen av vindkraftverk 6. I samrådet var 
verket placerat avsevärt längre från Hagsjöns strand. 

Vidare anför man att huset på Ärtholmen är att betrakta som ett 
bostadshus och att man i egenskap av markägare på sikt eventuellt vill 
kunna använda huset som ett sådant. Man redovisar också husets 
nuvarande användning i samhällsförenings regi och bifogar också det 
arrendeavtal som tecknats med föreningen. 

Slutsatsen i skrivelsen är att placeringen av verk 6 är olämplig eftersom 
den hamnar nära inpå Ärtholmen och kommer vålla störningar där. 
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