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§ 275 

Antagande av tillägg till Översiktsplan 2007 för Örnsköldsviks kommun 
avseende vindkraft, utlåtande efter utställning  

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger reviderat utlåtande från kommunledningskontoret 25 november 2008. Av 
skrivelsen framgår att ett förslag till tillägg till översiktsplan 2007 avseende vindkraft 
har varit utställd enligt 4 kap 6§ plan- och bygglagen.  

I kommunledningskontorets utlåtande sammanfattas inkomna yttranden med kommun-
ledningskontorets kommentarer och förslag till ändringar. Solbergsliden tas inte med 
som utpekat vindkraftområde. Ett flertal gränsjusteringar föreslås. Fyra föreslagna nya 
vindkraftområden redovisas som utredningsområden vilka får klaras ut i kommande 
översiktsplanearbete eller i samband med ansökningar om vindkraftutbyggnad. Plan-
förslaget bedöms nu färdigt för antagande. 

Det nya planförslaget i reviderad form finns i sin fullständiga form på 
www.ornskoldsvik.se. 

Tidigare behandling av ärendet 

Näringslivs- och planeringsutskottet har under § 53/2008 hänskjutit ärendet till kom-
munstyrelsen utan förslag till beslut. Roland Wikner (c) lämnar vid sammanträdet in 
ett skriftligt yrkande som anger centerpartiets synpunkter på förslag till vindkraftsplan 
efter genomförd utställning. 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet under § 254/2008 så beslutas efter för-
slag från Dan Olsson (c) och Glenn Nordlund (s) m.fl. att återuppta ärendet vid extra 
sammanträde med kommunstyrelsen den 15 december 2008 för att undersöka möjlig-
heten att finna en annan formulering på kursiv text på sidan 55 i planförslaget 

"Utbyggnad av vindkraftparker i kommunen de närmaste 5-10 åren får därför ske en-
dast inom föreslagna områden för vindkraft enligt denna översiktsplan. Enstaka verk 
(1-3 st.) som tillgodoser ett brett, lokalt intresse kan prövas om de motstående intres-
sena är begränsade. De närmaste åren ska kommunen prioritera utbyggnad i de före-
slagna områdena. I kommande rullning av den kommunomfattande översiktsplanen 
som påbörjas 2010 och antas 2011 får riktlinjerna omprövas". 
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Kommunstyrelsen behandling  

Vid kommunstyrelsens, under § 274/2008, återupptagna behandling av ärendet yrkar 
Glenn Nordlund (s) att formulering på kursiv text på sidan 55 i planförslaget ersätts 
med följande formulering: 

”De närmaste åren ska kommunen prioritera utbyggnad av vindkraftparker i de före-
slagna områdena. Enstaka verk (1-3 st.) som tillgodoser ett brett, lokalt intresse kan 
prövas om de motstående intressena är begränsade. I kommande rullning av den kom-
munomfattande översiktsplanen som påbörjas 2010 och antas 2011 får riktlinjerna 
omprövas”. 

Dan Olsson (c) yrkar bifall till planförslaget och avslag på Glenn Nordlunds tilläggs-
yrkande.  

Lars Näslund (m) yrkar att meningen, andra stycket sidan 54 i planförslaget tas bort: 
”Skulle utbyggnad aktualiseras utanför de utpekade områdena bör detta beaktas och 
normalt bör detaljplan krävas. Självfallet ska de generella riktlinjerna tillämpas också i 
sådana fall”. 

Elvy Söderström (s) yrkar bifall till planförslaget med Glenn Nordlunds tilläggsyrkan-
de och yrkar avslag på Dan Olsson och Lars Näslunds tilläggsyrkanden. 

Vid kommunstyrelsens behandling under § 274/2008 reserverade sig Lars Näslund (m) 
och Magnus Ekwall (m) mot beslutet till förmån för Lars Näslunds tilläggsyrkande 
samt Dan Olsson (c) och Birgitta Sedin (kd) mot beslutet till förmån för Dan Olssons 
tilläggsyrkande. 

