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Plats och tid

Stadshuset, kl. 9.30-12.00

Beslutande

Tommy Bohman, ordf. (S), Klas Håkanson (M), Kjell Åke Nottemark (M),
Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Ingemar Sturesson
(KD), Magnus Olofsgård (FP) och Ritva Hermanson (MP).

Tjänstgörande
ersättare

Lennart Lööw (S), Carina Bardh (M), Ingvar Andersson (C) och
Carina Strömbäck (V).

Ersättare

Marie Johansson (KD) och Ejlon Johansson (FP).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Anders Svensson 9.30-11.00, Peo Grahn 9.30-11.00,
Mats Adolfsson och Jan-Åke Johansson.
Vid protokollet kommunsekreterare Kristina Odelberg.
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Dnr 2014/KA0032

Information i ärendet om yttrande över anläggning för
vindkraftprojekt Slageryd, Vetlanda
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Peo Grahn från POG International AB redovisar hur samråd och dialog genomförts med
markägare och övriga berörda i det aktuella området. Han uppger bland annat följande:
Två formella samrådsmöten har initierats av POG International AB. Därutöver har ett
informationsmöte initierats av Vetlanda kommun. Företaget har skriftligen informerat
berörda i området. Därefter har ett dokument med nitton punkter skickats till företaget.
Brevskrivaren har inte fått något skriftligt svar. Företaget har ingen individuell
svarsskyldighet gentemot enskilda. Inkomna synpunkter är en del i samrådsprocessen.
Företagets kommentarer redovisas gentemot länsstyrelsen. Av de synpunkter som
framförts kan man konstatera att vissa verk upplevs som mer oönskade och störande än
andra. Uppfattningarna är delade.
Vindbruksplanen är kommunens styrande dokument och ska vara vägledande i
handläggningen av enskilda ärenden. Härefter följer en diskussion om hur det
kommunala vetot ska användas och vad som är kommunens uppgift i det här skedet av
processen.
Mats Adolfsson redovisar Energimyndighetens bedömning av hur det kommunala vetot
ska användas i perspektivet att delvis avstyrka en ansökan.
Jan-Åke Johansson understryker att Vetlanda kommuns prövning ska göras ur
plansynpunkt d.v.s. hur marken ska disponeras. Miljöprövningsdelegationen ser till
miljöprövningen och påverkan för enskilda. De båda prövningarna har alltså olika syften.
Magnus Färjhage uppger att motivet för det kommunala vetot är att bevaka
kommunens planmonopol. Att avstyrka vissa verk innebär att man nyttjar sitt veto och
bör åtföljas av motiven som underlag för en ny reviderad ansökan.
Det konstateras vidare att POG International AB har för avsikt att överlåta anläggningen
efter färdigställandet.
Under hösten ska nuvarande översiktsplan aktualitetsprövas. Detta gäller också den del
som utgör vindkraftsplanen. Bl.a. har man anledning att se över betydelsen av höjden på
verken. Idag finns inga särskilda höjder angivna.
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Avslutningsvis förs en diskussion om vad som händer när verken är uttjänta. Det är inte
ovanligt att andra bolag driver vindkraftsparken än de som har uppfört den. I ett sådant
fall överlåts tillståndet på de som driver verksamheten. Alternativt utfärdas ett nytt
tillstånd med samma innehåll. En bankgaranti ska alltid lämnas för att verken ska kunna
monteras ned när de är förbrukade.
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