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ORDFÖRANDEN

Uppdrag för tillåtlighetsprövning av Forsviden
Gotland
Gotland är en föregångare i Sverige vad gäller utbyggnad av vindkraft. Det har gjort att nästan all
vindkraftskompetens i landet har sitt ursprung på Gotland. Vindkraftbranschen sysselsätter ca 100
personer på ön idag. Idag har ön ca 185 MW ansluten effekt och ca 140 vindkraftverk i drift.
Vindkraften står för ungefär 45 % av öns elförsörjning varje år, motsvarande siffra för Sverige 12 %.
Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län har sedan länge planerat för en omfattande
vindkraftsutbyggnad på ön. Vindkraften är grundbulten i Energiplanen och står där för ca 60 % av all
energiproduktion. Målet i Energiplanen är att bli helt självförsörjande på lokalproducerad
förnyelsebar energi till 2025. I praktiken hänger också öns hela klimatomställning tätt samman med
öns energiförsörjning. Därför är det ingen överdrift att påstå att en fortsatt storskalig
vindkraftsutbyggnad är avgörande för att klara klimatomställningen. Speciellt med tanke på de
tidsramar som forskarna nu är ense om gäller för att undvika de värsta effekterna av
klimatförändringarna.
Ett problem som seglat upp sedan 2009 kring tillståndfrågorna för nya vindkraftsparker på Gotland är
tillämpningen av Art- och habitatskyddsförordningen. Speciellt rör det synen på Kungsörn och
Havsörn i förhållande till vindkraft. För Gotland har denna juridiska trend av tillämpning gjort att det i
praktiken blivit i det närmaste omöjligt att etablera nya vindkraftparker på ön.
Numera finns det väl underbyggd forskning, gjord på Gotland, som visar att det är fullt möjligt med
samexistens mellan vindkraft och örnar. All praktisk erfarenhet säger också att sedan 1980 talets
början, då vindkraftens startade byggas och örnparen var på en väldig låg nivå, så har vi haft en
parallell positiv utvecklingen i samklang.
Planeringen för vindkraft inom Riksintresseområdet för vindbruk vid Forsviden och Forsvidar på
norra Gotland är ett av de större vindkraftsprojekten på Gotland under senare år. Planeringen har
genomförts av företagen Forsviden Vind respektive WPD. Forsviden Vind AB startades 2011 av ett
20-tal markägare med mark inom och i nära anslutning till det aktuella riksintresseområdet som
ligger inom Tingstäde, Othem, Lärbro och Hangvar socknar.
Forsviden Vind planerade ursprungligen för 34 vindkraftverk. WPD planerade ursprungligen för 16
vindkraftverk. Sammanlagt alltså ca 50 vindkraftverk i planeringen inom Riksintresseområdet. Under
prövningen av dessa två vindkraftparker har många delaspekter tillförts från klagande, de flesta
rörande örnar. Miljöprövningsdelegationens har beslutat att ge tillstånd till 11 vindkraftverk till
Forsviden, det har nu överklagats av bland annat Naturskyddsföreningen på Gotland och Gotlands
ornitologiska förening. Idag kan konstateras att av ursprungliga 50 vindkraftverk i planeringen för
vindkraft inom riksintresseområdet vid Forsviden och Forsvidar har 39 försvunnit ur planeringen på
grund av förekomst av örnar. Med rådande tillämpning av Art- och habitatskyddet så är risken
uppenbar för ytterligare begränsningar.
Exemplet Forsviden illustrera hur svårt det är att planera för vindkraft på Gotland när förekomst av
enskilda örnar beaktas i varje läge. Ett flertal vindkraftsprojekt på Gotland har liknande erfarenhet
och har gått om intet utifrån närheten till örnförekomster. Detta trots att både havsörn och kungsörn
har mycket starka populationer på Gotland. Det går knappast att planera för vindkraft någonstans på
Gotland utan att det finns häckningar av örnar i närheten. Forsviden är det nu enda aktiva pågående
tillståndsprocessen av storlek, därför är detta ett väldigt lämpligt objekt att få pröva örnfrågan hos
regeringen.

Riksintresseområdena för vindbruk upptar cirka 4 % av Gotlands yta. Utanför riksintresseområdena
är möjligheterna små att etablera vindkraft. 96 % av Gotlands yta kan därmed sägas vara reserverad
för örnarna. Det är därför rimligt att vindkraften ges företräde inom utpekade riksintresseområdena
för vindbruk.
Nationellt
Nationellt är tillämpningen av Art- och habitatförordningen ett stort problem för vindkraftens
utbyggnad. Och problemet är i klart tilltagande eftersom rovfågelstammarna är i ständig tillväxt över
hela landet. De ledande forskarna och författarna av Naturvårdsverkets syntesrapporter för
”Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss” påpekar att ingen enskild fågelart är hotad av
vindkraften på populationsnivå. Trots det fortsätter den felaktiga tillämpningen av nämnda lag.
Effekterna av denna tillämpning är att många bra vindkraftslägen hindras, det suboptimerar och
fördyrara omställningen påtagligt.
Behovet av nya vindparker, främst i södra Sverige är stort. Under 2018 producerade vindkraften ca
17 TWh med hjälp av ca 3700 vindkraftverk. Fram till 2022 finns investeringsbeslut på drygt 1000 nya
vindkraftverk, främst i norra Sverige. Totalt kommer då vindkraften att producera ca 30 TWh efter år
2022. Energimyndigheten beräknar att vindkraften kommer att behöva producera i spannet 60-120
TWh till 2040. Det gör att i runda tal behöver antalet vindkraftverk fördubblas i landet framöver. Det
är väldigt angeläget att nya vindkraftparker kan anslutas i södra Sverige i närheten av förbrukningen,
till exempel från Gotland, när de befintliga kärnkraftverken faller för ålderstrecket.
EU: s beslutade förnybarhetsdirektiv som träder ikraft 2021 höjer ambitionsnivån från 20 % år 2020
till 32 % år 2030. Det kommer att kräva anpassningar av svenska tillämpningar, förordningar och
lagar.
Uppdrag

