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Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet för uppförande av
vindkraftverk
Yttrande till kommunstyrelsen.
Fastighet:

Hallarp 1:9

Sökande:

XXX

Beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att avstyrka
vindkraftsetableringen.
Redogörelse för ärendet
Ansökan om att etablera vindkraft inkom den 20 september 2011. Länsstyrelsen
och miljö- och byggförvaltningen begärde in kompletteringar till ansökan. Dessa
inkom den 9 oktober 2013 och ett kompletterande fotomontage inkom den 28
oktober 2013. Länsstyrelsen efterfrågar nu ett yttrande från kommunen gällande
kompletteringarna samt om kommunen tillstyrker eller avstyrker lokaliseringen.
För att länsstyrelsen ska kunna ge tillstånd för en vindkraftsanläggning måste
kommunen tillstyrka etableringen. En begäran om tillstyrkan/avstyrkan inkom till
Ljungby kommun den 14 oktober 2013. I Ljungby kommun är det
kommunstyrelsen, efter beredning från miljö- och byggnämnden, som beslutar om
en tillståndspliktig vindkraftspark ska tillstyrkas eller avstyrkas.
Den ursprungliga ansökan omfattade 15 vindkraftverk med en totalhöjd om högst
190 meter. Efter revidering återstår 12 vindkraftverk med samma totalhöjd. En
miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in till ansökan. I den belyser bolaget
bland annat miljöeffekterna av etableringen samt påverkan på kulturmiljö samt
omgivningar.
Vidare åtar sig bolaget att följa de lagkrav som finns när det gäller buller, skuggor
och belysning och följa övrig lagstiftning. Beräkningar av ljud och skuggor från
vindkraftsparken samt kompletterande uppgifter visar på att de riktvärden som är
praxis i rättsfall ska innehållas.
Bolaget föreslår länsstyrelsen att ställa följande villkor i tillståndet:
Förslag 1
Om placeringen av vägar och kablar avviker mer än 50 meter från
den preliminära utformningen ska verksamhetsutövaren samråda
med tillsynsmyndigheten. Vid oenighet ska frågan hänskjutas till
länsstyrelsen för avgörande om kommunal nämnd är
tillsynsmyndigheten och till miljödomstolen om länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet.
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Förslag 2

Ljud från vindkraftverken får under hela dygnet som riktvärde inte
överstiga ekvivalent ljudnivå om 40 dB(A) utomhus vid bostad. Med
riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför en skyldighet
för verksamhetsutövaren att vidta sådana åtgärder att värdet kan
innehållas.

Förslag 3

Befintliga uteplatser eller, om sådana saknas, ett område om fem
gånger fem meter intill befintliga bostadshus får inte belastas med en
faktisk skuggbildning från vindkraftverken överstigande åtta timmar
per år.

Förslag 4

Förvaring av oljor och andra kemikalier skall ske på sådant sätt att det
inte finns risk för läckage som kan förorena mark, vatten eller
grundvatten.

Förslag 5

Efter avslutad energiproduktion kommer de markområden där
vindkraftverken placerats att återställas. Som säkerhet för detta
hänvisar sökande till den praxis som finns enligt dom i
miljödomstolen (M 2210-08).

Det planerade etableringsområdet är inom ett vitt område, utpekat i Ljungby
kommuns vindkraftsplan som möjliga utredningsområden för vindkraft. Det vill
säga att varje projektering inom dessa områden ska prövas från fall till fall när
ansökan kommer in och jämföras med andra intressen i eller i anslutning till
området.
Yrkanden
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna, Margareta Johansson Lundblad (V)
och Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) yrkar att nämnden föreslår
kommunstyrelsen att avstyrka vindkraftsetableringen.
Göran Johansson (C) yrkar att nämnden föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka
vindkraftsetableringen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och resultatet blev att Göran
Johansson (C) förslag ska gälla.
Omröstningsordning
Omröstning begärs av Stefan Fredriksson (S) och genomförs med följande
omröstningsordning:
Nej-röst för samtliga ledamöter för socialdemokraterna, Margareta Johansson
Lundblad (V) och Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) yrkande.
Ja-röst för Göran Johansson (C) yrkande.
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Omröstningsresultat:

