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JÄV
ÖVERKLAGANDE AV VÄSTERVIKS KF BESLUT 2013-01-28 § 6
Jag överklagar, som privatperson och i egenskap av föreningen VIT’s
ordförande, kommunfullmäktige i Västerviks beslut 2013-01-28 § 6
gällande vindbruksplan. Om det inte är möjligt att från beslutet avskilja
själva vindbruksplanen gäller överklagandet hela ÖP2025.
www.tjust.com/vit/2013/KF130128.pdf

Bakgrund och historik i ärendet ﬁnns redovisat i MÅL 6757-12 samt
www.tjust.com/vit/2012/inhibition.pdf
www.tjust.com/vit/2013/okl6obstruktion.pdf
www.tjust.com/vit/2013/okl6konsekvens.pdf

KLAGAN AVSER
Kommunalrådet Harald Hjalmarsson har vid tre tillfällen i KS (2010-03-22,
2010-05-10 och 2012-12-03 § 401) och ett tillfälle i KF (2013-01-28 § 6) deltagit i
beslut där han varit jävig och påverkat beslut till egen nytta.
Han har som jävig deltagit i och lett arbetet med vindbruksplan och det
har konsekvent utförts för hans egen nytta.
Västerviks kommun har uppträtt med obstruktion i framtagning av ÖP2025
vilket troligen är en följd av kommunalrådets jävsbeteende.
Endast ett kommunalråd har möjlighet att få sin mark Tindered invid den
fridfulla havsviken Syrsan klassad som tillåten för vindkraftverk.
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JÄVSBETEENDE
Beteendet har varit att skapa en lucka i tiden där den mark som han äger blir
klassad som godkänd för vindbruk så att vindkraftverk kan uppföras där. Allt
som hotar en sådan utveckling har han lagt åt sidan, negligerat och motverkat.
Han har
- som KS ordförande i strid mot arbetsutskottets rekommendation återrimiterat förslag till vindbruksplan där hans mark var rödmärkt, dvs förbud mot vindkraft.
- som KS ordförande i strid mot arbetsutskottets rekommendation ännu en gång
återrimitterat förslag till vindbruksplan där hans mark varit rödmärkt.
- som KS ordförande deltgit i och lett arbetet med framtagning av ny 3:e vindbruksplan där Hjalmarssons mark blivit vitmarkerad, dvs godkänd för vindkraft.
- som KS ordförande lagt föreningen VIT’s brev 2012-03-01 bilaga 3 åt sidan
eftersom det går hans personliga intressen emot.
- som ledare för gruppen och KS ordförande lagt åt sidan ett tjugotal medborgarmotioner som yrkar att havsviken Syrsan, där Hjalmarssons merk ingår, skall
vara fredad från vindkraft genom att likställas med obruten kust.
- som ledare för gruppen och KS ordförande avget ett ”goddag yxskaft”-artat
svar på yttrande som inkluderar hans mark, se bilaga 2.
- som ledare för gruppen och KS ordförande lagt åt sidan ﬂera medborgarmotioner som skulle försvåra för honom personligen att uppföra vindkraftverk
(medborgarmotion om moratorium, skyddsavstånd 2 km, garanti 2 milj kr för
framtida rivning).
- deltagit i beslut i KF 2013-01-28 om att avslå yrkande om en fredad zon på en
km vilket skulle hindrat honom från att uppföra vindkraft på sin mark.
I ett e-mail 2010-05-31 skriver Hjalmarsson

Hej Lars och tack för mail! Om man efter prövning kommer fram till att
vindbruk kan vara lämpligt, då är jag och moderaterna positiva till det och
detta gäller givetvis även Blekhem, Kilmare och Tindered.
De allra bästa hälsningar Harald Hjalmarsson. KSO

Miljö- och byggnadsnämnden sa nej.