Utreda och skriva fram en begäran om tillåtlighetsprövning till regeringen kring Forsvidens
tillståndsansökan snarast.
Eva Ahlin (C) Regionråd

Eva Ahlin
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Tillåtlighetsprövning av vindbruk vid Forsviden, norra Gotland
Kompletterande promemoria
PM

Då detta ärende är väckt av politiken avser jag här ge fullmäktige bakgrunden till varför vi anser
det viktigt att just nu lyfta frågan om tolkningen av Art- och habitatförordningen.
1. Sammanfattning

Planeringen för vindkraft inom Riksintresseområdet för vindbruk vid Forsviden (34 verk) och
Forsvidar (16 verk) på norra Gotland började på 50 verk och är nu nere på 11 i huvudsak på
grund av örn.
Ett bo med häckande havsörn upptäcktes inom projekteringsområdet 2013. 34 planerade
vindkraftsverk fick minskas till 17 verk för att hålla skyddsavståndet om två kilometer till
örnboet.
Åren efter 2013 har havsörnen flyttat sin boplats så att den nu ligger på ett avstånd som
understiger två kilometer från tre av vindkraftverken. Miljöprövningsdelegationen underkände
dessa tre vindkraftverk och ytterligare tre vindkraftsverk som hamnar för långt bort från kärnan
av vindkraftsparken när de tre förstnämnda verken faller bort. Alltså: 17 ansökta vindkraftverk,
minus 3 + 3 vindkraftverk, återstår 11.
Miljöprövningsdelegationen gav därför tillstånd till 11 vindkraftverk. Överklagat av både bolaget
och Naturskyddsföreningen och Ornitologiska föreningen med flera.
Numera finns det väl underbyggd forskning, gjord på Gotland, som visar att det är fullt möjligt
med samexistens mellan vindkraft och örnar. Antalet havsörnspar har ökat från 0 år 2000 till ca
60 par i dagsläget. Populationen är inte hotad, även om enstaka örnindivider skulle kunna störas
eller förolyckas av vindkraften.
Region Gotlands fullmäktige begär tillåtlighetsprövning hos Regeringen enligt Enligt 17 kapitlet
4a § i miljöbalken.
2. Argumentation - Gotland

Gotland är en föregångare i Sverige vad gäller utbyggnad av vindkraft. Det har gjort att nästan all
vindkraftskompetens i landet har sitt ursprung på Gotland. Vindkraftbranschen sysselsätter ca
100 personer på ön idag. Idag har ön ca 185 MW ansluten effekt och ca 140 vindkraftverk i drift.
Vindkraften står för ungefär 45% av öns elförsörjning varje år, motsvarande siffra för Sverige
12%.
Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län har sedan länge planerat för en omfattande
vindkraftsutbyggnad på ön. Vindkraften är grundbulten i Energiplanen och står där för ca 60%
av all energiproduktion. Målet i Energiplanen är att bli helt självförsörjande på lokalproducerad
förnyelsebar energi till 2025. I praktiken hänger också öns hela klimatomställning tätt samman
med öns energiförsörjning. Därför är det ingen överdrift att påstå att en fortsatt storskalig
vindkraftsutbyggnad är avgörande för att klara klimatomställningen. Speciellt med tanke på de

