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Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2010-08-31 att ge uppdrag åt bygg- och
miljökontoret att ta fram en fördjupad översiktsplan för vindkraft i
kommunen. Syftet med planen är att få till en strukturerad vindkrafts-
utbyggnad i kommunen genom att peka ut lämpliga lägen for vindkraft
med så få motstående intressen som möjligt. Planen ska fungera som
beslutsunderlag för bygglovsprövning och för kommunens ställnings-
tagande i fråga om miljötillstånd för de vindkraftsanläggningar som
prövas av länsstyrelsen.

Då planen var uppe för antagande i kommunstyrelsen 2014-02-25 åter-
remitterades den till bygg- och miljökontoret för en översyn om hela eller
delar av det nordvästra utpekade området i Ljus vattnet kunde tas bort,
med hänsyn till påverkan av landskapsbilden. Under tiden som planen var
återremitterad inkom en skrivelse frän Mala sameby och ett PM om
rennäring i Ljusvattnet lades till som beslutsunderlag. Bygg- och
miljökontoret utarbetade även ett PM angående landskapsbilden i
Ljusvattnet och redogjorde för tre olika alternativ hur det utpekade
området i Ljusvattnet skulle kunna förändras inför antagande av vind-
kraftsplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-04-08 att alternativ 2
skulle inarbetas i det tematiska tillägget för vindkraft. Detta innebär att
det utpekade området i Ljusvattnet har minskats något i den nordöstra
delen inför antagandet.

Kommunfullmäktiges beslut
Tematiskt tillägg för vindkraft antas.

Inlägg
Jörgen Tjämström (FP), Hans-Eric Wallin (V), Daniel Öhgren (C), Stina
Engström (FP), Rune Wästerby (MP), Lennart Hägglund (KD), Ylva
Hedquist-Hedlund (V), Lorents Burman (S), Andreas Löwenhöök (M),
Carina Sundbom (C), Harriet Classon (S), Ann-Christin Westerlund (S)
och Marika Vallgren (KD) yttrar sig

Yrkande
Kommunstyrelsen föreslår att det tematiska tillägget för vindkraft antas.
Jörgen Tjämström (FP) yrkar att alternativ 3 för Ljusvattnet inarbetas i
det tematiska tillägget.

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag.
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd.
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Beslutsgäng
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Jörgen Tjämströms
yrkande var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifallit kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och verkställs över följande godkända
votenngsproposition:

"Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder
Jörgen Tjämströms yrkande röstar nej."

Om röstni ngsresu Itat
Vid uppropet avges 47 ja-röster och 14 nej-röster. 2 ledamöter avstår från
att rösta och 2 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av
bilagda voteringslista.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-29, § 195
Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse 2014-04-1 l
Granskningsutlåtande med bilaga (länsstyrelsens yttrande) 2014-02-10
Planhandling bestående av förutsättningar, planförslag och
miljökonsekvensbeskrivning 2014-04-11
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-04-08, § 213
PM Landskapsbild Ljusvattnet 2014-03-27
PM Rennäring Ljusvattnet 2014-03-27
Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-25, § 113
Kommunstyrelsens protokoll 2010-08-31, § 279

Beslutet sänds till:
Förvaltningsrätten
Bygg- och miljönämnden
Kommunledningskontoret/samhällsbyggnad

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag.
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd.


