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Kommunstyrelsen 

Vindkraftpark på fastigheten Lervik 1:1 m. fl. (max 9 vindkraftverk) 
 – Kommunal tillstyrkan enligt 16 kap 4 § miljöbalken 

Bakgrund 
Västerviks kommun har fått en remiss för yttrande gällande en ansökan om etablering och drift av 
maximalt 9 vindkraftverk på fastigheterna Lervik 1:1, Hjorteds-Träthult 1:11, Björkhult 4:1, Näset 1:1, 
Hjorteds Möckelhult 1:7 och Kryddhultskogen 1:1 i Västerviks kommun. Remissen har skickats både 
till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande i egenskap av blivande tillsynsmyndighet, och till 
kommunfullmäktige för tillstånd enligt miljöbalken 16 kap. 4 §. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
redovisas i bilaga 2. Remissen kommer från länsstyrelsen i Kalmar län. Det här ärendet handlar om 
kommunal tillstyrkan enligt MB 16:4, se nedan för innebörden. 

Ärendet har tidigare (2014) varit i kommunfullmäktige som då beslutade att tillstyrka 9 av 10 ansökta 
vindkraftverk. Då var Gothia vind AB bolaget som gjorde ansökan om att etablera en vindkraftpark i 
området. Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen gav tillstånd till de 9 vindkraftsverken som 
kommunen tillstyrkt. Det beslutet överklagades dock till Mark- och miljödomstolen på grund av 
undermåliga fågelinventeringar. Gothia Vind AB gick strax därefter i konkurs och ansökan övertogs av 
EW 15 Lervik AB (Eurowind Energi AB) som har lämnat in den aktuella ansökan, med 
kompletterade fågelinventeringar. Dessa inventeringar har visat på en rikare fågelfauna än vad som 
tidigare var känt, vilket lett till att bolaget anpassat sin parklayout med större skyddszoner för fågellivet. 
I övrigt är det samma antal och höjd av verken som den vindkraftspark som fick tillstånd av 
länsstyrelsen tidigare; 9 vindkraftverk á 200 meter. Detta har lett till en ommöblering av 
vindkraftsverken som kommer att leda till att befintliga bostadshus kommer att påverkas mer av både 
skuggor och buller. Dock fortfarande under vindbruksplanens vägledande riktvärden, se nedan. 

För en mer detaljerad bakgrund till ärendet, se bilagorna. 

Innebörden av MB 16:4 
16 kap 4 § miljöbalken lyder som följer: 

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

Första stycket gäller inte om regeringen har tillåtit verksamheten enligt 17 kap. Lag (2009:652).” 

  



 2018-03-02 

2 (3) 

 

För att få tillstånd till att uppföra vindkraftverk, krävs det enligt 16 kap. 4 § miljöbalken att den 
kommun som verken ska uppföras i tillstyrker etableringen. Detta kallas ofta för ”det kommunala 
vetot”. Själva tillståndet görs av miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Kalmar län. Kommunens 
beslut om tillstyrkan innebär en bedömning av om den aktuella vindkraftetableringen kan anses utgöra 
en lämplig mark- eller vattenanvändning sett ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Kommunens 
ställningstagande bör vara grundat i den mark- och vattenanvändning som beslutats i en översiktplan 
gällande vindkraft. 

Ett beslut om kommunal tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken kan antingen innebära ett beslut om 
att tillstyrka eller avstyrka en vindkraftsetablering. Det är inte lämpligt att tillstyrka eller avstyrka delar 
av en vindkraftsetablering. Om projektet inte uppfyller kommunens krav för lämplig användning av 
mark och vatten bör det i stället avstyrkas i sin helhet. 

Kommunens beslut om tillstyrkan till en vindkraftsetablering ska inte innehålla några villkor. De 
synpunkter som kommunen har på vindkraftsetableringen, exempelvis gällande höjd på verk och antal 
verk, bör föras fram i tidig dialog, vid samrådet och i remissyttrandet gällande tillståndsansökan. 

Det är prövningsmyndigheten, det vill säga länsstyrelsen som bedömer tillåtlighet av projektet 
gentemot miljöbalken och anger villkor för tillåtligheten. Villkor i kommunens beslut om tillstyrkan kan 
i många fall innebära att kommunens svar blir otydligt för prövningsmyndighet och projektör, eller 
rentav motstridigt till tillstyrkan. 