tidsramar som forskarna nu är ense om gäller för att undvika de värsta effekterna av
klimatförändringarna.
Ett problem som seglat upp sedan 2009 kring tillståndfrågorna för nya vindkraftsparker på
Gotland är tillämpningen av Art- och habitatskyddsförordningen. Speciellt rör det synen på
Kungsörn och Havsörn i förhållande till vindkraft. För Gotland har denna juridiska trend av
tillämpning gjort att det i praktiken blivit i det närmaste omöjligt att etablera nya vindkraftparker
på ön.
Numera finns det väl underbyggd forskning, gjord på Gotland, som visar att det är fullt möjligt
med samexistens mellan vindkraft och örnar. All praktisk erfarenhet säger också att sedan 1980
talets början, då vindkraftens startade byggas och örnparen var på en väldig låg nivå, så har vi haft
en parallell positiv utvecklingen i samklang.
Planeringen för vindkraft inom Riksintresseområdet för vindbruk vid Forsviden och Forsvidar på
norra Gotland är ett av de större vindkraftsprojekten på Gotland under senare år. Planeringen har
genomförts av företagen Forsviden Vind respektive WPD. Forsviden Vind AB startades 2011 av
ett 20-tal markägare med mark inom och i nära anslutning till det aktuella riksintresseområdet
som ligger inom Tingstäde, Othem, Lärbro och Hangvar socknar.
Forsviden Vind planerade ursprungligen för 34 vindkraftverk. WPD planerade ursprungligen för
16 vindkraftverk. Sammanlagt alltså ca 50 vindkraftverk i planeringen inom Riksintresseområdet.
Under prövningen av dessa två vindkraftparker har många delaspekter tillförts från klagande, de
flesta rörande örnar. Miljöprövningsdelegationens har beslutat att ge tillstånd till 11 vindkraftverk
till Forsviden, det har nu överklagats av bland annat Naturskyddsföreningen på Gotland och
Gotlands ornitologiska förening. Idag kan konstateras att av ursprungliga 50 vindkraftverk i
planeringen för vindkraft inom riksintresseområdet vid Forsviden och Forsvidar har 39
försvunnit ur planeringen på grund av förekomst av örnar. Med rådande tillämpning av Art- och
habitatskyddet så är risken uppenbar för ytterligare begränsningar.
Exemplet Forsviden illustrera hur svårt det är att planera för vindkraft på Gotland när förekomst
av enskilda örnar beaktas i varje läge. Ett flertal vindkraftsprojekt på Gotland har liknande
erfarenhet och har gått om intet utifrån närheten till örnförekomster. Detta trots att både havsörn
och kungsörn har mycket starka populationer på Gotland. Det går knappast att planera för
vindkraft någonstans på Gotland utan att det finns häckningar av örnar i närheten. Forsviden är
det nu enda aktiva pågående tillståndsprocessen av storlek, därför är detta ett väldigt lämpligt
objekt att få pröva örnfrågan hos regeringen.
Riksintresseområdena för vindbruk upptar cirka 4 % av Gotlands yta. Utanför
riksintresseområdena är möjligheterna små att etablera vindkraft. 96 % av Gotlands yta kan
därmed sägas vara reserverad för örnarna. Det är därför rimligt att vindkraften ges företräde inom
utpekade riksintresseområdena för vindbruk.
3. Argumentation - Nationellt

Nationellt är tillämpningen av Art- och habitatförordningen ett stort problem för vindkraftens
utbyggnad. Och problemet är i klart tilltagande eftersom rovfågelstammarna är i ständig tillväxt
över hela landet. De ledande forskarna och författarna av Naturvårdsverkets syntesrapporter för
”Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss” påpekar att ingen enskild fågelart är hotad av
vindkraften på populationsnivå. Trots det fortsätter den felaktiga tillämpningen av nämnda lag.

Effekterna av denna tillämpning är att många bra vindkraftslägen hindras, det suboptimerar och
fördyrara omställningen påtagligt.
Behovet av nya vindparker, främst i södra Sverige är stort. Under 2018 producerade vindkraften
ca 17 TWh med hjälp av ca 3700 vindkraftverk. Fram till 2022 finns investeringsbeslut på drygt
1000 nya vindkraftverk, främst i norra Sverige. Totalt kommer då vindkraften att producera ca 30
TWh efter år 2022. Energimyndigheten beräknar att vindkraften kommer att behöva producera i
spannet 60-120 TWh till 2040. Det gör att i runda tal behöver antalet vindkraftverk fördubblas i
landet framöver. Det är väldigt angeläget att nya vindkraftparker kan anslutas i södra Sverige i
närheten av förbrukningen, till exempel från Gotland, när de befintliga kärnkraftverken faller för
ålderstrecket.
EU: s beslutade förnybarhetsdirektiv som träder ikraft 2021 höjer ambitionsnivån från 20 % år
2020 till 32 % år 2030. Det kommer att kräva anpassningar av svenska tillämpningar,
förordningar och lagar.
4. Kan regionfullmäktige begära prövning hos regeringen?

Enligt 17 kapitlet 4a § i miljöbalken kan kommunfullmäktige begära att regeringen prövar olika
typer av verksamheter som räknas upp i paragrafen. Som punkt 7 (se nedan) anges: anläggningar
för vindkraft som är tillståndspliktiga enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
9 kap. 6 §. (Forsviden södra vindkraftspark är en sådan anläggning)
4 a § På kommunfullmäktiges begäran ska regeringen förbehålla sig tillåtlighetsprövningen av en
ny verksamhet av något av följande slag, om ett sådant förbehåll är möjligt enligt 3 § och det inte
finns särskilda skäl för att avstå från prövningen:
…
7. anläggningar för vindkraft som är tillståndspliktiga enligt föreskrifter som regeringen har
meddelat med stöd av 9 kap. 6 §,
5. Hur går det till?

