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Bm §65    Dnr: MMM.2012.210   427:03  
 
STORA ÖJHULT 1:5 m.fl., GUNNILSTORP TRANHULT 
VINDKRAFT AB  
Yttrande till miljöprövningsdelegationen över ansökan om tillstånd 
gällande uppförande och drift av vindkraftverk  
 
Ärendebeskrivning 
Gunnilstorp Tranhult Vindkraft AB har hos miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen i Östergötland ansökt om tillstånd för gruppstation för vindkraft i 
Gislaveds och Gnosjös kommuner. Ansökan omfattar uppförande och drift av 
maximalt 18 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 200 meter för 
respektive verk. I Gislaveds kommun planeras anläggningen inom fastigheterna 
Lindhult 1:3 och 1:4, Stora Öjhult 1:5 och 1:11 samt Tranhult 1:2, 1:3 och 1:4. 
 
Miljöprövningsdelegationen har i en remiss daterad 2015-03-12 begärt bygg- och 
miljönämndens yttrande över ansökan. 
 
Verksamheten är anmälningspliktig enligt 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808) samt 21 
kap. 10 och 11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:2519) enligt följande 
verksamhetskoder: 
 
40.90 B ”Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och 
ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter” 
 
40.95 B ”Sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och 
ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter” 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan den 18 juli 2013 från Gunnilstorp Tranhult Vindkraft AB 
Kompletteringar den 12 mars 2015 från Gunnilstorp Tranhult Vindkraft AB 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §37 
Tjänsteskrivelse 2015-04-02 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande: 
 
Bygg- och miljönämnden vill inledningsvis påpeka att nämnden generellt är positiv 
till vindkraft i kommunen. Nämnden anser att det också är viktigt att rätta platser 
väljs för ändamålet. 
 
1.  Bolaget yrkar om "boxmodell" i första hand där vindkraftparkens slutliga 

placering och utformning bestäms mellan bolaget och tillsynsmyndigheten. I 
andra hand yrkar bolaget om en flyttmån om 200 meter från redovisade 
exempelpositioner. Bygg- och miljönämnden anser en flyttmån om 50 meter 
är acceptabel men är inte positiv till ansökan om fria placeringar. 

 
2.  Vindkraftparken planeras inom det stora opåverkade området Rannebo-

Stengårdshult-Mosshult. Enligt översiktsplanen för Gislaveds kommun ska 
stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är 
påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.  
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 Bygg- och miljönämnden anser att en storskalig vindkraftsetablering som 

denna skulle innebära en alltför omfattande exploatering av området och att 
detta strider mot översiktsplanen. 

 
3.  Vindkraftparken planeras inom riksintresset för friluftsliv, Isaberg-

Ranneboområdet. Området karaktäriseras av ett flertal cykel-, vandrings- 
och kanotleder, skidanläggningar, badplatser och andra områden viktiga för 
friluftslivet. I översiktsplanen för Gislaveds kommun framgår att större 
anläggningar och bebyggelsekoncentrationer ska undvikas i 
Ranneboområdet. Att anlägga en vindkraftspark inom detta område strider 
mot översiktsplanen. 

 
4. I kunskapsunderlaget till vindkraftspolicy för Gislaveds kommun framgår att 

förändringar i landskapet kan påverka intresset för turism i bygden. 
Vindkraft kan därför via markintrång, buller, skuggor, reflexer m.m. förändra 
känslan av vildmark och känslan av orört landskap vilket är i direkt konflikt 
med turismintresset. 

 
Vindkraftspolicy för Gislaveds kommun anger att vindkraftverk ska placeras 
där det blåser mest, där andra väsentliga intressen inte störs, i redan 
påverkade områden, så att anslutning till el- och vägnät blir så enkel som 
möjligt och i första hand placerade i grupper. Vindkraftverken bör också 
lokaliseras och placeras så att de negativa effekterna på landskapsbilden blir 
så små som möjligt. Det framgår även att vindkraftverk ska lokaliseras med 
försiktighet där naturvärden kan skadas samt med hänsyn till turismen och 
friluftslivets värden.  

 
5.  Inom projektområdet sker kalkning i bland annat Stora Ljunggölen och 

Skärsjön som tillhör två olika avrinningsområden. Stora Ljunggölen tillhör 
Valåns avrinningsområde vars natur är klassad som nationellt särskilt 
värdefull. Skärsjön mynnar ut i Ösjön som vidare rinner till 
Stengårdshultasjön. Nedströms kommer sedan Radan och därefter Svanån. 
Även Radan, Stengårdshultasjön och Svanån har i en helhetsbedömning 
nationellt bedömts ha särskilt värdefull natur. Helikopterkalkning har ett 
säkerhetsavstånd till vindkraftverk i drift på 1 000 meter och 300 meter till 
verk som inte är i drift. Enligt redovisad kalkningskarta framgår att åtta 
vindkraftverk är placerade närmare än 300 meter till ytvatten och våtmarker 
som kalkas.  

 
 Kalkning av ytvatten och våtmarker är mycket viktigt och försvåras av 

vindkraftetableringen. 
 
