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KS § 11/2023 Dnr 2022/154  
 
Begäran om ställningstagande för vindkraftverk 
vid Aspeland 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utifrån bestämmelserna 
om kommunens ställningstagande enligt 16 kap 4 § i miljöbalken avstyrka 
fortsatt prövning av ansökan från Njordr gällande Aspelands vindkraftspark 
öster om Målilla. 

Reservation 
Tomas Söreling, Rosie Folkesson och Tomas Lockström, samtliga S, 
reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Enligt 16 kap. 4 § i miljöbalken ska kommunen fatta beslut om att tillstyrka 
eller avstyrka en vindkraftsetablering. Kommunens beslut ska grundas på 
en bedömning av om den aktuella vindkraftsetableringen kan anses utgöra 
en lämplig mark- eller vattenanvändning. 
 
Ärendebeskrivning 
Njordr AB har under oktober 2022 lämnat in tillståndsansökan för att 
bygga vindkraftspark i Hultsfreds kommun. Projektområdet är lokaliserat 
öster om Målilla/Rosenfors, Utredningar har gjorts bl.a. gällande 
naturvärden, fåglar, fladdermöss och arkeologiska lämningar. 
 
Ansökan som är inlämnad till Miljöprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen Kalmar län omfattar en gruppstation med 12 stycken 270 
meter höga vind-kraftverk på fastigheten Tillingeby 6:1, Stora Aby 23:10, 
Stora Aby 23:11 och Stora Aby 7:7. 
 
Enligt 16 kap. 4 § i miljöbalken ska kommunen fatta beslut om att tillstyrka 
eller avstyrka en vindkraftsetablering och Miljöprövningsdelegationen 
anhåller nu om kommunens ställningstagande om den aktuella 
vindkraftsetableringen kan anses utgöra en lämplig markanvändning. 
Kommunen får inte ställa villkor i beslut om tillstyrkan. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer projektet gentemot miljöbalken och 
anger de villkor som ska gälla. Inom ramen för denna prövning ska man 
beakta de synpunkter som inkommit från kommunen via Miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Till grund för kommunens ställningstagande finns Vägledning om 
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kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk (statens 
energimyndighet 2015:05). 
 
Beslutet grundas företrädesvis på de riktlinjer som anges i Översiktsplanen 
(öp). Hultsfreds kommuns översiktsplan antogs i juni 2010 och 
aktualitetsprövades i oktober 2016. I avsnitt 16 Energiförsörjning / 
Energiproduktion / vindkraft står följande; el från vindkraft är en 
miljövänlig form av elproduktion som Hultsfreds kommun är positivt 
inställd till. Vindkraftverk kan dock verka störande för människor och djur 
med ljud och skuggreflexer. De kan dessutom vara en säkerhetsrisk samt 
vara störande i landskapsbilden. Det är därför viktigt att vid uppförande av 
vindkraftverk ta största möjliga hänsyn till omgivning. Den tekniska 
utvecklingen har sedan planen antogs bland annat medför att höjden på 
verken ökat betydligt. 
 
Kommunstyrelsens au beslutade under våren 2020 att beställa en ny 
vindbruksplan, som en del i en kommande revidering av översiktsplanen. 
Förslag till ny plan är framtagen och har varit ute på remiss. I avvaktan på 
utredningsförslag och riksdagsbeslut om vindbruksplanen ska vara 
bindande för en kommun, vilket skulle i hög grad påverka utformandet av 
planen, har det fortsatta arbetet med framtagande satts på ”paus”. Ett sådant 
riksdagsbeslut är inte längre aktuellt, varvid planarbetet kommer att 
återupptas. I förslaget till den nya planen finns dock det aktuella området 
fortsatt med som ett lämpligt område för vindkraftsetablering. Enligt 
energimyndighetens ”Vägledning om kommunal till-styrkan vid 
tillståndsprövning av vindkraftverk” gäller att i de fall kommunen inte har 
en aktuell översiktsplan, måste kommunen ändå ta ställning till vad som är 
lämplig mark- och vattenanvändning i det aktuella området. 
 