1. Om kommunfullmäktige begär regeringsprövning i ett sådant här fall ska regeringen pröva, den
kan inte tacka nej, enligt ovan bedömning gjord av bolagets miljöjurist, som skiljer sig från
regionjuristens bedömning.
2. Mark- och miljödomstolen, där Forsviden södra vindkraftspark ligger nu, får då regeringens
uppdrag att bereda färdigt ärendet. Eventuella kompletteringar som behövs för domstolens
beredning och regeringens beslut kommuniceras med bolaget och med överklagande parter och
inte med Regionen. När det är färdigberett går det till regeringen för beslut, med en
rekommendation från mark- och miljödomstolen om vilket som är lämpligt beslut. Sedan beslutar
regeringen. Regeringens beslut kan mycket väl gå emot mark- och miljödomstolens
rekommendationer.
3. Det tar som regel lite längre tid än det normalt skulle ha tagit den vanliga vägen. 2-3 år är
normalt.
4. Regeringen tar bara beslut om tillåtligheten. I fallet Forsviden södra vindkraftspark innebär det
att regeringen tar ställning till om det ska vara 0 (i enlighet med överklagande motparter), 11 (i
enlighet med Miljöprövningsdelegationens beslut) eller 16 vindkraftverk (i enlighet med bolaget

överklagan), eftersom det ju är överklagat från både motparter och från bolaget.
5. Domstolen, i detta fallet mark- och miljödomstolen, fastställer sedan villkoren. Regeringen kan
dock ta beslut om särskilda villkor som bolaget har begärt att den ska ta beslut om.
6. Hur ser örnsituationen ut vid Forsviden Södra?

Ett bo med häckande havsörn upptäcktes inom projekteringsområdet 2013. Detta innebar att den
planerade parken med 34 vindkraftsverk fick minskas till 17 vindkraftverk för att hålla
skyddsavståndet om två kilometer till örnboet.
Åren efter 2013 har havsörnen flyttat sin boplats så att den nu ligger på ett avstånd som
understiger två kilometer från tre av vindkraftverken. Miljöprövningsdelegationen underkände
dessa tre vindkraftverk och ytterligare tre vindkraftsverk som hamnar för långt bort från kärnan
av vindkraftsparken när de tre förstnämnda verken faller bort. Alltså: 17 ansökta vindkraftverk,
minus 3 + 3 vindkraftverk, återstår 11.
Miljöprövningsdelegationen gav därför tillstånd till 11 vindkraftverk.
Gotlands Ornitologiska förening, Naturskyddsföreningen, och närboende genom Richard
Bernström, har överklagat Miljöprövningsdelegationens beslut främst utifrån förekomsten av örn,
men även utifrån områdets naturvärden mer allmänt. Motparterna har också angivit att de nu
känner till ett örnbo (ej använt senaste året enligt överklagan) som ligger närmare än 2 km från 6
av vindkraftverken.
Gotlands Ornitologiska förening har vid tidigare prövningar lagt fram information om örnbon
först i ett sent skede av prövningen. Man kan befara att så kommer att ske även i detta fall.
Bolaget har samtidigt överklagat Miljöprövningsdelegationens beslut utifrån att skyddsavståndet
till havsörnsboet inte är relevant. Bolaget menar att det inte är rimligt och ändamålsenligt att
ändra eller inskränka planeringen för vindkraft utifrån att havsörnen flyttat sin boplats.
7. Varför ska regionfullmäktige begära tillåtlighetsprövning? Hjälper vi bolaget Forsviden?

Ur regionfullmäktiges synpunkt handlar det inte om att hjälpa ett enskilt företag utan om att se
om regeringen är beredd att ta ett beslut som i viss utsträckning går emot tidigare praxis. Ett för
vindkraften positivt beslut i fallet Forsviden södra vindkraftsanläggning kan vara avgörande för
om det ska bli en större utbyggnad av vindkraft på Gotland framledes. Region Gotland och
Länsstyrelsen har länge planerat för omfattande vindkraftsutbyggnad på ön. Vindkraften är
grundbulten i Energiplanen, där den står för 60% av energiproduktionen. Målet i Energiplanen är
att Gotland ska bli självförsörjande på lokalproducerad förnyelsebar energi till 2025.
Ett negativt beslut (oavsett vem som tar beslutet) skulle bli ytterligare en bekräftelse på att det är
mycket svårt att få positiva beslut om vindkraft på Gotland. Det är tveksamt om några företag
skulle projektera vindkraft på ön efter det.
Ett positivt beslut skulle vara första steget mot att ändra praxis till att innebära att vindkraft är
förenligt med förekomsten av örnar på Gotland.
8. Varför skulle regeringen i detta fall ta ett beslut som avviker från praxis?

Praxis vad gäller örnar och vindkraft innebär i korthet att ett skyddsavstånd om två till tre
kilometer ska iakttas mellan örnbon och vindkraftverk. Även områden där det förekommer stor
koncentration av örnar kan underkännas, utan att det finns kända bon inom skyddsavståndet.

Denna praxis kan främst sägas utgå från förhållanden som rått på fastlandet. Där är det generellt
så glest mellan kungsörnshäckningar att varje kungsörnspar kan sägas utgöra en lokal population
som bör beaktas. Tidigare har även havsörnen haft en gles förekomst som det funnits anledning
att beakta på motsvarande sätt. Havsörnen har dock haft en mycket positiv utveckling och har
snart etablerat sig med en ”heltäckande” förekomst i hela landet. Det finns därför inte anledning
och möjlighet att ta hänsyn till havsörnens häckningar på samma sätt som tidigare.
På Gotland har förekomsten av havsörn ökat från 0 par omkring år 2000 till att man idag
uppskattar att det finns omkring 60 par havsörn på ön. Även kungsörnen har haft en mycket
positiv utveckling på Gotland de senaste decennierna och det finns även av kungsörn omkring 60
par på ön.
9. Kort om Forsviden södra vindkraftspark

