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Beslut om antagande, Vindbruksplan Vaggeryds kommun (KS 
2017/164)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta vindbruksplanen med följande ändringar:
Tillägg på sidan 33 i Vindbruksplanen och sidan 18 i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB); 
"Vaggeryds kommuns inställning är dock att ett riktvärde på 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
utomhus inte bör överskridas vid bostäder".
 
En översyn av samtliga i vindbruksplanen tagna ställningstaganden, i syfte att ytterligare 
förtydliga att vindbruksplanen är en översiktlig och schematisk känslighetsanalys som inte 
kan ersätta en mer detaljerad lämplighetsanalys i det enskilda vindkraftsärendet. 
Vindbruksplanens ställningstaganden bör således inte formuleras med ska / ska inte utan 
snarare bör /bör inte.

Samt ytterligare redaktionella ändringar såsom exempelvis:
- uppdatering av inledande text över ärendets gång,
- uppdatering av kartbilden sida 14,
- ev. uppdatering av vindkraftsstatistik,
- ev. uppdatering av tabell över vattenförekomster sida 51,
- kompletterande information över brunnsområden i berört/da områdesbeskrivning/ar
- texten "är värda att bevara" på sida 49 byts ut mot "har ett högt bevarandevärde".
 
Sammanfattning
Vindbruksplanen har ställts ut för samråd under tiden 3 juli 2017 t.o.m.
6 september 2017. Under samrådstiden har det getts tillfälle för myndigheter, kommuner, 
privatpersoner, företag, föreningar och politiska partier att skriftligen lämna synpunkter. 
Inkomna synpunkter under samrådet har redovisats och bemötts i en samrådsredogörelse.

Vindbruksplanen har sedan samrådet justerats, kompletterats och ställts ut under tiden 19 
mars 2018 t.o.m. 14 maj 2018. Även under utställningstiden har berörda myndigheter och 
allmänheten haft möjlighet att lämna synpunkter.

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-06-13, § 166 återremitterades därför 
ärendet till kommunledningskontoret för att på nytt belysa och redovisa vilka konsekvenser 
respektive buffringsavstånd för 700 meter, 1 000 meter respektive 1 500 meter har.
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Kommunstyrelsen beslutande 2018-10-03 §214 att
- Skrivningen i vindbruksplanen om 35 dB(A) ersätts åter med 40 dB(A).
- Kommunstyrelsen beslutar att efter justering av text och kartmaterial i enlighet med 
kommunens särskilda utlåtande i kombination med de justeringar som scenario 1b innebär 
ställa ut vindbruksplanen på nytt enligt scenario 1b.

Vindbruksplanen ställdes ut för om granskning under perioden 2018-11-19 t.o.m. 2019-01-21. 
Inkomna synpunkter redovisas och bemöts i Granskningsyttrande efter förnyad utställning av 
Vaggeryds kommuns Vindbruksplan.
 
Yrkanden
Gert Jonsson (M) med instämmande av Ulf Abrahamsson (C), Thomas Axelsson (KD) och 
Allan Ragnarsson (M),  föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag 2019-03-20 § 51.
 
Anna Karin Slunge (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag 2019-03-20 § 51 med följande tillägg på sidan 33 i Vindbruksplanen 
och sidan 18 i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB); Vaggeryds kommuns inställning är 
dock att ett riktvärde på 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus inte bör överskridas vid 
bostäder.
 
Ajournering begärs för diskussion i partigrupperna.
 
Sammanträdet ajourneras kl. 22:55 - 23:15.
 
Sammanträdet återupptas.
 
Anna Karin Slunge (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag 2019-03-20 § 51 med följande tillägg på sidan 33 i Vindbruksplanen 
och sidan 18 i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB); Vaggeryds kommuns inställning är 
dock att ett riktvärde på 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus inte bör överskridas vid 
bostäder.
 
Gert Jonsson (M) med instämmande av alla i femklövern föreslår bifall till arbetsutskottets 
förslag 2019-03-20 § 51 med Anna Karin Slunges tilläggsförslag.
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Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag och 
Anna Karin Slunges förslag, och ställer förslagen mot varandra och finner att Anna Karin 
Slunges förslag antas.
 
Expedieras till 
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige 2019-04-03 § 83
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-20, § 51
 20190327 Särskilt utlåtande efter förnyad utställning av Vaggeryds vindbruksplan
 2019-04-03 Antagandehandling MKB Vaggeryds vindbruksplan
 Antagandehandling Vaggeryds Vindbruksplan
 Plansch i A1 Terrängkartan Vaggeryds kommun Antagandehandling 190403
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-06
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