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§23 

Medborgarförslag ändra skyddsavstånd till bostad i 
vindbruksplanen. (KS 2022/133) 
Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget i sin helhet med motiveringen att: 
 
- Det är inte lämpligt att omarbeta vindbruksplanen enligt medborgarförslagets intentioner då 
det i princip inte kommer att kvarstå några utpekade områden för vindkraft 
 
- Det är olämpligt att i detta skede besluta om vilka avstånd som ska gälla i en eventuell 
omarbetad vindbruksplan 
 
-Det är inte förenligt med förvaltningslagen att pausa all etablering av vindkraft i väntan i 
omarbetning av vindbruksplanen. 
 
Reservationer 
L, SD och KD reserverar sig mot beslutet. 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag daterat 2022-04-22 togs upp på kommunfullmäktige 2022-04-25. 
Ärendet remitterades till kommunledningskontoret 2022-05-03 för yttrande senast 2022-10-
16. I medborgarförslaget yrkas på följande: 
 
1. Ändra skyddsavstånd till bostad i vindbruksplanen till 7 * verkets höjd och minimum 1 400 
meter. 
2. Pausa all etablering av vindkraft i kommunen tills vindbruksplanen är omarbetad. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget ska avslås. 
 
Förslagställaren redogör för förslaget. 
 
Yrkanden 
 
 Gert Jonsson (M) och Roger Ödebrink (S)  föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Ewa Magnusson (L), Thomas Axelsson (KD) och Marie Luotonen (SD)  yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige  beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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Votering 
Omröstning begärs. 
Följande beslutsgång godkänns. 
Ja röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej röst för bifall till Ewa Magnusson (L) m. fl.förslag. 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokoll, omröstning 1. 
Kommunstyrelsen beslutar med 27 ja röster mot 13 nej röster 1 avstår  att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
  
 
Expedieras till  
Kanslienheten 
 

Beslutsunderlag 
• §50 KS Svar på medborgarförslag ändra skyddsavstånd till bostad i vindbruksplanen. 
• Beslut §13 KSAU Svar på medborgarförslag ändra skyddsavstånd till bostad i 

vindbruksplanen. 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-14 Svar på medborgarförslag ändra 

skyddsavstånd till bostad i vindbruksplanen och pausa all etablering av vindkraft 
• Medborgarförslag - ändra skyddsavstånd till bostad i vindbruksplanen och pausa all etablering 

av vindkraft i kommunen tills vindbruksplanen är omarbetad 
• Bilaga 2 Kartbild med buffertavstånd 1750 meter 

 

Paragrafen är justerad 
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