Forsviden södra vindkraftspark har utvecklats av företaget Forsviden Vind AB sedan 2011.
Forsviden Vind AB ägs av 19 markägare med mark i vindkraftsområdet.
Målsättningen är att vindkraftverk som byggs ska ägas så lokalt som möjligt, av boende i berörda
socknar och av gotlänningar i övrigt.
Miljöprövningsdelegationen gav i juni 2018 tillstånd för 11 av 17 ansökta vindkraftverk. Beslutet
är överklagat och ligger nu hos mark- och miljödomstolen.
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Helena Andersson

Regionstyrelsen

Tillåtlighetsprövning av vindbruk vid Forsviden, norra Gotland
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Bilagd skrivelse inges till regeringen

Sammanfattning

Region Gotland (Gotlands kommun) vänder sig med stöd av 17 kap. 4 a§
miljöbalken till Regeringen med begäran att regeringen förbehåller sig
tillåtlighetsprövningen av Forsviden Vind AB:s ansökan om tillstånd för uppförande
och drift av anläggning för vindkraft.
Region Gotland motiverar detta med att hos oss väcker detta ärende även frågor av
principiell natur: Var ska den kraftproduktionen lokaliseras som ska förse Gotland
med framtida behov av förnybar el? Hur ska Region Gotland hantera energifrågor
inom sitt planeringsansvar i kommande översiktsplan, när riksintresse för vindbruk
på Gotland, till synes alltid får stå tillbaka för andra intressen, även i de områden där
översiktsplanen anger att andra bevarande- och exploateringsintressen inom dessa
områden inte alltid kan prioriteras?
Av alla projekt som testats för utbyggnad i riksintresseområden för vindkraft på
Gotland finns dock bara Forsviden kvar som ensamt projekt vilket kan komma att
öka produktionen av vindkraftsel på Gotland i närtid. För en hållbart, säkert och
tryggt framtida energisystem på Gotland bedömer vi det nödvändigt att hitta olika
vägar till samexistens mellan örnar och vindkraft på Gotland. Ett steg i den
riktningen vore att låta vindkraften äga företräde på några av de platser som pekats ut
som lämpliga för vindkraft ur flera aspekter.
Därför instämmer Region Gotland i vad Forsviden Vind AB anfört i målet och
tillstyrker bifall till tillåtligheten av bolaget tillämnade anläggning.

Ärendebeskrivning

Ärendet styrs av miljöbalken, plan- och bygglagen samt tillämpningen av Art- och
habitatdirektivet.
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Region Gotland motiverar detta med att hos oss väcker detta ärende även frågor av
principiell natur: Var ska kraftproduktionen lokaliseras som ska förse Gotland med
framtida behov av förnybar el? Hur ska Region Gotland hantera energifrågor sitt
planeringsansvar i kommande översiktsplan, när riksintresse för vindbruk på
Gotland, till synes alltid får stå tillbaka för andra intressen, även i de områden där
översiktsplanen anger att andra bevarande- och exploateringsintressen inom dessa
områden inte alltid kan prioriteras? Av alla projekt som testats för utbyggnad i
riksintresseområden för vindkraft på Gotland finns dock bara Forsviden kvar som
ensamt projekt vilket kan komma att öka produktionen av vindkraftsel på Gotland i
närtid. För ett hållbart, säkert och tryggt framtida energisystem på Gotland bedömer
vi det nödvändigt att hitta olika vägar till samexistens mellan örnar och vindkraft på
Gotland. Ett steg i den riktningen vore att låta vindkraften äga företräde på några av
de platser som pekats ut som lämpliga för vindkraft ur flera aspekter.
Därför instämmer Region Gotland i vad Forsviden Vind AB anfört i målet och
tillstyrker bifall till tillåtligheten av bolaget tillämnade anläggning.

Beslutsunderlag

Bilaga RS Brev till Regeringen om Forsviden vind

Forsviden Vind AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av anläggning
för vindkraft inom fastigheterna Othem Norrbys 1:43, Othem Stenstugu 1:57
Översiktsplan - Bygg Gotland antagen 2008, Energiplan - Energi 2020, antagen 2014
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall

Skickas till
Miljö- och energidepartementet
Mark –och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Eva Ahlin (C)
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Regionstyrelsen