Ja

Lars Nordqvist

X

Katarina Jakab

X

Niklas Bondesson

X

Göran Johansson

X
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Nej

Elisabeth Lindström-Johannesson

X

Stefan Fredriksson

X

Irené Svensson

X

Marie Liljedahl

X

Caroline Henrysson

X

Margareta Johansson Lundblad

X

Kent Danielsson

X

6 nej-röster
5 ja-röster
Resultatet blev att nämnden föreslår kommunstyrelsen att avstyrka
vindkraftsetableringen.
Förvaltningens bedömning
Det underlag som lämnats in för ansökan om tillstånd bedöms av förvaltningen
innehålla det en ansökan om tillstånd för vindkraftsetablering bör innehålla.
Ansökan bedöms ha kompletterats enligt de krav som ställts. Eftersom parken
ligger inom vitt område i kommunens vindkraftsplan är det en politisk fråga som
avgör huruvida lokaliseringen är lämplig för vindkraft eller om användning av
marken bör ske på annat sätt. Lokaliseringen bör avvägas gentemot andra
intressen i området. I anslutning till etableringen ligger sjön Bolmen som är
fredad i kommunens vindkraftsplan och utpekat som riksintresse för det rörliga
friluftslivet. En etablering av vindkraft enligt inkommen ansökan kommer att
påverka riksintresset visuellt men inte fysiskt. Bolaget har ålagt sig att klara
säkerhetsavståndet på 500 meter till riksintresset.
Länsstyrelsen bör beakta tidigare yttrande från miljö- och byggförvaltningen,
daterat den 27 oktober 2011, när villkor ska utformas i tillståndet. Villkoren ska
ställas så att de överrensstämmer med Ljungby kommuns vindkraftsplan.
Bolaget har yrkat på förslag till villkor. Förvaltningen anser att förslag 1 inte bör
formuleras så att en tillsynsfråga kan hänskjutas till en annan myndighet. Förslag
3 bör formuleras för att omfatta hela bostadshusets tomt.
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Förslag 5 bör inte formuleras så att det hänvisar till ett domslut utan bör
formuleras så att återställning sker i samråd med tillsynsmyndighet och att en plan
för återställande upprättas inom en viss tid. En ekonomisk säkerhet bör villkoras.
För att minimera påverkan på omgivningen när det gäller hinderbelysning bör
någon form av radarbaserad hinderbelysning utredas. Om en etablering av
vindkraft inte ligger i anslutning till en flygplats eller transportväg för luftburna
farkost anser miljö- och byggförvaltningen att olägenhet i form av belysning kan
minimeras genom radarbaserad hinderbelysning. Detta eftersom behovet av att ha
parken upplyst ständigt inte då förekommer. I övrigt ska den regleras av
Transportstyrelsens krav.
Förvaltningen anser att länsstyrelsen bör villkora att om ekvivalent ljudnivå 40
dB(A) överskrids ska åtgärder vidtas snarast och inom tid som
tillsynsmyndigheten bestämmer.
Vindkraftparkens påverkan på omgivningen i form av buller ska kontrolleras
genom närfältsmätningar och beräkningar eller genom immissionsmätningar vid
bostäder eller genom annan metod som bedöms lämplig av tillsynsmyndigheten.
En första kontroll bör genomföras inom ett år från det att samtliga verk är
driftsatta. Därefter ska ljudmätning utföras om ändringar har skett i verksamheten
som kan orsaka en högre ljudnivå vid närliggande bostäder.
Stadsarkitekten har i yttrande den 31 oktober 2013 lämnat synpunkter på ansökan.
Upplysningar
Kommunstyrelsen och Länsstyrelsen Kalmar län underrättas om yttrandet.
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