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Plats och tid

Kommunkontoret, Ellen Key-rummet, Ödeshög
tisdag 16 november 2010, kl 13:00-13:40

Beslutande

Håkan Johansson (M), ordförande
Anders Rydberg (KD)
Hans Danielsson (C)
Roland Svensson (S), ersättare för Anders Karlsson (S)

Övriga deltagande

Urban Runesson, bygg- och gatuchef
Torgil Slatte, miljöchef
Charlotte Hallin Johansson, miljöinspektör
Elisabeth Johansson, nämndadministratör, sekreterare

Utses att justera

Hans Danielsson

Omfattar paragraferna

113

Justeringens tid o plats

Miljö- och byggnämndens expedition, kommunkontoret, Ödeshög
2010-11-17

Underskrifter

……………………………………..
Sekreterare/Elisabeth Johansson

…………………………………….
Ordförande/Håkan Johansson

…………………………………….
Justerande/Hans Danielsson

Anslag/bevis
Instans och datum

Miljö- och byggnämnden 2010-11-16

Datum för uppsättande av anslag

2010-11-17

Datum för nedtagande av anslag

2010-12-09

Protokollets förvaringsplats

Miljö- och byggnämndens expedition, kommunkontoret, Ödeshög

Underskrift

……………………………………..
Elisabeth Johansson
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Innehållsförteckning
1. Begäran om prövning huruvida verksamhetsutövaren överträtt beviljade tillstånd och/eller
brustit i egenkontrollen vid drift av vindkraftverk på fastigheten Stora Krokek 2:6..............3-4

-----
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MBN § 113
Dnr. MR 2009-0226
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Begäran om prövning huruvida verksamhetsutövaren överträtt beviljade
tillstånd och/eller brustit i egenkontrollen vid drift av vindkraftverk på
fastigheten Stora Krokek 2:6
Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnämnden har 2010-11-15 via e-postmeddelande fått information om att
vindkraftverket på fastigheten Stora Krokek 2:6, ägt av bolaget Krokek Vind AB
organisationsnummer 556751-5290, under viss tid drivits med högre källbullernivå än vad
bolaget uppgivit i sina ansökningshandlingar. Denna omständighet kan ha inneburit att
ljudstörningarna från verket varit högre än det riktvärde, 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå,
bolaget uppgivit ska innehållas vid närbelägna bostäder.
Vindkraftverket har prövats enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken av miljö- och
byggnämnden i Ödeshögs kommun. Nämnden är förutom prövningsmyndighet även
tillsynsmyndighet.
Enligt handlingarna i ärendet ska verket drivas med en källbullernivå på 100,4 dB(A)
motsvarande en produktionsbaserad effektinställning på 700 kW. Detta för att gällande
riktvärde på 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå för buller från vindkraftverket inte ska överskridas vid närbelägna bostäder.
Miljö- och byggnämnden har i tillsynsbeslut förelagt Krokek Vind AB att utföra
kontrollmätningar av uppkommet buller från vindkraftverket. Sådana mätningar utfördes
den 22 -23 oktober 2010. Det har härvid uppmärksammats att vindkraftverket under vecka
37/10 till och med vecka 43/10 drivits med en effektinställning överstigande 800 kW, d v s
högre än vad som uppgivits i ingivna handlingar och som varit en förutsättning för att
meddela tillstånd för uppförande av verket.
Det kan också nämnas att nämnden mottagit ett flertal klagomål, såväl muntliga som
skriftliga, på hög ljudnivå från vindkraftverket.
Beslutsunderlag
- E-postmeddelande från ÅF Ingemansson, daterat 2010-11-15
- Brev från Enercon Energy Converter, VD Nils Frisén, daterat 2010-11-09
- Produktionsdata för vindkraftverket, daterat 2010-11-03
Bedömning
Miljö- och byggnämnden diskuterar det inträffade och överväger vilka åtgärder som ska
vidtas i egenskap av tillsynsmyndighet.
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN BESLUTAR

1. Med stöd av 29 kap. 1 §, 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 §, 26 kap.19 §, miljöbalken samt
tillämpliga föreskrifter i förordningen 1998:901 om verksamhetsutövarens
egenkontroll;
- .Anmäla det inträffade till Åklagarkammaren i Jönköping, miljöåklagaren,
för prövning av huruvida Krokek Vind AB överträtt beviljade tillstånd och/eller
brustit i egenkontrollen vid driften av vindkraftverket på fastigheten Stora Krokek
2:6.
- Anmälan undertecknas av ordföranden med kontrasignatur av en tjänsteman.
-----

Beslutsexpediering
Akten
Krokek Vind AB, Valla Skattegård,103, 592 92 Vadstena + dk
Åklagarkammaren i Jönköping, Miljöåklagaren, Box 73, 551 12 Jönköping
Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping
Exp: /
Sign:
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