Ärende RS 2019/99
25 mars 2019

Utkast till missiv

Regeringen, miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Tillåtlighetsprövning av vindbruk vid Forsviden, norra
Gotland
Region Gotland (Gotlands kommun) får med stöd av 17 kap. 4 a § miljöbalken
härmed begära att regeringen förbehåller sig tillåtlighetsprövningen av
Forsviden Vind AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av
anläggning för vindkraft inom fastigheterna Othem Norrbys 1:43, Othem
Stenstugu 1:57, Tingstäde Austris 1:15 samt Tingstäde Rosarve 1:11, 1:20 och
2:1 i Gotlands kommun.
Forsviden Vind AB:s ansökan handläggs för närvarande av Mark- och
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt under mål nr M 4376-18.
Byggnadsnämnden i Region Gotland yttrade sig 2016 över ansökan för vindkraftsutbyggnad i detta område och angav att ansökan ansågs vara förenlig med
översiktsplanen. Då ingick även fastigheterna Hangvar Gullauser 1:9, Lärbro
Uppegårds 1:8, Lärbro Västninge 1:5 och 1:12, Othem Norrbys 3:1 och 1:46
men området har naggats i kanten under prövotidens gång, vilket varit vanligt
förekommande när förslagna vindkraftsparker prövats, men också går emot
översiktsplanens intentioner om få men tillräckligt stora och samlade områden
för vindbruk på Gotland; för att minska antalet områden, minimera behovet av
luftledningar samt få ekonomiskt bärkraftiga och landskapsmässigt tilltalande
parker.
Region Gotland vänder sig nu till Regeringen med anledning av att hos oss
väcker detta ärende även frågor av principiell natur: Var ska kraftproduktionen
lokaliseras som ska förse Gotland med framtida behov av förnybar el? Hur ska
Region Gotland hantera energifrågor inom sitt planeringsansvar i kommande
översiktsplan, när riksintresse för vindbruk på Gotland, till synes alltid får stå
tillbaka för andra intressen, även i de områden där översiktsplanen anger att
andra bevarande- och exploateringsintressen inom dessa områden inte alltid
kan prioriteras.
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Översiktsplanen för Gotland från 2008 innehåller en fördjupning om
vindkraft, med ett för sin tid mycket väl förankrat förslag om var på Gotland
vindkraften skulle kunna få tillåtelse att utvecklas, i förhållande till andra
intressen https://www.gotland.se/50628
Planeringsmålet var då att kunna bygga ut gotländsk vindkraft till en årlig
produktion i storleksordningen 2,5 TWh el på land och till havs.
Möjligheterna att nå planeringsmålet har sedan dess dels försvårats avsevärt av
ändrade planeringsförutsättningar: främst ifråga om risken för otillåten
påverkan på populationerna av havs- och kungsörn på Gotland och genom
inställda planer på att ansluta elnätet på Gotland till det svenska stamnätet.
Samtidigt har planeringsmålet aktualiseras som ett framtida identifierat behov
av årlig eltillförsel på Gotland; dels av den färdplan till fossilfrihet som
cementindustrin lämnat inom Regeringens initiativ ” Fossilfritt Sverige” och
dels i den färdplan som är under utveckling med anledning av Regeringens
beslut, 2018-05-31, M2018/0164/Ee: Uppdrag till Statens energimyndighet att
möjliggöra att Gotland blir en pilot för ett hållbart energisystem,
Med anledning av det senare uppdraget har också Vattenfall genomfört en
förstudie om olika lösningar, inklusive energilager, för att öka kapaciteten för
nyansluten kraftproduktion på Gotland.
Av alla projekt som testats för utbyggnad i riksintresseområden för vindkraft
på Gotland finns dock bara Forsviden kvar som ensamt projekt vilket kan
komma att öka produktionen av vindkraftsel på Gotland i närtid. Detta
tillskrivs bland annat att örnfrågan i prövning för respektive område i regel inte
utretts och beskrivits på populationsnivå, utan på detaljnivå, med hänsyn till
redovisade örnbon inom området eller i dess närhet. Havsörn har sedan
etablering i början av 1990-talet, under samma tid som vindkraften utvecklats
på ön, haft en lyckosam utveckling på Gotland med 40-talet kända boplatser
och utbyte med populationer såväl på fastlandet som i Estland. På Gotland har
populationen av kungsörn kring 30-talet lyckade häckningar per år och
Gotland har därmed landets tätaste population. Hittills har således örnbestånd
och vindkraft kunnat växa och utvecklas samtidigt på Gotland.
För en hållbart, säkert och tryggt framtida energisystem på Gotland bedömer vi
det nödvändigt att hitta olika vägar till samexistens mellan örnar och vindkraft
på Gotland. Ett steg i den riktningen vore att låta vindkraften äga företräde på
några av de platser som pekats ut som lämpliga för vindkraft ur flera aspekter.
Därför instämmer Region Gotland i vad Forsviden Vind AB anfört i målet och
tillstyrker bifall till tillåtligheten av bolaget tillämnade anläggning.
Region Gotland

Eva Nypelius
ordförande

Peter Lindvall
regiondirektör

Regionstyrelsen
Region Gotland
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Bilaga
Regionfullmäktiges beslut den 25 mars 2019, § XXX

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Isabel Enström
Per Lundin
Avsägelse av uppdrag
den 21 mars 2019 14:35:05

Jag vill avsäga mig uppdraget som ledamot i Gotlands näringslivs- och etableringsservice
AB (GNEAB) från och med bolagsstämman 2019.
Miljöpartiet avser inte att utse någon ny representant till bolagets styrelse till
bolagsstämman varför även ersättare Lena Stenström avsäger sig sitt uppdrag.
Hälsar Isabel

..................................................
Isabel Enström (MP)
Gruppledare
E-post: isabel.enstrom@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 94 17
Mobil: 0700-83 26 51
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Lena Stenström
Per Lundin
GNEAB
den 21 mars 2019 18:05:18

Jag vill avsäga mig uppdraget som ersättere i Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB (GNEAB) från och med bolagsstämman 2019.
Med vänlig hälsning,
Lena Stenström (MP)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 292

Medborgarförslag. En bondens marknad i
Visby

RS 2016/370
AU § 293

Regionstyrelsens beslut
x

Medborgarförslaget ska anses besvarat med att Region Gotland ställer sig positiva
till torgförsäljning men att detta åligger privata aktörer som har att anordna sådan
torgförsäljning.