Regeringen tillsatte en incitamentsutredning i april 2022. Den har två 
uppdrag; att föreslå ett system för kompensation till lokalsamhällen och 
dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad. Det andra 
uppdraget är att lämna förslag för att stärka kommunernas incitament att 
medverka till utbyggd vindkraft i syfte att klara klimatomställningen och 
den ökade elektrifieringen av samhället. Regeringen beslutade 24 
november 2022 om ett tilläggsdirektiv. Utredaren ska även bedöma hur de 
förslag som lämnas i syfte att stärka kommunernas incitament ska 
finansieras av verksamhetsutövarna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 
mars 2023. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 247/2022 att föreslå kommunstyrelsen att ta 
ställning till inkommen ansökan och lägga förslag till kommunfullmäktige 
för slutligt ställningstagande. 

Yrkanden 
Lars Rosander, C, yrkar att ansökan tillstyrks. 
 
Åke Nilsson och Folke Pleijert, båda KD, yrkar avslag på ansökan. 
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Tomas Söreling, S, yrkar bifall till Lars Rosanders yrkande om att ansökan 
tillstyrks. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka eller avstyrka 
ansökan från Njordr AB om fortsatt prövning av vindkraftsetablering vid 
Aspeland och finner att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan, 
varpå Göran Gustafsson, SD, begär votering. 

Omröstningsresultat 
Med 6 nej-röster och 5 ja-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar att avslå ansökan från Njordr AB. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om ställningstagande samt bilagor 
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens ordförande 2022-12-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 219/2022, 247/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 10/2023 Dnr 2019/133  
 
Förslag till uppdatering av fordons- och 
resepolicy 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
uppdatering av styrdokumentet Fordons- och resepolicy, med ändring i 
första meningen i stycket om cyklar, enligt följande: 
 
Transporter inom tjänsten eller till brukare, inom respektive tätort, ska i 
första hand göras till fots eller med cykel, när så är lämpligt. 
 
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att de tre gällande 
styrdokumenten Fordonspolicy, antagen av kommunfullmäktige § 55/2008, 
Resepolicy, antagen av kommunfullmäktige § 56/2008 samt 
Avsiktsförklaring för Hultsfreds kommun gällande trafiksäkerhet, antagen 
av kommunstyrelsen § 34/2007 upphör att gälla.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till uppdatering av 
styrdokumentet Riktlinjer för resande i tjänsten. 
 
Sammanfattning 
Nuvarande policydokument i kommunen som rör fordon och resande är 
ålderstigen. Uppdatering av dessa styrdokument föreslås och syftar till att 
de fordon som kommunen använder ska främja minimerad miljöpåverkan, 
hög trafiksäkerhet och god ekonomi. Policyn vänder sig till 
kommunkoncernen innefattandes kommunala bolag, nämnder och 
förvaltningar och därigenom alla tjänsteresor, motorfordon samt cyklar. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens fordon och resande bör understödja delmålet om 
klimatneutrala resor och transporter inom No Oil 2030 - fossilbränslefri 
region. Klimatutsläppen från transporter från i synnerhet personfordon är 
betydande och i nuläget enklare att motverka i förhållande till andra 
sektorer.  Då kommunens möjlighet att ställa om större delen av 
fordonspark och resande har ökat på senare tid finns behov att uppdatera 
styrdokument rörande fordon och resande.  
 
Fordons- och resepolicyn omfattar upphandling av transport, entreprenader 
och varuleveranser, cyklar samt utrustningsspecifikation för person- och 
lätta transportfordon. 



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2023-01-10 

2(2) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
Förslagets dokument har varit på remiss under 2020. Förslaget har 
föredragits inom samverkansfunktionen inom CSK (Central Samverkans 
Kommitté) under 2021 samt åter igen med ABHB, ÖSK, Serviceenheten, 
Kontaktcenter och Socialförvaltningen under 2022.  
 