Remissen är adresserad till kommunfullmäktige, men kommunen avgör själv om det är 
kommunfullmäktige, eller annan styrelsen, eller nämnd som ska beslut om tillstyrkan. I Västerviks 
kommun är det kommunfullmäktige som ska fatta beslutet om tillstyrkan av den aktuella 
vindkraftsparken, eftersom uppgiften inte är delegerad. 

Innebörden av Vindruksplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen 
Vindbruksplanen delar in kommunen i olämpliga områden för vindkraft, respektive övriga områden. 
Den aktuella vindkraftparken fastigheten Lervik 1:1 med flera ligger inom ”övriga områden”. I 
vindbruksplanen står det att ”vissa ytor inom övriga områden har mycket goda förutsättningar för att 
härbärgera vindkraft, medan det inom vissa ytor finns motstående intressen som omöjliggör 
vindkraftetableringar. Bedömning måste alltid ske för varje enskilt fall OAVSETT föreslagen 
lokalisering.” Vindbruksplanen behandlar bland annat vindkraftens intressen, motstridiga intressen till 
vindkraften, störningar och risker med vindkraftsverken samt vägledning till hur man ska förhålla sig 
till detta. 

Vindbruksplanen finns på kommunens hemsida: www.vastervik.se 

Bedömning den aktuella ansökan 
Samhällsbyggnadsenheten har fört en dialog med miljö- och byggnadskontoret i ärendet. 
Samhällsbyggnadsenheten kan konstatera att den skyddszon som tillskapats bedöms vara tillräcklig för 
att skydda fåglar i området, i tillräcklig utsträckning. 

Bullret beräknas inte överskrida vindbruksplanens vägledning på max 40 dB(A) invid fasaden på någon 
bostad. 
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De beräknade skuggstörningarna vid bostadsbebyggelse beräknas dock överskrida vindbruksplanens 
vägeldning om en faktisk skuggtid på max 8 timmar per år eller 30 minuter per dag. Vindkraftsbolaget 
skriver dock i handlingarna att eftersom det finns risk för skuggstörningar kommer verken utrustas 
med skuggdetektorer. Utifrån data från dessa kommer sedan skuggningen beräknas och verken stängas 
av då villkoret om 8 timmar skuggning per år överskridits. Miljö- och byggnadsnämnden förordar i sitt 
beslut att data från dessa skuggdetektorer årligen redovisas till tillsynsmyndigheten så att 
skuggsituationen kan följas. Miljö- och byggnadsnämnden poängterar också att både buller och skuggor 
kommer bli en tungt vägande del nämndens framtida tillsynsarbete för vindkraftsparken. 
Samhällsbyggnadsenheten vill också upplysa om att vindbruksplanen även har vägledning om faktiskt 
skuggtid på max 30 minuter per dag. 

Samhällsbyggnadsenheten kan även konstatera att landskapsbilden bedöms tåla den visuella påverkan 
som den ansökta vindkraftsparken innebär. 

Bilagor 
- Bilaga 1: Jämförelse av aktuell och gammal vindkrafts-layout (odaterad). 
- Bilaga 2: Sammanträdesprotokoll från Miljö- och byggnadsnämnden § 20, 2018-02-21. 
- Bilaga 3: Remiss från Länsstyrelsen i Kalmar län – Tillståndsärende enligt miljöbalken – remiss 

enligt 16 kap. 4 § miljöbalken, 2018-01-18. 
- Bilaga 4: Komplettering av miljötillståndsansökan Vindpark Lervik, Eurowind Energi AB, 2017-10-

13. 
- Bilaga 5: Fågelinventering vid Lervik, Jakobi Sustainability AB, 2017-09-13. 
- Bilaga 6: Föreläggande om komplettering av tillståndsansökan enligt 9 kap. miljöbalken, från 

länsstyrelsen i Kalmar län, 2016-09-22. 
- Bilaga 7: Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige § 37, 2014-11-24. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

att tillstyrka den aktuella vindkraftsetableringen i sin helhet med maximalt 9 vindkraftsverk, på 
fastigheten Lervik 1:1 med flera, då den bedöms utgöra en tillräckligt lämplig markanvändning och tar 
hänsyn till den vägledning som ges av vindbruksplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen. 