Birgitta Waldenström har inkommit med ett medborgarförslag till Region Gotland
gällande att regionfullmäktige ska fatta beslutet att upprätta en Bondens marknad i
parken vid korsningen Kung Magnus väg och Skolportsgatan. Marknaden skulle
innehålla egenodlade grönsaker, frukt och blommor och vara öppen lördagar under
sommar och höst. Motiveringen till förslaget är att vi bor i Sveriges trädgård, men
handlar ändå grönsaker i livsmedelsbutiker.
Konceptet Bondens egen marknad växte fram i USA på 1970-talet. Ursprunget var
Farmers market som startade i Los Angeles redan 1934. Bondens egen marknadkonceptet spred sig snabbt över Europa. Sveriges första marknad startade i
Stockholm 2000 och idag finns 23 marknader spridda över hela landet.
Konceptet Bondens egen marknad bygger på att säljaren måste ha odlat eller fött upp
det som säljs på marknaden och att varorna måste vara närproducerade. Gårdarna
måste ligga inom ett avstånd av 250 km från marknaden. Hörnstenarna i konceptet är
färskhet, kvalitet, närproducerat och inga mellanhänder.
En närbelägen marknad ökar hållbarheten då transporter minskas. En del andra
värden med en Bondes marknad är att sammanhanget sprider kunskap då möjligheten att möta matproducenten ges. Blandningen av småföretag och ekologiska
lantbruk gör att det blir en stor variation och bredd i produktutbudet.
I föregångsländerna USA och England har konceptet fungerat som en dörröppnare
och katalysator för budskapet om ett hållbart samhälle. Marknaderna har haft en stor
betydelse för att skydda och marknadsföra traktens specialiteter. Samverkan med
livsmedelshandeln har över tid utvecklats positivt och så sker även i övriga Sverige
idag.
forts
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 292 forts
RS 2016/370

Betydelsen av kulturarvsaspekten finns också som en del i detta, då den storskaliga
handel och produktion som finns i dag gör det svårt för små producenter och
produkter att överleva. Landsbygdsföretagen riskerar att försvinna, trots att det finns
efterfrågan på deras produkter. I ett marknadssammanhang ges möjligheter att
småskaligt testa en ny produkt och även att ta upp en gammal traditionell produkt
och sälja direkt till kunden utan kostnadskrävande mellanhänder. På så vis bevaras
och vitaliseras kulturarvet samtidigt som nya traditioner kan skapas.
Bondens egen marknad, som den är organiserad i Sverige, är en sammanslutning av
lantbrukare och producenter. Alla som säljer sina produkter är medlemmar i
Riksföreningen Bondens egen marknad, som är en ideell förening. Varje lokal
marknad har sedan sin egen förening, ekonomisk eller ideell, och är organiserad som
ett nätverk, en arbetsgrupp eller en intresseförening. De lokala marknaderna är
därmed helt självstyrande, men måste följa de regler och stadgar som finns i
riksföreningen.
Ett område som under flera år haft en fungerande ”Bondens egen marknad” är
Östergötland med återkommande, inplanerade marknadsdagar under säsong. I
Östergötland har marknaden drivits och organiserats av Östgötamat ekonomisk
förening (med start 2007 – oklart hur status är nu). Föreningen består av
livsmedelsproducenter, restauranger, gårdsbutiker och grossister – alltså något som
påminner om den gotländska föreningen Goda Gotland.
På Gotland finns/har funnits torghandel i flera gotländska tätorter inklusive i Visby.
Initiativtagarna är då privata. I Visby har exempelvis föreningen Visby Centrum varit
involverad i torgmarknader. Även marknader under begreppet Primörpremiär eller
Primörmarknad har nämnts.
Ett lite mer nyligt initiativ för primärproducenter att nå slutkonsument utan mellanhand är REKO-ring Visby, Gotland, vilket kan sägas ha drag av Bondens marknad.
Och det årligen återkommande Gotlands skördefestival kan idag sägas vara ett sätt
för lokala/regionala producenter att visa upp sig och möta konsumenter.
Om det idag inte finns en livskraftig torghandel på Gotland så kan det bero på att
denna typ av handel eventuellt har en större funktion att fylla i områden där det är
längre avstånd mellan tätorter och producenter. På Gotland är gårdsbutiker ett
levande, starkt och växande begrepp – där köper ett antal gotlänningar sina råvaror
runt om på ön. Kanske fyller de en del av rollen som marknad?
forts

58 (123)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 292 forts
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På Gotland finns ett stort antal duktiga råvaruproducenter inom såväl vegetabilisk
som animalisk produktion. Dessa producerar råvaror som säljs såväl på som utanför
ön, till stor del i oförädlad form. Uppfattningen på flera ställen i mat- och livsmedelssystemet, som består av leden primärproduktion, förädling, handel och kund, är att
det finns utrymme för gotländska konsumenter att i ännu högre utsträckning söka
efter och köpa närproducerade varor.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det åligger den privata marknaden
att, på basis av att det finns en efterfrågan, initiera och utforma ett hållbart initiativ
för en Bondens marknad på Gotland.
Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat med att Region
Gotland ställer sig positiva till torgförsäljning men att detta åligger privata
aktörer som har att anordna sådan torgförsäljning.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2016-05-17
Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-17
Skickas till
Förslagsställaren
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Regionfullmäktige i
Region Gotland
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering

Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[E]
(H

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

NajBrrtirakning

~ ~

Namnförtydligande
Adress
Postadres
E-postadress
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Interpellationssvar
2019-03-25

Interpellation angående situationen inom hälso- och sjukvården och
avslutandet av hälso- och sjukvårdsdirektörens förordnande
Lennart Pettersson (S) ledamot i Hälso- sjukvårdsnämnden har ställt följande frågor till mig.
1. När och i vilka avseenden kan gotlänningarna förvänta sig se resultat av den
utlovade nystarten?
Vi ser att ett ansvarsfullt och lyssnande ledarskap som tar tillvara medarbetarnas
kompetens och engagemang är nyckeln för en fortsatt god kvalité i vården samt för att
klara kompetensförsörjningen framåt. Hela presidiet är nu med i beredningsarbetet
och nämndsledamöter vittnar om en förändrad arbetsmiljö i nämnden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett stort ansvar att gemensamt se till att
verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges beslut och inom givna ekonomiska ramar.
2. Trots uttalanden typ ”jag eftersträvar ett bra samarbete”, varför avstod du från
att samråda med den avgående politiska ledningen vid avskedandet?
Samtliga partiers gruppledare i Regionstyrelsen kontaktades direkt efter att
överenskommelsen var klar och innan den kommunicerades till allmänheten.
3. Vilken kostnad innebär avskedandet för Region Gotland? Kommer kostnaden
att belasta den nya hälso- och sjukvårdsnämnden?
Samtliga förvaltningschefer har tidsbegränsade förordnanden om normalt 6 år. Utöver
detta så finns det i botten en tillsvidareanställning. Tjänsterna omfattas av LAS och ska
denna frångås måste en separat överenskommelse göras.
Något avskedande har inte skett. I det nu aktuella fallet gjordes en överenskommelse
om att frånträda förordnandet i förtid och samtidigt låta tillsvidareanställningen
upphöra. En överenskommelse hade blivit aktuell oavsett om förordnandet hade
fullföljts eller inte eftersom det finns en tillsvidareanställning i botten.
Den aktuella överenskommelsen innehöll ett avgångsvederlag om 12 månadslöner
motsvarande 1.8 mkr inklusive sociala avgifter. Denna kostnad har belastat bokslutet
för 2018. Således kommer inga av dessa kostnader att belasta den nya hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

Interpellationssvar

2019-03-25

Tack för interpellationen.
1. Låt mig först få bli formell. Det är regiondirektören som är rekryterande chef och som ansvarar för
rekryteringsprocessen. Till sin hjälp har han i denna rekrytering valt att engagera vår interna HRfunktion och ett externt rekryteringsföretag samt att ta stöd i fyra rekryteringsgrupper varav hälso- och
sjukvårdsnämndens presidie utgjort en.
Jag har deltagit vid framtagandet av kravprofilen till ny direktör, tillsammans med övriga presidiet och
rekryteringsföretaget.
Jag har haft en ”egen” partirepresentant (med bred kompetens och lång erfarenhet av
sjukvårdsledning) vid de inledande fem intervjuerna, vilka jag också fått en skriftlig rapportering om,
var och en och med en sammanfattning med rekommendationer. Vi har också diskuterat resultatet
fortlöpande.
Jag deltog vid summeringen av intervjuerna och den rangordning som följde och som gav oss två
huvudkandidater.
Jag har varit med och slutintervjuat de två toppkandidaterna tillsammans med Regiondirektören och
Regionstyrelsens ordförande.
Jag lyssnade och deltog i diskussionen vid rekryteringskonsultens presentation av referenserna av de
två.
Jag är mycket nöjd med den breda förankring som funnits genom hela processen och som lett fram till
beslutet om ny HSD.
Jag kan slutligen konstatera att Filip Reinhag valde att inte delta vid intervjun med en av
toppkandidaterna och inte heller vid den slutliga genomgången av referenser för slutkandidaterna.
Rekryteringsprocessen har haft ett stort deltagande, stort engagemang och gett ett resultat som
kommer att betyda mycket för framtidens hälso- och sjukvård på Gotland.
2. Det går oftast att göra annorlunda, men enligt ovan; en bra process med ett mycket gott resultat.

Mats-Ola Rödén (L)
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Interpellationssvar

2019-03-25

Interpellation om avgiftsfria sommarlovsaktiviteter
Saga Carlgren (V) har ställt följande frågor till mig.
Har pengarna för avgiftsfria lovaktiviteter för barn tagits bort ur statsbudgeten?
- Nej. Pengarna har återförts i budgeten, vilket gör att barn i åldrarna 6 - 15 kommer ha
möjlighet att delta på lovaktiviteter på samma sätt som tidigare.
Har du som ordförande i GVN tagit några initiativ för att kunna behålla möjligheten för
gotländska barn att få tillgång till avgiftsfria lovaktiviteter?
- Jag har inte sett några skäl till att initiera en förändring, baserat på hur situationen ser
ut idag.
Planerar du att initiera något sånt arbete?
- Pengarna finns återförda i budgeten, vilket gör att jag inte ser något behov av att ta
bort något som fungerar - och som dessutom stöds av riktade statsbidrag.
Andreas Unger (M)
Regionråd