Kommunallagen om jäv gäller alla som deltar i handläggningen, både nämndens ledamöter och dess handläggande tjänstemän, det är nytt i 1991 års lag.
Regeln gäller all ärendehandläggning och är således ej begränsad till myndighetsutövning.
6 kap. 24 §

En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet.
25 § En förtroendevald eller en anställd hos kommunen eller landstinget är jävig, om
1. saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående,
2. han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för
någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är knuten till,
4. han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
5. det i övrigt ﬁnns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. Lag (2003:519).
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För mig och oss som kommunmedlemmar ligger det en svårighet i att hävda vår
rätt när kränkningen består i att beslut som borde tas i stället bordläggs. På det
viset kunde kommunalrådet Hjalmarsson få igenom överklagandet till länsstyrelsen utan att hindras av den vindbruksplan som då borde ha antagits av KS.
Genom allians mellan (m) och (s) har Hjalmarsson en kraftfull maktställning. De
som går emot kommunalrådet blir därefter motarbetade. Få har mod och kraft
att framföra självständiga åsikter. Flera politiker har hoppat av i protest mot att
de demokratiska spelreglerna saboterats. Den obstruktion som redovisas i
www.tjust.com/vit/2013/okl6obstruktion.pdf kan vara en följd av kommunalrådet
Hjalmarssons jävssituation.
Vid KF’s möte 2013-01-28 yrkade Bo Karlsson (SD) på respektavstånd 1 km i
Västerviks kommun. KF avslog yrkandet. Kommunalrådet Hjalmarsson var
närvarande och deltog i beslutet trots att han är i högsta grad jävig eftersom det
ﬁnns minst tre fastigheter inom det området från de vindkraftverk han önskar
uppföra.
INHIBITION
Vi yrkar att KF’s beslut ÖP2025 skall förklaras ogiltigt samt inhibition
innebärande
- förbud mot att igångsätta byggnation av vindkraft vid Syrsan med omgivningar tills nytt beslut fattats om Syrsans ställning i vindbruksplanen.
- att ÖP2025 med vindbruksplan och tillhörande medborgarförslag skall
behandlas samtidigt och föreläggas KF för beslut vid samma beslutstillfälle
enligt 2 kap. 2 § så att KF’s ställning som beslutande organ ej manipuleras.
- att föreningen VIT skall beredas tillfälle till deltagande enligt 6 kap 19 § samt
brevet 2012-03-01.
Tjust i feb 2013

Lars Cornell
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
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SAMMANFATTNING AV MEDBORGARFÖRSLAG

BILAGA 1

www.tjust.com/vit/2012/op-2025.pdf sid 4 revision 2012-11-22

Jag/vi yrkar att KommunFullmäktige (KF) beslutar
1 - att ÖP2025 med vindbruksplan skall utgå från Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskotts yttrande om svensk vindkraft. Det innebär
bland annat ändring av följande text.
Huvuddokument sid 10 pkt 5 skall ändras till

Västerviks kommun har liksom hela Sverige redan nu en säker och trygg elförsörjning som är
till 96% koldioxidfri och den är långsiktigt hållbar. De utsläpp som ﬁnns i kommunen kommer från
behov av bensin och diesel till transporter och lantbruksmaskiner. Det står inte i kommunens makt
att nämnvärt påverka den situationen. Vindkraft innebär en försämring av förhållandet genom att
nämnda energislag behöver en extremt stor mängd material, bränsle och transporter.
Vi kan därför inte minska EU’s sammantagna utsläpp av koldioxid med vindkraft.

Vindbruksplanen pkt 3.1 syftande till att förse kommunen med miljövänlig
energi. samt pkt 7.4.2 och 7.4.3 Tack vare ... andra kraftkällor undvikas skall
strykas eftersom det är politisk demagogi och ur teknisk/ekonomisk synpunkt osanna påståenden.

2 - att det i Västerviks kommun skall uppföras sammanlagt högst
20 vindkraftverk (8 st behövs för att uppfylla länets mål)
3 - att KF tillämpar försiktighetsprincipen och beslutar om moratorium
innebärande att det före Regeringens kontrollpunkt år 2015 ej
skall tillåtas nyuppförande av vindkraft i Västerviks kommun
4 - att KF beslutar att havsviken Syrsan med omgivningar skall
likställas med område för obruten kust
5 - att KF beslutar om skyddsavstånd 2 km till närmsta bostad såvida
närboende ej medger kortare avstånd
6 - att KF beslutar att Västerviks kommun skall tillämpa samma
bestämmelser för vindkraft som i Tyskland vilket innebär högst
35 dB nattetid i lantlig miljö
7 - att KF beslutar att det skall ställas garanti på 2 milj kr per
VKV > 0,5 MW indexuppräknat att täcka framtida rivningskostnader
8 - att kommunens satsning på biobränsle för transporter skall ha minst
ett nollresultat och således ej drabba kommuninnevånarna via skatter
9 - att de skrivningar som ﬁnns i “detta” dokument sid 5 - 16 ersätter och
kompletterar motsvarande avsnitt i kommunens förslag till ÖP2025.
Med de besluten kommer Västerviks Kommun att bli en föregångskommun som
visar andra kommuner vägen till en långsiktigt hållbar god miljö och ekonomi.
Då kan vi med stolthet lämna över vår kommun
och vårt landskap till kommande generationer.
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JÄVSBETEENDE - “Godda yxskaft”

