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Projektledare § 150
Sekreterare

Utses att justera

Therese Weckström

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Sekreterare

.....................................................................

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

149-150

...........................................................................................................................................

Johan Abrahamsson
Justerande

...........................................................................................................................................

Therese Weckström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-16

Sida 1

Kommunstyrelsen
Ks § 149

Information om pågående och planerad verksamhet i hamnområdet
_________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-05-27 framfördes önskemål om en information
om pågående och planerad verksamhet i hamnområdet.
Chefen för sektor ledning Kristofer Svensson samt näringslivschef Mats Widhage informerar om pågående och planerad verksamhet i hamnområdet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor ledning Kristofer Svensson
Näringslivschef Mats Widhage
Gatuchef Matz Hasselbom
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KS 2011/330

Yttrande över ansökan från Vasa Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av högst 12 vindkraftverk vid Västra Kinneskogen inom Mariestads kommun (Dnr 551-12939-2013)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tillstyrker ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, daterad
2014-06-05 med tillhörande bilagor, till vindkraftpark med max tolv verk inom området
Västra Kinneskogen i Mariestads kommun.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund

Vasa Vind AB (org.nr 556702-6835) har lämnat in ansökan om miljötillstånd hos Länsstyrelsen Västra Götalands län för att uppföra högst 12 vindkraftverk vid Västra Kinneskogen
inom Mariestads kommun. Inför länsstyrelsens beslut har Mariestads kommun fått möjlighet att yttra sig över ansökan.
Kommunen, i detta fall kommunfullmäktige, ska ange om den tillstyrker eller avstyrker ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4 §. Tillstyrkan eller avstyrkan (vetoprövningen) ska omfatta
ansökan i sin helhet. Länsstyrelsen Västra Götalands län ansvarar för att tillse och besluta
om att gällande regler för etablering av vindkraft följs.
Kommunfullmäktige beslutade den 2013-01-28 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera gällande vindbruksplan. Kommunstyrelsen har under ärendets handläggning menat och
framfört att Vasa vinds vindkraftspark ska anpassas till den reviderade vindbruksplanen.
Det konstateras även att Mariestads kommun, på kommunstyrelsens uppdrag, hämtat in
yttrande från Götene kommun angående den tidigare inlämnade ansökan som avsåg högst
14 verk. Götene kommun avstyrker en etablering enligt ansökan.
Lokala regler i vindbruksplanen
Samrådsfasen för den reviderade vindbruksplanen har inletts om ett förslag där hänsyn visas för bostäder inom avståndet 900 meter. Samtliga yttranden från samrådet väntas vara
inkomna senast den 30 maj 2014.
Samrådsförslaget har kommunicerats med Vasa Vind AB som anpassat lokaliseringen av
vindkraftspark Västra Kinneskogen enligt planförslagets Område 1, mellan Björsäter och
Årnäs. Vasa Vind AB har i allt väsentligt genomfört ansökan enligt det reviderade vindbruksplanförslagets intentioner.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-27 att återremittera ärendet för att underlaget ska
kompletteras med en karta/ritning som tydligare beskriver var i området för vindkraftsparken Vasa Vind AB har tänkt placera ut vindkraftverken, det vill säga inte en ritning med
placering av verken enligt boxmodellen. Kommunstyrelsen beslutade att behandla ärendet
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vid ett extra sammanträde den 16 juni 2014 klockan 15.30 inför kommunfullmäktiges sammanträde.
Vasa Vind AB har efter kommunstyrelsens sammanträde 2014-05-27 till Länsstyrelsen inkommit med en komplettering till sin ansökan daterad 2014-06-05, där Vasa Vind AB föreslår ett nytt villkor i ansökan som lyder ”Vindkraftverken får endast placeras inom en radie av 50
meter från respektive vindkraftsverks position angiven i bilaga 5B”.
Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Behandling på kommunstyrelsen

Rune Skogsberg (C), Nils Farken (MP), Morgan Forsberg (KD) och Ing-Britt Andersson
(M) tillstyrker Vasa Vind AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftpark
med max tolv verk inom området Västra Kinneskogen i Mariestads kommun daterad
2014-06-05 med tillhörande bilagor.
Johan Abrahamsson (M) yrkar att ansökan från Vasa Vind AB ska avstyrkas.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer de två förslagen under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt Rune Skogsbergs (C) m.fl. yrkande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt projektledare för vindkraftplan Anders Hultén Olofsson 2014-05-11, Yttrande över ansökan från
Vasa Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av högst 12 vindkraftverk vid
Västra Kinneskogen inom Mariestads kommun (Dnr 551-12939-2013).
Länsstyrelsens Västra Götalands län, remiss, Uppmaning om tillstyrkan eller avstyrkan enligt
miljöbalken 16 kap 4§, 5 maj 2014.
Reviderad Vindbruksplan 2014 Mariestads kommun, samrådshandling 2014-03-17
Länsstyrelsen Västra Götalands län, remiss, ”Prövning enligt miljöbalken”, 30 april 2013
Vasa Vind AB, Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av Västra
Kinneskogen vindkraftpark, Mariestads kommun, Västra Götalands län”, 12 april 2013
Kf § 4/2013 ”Riktlinjer för prövning av etablering av större vindkraftsparker”
Miljö- och byggnadsförvaltningen, ”Svar på kompletteringsremiss om Vasa Vinds AB:s tillståndsansökan, Västra Kinneskogen 2:1, Mariestads kommun, 22 maj 2013.
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Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt projektledare Anders Hultén
Olofsson 2014-06-04, Komplettering av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken om uppförande och drift av vindkraftspark Västra Kinneskogen, Mariestads kommun (Dnr 551-12932013)
Länsstyrelsen Västra Götalands län, remiss 2014-06-05, Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraft – komplettering (med skrivelse från Vasa Vind AB till Länsstyrelsen
Västra Götalands län 2014-06-03)
Karta över vindkraftsverkens placering.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Länsstyrelsens Västra Götalands län)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Projektledare för vindkraftplan Anders Hultén Olofsson)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Malin Eriksson
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