6.    Fågelinventeringen visar att området Isaberg-Rannebo är ett område med rik 

fågelfauna. Flera rödlistade arter och arter upptagna i fågeldirektivet, bilaga I. 
har observerats inom och i närheten till projektområdet. 

 
7. I översiktsplanen för Gislaveds kommun gäller generellt att verksamheter 

och åtgärder som kan skada naturmiljön får inte bedrivas eller vidtas i 
områden som är registrerade som nyckelbiotoper. Inom projektområdet 
löper en befintlig väg genom en nyckelbiotop vid Langegölen samt i .  
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 anslutning till våtmarken vid Ösjön som är av högt naturvärde (klass 1). 

Bygg- och miljönämnden anser att våtmarker av klass 1 och 2 samt 
nyckelbiotoper ska skyddas från negativ påverkan. 

 
 Även utanför projektområdet finns natur- och kulturvärden som kräver 

skydd från negativ påverkan 
 
8.  Det föreslagna projektområdet befinner sig i ett område med en mycket låg 

påverkan av artificiellt ljus. Hinderbelysning kan därför komma att upplevas 
som mer störande jämfört med ett område där det inte är så mörkt 
nattetid.  

 
9.  Bolaget har åtagit sig att underskrida 40 dB(A) vid bostäder. I Gislaveds 

kommuns vindkraftpolicy och kunskapsunderlag till vindkraftpolicyn framgår 
följande "högst 40 dBA invid bostäder, 50 dBA invid arbetsplatser med icke 
bullrande verksamheter samt 35 dBA i områden för fritidsbebyggelse och 
rörligt friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor". Bygg- och 
miljönämnden anser att riktvärdet 35 dB(A) i områden för fritidsbebyggelse 
och rörligt friluftsliv ska följas. 

 
10.  Vid tre bostäder finns risk för störning från lågfrekventa ljud. Bygg- och 

miljönämnden förutsätter att den fasaddämpning som använts i beräkningar 
för lågfrekventa ljud stämmer överens med den som finns i de aktuella 
bostäderna. 

 
11.  Redovisade skuggberäkningar visar att skuggtiden för flera fastigheter 

kommer att överskrida 8 h per år i förväntat fall.  
 
12.  Vid uppförande av icke-bygglovspliktiga vindkraftverk ska anmälan enligt 

6 kap. 5 § i plan- och byggförordningen (2001:238) göras till bygg- och 
miljönämnden. 

 
 

 Sammanfattning 
 Sammantaget blir bedömningen att den valda platsen inte är lämplig för 

vindkraftsetablering utifrån nämnda faktorer. Bygg- och miljönämnden vill därför 
avstyrka ansökan om tillstånd för etablering av vindkraft inom fastigheterna 
Lindhult 1:3 och 1:4, Stora Öjhult 1:5 och 1:11 samt Tranhult 1:2, 1:3 och 1:4. 
 
  
Expedieras till: 
Länsstyrelsen Östergötland 
Miljöprövningsdelegationens dnr 551-7067-13 
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Tillståndsansökan gällande uppförande och drift av vindkraftverk i 
Gunnilstorp Tranhult i Gislaveds och Gnosjö kommuner.  
Yttrande till kommunfullmäktige över ansökan om tillstånd.  
 
Ärendebeskrivning 
Gunnilstorp Tranhult Vindkraft AB har hos miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen i Östergötland ansökt om tillstånd för gruppstation för vindkraft i 
Gislaveds och Gnosjös kommuner. Ansökan omfattar uppförande och drift av 
maximalt 18 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 200 meter för 
respektive verk. I Gislaveds kommun planeras anläggningen inom fastigheterna 
Lindhult 1:3 och 1:4, Stora Öjhult 1:5 och 1:11 samt Tranhult 1:2, 1:3 och 1:4. 
 
Miljöprövningsdelegationen har i en remiss daterad 2015-03-12 begärt yttrande 
om Gislaveds kommun enligt 16 kap. 4 § miljöbalken tillstyrker ansökan. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har remitterat ärendet till bygg- och 
miljönämnden för yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan den 18 juli 2013 från Gunnilstorp Tranhult Vindkraft AB 
Kompletteringar den 12 mars 2015 från Gunnilstorp Tranhult Vindkraft AB 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll 2015-04-16 - Bmau §38 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande över ansökan: 
 
Bygg- och miljönämnden vill inledningsvis påpeka att nämnden generellt är positiv 
till vindkraft i kommunen. Nämnden anser att det också är viktigt att rätta platser 
väljs för ändamålet. 
 
1.  Bolaget yrkar om "boxmodell" i första hand där vindkraftparkens slutliga 

placering och utformning bestäms mellan bolaget och tillsynsmyndigheten. I 
andra hand yrkar bolaget om en flyttmån om 200 meter från redovisade 
exempelpositioner. Bygg- och miljönämnden anser en flyttmån om 50 meter 
är acceptabel men är inte positiv till ansökan om fria placeringar. 

 
2.  Vindkraftparken planeras inom det stora opåverkade området Rannebo-

Stengårdshult-Mosshult. Enligt översiktsplanen för Gislaveds kommun ska 
stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är 
påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.  

