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Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 8.00 – 13.30 

Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf 

Jimmy Odenäng (M) 

Johan Sigvardsson (C) 

Anne Wilks (MP) 

Tina Thuresson (S) 

Per-Olof Johansson (S) 

Ylva Bengtsson (V) 

Övriga närvarande Anne-Charlott Petersson, sekreterare 

Cajsa Lindberg, miljöchef 

Marie-Christine Svensson, stadsarkitekt 

Annika Olsson (C) 

 

 

Justerare Jimmy Odenäng 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga 2015-02-26 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

 § 35 
 Anne-Charlott Petersson  

 Ordförande 

  

 Günter Ruchatz  

 Justerare 

  

 Jimmy Odenäng   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Miljö- och byggnadsnämnden  § 35 

Sammanträdesdatum 2015-02-26 

Datum då anslaget sätts upp 2015-02-26 Datum då anslaget tas ned 2015-03-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
 

Underskrift 

  

 Anne-Charlott Petersson  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr 2015/000077 

Yttrande över ”Ansökan om tillstånd enligt lagen 
(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon till 
uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft 
på Södra Midsjöbanken” 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har mottagit en remiss, daterad 2015-01-27, från 

Miljö- och energidepartementet, Regeringskansliet. Synpunkter ska ha 

inkommit senast 2015-02-27. 

Mörbylånga kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på en 

komplettering av ansökan om tillstånd för uppförande och drift av en 

gruppstation för vindkraft på Södra Midsjöbanken i Östersjön. 

Gruppstationen kommer att bestå av max 300 vindkraftverk med totalhöjd 

max 200 meter och en kapacitet på upp till 2,1 GW. Gruppstationen kommer 

att vara lokaliserad ca 70 km sydost om Ölands södra udde.  

Mörbylånga kommun har tidigare yttrat sig positivt för en vindkrafts-

anläggning vid Södra Midsjöbanken. Förvaltningen föreslår några 

synpunkter angående inkommen komplettering och de utredningar som har 

genomförts i projektet. 

Beslutsunderlag 

Yttrande daterad 25 februari 2015 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Anta yttrandet som sitt eget.  

_____ 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Expedieras till: 

Miljö- och energidepartementet, Regeringskansliet 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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