Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-10

§ 39: Tillståndsansökan för vindkraftpark Utposten
Delges:
Övergipande planering, Styrning och stöd
Östersund tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Dnr 20KS78

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att tillstyrka Svea Vinds ansökan att anlägga, driva och nedmontera vindkraftspark
Utposten
att fastställa yttrande över ansökan till mark- och miljödomstolen
samt att lämna följande medskick som mark- och miljödomstolen kan beakta
att om mark och miljödomstolen ger tillstånd för vindkraftspark vid Utposten 1, ska
ägaren av tillståndet åläggas att på förhand fondera för nedmontering av varje
vindkraftverk, dess fundament och för återställande av annan påverkan på
omkringliggande natur. Bolaget ska även fondera för att den lokala fiskerinäringen
ska ersättas utifrån de konsekvenser som uppstår och eventuella nya
förutsättningar som vindkraftsparken skapar för det lokala fisket, exempelvis
behov av ny utrustning.
att om mark och miljödomstolen ger tillstånd för vindkraftspark vid Utposten 1 ,
ska ägaren av tillståndet åläggas att bedriva verksamheten på ett sådant sätt så att
fiske, fågelliv, natur och människors upplevelse av naturen tar så liten skada som
möjligt. Ledningar ska dras på ett sådant sätt så att de får så liten påverkan som
möjligt på natur och fiskeliv, exempelvis ej över Dödmans skär. En annan viktigt
del i detta är att företaget ska visa på hur ljudnivå under 35 decibel ska uppnås vid
kusten. Företaget ska även redovisa hur materialåtervinning av uttjänta delar av
anläggningen ska ske. Miljökonsekvensbeskrivningen ska kompletteras med dessa
delar.
att det företag som blir ägare av utposten 1 åläggs avsätta motsvarande 1% av
värdet av försåld el till lokal bygdeutveckling i hamrångebygden och andra berörda
områden
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Ärendebeskrivning
Svea Vind Offshore AB har hos Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen,
ansökt om tillstånd att uppföra, driva och efter uttjänad verksamhet nedmontera
en havsbaserad gruppstation för vindkraft, benämnd Vindpark Utposten.
Beskrivning
Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalkens 9 och 11 kapitel, avser anläggande av max
40 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 290 meter över havet.
Sammanvägd effekt 250MW. Miljökonsekvensbeskrivning har getts in med
ansökan. Bolaget har kompletterat sin ansökan efter synpunkter från Havs- och
vatten myndigheten samt Länsstyrelsen. Synpunkterna avsåg frågor om
miljöpåverkan och buller.
Domstolen har kungjort ansökan. För att domstolen ska kunna pröva ansökan och
därifrån lämna tillstånd eller avslå den måste kommunen enligt Miljöbalken kap.16
§ 4 tillstyrka eller avstyrka föreslagen etablering. Domstolen ger kommunen
möjlighet att yttra sig över ansökan.
Kommunens ställningstagande i samrådsyttrandet
Vi är i vårt samrådsyttrande från 2016 positivt till etableringen. Yttrandet hänvisar
till etableringens bidrag till kommunens miljömål då den innebär en fossilfri,
förnyelsebar energikälla. Vidare hänvisar yttrandet till att etableringen går i linje
med både gällande översiktsplan och miljöstrategiskt program. I samrådsyttrandet
lyfter vi också vikten av att i miljökonsekvensbeskrivning genomlysa påverkan på
miljön. Vi har betonat vikten av att företaget utreder påverkan på Natura 2000omården, farleder och synbarhet från land. Företaget har mött detta i
miljökonsekvensbeskrivningen. Fotomontage med beskrivning av etableringens
visuella intryck från land är redovisat.
Kommunens yttrande till aktuell ansökan
Kommunkoncernens bolag och förvaltningar inom sektor Livsmiljö är delgivna
ansökan. Synpunkter är sammanställda i yttrande till domstolen.
Kommunens ställningstagande enligt Miljöbalken 16§4
Domstolen beslutar i frågan om tillstånd för etablering av Vindpark Utposten.
Enligt gällande lagstiftning är kommunens tillstyrkan nödvändig för att domstolen
ska pröva ansökan.
Inlägg i ärendet
Therese Metz (MP), Jan Myléus (KD), William Elofsson (M), Åsa Wiklund Lång
(S), Mattias Eriksson Falk (SD), Owe Hellberg (V), Erik Holmestig (C), Jörgen
Edsvik (S), Daniel Olsson (S), Helene Åkerlind (L)
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Yrkanden

