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Besked enligt miljöbalken 16 kap 4 § huruvida 
Kalmar kommun tillstyrker eller avstyrker 
uppförande av vindkraftverk i anslutning till 
befintliga verk i Mortorp 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka Billyvind AB:s ansökan om 
tillstånd för etablering och drift av ett vindkraftverk på fastigheten 
Mortorp 6:1. Det innebär att Kalmar kommun använder kommunalt 
veto i enlighet med miljöbalkens 16 kap 4 §.  

Bakgrund 
Billyvind AB ansöker om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för etablering 
och drift av ett vindkraftverk på fastigheten Mortorp 6:1. I första hand gäller 
ansökan ett vindkraftverk med 200 m maximal höjd (verksamhetskod 40.90 
enligt miljöprövningsförordningen 21 kap. 13§) och i andra hand ett vindkraft-
verk med 150 m maximal höjd (verksamhetskod 40.95 enligt miljöprövnings-
förordningen 21 kap. 14§). Den föreslagna placeringen är strax norr om en 
befintlig grupp med sex vindkraftverk med 150 m totalhöjd. 

Bedömning 
Samhällsbyggnadsnämnden anser i sin bedömning att tillstånd inte ska ges för 
vare sig ett max 200 m högt eller ett max 150 m högt vindkraftverk på den 
aktuella platsen. 
 
Ett vindkraftverk som är högre än 150 m strider mot riktlinjerna i kommunens 
vindkraftsplan som säger att ”vid tillägg av verk till en befintlig grupp bör de 
nya verken inordna sig i de befintliga verkens struktur, storlek och typ” och 
”vindkraftverk inom en grupp bör vara lika, det vill säga vara av samma typ, ha 
samma höjd och färgsättning, samt rotera åt samma håll”. 
 
De utförda bullerberäkningarna är inte tillräckliga för att visa att 40 dB(A) inte 
överskrids vid någon bostad sammantaget med befintliga verk i området. 
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Den föreslagna tillfartsvägen bedöms enligt samhällsbyggnadskontoret inte 
heller vara lämplig. 
 
Länsstyrelsen anhåller om ert besked enligt miljöbalken 16 kap 4 § huruvida 
kommunen tillstyrker att tillstånd meddelas aktuell verksamhet eller ej. Enligt 
16 kap. 4 § miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges 
om den kommun där anläggningen avses uppföras har tillstyrkt det, detta kallas 
även för det ”kommunala vetot”. Kommunstyrelsen har från kommun-
fullmäktige medgivits rätt att besluta om tillstyrkan eller avstyrkan för 
vindkraftsanläggningar i Kalmar kommun.  
 
Utifrån ovanstående föreslås att kommunstyrelsen avstyrker Billyvind AB:s 
ansökan om tillstånd för etablering och drift av ett vindkraftverk på fastigheten 
Mortorp 6:1. 
 
 
 
Johan Persson   
Kommunstyrelsens ordförande   
 
 
 
Bilagor: 

- Yttrande från samhällsbyggnadskontoret och utdrag ur samhälls-
byggnadsnämndens protokoll från 2017-04-19, § 89 

- Remiss från länsstyrelsen angående tillstånd 
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Dnr.
551-5677-14

Miljö- och Naturavdelningen
Karl Nordström 
E-post: karl.nordstrom@lansstyrelsen.se

Kalmar kommun
kommun@kalmar.se

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 0480-820 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se

Besöksadress Malmbrogatan 6 Telefax 0480-822 75 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar

Tillståndsärende enligt miljöbalken

Sökande/Verksamhetsutövare: 
Billyvind AB
Fastighetsbeteckning: Anläggningsnummer:
Mortorp 6:1 Ny anläggning 

Ärende:  
Billyvind AB ansöker om uppförande och drift av ett vindkraftverk i 
anslutning till sex befintliga verk i Mortorp i Kalmar kommun.

   Handlingar i ärendet har översänts till miljöförvaltningen

   Kompletterande handlingar i ärendet bifogas

   Länsstyrelsen anhåller om ert besked enligt Miljöbalken 16:4 huruvida 
kommunen tillstyrker att tillstånd meddelas aktuell verksamhet eller ej.

Information: Länsstyrelsen får enligt Miljöbalken 16 kap. 4 § ej bevilja tillstånd om 
inte aktuell kommun tillstyrker detta.

Senaste datum för yttrande
21 april 2017

Denna handling har undertecknats digitalt och är fastställd i Länsstyrelsens 
elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.
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