Beredande organs förslag till beslut 

Kommunledningskontorets reviderade utlåtande 25 november 2008. 
Näringslivs- och planeringsutskottets § 53/2008. 
Kommunstyrelsens § 254/2008. 
Kommunstyrelsens § 274/2008. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Glenn Nordlund (s), med 
instämmande av Leif Lindholm (s) bifall till kommunstyrelsens förslag innebärande att 
formulering på kursiv text på sidan 55 i planförslaget ersätts med följande formulering: 

”De närmaste åren ska kommunen prioritera utbyggnad av vindkraftparker i de före-
slagna områdena. Enstaka verk (1-3 st.) som tillgodoser ett brett, lokalt intresse kan  
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prövas om de motstående intressena är begränsade. I kommande rullning av den kom-
munomfattande översiktsplanen som påbörjas 2010 och antas 2011 får riktlinjerna 
omprövas”. 

Roland Wikner (c) yrkar, med instämmande av Göran Sydhage (kd), att formulering 
på kursiv text på sidan 55 i planförslaget ersätts med följande formulering: 

”Kommunen prioriterar utbyggnaden av vindkraftsparker inom de föreslagna område-
na. För att öka möjligheten för lokala intressen att bidra till energiomställningen ser 
kommunen mycket positivt på utbyggnad av mindre parker/grupper och enstaka verk 
utanför föreslagna områden som uppfyller kraven på buller och avstånd till bebyggel-
se”. 

Lars Näslund (m) yrkar med instämmande av Magnus Ekwall (m) att följande föränd-
ringar/tillägg ska göras i planförslaget: 

• Sid. 6, tredje stycket, punktlistan; tas följande bort ”som har goda vindförutsätt-
ningar, samt som är tillräckligt stora för att inrymma 20 verk eller fler och där kon-
flikterna med motstående intressen bedöms vara hanterbara”. 

• Sid. 12 under avsnittet Friluftsliv och turism tas följande bort; ”Undersökningen 
visar att mellan 10 och 20 procent av turisterna (variationen beror på i vilket områ-
de vindkraftverken placerades) skulle undvika att semestra i området i framtiden på 
grund av etableringen. Svaren skilde sig åt beroende på vilka aktiviteter man i  
huvudsak ägnade sig åt. Mest negativa var sommarsäsongens fiskare och vandrare 
samt av turåkare vintertid. Mest positiva var skoteråkare och utförsåkare”. 

• Sid. 12 kompletteras med en källhänvisning och förteckningen över källor kom-
pletteras med uppgift om undersökning av turisters attityder till en tänkt utbyggnad 
av vindkraftverk i ett antal områden i västra Härjedalen, Länsstyrelsen i Jämtlands 
län. 

• Sid. 53 under avsnittet Följande förändringar föreslås kompletteras med ytterligare 
en punkt enligt följande; Punkt två ändras till ”Nya vindkraftverk tillåts inte inom 
kommunens kustområde över om E4 och i centralortens närområde, undantaget en-
staka komplettering inom befintliga verk”. 

• Sid. 54, under avsnitt Strategi för ”övriga områden tas följande bort i stycke två: 
Skulle utbyggnad aktualiseras utanför de utpekade områdena bör detta beaktas och 
normalt bör detaljplan krävas. Självfallet ska de generella riktlinjerna tillämpas 
också i sådana”. 

• Tabell på sid. 25 ska kompletteras med område F26, ”Slåtterberget” som möjlig för 
vindkraftsetablering enligt tidigare ansökan.  

Ingrid Ågren (spi) tillstyrker Lars Näslunds förslag till tillägg. 

