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Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Utlåtande över E-petition – Utred konsekvenserna
för byggande av vindkraftsverk i havsområden
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige besluta

att med hänsyn till det inkomna yttrandet avslå e-petitionen.

Ärendebeskrivning
E-petitionen har inkommit och uppnått 50 röster. Yttrande över e-petitionen
har inkommit från Avdelningen Övergripande planering, Styrning och stöd.
I E-petitionen finns tre förslag kopplat till att ansökan inkommit hos Markoch Miljödomstolen om att få anlägga en havsbaserad vindkraftspark vid läget
Utposten, Gävlekusten. I E-petitionen föreslås att Gävle kommun ska utreda
konsekvenser av att anlägga en vindkraftspark i det område som ansökan
avser, att Gävle kommun ytterligare ska yttra sig i hur kommunen ställer sig i
frågan samt att kommunen ska ta ställning mot att en vindkraftspark anläggs.
I yttrandet över E-petitionen från avdelningen Övergripande planering
konstateras att Gävle kommun i sitt svar på de samrådsunderlag som
presenterades 2016 av SveaVind Offshore betonade vikten av att en
heltäckande miljökonsekvensbeskrivning tas fram över projektet. Kommunen
betonade också i sitt svar att Gävle kommun genom det Miljöstrategiska
programmet och Översiktsplan 2030 ställer sig positivt till havsbaserad
vindkraft. I Översiktsplanen pekas Utposten ut som ett möjligt lämpligt
område att utreda för just vindkraft. Samtidigt betonas att
vindkraftsutbyggnad i området först bör bli studerat och redovisat genom ett
fotomontage.
I ansökan som sedan inkommit till Mark- och miljödomstolen om att få bygga
en vindkraftspark vid nämnda plats ingår en omfattande
miljökonsekvensbeskrivning och ett fotomontage som visar påverkad
landskapsbild från fyra lägen. E-petitionens andra förslag att Gävle kommun
ska ta tydligare ställning i frågan kommer också att mötas då
kommunfullmäktige kommer att besluta om att antingen tillstyrka den
ansökan som inkommit, eller att avstyrka den. Då avgörs också motionens
tredje förslag.
Gävle kommun, liksom resten av Sverige och världen står inför en
klimatomställning där fossil energi behöver fasas ut till förmån för förnybara
energikällor. Samtidigt elektrifieras samhället i allt högre grad som en del av
denna omställning och även om det samtidigt sker en energieffektivisering så
kommer behovet av energi att öka. Ska vi klara denna omställning behöver
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utbyggnaden av vindkraft fortsätta på platser där det bedöms mest lämpligt
utifrån där det utgör minst påverkan på närmiljö, fågellivet och för fisken. Den
Miljökonsekvensbeskrivning som ingår i bedömningen visar att läget Utposten
är en sådan plats.

Beslutsunderlag
 E-petition – Utred konsekvenserna av byggande av vindkraftsverk i
havsområden
 Yttrande över E-petitionen av Övergripande planering, Styrning och stöd.
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