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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §146    Dnr: KS.2015.59      

 

Förfrågan om tillstyrkan till Grönhults vindkraftspark  

 

Ärendebeskrivning 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götaland har översänt 

Vattenfall Vindkraft Sverige AB:s ansökan om tillstånd för Grönhults 

Vindkraftpark med förfrågan om kommunens tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § 

miljöbalken. Området är beläget i både Tranemo och Gislaveds kommuner och 

omfattar två delområden, Grönhult och Kullen, varav det senare ligger 

huvudsakligen i Gislaveds kommun.  

 

  Ansökan omfattar uppförande och drift av högst 17 vindkraftverk. Området 

kring Grönhult har goda vindförhållanden enligt de mätningar som företaget 

genomför och en beräknad årsproduktion är i storleksordningen 100-140 GWh 

beroende på vilken typ av verk som kommer att bli aktuell.  

 

Till ansökan har fogats en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver påverkan 

på omgivningen genom buller, skuggning, ljus samt inverkan på växt- och djurliv, 

natur- och kulturmiljöer och landskapsbild.  

 

Bygg- och miljönämnden har yttrat sig över frågan om tillstyrkan i beslut den 26 

mars 2015.   

 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2015 att uppdra till kommunstyrelse-

kontoret att föra en fortsatt diskussion med Vattenfall Vindkraft Sverige AB 

gällande hindersbelysningen. Vattenfall Vindkraft Sverige AB har i skrivelse till 

Länsstyrelsen daterad den 9 april 2015 yrkat att tillståndet ska förenas med 

följande villkor:  

"Om vindkraftverkens totalhöjd överstiger 150 m ska gruppstationen förses med 

utrustning som möjliggör att hinderbelysningen i huvudsak bara tänds när ett 

bemannat luftfartyg närmar sig verken. Utrustningen ska användas." 

 

Kommunekolog Bengt-Göran Ericsson redogör för ärendet och motiveringen  

till förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss angående ansökan om tillstånd till vindkraftpark Grönhult i Tranemo 

och Gislaveds kommuner Länsstyrelsen i Västra Götaland 2015-02-25. 

Bygg- och miljönämnden den 26 mars 2015, § 45 

PM-Angående kommunal tillstyrkan av vindkraftpark Grönhult, 

kommunstyrelsekontoret den 30 mars 2015 

Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2015 

PM-Angående kommunal tillstyrkan av vindkraftpark Grönhult, 

kommunstyrelsekontoret den 16 april 2015 

Tillägg villkor och åtaganden förvindkraftprojekt Grönhult, daterat den 9 april 

2015 

 

Yrkande 

Carina Johansson (C) med instämmande av Agneta Karlsson (M), Lennart 

Kastberg (KD) Gunnel Augustsson (S) och Peter Bruhn (MP): Bifall till förslaget 

med följande motivering: "Den förslagna vindkraftsparken strider inte mot den 

kommunomfattande översiktsplanen. Påverkan på människors hälsa, miljö och 

natur kan heller inte bedömas som stor. Vindkraftparken kommer att ge en 
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Ks § 146 (forts.) 

 

betydande produktionsökning av förnybar energi i Gislaveds kommun vilket är i 

linje med kommunens klimat- och energistrategier. Gislaveds kommun bör 

därför tillstyrka vindkraftpark Grönhult." 
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att tillstyrka Vattenfall Vindkraft Sverige AB:s ansökan om att få uppföra 

Grönhults vindkraftspark. 

 

 

 

Protokollsanteckning 

Anders Gustafsson (SD) och Leif Andersson (SD) deltar inte i beslutet utan 

återkommer när ärendet behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 

29 april 2015. 

 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 