Gunnar Melin (fp) yrkar bifall till Glenn Nordlunds förslag med det tillägget att sid. 53 
under avsnittet Följande förändringar föreslås kompletteras med ytterligare en punkt  
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enligt följande; Punkt två ändras till ”Nya vindkraftverk tillåts inte inom kommunens 
kustområde över om E4”. (överensstämmer med Lars Näslunds förslag). 

Dan Olsson (c) tillstyrker Roland Wikners förslag samt biträder Lars Näslunds förslag 
angående förändring på sid. 54 och komplettering med område Slåtterberget. 

Leif Lindholm (s) yrkar avslag till Lars Näslunds samtliga förslag till tillägg samt bi-
fall till kommunstyrelsens förslag. 

Behandling av yrkanden och förslag 

Ordförande avser att först att ta upp kommunstyrelsens förslag och Roland Wikners (c) 
yrkande till behandling. Därefter behandlas de olika tilläggsyrkanden var för sig och 
ställa dem mot Leif Lindholms (s) avslagsyrkande. 

Efter ställda propositioner på kommunstyrelsens förslag och Roland Wikners (c)  
yrkande förklarar ordförande bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Omröstnings begärs. 

Propositionsordning 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till Roland Wikners (c) yrkande. 

Omröstningsresultat 

39 ja-röster Enligt bifogad omröstningslista 
22 nej-röster Enligt bifogad omröstningslista 

Kommunfullmäktige har således beslutat bifall kommunstyrelsens förslag. 

Därefter ställer ordförande proposition på förslag till förändring/tillägg på sid. 6, tredje 
stycket, punktlistan; där följande förslås tas bort ”som har goda vindförutsättningar, 
samt som är tillräckligt stora för att inrymma 20 verk eller fler och där konflikterna 
med motstående intressen bedöms vara hanterbara”, och finner att kommunfullmäktige 
beslutat avslå densamma. 

Ordförande ställer proposition på förslag till förändring/tillägg sid. 12 under avsnittet  
Friluftsliv och turism, där följande föreslås tas bort; ”Undersökningen visar att mellan 
10 och 20 procent av turisterna (variationen beror på i vilket område vindkraftverken 
placerades) skulle undvika att semestra i området i framtiden på grund av etableringen. 
Svaren skilde sig åt beroende på vilka aktiviteter man i huvudsak ägnade sig åt. Mest 
negativa var sommarsäsongens fiskare och vandrare samt av turåkare vintertid. Mest  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
  Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige 2008-12-15 56 (75)

Justeras 

§ 275 (forts) 

positiva var skoteråkare och utförsåkare”, och finner att kommunfullmäktige beslutat 
avslå densamma. 

Ordförande ställer proposition på förslag till förändring/tillägg sid. 12 som föreslås 
kompletteras med en källhänvisning och förteckningen över källor kompletteras med 
uppgift om undersökning av turisters attityder till en tänkt utbyggnad av vindkraftverk 
i ett antal områden i västra Härjedalen, Länsstyrelsen i Jämtlands län, och finner att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla densamma. 

Ordförande ställer proposition på förslag till förändring/tillägg sid. 53 under avsnittet 
Följande förändringar föreslås kompletteras med ytterligare en punkt enligt följande; 
Punkt två ändras till ”Nya vindkraftverk tillåts inte inom kommunens kustområde över 
om E4 och i centralortens närområde, undantaget enstaka komplettering inom befintli-
ga verk” och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå densamma. 

Ordförande ställer proposition på förslag till förändring/tillägg sid. 54, under avsnitt 
Strategi för ”övriga områden där att följande föreslås ta bort i stycke två: Skulle ut-
byggnad aktualiseras utanför de utpekade områdena bör detta beaktas och normalt bör 
detaljplan krävas. Självfallet ska de generella riktlinjerna tillämpas också i sådana”, 
och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå densamma. 

Ordförande ställer proposition på förslag till förändring/tillägg, tabell på sid. 25 före-
slås kompletteras med område F26, ”Slåtterberget” som möjlig för vindkraftsetable-
ring enligt tidigare ansökan och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå densam-
ma. 

