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Datum: 2016-03-29 kl 19:00 
 
Plats: Sessionssalen 
 

 

 Ärende Ärendenummer 

KF § 48
  

Vindbruksplan KS 2007/87  

 Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade Vindbruksplanen och det 
tematiska tillägget till översiktsplanen. 
 
 
  
 

  

 Behandling i kommunfullmäktige 
  
Anders Hultén Olofsson, projektledare, svarar på frågor om ärendet. 
  
Bo Hagström (C) tillstyrker kommunstyresens förslag med instämmande av Carina 
Gullberg (S) och Björn Thodenius (M). 
  
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 

  

 Bakgrund 

 Gullspångs kommunfullmäktige har beslutat (KF 140 § /2013) uppdra åt förvaltningen 
att samråda med Töreboda och Mariestads kommuner och revidera vindbruksplanen, 
antagen 2011-04-18. 
 
Planförslaget har enligt planförfarandet i PBL varit utställt och reviderats baserat på 
inkomna synpunkter. 
 
Revideringen av planen syftar till att visualisera de kommunens vilja kring 
vindkraftsfrågor samt inkluderandet av nytt informationsunderlag. Centralt är 
bortskalandet av områden som kommunen inte längre vill tillstyrka som potentiella 
vindbruksområden. Den reviderade vindbruksplanen ska tjäna som underlag för 
kommunens fortsatta prövningar enligt miljöbalken (kapitel 16 § 4) om tillstyrkan av 
vindkraftetableringar. Energimyndigheten argumenterar i sin vägledning om 
kommunal tillstyrkan (ER 2015:05), att översiktsplanering kring vindkraft ska väga 
tungt vid kommunens prövning om tillstyrkan. 
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Kommunfullmäktiges beslut om ”skyddsavstånd” mellan bebyggelse och vindkraftverk 
samt upprättandet av skyddszoner är inte juridiskt bindande. Emellertid har 
kommunen ”vetorätten” att tillämpa inom dessa områden vid tillståndsprövning av 
större vindkraftsparker. 
 
  
Den reviderade vindbruksplanen behöver också återspegla kommunens aktuella 
ambitioner för allmänheten. Sedan antagandet av den första vindbruksplanen har det 
framkommit att de nya LIS-områdena (landsbygdsutvecklingsområden i strandnära 
läge) prioriteras över vindkraftsetableringar. Den reviderade vindbruksplanen tar 
hänsyn till det. 

  

 Bilagor 

 - Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-17 (2016-02-17 Ksau §15).doc 
- Tjänsteskrivelse - Gullspång rev vindbruksplan antagande.docx 
- Miljökonsekvensbeskrivning reviderad vindbruksplan 2016-02-05 .pdf 
- Antagandehandling Gullspång 2016-01-25 Vindbruk Tematiskt tillägg till  Gullspångs 
översiktsplan reviderad år 2016.pdf 
- Sammanställning yttranden2016-01-25.pdf 
- Karta, jämförelse mot tidigare vindbruksplan.pdf 
- Kommunstyrelsen 2016-03-09 (2016-03-09 KS §8).doc 
 

  

 Kopia till 

 Anders Hultén Olofsson 
 

 


