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Förslag på fortsatt hantering med anledning av beslut om
Vaggeryds vindbrukspark (KS 2022/113)
Beslut
1. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens sammanträde den 2022-04-26:
Kommunstyrelsen begär uppskov hos miljöprövningsdelegationen eftersom sista dag för
inlämning är den 27 april. Skäl för uppskov formuleras av kommunstyrelsen.
2. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens sammanträde den 2022-05-04:
Kommunstyrelsen ska inte upphäva kommunens vetobeslut från 2020-10-26, § 125 angående
etablering av vindkraftverk på fastigheten på fastigheterna Uddebo 2:3, Ovdaskog 1:5,
Byarums, Grytås 2:1 samt Pukarp 1:3 och 1:5 i Vaggeryd.

Deltar inte i beslut
Kenth Williamsson (S) och Kenneth Åberg (S) avstår från att delta i beslut 2 och återkommer
till kommunstyrelsen i maj.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att inför kommunstyrelsens
arbetsutskott 2022-04-20 undersöka om Pukarps vindkraftspark (även kallad Vaggeryds
vindbrukspark) håller, med avseende buller och säkerhetsavstånd eller annat, jämfört med
kommunens vindbruksplan. Om skillnader föreligger eller av andra skäl, skall en överklagan
göras antingen mot ett eller flera verk.
Kommunledningskontoret har konstaterat att kommunfullmäktige tillstyrkt etableringen av
vindkraft inom det aktuella området 2020-10-26. Vaggeryds kommuns vindbruksplan
användes vid beslutstillfället som underlag. Kommunledningskontoret har undersökt huruvida
ansökningshandlingar och meddelat tillstånd stämmer överens med kommunens
vindbruksplan och konstaterar att det inte har inkommit några nya handlingar i ärendet som
föranleder ett annat beslut än det tillstyrkansbeslut som kommunfullmäktige fattat.
Kommunledningskontoret anser att ansökningshandlingar och meddelat tillstånd följer
kommunens vindbruksplan och att det inte finns skäl att överklaga tillståndsbeslutet.
Miljöstrateg föredrar ärendet.
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Yrkanden
Thomas Axelsson (KD) föreslår följande:
Avstyrka etableringen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. Upphävande av kommunfullmäktiges
beslut 2020-10-26, § 125 Etablering av vindkraftverk på fastigheten på fastigheterna Uddebo
2:3, Ovdaskog 1:5, Byarums, Grytås 2:1 samt Pukarp 1:3 och 1:5 i Vaggeryd. Detta meddelas
till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Beslutet skall skickas till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige. Dock bör tid för överklagan den 27 April beaktas. Beslutet måste
meddelas innan de 27 April till Växjö- MPD.
Motivation:
Sedan beslutet om tillstyrkan fattades och de sammanvägda konsekvenserna av denna och de
övriga vindkraftsetableringar som finns tillståndsgivna blivit mer allmänt blivit kända har en
stark och tydlig uppfattning om etableringarna framkommit hos de närboende. Vid
beslutstillfället 2020 fanns ytterst få synpunkter från de närboende. Processerna kring denna
typ av projekt pågår under lång tid och det är uppenbart svårt för den enskilde medborgaren
att påverka och förstå omfattningen av en storskalig etablering. Sammantaget, när
naturpåverkan blivet mer kända och påverkan på den enskildes livsmiljö blivet större, önskar
vi upphäva beslutet.
Thomas Axelsson (KD) föreslår att kommunen ska begär uppskov hos
miljöprövningsdelegationen eftersom sista dag för inlämning är den 27 april. Skäl för uppskov
formuleras av kommunstyrelsen.
Gert Jonsson (M) med instämmande av Ulf Abrahamsson (C) föreslår avslag på Thomas
Axelssons förslag.
Kenth Williamsson (S) begär ajournering för diskussion i partigrupperna. Sammanträdet
ajourneras mellan 11:54-12:50.

Propositionsordning
Ordförande ställer Thomas Axelssons förslag om att upphäva kommunfullmäktiges beslut
2020-10-26 mot Gert Jonssons m.fl. förslag och finner att arbetsutskottet bifaller Gert
Jonssons m.fl. förslag.

Votering
Omröstning begärs.
Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till Gert Jonssons m.fl. förslag
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Nej-röst för bifall till Thomas Axelssons förslag
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1.
Arbetsutskottet beslutar med 2 Ja-röster mot 1 Nej-röst och 2 ledamöter som avstår att bifalla
Gert Jonssons m.fl. förslag.
Ordförande ställer Thomas Axelssons förslag om att begära uppskov mot Gert Jonssons m.fl.
förslag och finner att arbetsutskottet bifaller Thomas Axelssons förslag.

Expedieras till
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag







Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-12 Uppdrag om att undersöka Vaggeryds
vindbrukspark
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-26 §125 KF Yttrande avseende Vaggeryds
Vindbrukspark tillstyrkan
Miljöprövningsdelegationens beslut 2022-03-23 Tillstånd enligt miljöbalken till gruppstation för
vindkraft
Bilaga C MKB ansökan 2017
Bilaga C2A till MKB - Beräkning av ljud från vindkraft
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06 §111 Initiativärende - uppdrag om att undersöka
Pukarps vindkraftspark
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Voteringslista: §82
Ärende: Uppdrag om att undersöka Vaggeryds vindbrukspark, KS 2022/113
Voteringslist(or)
Omröstning 1
Ledamot
Gert Jonsson (M), ordförande
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande
Thomas Axelsson (KD), ledamot
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande
Kenneth Åberg (S), ledamot
Resultat

Ja
X
X

Nej

Avstår

X

2
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