 
 
 
 
Anders Björlin     Ulf Kullin 
Kommunchef     Chef för kommunstyrlens förvaltning 
 
 
 
 
 
Bruno Nilsson     Erik Andersson 
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt 



 Rosa stjärnor = aktuell vindkrafts-layout 

  Blåa stjärnor = gammal vindkrafts-layout 
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Remissvar om etablering och drift av vindkraftverk, 
projekt Lervik 
Dnr 2014/376-379 
 
Gothia Vind AB undersöker sedan 2009 möjligheterna att etablera en 
vindpark mellan Totebo och Hjorted, sydväst om Ankarsrum, i 
Västerviks kommun. Området bedöms ha goda förutsättningar för 
vindkraft och i dagsläget planeras för 10 vindkraftverk.  
 
Länsstyrelsen i Kalmar län har 19 juni 2014 skickat remiss om 
företagets ansökan om etablering och drift av högst tio vidkraftverk 
(projekt Lervik) till Västerviks kommun. Miljö- och byggnadsnämnden 
har också fått remissen av Länsstyrelsen.  
 
I tjänsteskrivelse 15 oktober 2014 föreslår kommunstyrelsens 
förvaltning att verk nr 1-5 samt nr 7-10 tillstyrks. Verk nr 6 föreslås inte 
tillstyrkas då det bl.a. kommer ha negativ påverkan på verksamheten 
vid Ärtholmen, en viktig rekreations och samlingsplats. Även 
smalspårsjärnvägens verksamhet och möjligheter till verksamhet och 
boende vid Hagsjön riskerar att begränsas.  
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2014-10-15 som sitt 
yttrande över remissen om vindkraftverk, projekt Lervik, samt 
 
att överlämna yttrandet till Länsstyrelsen i Kalmar län.  
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Tomas Kronståhl (S) i handläggning och 
beslut i ärendet.  
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och 
finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. 
 
Kf § 37 
 
Jäv anmälas av Tomas Kronståhl (S). 
 
Malin Wimmerström (S) utses att justera paragrafen. 
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Kf § 37 forts. 
 
Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag 
Per-Olof Henningsson (SD) yrkar avslag. 
 
I samband med Per-Olof Henningssons (SD) anförande sägs ett 
uttalande som upplevs som kränkande. Flera ledamöter påpekar att det 
är en ordningsfråga. Ordförande Dan Nilsson (S) meddelar att han vill 
med anledning av detta samla alla gruppledarna efter mötets slut. 
 
Akko Karlsson (MP) yrkar bifall. 
 
Harald Hjalmarsson (M) yrkar bifall. 
 
Sharad Bhatt (S) och Bo Karlsson (SD) deltar i debatten. 
 
Leif Svensson (V) yrkar på återremiss. 
 
Följande omröstningsproposition godkänns av fullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag mot Mariann Gustafsson (V) och Per-Olof 
Henningsson (SD) avslagsyrkande samt mot Leif Svenssons yrkande 
om återremiss. 
 
Ordförande Dan Nilsson (S) ställer först frågan om ärendet ska avgöras 
idag eller om återremiss ska ske. 
 
Yrkandet avslås och omröstning begärs. 
 
Följande omröstningsproposition godkänns av fullmäktige. 
 
Den som bifaller avslag röstar ja. 
Den som bifaller Leif Svenssons yrkande om återremiss röstar nej. 
 
Omröstningen utfaller, som framgår av bilaga 1 till denna paragraf med 
45 ja-röster och 9 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta och 1 
ledamot antecknas som frånvarande. 
 
Ordförande Dan Nilsson (S) ställer sedan Mariann Gustafsson (V) och 
Per-Olof Henningsson (SD) yrkande om kommunstyrelsens förslag ska 
avslås. 
 
Yrkandet avslås och omröstning begärs. 
 
Följande omröstningsproposition godkänns av fullmäktige. 
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Den som bifaller avslag röstar ja. 
 
Den som bifaller Mariann Gustafsson (V) och Per-Olof Henningsson 
(SD) yrkande röstar nej. 
 
Omröstningen utfaller, som framgår av bilaga 2 till denna paragraf med 
45 ja-röster och 7 nej-röster. 4 ledamöter avstår från att rösta och 1 
ledamot antecknas som frånvarande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2014-10-15 som sitt 
yttrande över remissen om vindkraftverk, projekt Lervik, samt 
 
att överlämna yttrandet till Länsstyrelsen i Kalmar län.  
 
Reservation 
Mariann Gustafsson (V) reserverar sig med anledning av att 
inventeringen av fåglar och fladdermöss är undermålig. Endast tre 
inventeringar har gjorts under april då många flyttfåglar ännu inte 
anlänt. Att utifrån det göra en sammanfattning som innebär att 
etablering av vindkraft inte stör, är en helt felaktig slutsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen expedieras till 
Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadsenheten  
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