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Sammanträdesdatum

2011-11-28

Kommunstyrelsen
Plats och tid:

Rådhussalen, Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvall, klockan 16.00 –
16.30

Förtroendevalda:

Beslutande:

Övriga deltagare:

Kommunsekr Pia Embretsén, kommunchef Bengt Friberg, utredare
Anita Olsson, planeringschef Hans Gyllow, planarkitekt Kristupas
Liorancas, stadsarkitekt Mats Gradh och plan- och bygglovschef
Lennart Westberg.

Utses att justera:

Mikael Löthstam

Justeringens plats
och tid:

Caroline Schmidt (C), ordf,
Stefan Bäckström (C)
Jonas Holm (M)
Håkan Rönström (M)
Birgitta Medin (M)
Ann Berg (FP)
Kent Sjöberg (KD)
Göte Bohman (MP)
Mikael Löthstam (S)
Anna-Carin Keisu (S)
Olle Borgström (S)
Majvor Westberg Jönsson (S)
UnoJonsson (S)
Siw Karlsson (S)
Delshad Saleh (V)

Ej beslutande:

Tommy Ljung (M)
Stefan Segerbrand (M)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Annika Norman (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Bente Sandström (S)
Ingvar Persson (S)
Rolf Sundell (S)
Göran Thapper (S)

Omedelbar justering

Underskrifter:

Paragrafer:

Sekreterare:

Anita Olsson

Ordförande:

Caroline Schmidt

Justerande:

Mikael Löthstam
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§ 296 Antagande av tematiskt tillägg till Översiktsplanen,
avseende vindkraft
Dnr 2011-146-370
Ärendebeskrivning
Förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan 2008 avseende vindkraft har varit föremål
för samråd under hösten 2009. Den därpå följande utställningen som genomfördes
under 2010 antogs aldrig av kommunfullmäktige. Efter valet 2010 har
kommunstyrelsen beslutat om planeringsförutsättningar för vindkraft (§ 53/2011).
Därefter har kommunfullmäktige gjort en studieresa till Havsnäs i Strömsunds
kommun och hållit en direktivdebatt i fullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2011 (§ 152/2011) om direktiv för det fortsatta
arbetet med tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft: Det nya
utställningsförslaget ska öppna för områden med goda vindförhållanden där
riksintresseområden prioriteras. Till varje föreslaget område ska fotoanimeringar visas.
Dessutom ska möjligheten att skriva in krav på bygdepeng i enlighet med
regionstyrelsens rekommendation om 1 % undersökas. I beslutet ingick även att
vidareutveckla möjligheten att skapa incitament till lokalt delägande.
Plan- och bygglovskontoret har därefter upprättat ett förslag till tematiskt tillägg till
översiktsplan 2008 avseende vindkraft.
Kommunstyrelsen beslutade 8 september 2011 att ställa ut Förslag till översiktsplan
för vindkraft – tillägg till översiktsplan 2008.
Förslaget har varit utställt i två månader , under tiden 9 september – 9 november 2011.
och ett antal yttranden har kommit in. Stadsarkitekt Mats Gradh har för kommunens
räkning sammanställt de avlämnade synpunkterna och redovisat förslag med anledning
av dem i ett utlåtande.
Kommunstyrelsen beslutade, vid sammanträde den 15 november 2011, att anta
Överälve, Frisbo, Steg, Hälsen och Gretas klackar som möjliga områden för
vindkraftsutbyggnad, att anta Norrhälsinge riksintresseområden, med undantag av
dalgången mellan Järnblästen och Björsbo, med tillägg att kommunen omgående
genomför medborgardialoger för att förankra omfattningen av utbyggnaden innan
igångsättning och beslut fattas i kommunstyrelsen, vilket ska ske senast under kvartal
två 2012, att övriga områden i översiktsplanen utreds vidare, samt
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att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att kontakta Landshövdingen I
Gävleborgs län, i syfte att få igång ett gemensamt arbete på länsnivå för att främja och
samordna arbetet med vindkraftsutbyggnaden i länet.
Vid dagens sammanträde yrkar Stefan Bäckström (C) att ärendet återremitteras för
ytterligare beredning för att invänta resultatet av Energimyndighetens vindkartering
som beräknas vara klart under 2012.
Mikael Löthstam (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för ytterligare
beredning för att invänta resultatet av den nya vindkarteringen som beräknas vara klart
under 2012 samt Energimyndighens arbete med nya områden som kan bli aktuella till
havs, samt i andra hand att kommunstyrelsens beslut från 4 februari 2010 vidhålles
vilket innebär:
Inga vindbruksområden inom


Kustbandet



Kustnära kulturbygd



Centralbygden



Dellenbygden



Fäbodskogarna



Svågadalen.

Försiktig utbyggnad kan prövas inom skogsbygderna.
Gretas klackar kvarstår som riksintresse för vindkraft.
Göte Bohman (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Översiktsplanen för vindkraft – tillägg till översiktsplan 2008, Hudiksvalls
kommun, med undantag av Vårdkasberget, Åsberget, Finnicka, Glombo, Vallåsen, det
kommunala området utanför Järnblästens riksintresseområde samt dalgången mellan
Järnblästen och Björsbo inom Järnblästens riksintresseområde.
Kent Sjöberg (KD), Ann Berg (FP) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till Göte
Bohmans förslag
Delshad Saleh (V) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens beslut, 2011-11-15, § 295, skall
upphävas och finner att kommunstyrelsens beslutar detta.
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Ordförande ställer proposition om bifall eller ej till Stefan Bäckströms, Mikael
Löthstams, med fleras, yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva kommunstyrelsens beslut, 2011-11-15, § 295.
att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Emot beslutet och till förmån för Göte Bohmans förslag reserverar sig, Jonas Holm
(M), Birgitta Medin (M), Håkan Rönström (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD)
och Göte Bohman (MP).
Paragrafen justeras omedelbart
_____
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