Förslaget ersätter Fordonspolicy, kf § 55/2008, Avsiktsförklaring för 
Hultsfreds kommun gällande trafiksäkerhet, ks § 34/2007 och Resepolicy, 
kf § 56/2008. Innehåll från nämnda avsiktsförklaring bedöms hanteras i 
detta dokument och framledes i Trafiksäkerhetsprogram som är under 
arbete. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg 2022-11-07 
Förslag till Fordons- och resepolicy 
Förslag till Riktlinjer för resande i tjänsten 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 246/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Utvecklingskontoret 
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KS § 9/2023 Dnr 2022/80  
 
Svar på motion från Anders Andersson, KD, om 
vänorter i Norden och Ukraina 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
genom resonemanget nedan, och att frågan får återkomma vid ett senare 
tillfälle. 
 
Kommunen har idag redan ett mångfaldigt internationellt arbete genom 
skola, musikskola och inom medborgardemokrati. I de kommuner i länet 
där ett aktivt arbete med nordiska vänorter pågår, är detta arbete till stor del 
föreningsdrivet. Ingen aktiv förening för nordiska vänorter finns i 
Hultsfreds kommun. Därför föreslås kommunen avvakta med att sätta i 
gång ett organiserat arbete för att skaffa nordiska vänorter.  
 
Att undersöka hur Hultsfreds kommun i någon form kan stötta ett 
krigsdrabbat Ukraina bör invänta nationella instruktioner via ICLD och 
SKR. 
 
Sammanfattning 
Anders Andersson, KD, inkom 2022-04-22 med en motion om att ta upp 
traditionen med vänorter. Ingen drivande förening med detta syfte finns i 
kommunen, och därför är förslaget i nuläget att avvakta. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Anders Andersson, KD, har 2022-04-25 lämnat in 
en motion om vänorter i Norden och Ukraina. I motionen framgår att 
många kommuner har haft ett utvecklat vänortsarbete med kommuner i 
Norden och i övrigt runt om i världen under årens lopp. Utifrån Ukrainas 
presidents tal i den svenska riksdagen vore det naturligt att fundera över 
vad vår kommun kan bidra med i det arbetet. 
 
Arbetsutskottet beslutade § att remittera motionen till turism- och 
informationschefen för beredning. 
 
Följande förslag till svar på motionen har nu lämnats: 
” Tidigare har Mattias Wärnsberg, S, inkommit med en motion om att 
teckna ett vänortssamarbete med en kommun i Israel, för att stödja det 
judiska fol-ket samt att ge barn- och ungdomar i vår kommun möjlighet att 
få kontakt med ungdomar i Israel. Med hänsyn till pandemin och dess 
påverkan på världsläget beslutade kommunfullmäktige att avvakta förslaget 
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i motionen. 
 
Hultsfreds kommun arbetar redan idag med internationalisering. På gymna-
siet drivs projekt via EU-stöd. Ett samarbete med Rumia i Polen finns 
genom Musikskolan. Målilla Skola arbetar just nu med att skaffa 
brevvänner i Dan-mark och på Färöarna, och Prolympia i Virserum har 
samarbete med Skott-land. Under en femårsperiod drevs ett projekt som 
utvecklade kvinnligt före-tagande i Botswana via ICLD, Internationellt 
Centrum för Lokal Demokrati. Under 2021 påbörjades en förstudie med en 
region i Kenya via ICLD, om att utveckla medborgardemokrati. Denna 
förstudie kommer att pågå till juni 2023.  
 
Samtal har förts med Västerviks och Kalmar kommun som båda har 
vänorter i Norden, och i båda fallen finns en aktiv ”Föreningen Norden” 
som driver detta arbete. Ingen aktiv förening med detta syfte finns i 
Hultsfreds kom-mun. 
 
Ett eventuellt initiativ till att i någon form stötta ett krigsdrabbat Ukraina 
bör invänta nationella instruktioner via ICLD och SKR. Avstämning har 
gjorts med Kalmar kommun, som bedömer frågan på samma sätt i nuläget.” 
 
Motionens intentioner är avstämda med motionsställaren. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Anders Andersson, KD, 2022-04-25 
Kommunfullmäktige § 48/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 108/2022, 250/2022 
Tjänsteskrivelse turism- och informationschef 2022-11-11 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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