Sid 1 (2)
2019-09-09
Dnr 15KS462-9

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Utlåtande över medborgarförslag –
Medborgarförslag - Låt Gävle kommun eller Gävle
Energi AB bli ägare till kraftverken i Testeboån
(Strömsbro och Oslättfors)
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige besluta
att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget som
besvarad.

Ärendebeskrivning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2015-10-26, §16, väcktes
rubricerat medborgarförslag. Yttrande över medborgarförslaget har inkommit
från Övergripande planering, Styrning och stöd.
Förslagsställaren vill att Gävle kommun genom Gävle Energi AB uppdras att
förvärva vattenkraftverk längs Testeboån (i Strömsbro samt Ostlättfors) för att
riva vattenkraftverket i Strömsbro men driva verket i Ostlättfors vidare. Detta
för att värna om vildlaxen och övriga naturvärden.
Det som medborgarförslaget vill uppnå, att fortsätta stärka beståndet av vild
lax och havsöring längs Testeboån, är angeläget. Som framgår i yttrandet är
Testeboån en av femton vattendrag i Sverige som har vild lax och inte är
beroende av utsättning av odlad lax. Såväl naturvärdet som värdet lokalt av
potentiell turism och sportfiske är stort. Att Havsforskningskommissionen
utsåg Testeboån till vildlaxälv 2013 är ett viktigt exempel på framsteg som
gjorts för att stärka beståndet.
Gävle Energi har gjort bedömningen att kostnaden för köp av kraftverk inte är
ekonomiskt försvarbart i förhållande till den effekt som förvärv skulle kunna
ge. I dagsläget finns inget tillstånd för att driva vattenkraftverket i Strömsbro
vidare. Det finns också en rad omständigheter kring vattendomar och
fastigheter som kräver djupare analys och utredning innan beslut kan fattas
om vilken roll Gävle kommun tillsammans med andra parter kan och bör ta i
denna fråga.
Under 2019 revideras kommunens miljöstrategiska program och i det
pågående arbetet ska också här frågan att fortsätt beaktas och utredas för att
kunna ge besked om ett slutligt ställningstagande.
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