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KF § 127 Dnr 2016/361  

 

Förslag om granskningsbeslut av reviderad Översiktsplanen 2018   

 

Kommunfullmäktige beslutade den 2014-11-03 KF § 102 att fastställa nuvarande över-

siktsplan för mandatperioden 2014-2018. Samtidigt gavs uppdraget att påbörja en översyn. 

 

Under 2015-2016 gjordes en översyn av tjänstemän och en liten samrådskrets. Syftet var 

att revidera felaktigheter och inaktuellt innehåll i texten. Inget nytt vad gäller kommunens 

viljeinriktning när det gäller mark- och vattenanvändning tillkom. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-04 (KS § 119) för att möta det framtida behov av 

bostäder, verksamheter m.m. att göra en översyn av de idag utpekade områdena med för-

ändrad markanvändning och komplettera med nya områden. I det inledande arbetet genom-

fördes workshops i sex orter för medborgardialog och kunskapsintag. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 2017-05-30 (KS § 71) om samråd av förslaget till revide-

rad översiktsplan.  

 

Remissen var ute på samråd under tiden 27 juni 2017 till 30 sep 2017. 

 

Handlingarna är reviderade efter inkomna synpunkter och kommenterade i en samrådsre-

dogörelse.  

  

Beredning 

Planeringsarkitekt Dan Janérus tjänsteskrivelse 2018-10-15.   Se separat bilaga.    

KSAU § 185/2018.  

KS § 111/2018. 

 

Yrkande 

Hillevi Colliander, S, Willy Söderdahl, V, Lars Lamberg, L och Mats Svensson, S: bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag till sverigedemokraterna och moderaternas tillägg 

av ändringsyrkande. 

Louise Erixon, SD, Peter Thyrén, SD och Emilie Pilthammar, M: bifall till kommunstyrel-

sens förslag med tillägg av ändringsyrkande enligt följande:  

 

-område B20 på sida 96 och 98 stryks  

 

Tre tillägg på punkter på sida 41 under rubrik "Prövning av vindkraftärenden" 

 -Respektavstånd ska gälla för nyetablering av vindkraftverk på minst 5 ggr totalhöjden av 

vindkraftverket.  

-En fornlämningsinventering ska göras vid varje nytt vindkraftsärende om det inte tidigare 

är gjort på den aktuella platsen. Detta med anledning av att fornlämningar är skyddade 

enligt Lag (1988:950) om kulturminnen. 
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 -Avståndet till fornlämningar får inte vara närmre än 300 meter eftersom allmänheten ska 

kunna vistas riskfritt i området. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifallit 

Louise Erixon, SD, m.fl. tillägg till ändringsyrkande.   

 

 

BESLUT 

 

Kommunfullmäktige godkänner granskning av förslag till reviderad Översiktsplan 2018 

enligt planarkitektens tjänsteskrivelse 2018-10-15 och med följande ändringar: 

 

-område B20 på sida 96 och 98 stryks  

 

Tre tillägg på punkter på sida 41 under rubrik "Prövning av vindkraftärenden" 

 -Respektavstånd ska gälla för nyetablering av vindkraftverk på minst 5 ggr totalhöjden av 

vindkraftverket.  

-En fornlämningsinventering ska göras vid varje nytt vindkraftsärende om det inte tidigare 

är gjort på den aktuella platsen. Detta med anledning av att fornlämningar är skyddade 

enligt Lag (1988:950) om kulturminnen. 

 -Avståndet till fornlämningar får inte vara närmre än 300 meter eftersom allmänheten ska 

kunna vistas riskfritt i området. 

 

______ 

 

 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Centerpartiet reserverar sig mot beslu-

tet i ärendet.  

 

______ 

 

Exp. 

Planeringsarkitekt Dan Janérus 

Gruppledarna 

 

 