BILAGA 2

De så kallade ”samråd” som skett har ej varit effektiva eftersom styrgruppens
ledamöter ej nämnvärt deltagit i samråd och debatter. Gruppen har under Hjalmarssons ledning mest fungerat som ett alibi. Samråden når ej fram till kommunens verkliga beslutsfattare. Hjalmarssons och Kronståhls, båda vindkraftvänliga,
åsikter väger tyngre än tiotusentals kommuninnevånares åsikter och rädsla för
konsekvenserna. Vid KF’s möte 2013-01-28 framhöll Mariann Gustafsson (V) att
samrådsgruppen knappast träffats och att samrådsförfarandet således missbrukats. Hon yrkade att vindbruksplanen skulle brytas ut ur ÖP2025.
Vid det samrådsmöte som hölls i Gamleby deltog ingen av de politiker som ingår
i samrådsgruppen.
Följande skriftliga dialog har förekommit:
Vi (i föreningen VIT) framhåller att Syrsan har höga värden..
besvaras med
Varje ärende behandlas enskilt ...
- Vindkraftplanen utskiljer grupper av områden
Att all skärgård är skyddsvärd ligger i linje med det statliga ställningstagandet att låta
hela skärgårdsområdet utgöra riksintresse för naturvård och obruten kust.
- Ja, det var precis det som föreningen ville men som inte genomförts pga jäv.
I övrigt är tveksamt om just Syrsan sticker ut som av extra stort intresse för turismen
eller det rörliga friluftslivet jämfört med andra skärgårdsområden som exempelvis Hasselö, Idö eller Smågö/Rågö.
- Svaret är ”godda yxskaft”. Förslagsställaren ber inte om det utan är fullt nöjd
med om de likställs. Som ett retoriskt knep låtsas Hjalmarsson missförstå yrkandet och kan avfärda det som överdrivet. Genom att bemöta ett yrkande som inte
existerar ges uppfattningen av att det yrkande som ställts blivit bemötts.
Respektavstånd 2 km till bostäder.
Beaktas ej. Respektavstånd är tveksam
- Respektavstånd till örn och uv är 2 km både i Sverige och andra länder. Havsviken Syrsan är Östersjöområdets intressantaste område för havsörn. I många
länder ﬁnns respektavstånd om 1.6 - 2.4 km till bostäder. Västerviks kommun
sätter ribban för miljön lägre än andra länder och kommuner och det är anmärkningsvärt. Som jämförelse kan nämnas att Energimyndigheten anger minsta
avstånd 0,7 km till bostäder. För Hjalmarssons mark Tindered ﬁnns två bostäder
på ungefär det avståndet från planerade vindkraftverk.
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BILAGA 3

Föreningen VIT
Vindskydd i Tjust

2012-03-01
Påminnelse 1, 2012-05-03

vit@tjust.com
www.tjust.com/vit/index.htm
Ong nummer 802456-1980
VIT är ansluten till riksföreningen FSL.

Påminnelse 2, 2012-06-30

www.tjust.com/vit/2012/s-dialog.pdf

Påminnelse 3, 2012-11-01

Till
Kommunstyrelsen
Västerviks kommun
593 80 Västervik

YRKANDE
På grund av att kommunalrådet Harald Hjalmarsson är intressent i att
exploatera vindkraft för personlig räkning är han jävig i att handlägga
sådana frågor.
Vi yrkar att han med omedelbar verkan avlägsnas från sådana sysslor
samt från sitt uppdrag i Styrgruppen.
Föreningen VIT, Vindskydd I Tjust, är kommunens enda ideella förening för vindkraftfrågor. Vi anhåller om att med en person i Styrgruppen få ersätta den plats som blivit ledig efter Hjalmarssons avgång från
sådana sysslor.
Med all respekt för styrgruppens ledamöters kompetens så kan vi ändå
se att där ﬁnns kunskapsluckor. Vi skulle på ett bra sätt kunna förstärka och bredda gruppens sammanlagda kompetens till nytta för kommunen och dess invånare i nuvarande och kommande generationer.
Föreningen VIT

Lars Cornell
ordf.
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