 
 Bygg- och miljönämnden anser att en storskalig vindkraftsetablering som 

denna skulle innebära en alltför omfattande exploatering av området och att 
detta strider mot översiktsplanen. 

 
3.  Vindkraftparken planeras inom riksintresset för friluftsliv, Isaberg-

Ranneboområdet. Området karaktäriseras av ett flertal cykel-, vandrings- 
och kanotleder, skidanläggningar, badplatser och andra områden viktiga för 
friluftslivet. I översiktsplanen för Gislaveds kommun framgår att större  
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 anläggningar och bebyggelsekoncentrationer ska undvikas i 

Ranneboområdet. Att anlägga en vindkraftspark inom detta område strider 
mot översiktsplanen. 

 
4.  I kunskapsunderlaget till vindkraftspolicy för Gislaveds kommun framgår att 

förändringar i landskapet kan påverka intresset för turism i bygden. 
Vindkraft kan därför via markintrång, buller, skuggor, reflexer m.m. förändra 
känslan av vildmark och känslan av orört landskap vilket är i direkt konflikt 
med turismintresset. 

 
 Vindkraftspolicy för Gislaveds kommun anger att vindkraftverk ska placeras 

där det blåser mest, där andra väsentliga intressen inte störs, i redan 
påverkade områden, så att anslutning till el- och vägnät blir så enkel som 
möjligt och i första hand placerade i grupper. Vindkraftverken bör också 
lokaliseras och placeras så att de negativa effekterna på landskapsbilden blir 
så små som möjligt. Det framgår även att vindkraftverk ska lokaliseras med 
försiktighet där naturvärden kan skadas samt med hänsyn till turismen och 
friluftslivets värden.  

 
5.  Inom projektområdet sker kalkning i bland annat Stora Ljunggölen och 

Skärsjön som tillhör två olika avrinningsområden. Stora Ljunggölen tillhör 
Valåns avrinningsområde vars natur är klassad som nationellt särskilt 
värdefull. Skärsjön mynnar ut i Ösjön som vidare rinner till 
Stengårdshultasjön. Nedströms kommer sedan Radan och därefter Svanån. 
Även Radan, Stengårdshultasjön och Svanån har i en helhetsbedömning 
nationellt bedömts ha särskilt värdefull natur. Helikopterkalkning har ett 
säkerhetsavstånd till vindkraftverk i drift på 1 000 meter och 300 meter till 
verk som inte är i drift. Enligt redovisad kalkningskarta framgår att åtta 
vindkraftverk är placerade närmare än 300 meter till ytvatten och våtmarker 
som kalkas. 

  
Kalkning av ytvatten och våtmarker är mycket viktigt och försvåras av 
vindkraftetableringen. 
 

6.  Fågelinventeringen visar att området Isaberg-Rannebo är ett område med rik 
fågelfauna. Flera rödlistade arter och arter upptagna i fågeldirektivet, bilaga I. 
har observerats inom och i närheten till projektområdet. 

 
7.  Det föreslagna projektområdet befinner sig i ett område med en mycket låg 

påverkan av artificiellt ljus. Hinderbelysning kan därför komma att upplevas 
som mer störande jämfört med ett område där det inte är så mörkt 
nattetid.  
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Sammanfattning 
Sammantaget blir bedömningen att den valda platsen inte är lämplig för 
vindkraftsetablering utifrån nämnda faktorer. Bygg- och miljönämnden vill 
därför avstyrka ansökan om tillstånd för etablering av vindkraft inom  
fastigheterna Lindhult 1:3 och 1:4, Stora Öjhult 1:5 och 1:11 samt Tranhult 1:2, 
1:3 och 1:4.  
 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige
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Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra  
 
Ärendebeskrivning 
Planens syfte är att möjliggöra ett område för permanentbostäder, 
fritidsbebyggelse samt serviceanläggningar på naturtomter. Användningen är i 
enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet  
(KF 2012-12-13) som gjordes av Gislaved och Gnosjö kommun, samt planen 
för ”Landsbygdsutveckling i strandnära läge” (KF 2014-02-27). 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 11 juni 2014 att förslag till detaljplan för 
fastigheten Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 skulle skickas ut på 
samrådsremiss. 
 
Under tiden 18 juni – 5 september 2014 har detaljplanen varit utställd på bygg- 
och miljönämndens expedition och på kommunens hemsida för samråd. Utifrån 
yttranden som inkommit under denna tid upprättades en samrådsredogörelse 
och planförslaget reviderades.  
 
Den 22 januari 2015 beslutade bygg- och miljönämnden att låta ställa ut förslag 
till detaljplan för granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades 
skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget 
till detaljplan har funnits utställt för granskning under tiden 2 februari till den 23 
februari 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning daterad april 2015 
Plankarta daterad april 2015 
Utlåtande daterad april 2015 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ta planförfattarens utlåtande som sitt eget  
 
att godkänna detaljplaneförslaget 
 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva strandskyddet enligt detaljplanen 

samt att anta detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i 
Hestra  

 
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen, Fredrik Ingstorp 
Kommunfullmäktige 
 
 


	Utlåtande daterad april 2015