Omröstnings begärs. 

Propositionsordning 

Ja-röst för bifall till förändring/tillägg av tabell på sid. 25. 
Nej-röst för avslag till förändring/tillägg av tabell på sid. 25. 

Omröstningsresultat 

23 ja-röster Enligt bifogad omröstningslista 
38 nej-röster Enligt bifogad omröstningslista 

Kommunfullmäktige har således beslutat avslå förslag till förändring/tillägg av tabell. 
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Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner föreslaget utlåtande och antar förslag till tillägg till 
Översiktsplan 2007 avseende vindkraft enligt 4 kap. § 11 plan- och bygglagen med 
följande ändring: 

Kursiv text på sidan 55 i planförslaget ändras till: 

”De närmaste åren ska kommunen prioritera utbyggnad av vindkraftparker i de före-
slagna områdena. Enstaka verk (1-3 st.) som tillgodoser ett brett, lokalt intresse kan 
prövas om de motstående intressena är begränsade. I kommande rullning av den kom-
munomfattande översiktsplanen som påbörjas 2010 och antas 2011 får riktlinjerna 
omprövas”. 

Beslutet om antagande bör tolkas så att kommunfullmäktige godkänner de mål, riktlin-
jer och åtgärder som föreslås i tillägget medan övrig text ska ses som underlag. 

Kommunfullmäktige beslutar att planen ska kompletteras med en källhänvisning under 
sid. 12 samt att förteckningen över källor kompletteras med uppgift om undersökning 
av turisters attityder till en tänkt utbyggnad av vindkraftverk i ett antal områden i väst-
ra Härjedalen, Länsstyrelsen i Jämtlands län.  

Reservation 

Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöter tillhörande Centerpartiet och 
Moderaterna. 
- - - - - 
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  Omröstningsprotokoll nr 1 § 275/2008 

Parti Namn (ledamöter) Ja Nej Avstår 
Tjänstgörande  
ersättare 

Summa 39 22 -  
Kd Göran Sydhage  ����   
Kd Sandra Edin  ����   
Kd Lars Eidenvall  ����   
Kd Maria Gulliksson  ����  Bengt Skogetun 
Kd Magnus Aasa  ����   
M Camilla Svensson  ����   
M Mattias Rosdahl  ����  André Nilsson Hugo 
M Per Hörnblad  ����   
M Anita Danielsson  ����   
M Lars Näslund  ����   
M Magnus Ekwall, 2:e vice ordf  ����   
C Anna Lena Holmström  ����   
C Anna Hallin  ����  Nea-Marie Österlund 
C Roland Wikner  ����   
C Emil Källström  ����   
C Kristina Karlström-Hallin  ����   
C Leif Vestin  ����  Björn Edlund 
C Anna-Lena Lindberg  ����   
C Dan Olsson  ����   
C Erik Nordlander  ����   
C Edit Persson  ����   
Fp Gunnar Melin ����    
Fp Hans Delén ����    
Spi Ingrid Ågren  ��������
S Tom Sundelin, ordf. ���� ����
S Agneta Lundberg, 1 vice ordf ���� ����
S Leif Lindholm ���� ����
S Kaisa Hautala �������� ���� Arne Nilsson 
S Jan-Olov Häggström ����� �   
S Birgith Olsson Johansson ����  
S Christina Karlsson ����� �   
S Roger Burland ���� ����   
S Kristin Ögren ���� ����   
S Per Häggmark ���� ����   
S Yvonne Ölund ���� ����   
S Thorleif Ljungros ���� ����  Göran Holmgren 
S Marianne Vestin ���� ����  Olof Ögren 
S Gunilla Hammarlund ���� ����   
S Jim Sundelin ���� ����  Zenitha Nordfjell 
S Agneta Eliazon ���� ����  Olle Häggström 
S Ulf Nordin ���� ����   
S Gunnar Jutterström ���� ����   
S Malin Sahlén ���� ����   
S Britt Westman ���� ����   
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  Omröstningsprotokoll nr 1 § 275/2008 

