Reservation
Undertecknade reserverar oss mot del av beslut i ärende (MBN 24apr nr8) "Beslut om
förbud mot fortsatt drift av vindkraftverk på fastigheten Lilla Kulleryd 1:12, Ronneby
Kommun".
Vi reserverar oss mot följande del av beslutet:
”Nämnden beslutar vidare att beslutet gäller även om det överklagas”
Motivering:
Vi anser att det inte är tillräckligt säkerställt att verket orsakar irreparabla skador på
fladdermus-faunan eller skyddsvärda fågelarter i den omfattning som redovisats av den ena
parten. Även om beslutet att verket omedelbart måsta tas ur drift, skall inte detta beslut vara
förknippat med den text enligt ovan som vi reserverar oss mot. Vi är medvetna om att ett
förbud av denna art är förknippat med en tidpunkt då vindkraftverket skall stoppas. Däremot
anser vi att beslutet skall följa praxis, nämligen att myndighetsbeslutet inte skall gälla under
överklagningsperiod. Detta motiverar vi med vad som framgår av 2 kap. 7 § MB. Denna
paragraf anger att vid en bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärderna och
andra försiktighetsmått och skall jämföras med kostnaderna för sådana åtgärder.
Trots att verket varit i drift i 5 års tid har undersökning gjord under augusti-september 2018
visat att det vid verket fanns riklig förekomst av fladdermöss och av många olika arter. Även
viss förekomst av större rovfåglar i en vidare omkrets av verket tycks det finnas.
Då ägarna till verket nu kör i s.k. Bat-mode, vilket enligt undersökningen visat sig fungera
skadebegränsande eller t.o.m. skade-eliminerande ser vi inte ett behov av ett driftstopp skall
åtföljas av beslutstexten ”Nämnden beslutar vidare att beslutet gäller även om det
överklagas”
Sedan anser vi att den komplexa bild som detta ärende utgör är det av väsentlig betydelse att
en trolig överklagningsprocess får följa förekommande praxis, nämligen att av nämnden fattat
beslut inte verkställs förrän högsta prövande instans fällt sitt avgörande.

Vi som reserverat oss mot beslutet är;
Hillevi Andersson ( C), ordf MBN
Magnus Persson (M), v ordf MBN
Lars Sager (M), Bo Carlsson ( C)
Lennart Gustavsson (L)