Ordföranden samt Owe Hellberg (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige
att tillstyrka Svea Vinds ansökan att anlägga, driva och nedmontera vindkraftspark
Utposten.
att fastställa yttrande över ansökan till mark- och miljödomstolen.
Therese Metz (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att följande medskick kan beaktas av mark- och miljödomstolen
att om mark och miljödomstolen ger tillstånd för vindkraftspark vid Utposten 1, ska
ägaren av tillståndet åläggas att på förhand fondera för nedmontering av varje
vindkraftverk, dess fundament och för återställande av annan påverkan på
omkringliggande natur. Bolaget ska även fondera för att den lokala fiskerinäringen
ska ersättas utifrån de konsekvenser som uppstår och eventuella nya
förutsättningar som vindkraftsparken skapar för det lokala fisket, exempelvis
behov av ny utrustning.
att om mark och miljödomstolen ger tillstånd för vindkraftspark vid Utposten 1 ,
ska ägaren av tillståndet åläggas att bedriva verksamheten på ett sådant sätt så att
fiske, fågelliv, natur och människors upplevelse av naturen tar så liten skada som
möjligt. Ledningar ska dras på ett sådant sätt så att de får så liten påverkan som
möjligt på natur och fiskeliv, exempelvis ej över Dödmans skär. En annan viktigt
del i detta är att företaget ska visa på hur ljudnivå under 35 decibel ska uppnås vid
kusten. Företaget ska även redovisa hur materialåtervinning av uttjänta delar av
anläggningen ska ske. Miljökonsekvensbeskrivningen ska kompletteras med dessa
delar.
Jörgen Edsvik (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att följande medskick kan beaktas av mark- och miljödomstolen
att det företag som blir ägare av utposten 1 åläggs avsätta motsvarande 1% av
värdet av försåld el till lokal bygdeutveckling i hamrångebygden och andra berörda
områden

Helene Åkerlind (L), Jan Myléus (KD), William Elofsson (M) samt Mattias
Eriksson Falk (SD) yrkar
att föreslå kommunfullmäktige att inte tillstyrka Svea Vinds ansökan.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet om att tillstyrka Svea Vinds ansökan
tillsammans med tilläggs medskick till mark- och miljödomstolen mot att inte
tillstyrka Svea Vinds ansökan och finner att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige
att tillstyrka Svea Vinds ansökan att anlägga, driva och nedmontera vindkraftspark
Utposten
att fastställa yttrande över ansökan till mark- och miljödomstolen
samt att lämna följande medskick som mark- och miljödomstolen kan beakta
att om mark och miljödomstolen ger tillstånd för vindkraftspark vid Utposten 1, ska
ägaren av tillståndet åläggas att på förhand fondera för nedmontering av varje
vindkraftverk, dess fundament och för återställande av annan påverkan på
omkringliggande natur. Bolaget ska även fondera för att den lokala fiskerinäringen
ska ersättas utifrån de konsekvenser som uppstår och eventuella nya
förutsättningar som vindkraftsparken skapar för det lokala fisket, exempelvis
behov av ny utrustning.
att om mark och miljödomstolen ger tillstånd för vindkraftspark vid Utposten 1 ,
ska ägaren av tillståndet åläggas att bedriva verksamheten på ett sådant sätt så att
fiske, fågelliv, natur och människors upplevelse av naturen tar så liten skada som
möjligt. Ledningar ska dras på ett sådant sätt så att de får så liten påverkan som
möjligt på natur och fiskeliv, exempelvis ej över Dödmans skär. En annan viktigt
del i detta är att företaget ska visa på hur ljudnivå under 35 decibel ska uppnås vid
kusten. Företaget ska även redovisa hur materialåtervinning av uttjänta delar av
anläggningen ska ske. Miljökonsekvensbeskrivningen ska kompletteras med dessa
delar.
att det företag som blir ägare av utposten 1 åläggs avsätta motsvarande 1% av
värdet av försåld el till lokal bygdeutveckling i hamrångebygden och andra berörda
områden
Reservationer
Helene Åkerlind (L), Jan Myléus (KD), William Elofsson (M), Margareta Larsson
(M), Wanja Delén (SD) samt Mattias Eriksson Falk (SD) reserverar sig till förmån
att inte tillstyrka Svea Vinds ansökan.
Mattias Eriksson Falk (SD) lämnar följande skriftliga reservation
Sverigedemokraterna värnar våra kommuninvånares närmiljö, samtidigt som vi vill
säkerställa att vi har en biologisk mångfald. Det är självklart att beslutet om att
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tillåta vindkraftsutbyggnaden kommer påverka människor och djur.
Sverigedemokraterna har i riksdagen föreslagit att vi istället ska utveckla
kärnkraften som idag står för drygt 40 % av Sveriges energibehov och är en hållbar,
leveranssäker och fossilfri energikälla.
Sverigedemokraterna yrkade därför att Gävle kommun skulle avstyrka en
etablering i sitt yttrande till mark- och miljödomstolen och därigenom nyttja det
kommunala vetot som kommunen har. Då en majoritet i kommunstyrelsen
bestående av S, MP, C och V röstade för en etablering väljer Sverigedemokraterna
att reservera sig.
Beslutsunderlag
 Underrättelse 2020-01-24 från Mark- och miljödomstolen i mål M3584-18
Aktbil 32 - Anstånd beviljas till den 6 april 2020, dnr 20KS78-2
 Tjänsteskrivelse - Tillståndsansökan för vindkraftspark Utposten, dnr 20KS785
 Gävle kommuns yttrande i mål M3584-18 gällande ansökan om tillstånd för
vindpark Utposten, dnr 20KS78-4
 Gävle kommuns ställningstagande enligt MB kap.16 §4 i mål M3584-18
gällande etablering av vindpark Utposten, dnr 20KS78-3
 §12 SBU Tillståndsansökan för vindkraftpark Utposten, dnr 20KS78-6
 Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 20KS78-14
 Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 20KS78-8
 Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 20KS78-10
 Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 20KS78-9
 Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 20KS78-7
 Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 20KS78-13
 Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 20KS78-12
 Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 20KS78-11
 Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 20KS78-15
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