Parti Namn (ledamöter) Ja Nej Avstår 
Tjänstgörande  
ersättare 

S Anders Kvarnström ���� �   
S Göran Nilsson ���� ����
S Maria Olofsson ���� ����
S Ruth Bergström �������� ���� Anna Pettersson 
S Helge Westman ���� �   
S Roger Fjeldseth ���� �  Mattias Öberg 
S Lena Näslund ���� �   
S Lena Kvarnström ���� �   
S Ann-Sofie Karlsson Ågren ���� �   
S Malin Ögren ���� �   
S Jan Svensson ���� �   
S Åke Forsberg ���� �   
S John Norberg ���� �   
S Glenn Nordlund ���� �   
S Elvy Söderström ���� �   
V Mats Hedell ����    
V Åsa Fahlgren ����    

RESULTAT 39 22 -  
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  Omröstningsprotokoll nr 2 § 275/2008 

Parti Namn (ledamöter) Ja Nej Avstår 
Tjänstgörande  
ersättare 

Summa 23 38 -  
Kd Göran Sydhage ����    
Kd Sandra Edin ����    
Kd Lars Eidenvall  ����   
Kd Maria Gulliksson ����   Bengt Skogetun 
Kd Magnus Aasa ����    
M Camilla Svensson ����   
M Mattias Rosdahl ����   André Nilsson Hugo 
M Per Hörnblad ����    
M Anita Danielsson ����    
M Lars Näslund ����    
M Magnus Ekwall, 2:e vice ordf ����    
C Anna Lena Holmström ����    
C Anna Hallin ����   Nea-Marie Österlund 
C Roland Wikner ����    
C Emil Källström ����    
C Kristina Karlström-Hallin ����    
C Leif Vestin ����   Björn Edlund 
C Anna-Lena Lindberg ����    
C Dan Olsson ����    
C Erik Nordlander ����    
C Edit Persson ����    
Fp Gunnar Melin ����    
Fp Hans Delén ����    
Spi Ingrid Ågren ���� ����
S Tom Sundelin, ordf.  ����
S Agneta Lundberg, 1 vice ordf ����  
S Leif Lindholm  ����
S Kaisa Hautala  ���� Arne Nilsson 
S Jan-Olov Häggström  ����   
S Birgith Olsson Johansson  ����
S Christina Karlsson � �����   
S Roger Burland  ����   
S Kristin Ögren  ����   
S Per Häggmark  ����   
S Yvonne Ölund  ����   
S Thorleif Ljungros  ����  Göran Holmgren 
S Marianne Vestin  ����  Olof Ögren 
S Gunilla Hammarlund  ����   
S Jim Sundelin  ����  Zenitha Nordfjell 
S Agneta Eliazon  ����  Olle Häggström 
S Ulf Nordin  ����   
S Gunnar Jutterström  ����   
S Malin Sahlén  ����   
S Britt Westman  ����   
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  Omröstningsprotokoll nr 2 § 275/2008 

Parti Namn (ledamöter) Ja Nej Avstår 
Tjänstgörande  
ersättare 

S Anders Kvarnström  ����   
S Göran Nilsson  ����
S Maria Olofsson  ����
S Ruth Bergström ���� �������� Anna Pettersson 
S Helge Westman  ����   
S Roger Fjeldseth  ����  Mattias Öberg 
S Lena Näslund  ����   
S Lena Kvarnström  ����   
S Ann-Sofie Karlsson Ågren  ����   
S Malin Ögren  ����   
S Jan Svensson  ����   
S Åke Forsberg  ����   
S John Norberg  ����   
S Glenn Nordlund  ����   
S Elvy Söderström  ����   
V Mats Hedell ����   
V Åsa Fahlgren  ����   

RESULTAT 23 38 -  


