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Samhällsbyggnadsförvaltningen  Till Kommunfullmäktige 
Krister Sernbo 
Datum  2023-02-20 
Dnr      KS 2021/0140 

 
Svar på motion 18/2021 från Michael Solander (mp) om utveckling av 
vindkraft i Österåkers kommun 
 
Sammanfattning 
Motionären föreslår att Österåkers kommun ska ta ett större steg mot en klimatsmart kommun i 
linje med Översiktsplan 2040 intentioner och föreslår att kommunen tar fram en handlingsplan 
för etablering av vindkraft i kommunen.  
Förslaget bedöms ligga i linje med kommunens mål samt med det antagna Miljö- och 
klimatprogrammet. Kommunens rådighet i frågan är begränsad, då kommunen inte själv äger den 
mark som anses vara lämplig för vindkraft, eller råder över de vattenområden som är aktuella för 
havsbaserad vindkraft. Kommunen har dock möjligheter att säga nej till etablering på olämpliga 
platser. Då frågan har en stor betydelse såväl för miljö och klimat som för möjligheterna till en 
robust tillgång till el-energi, finns anledning att belysa behovet av uppdaterad kunskap och 
uppdaterade strategier. Underlag och riktlinjer från 2009 kan då ses över. 
Motionen föreslås därför bifallas med syfte att utveckla kommunens arbete med vindkraft. 
Frågan bedöms kunna hanteras inom arbetet med aktuell Planeringsstrategi (uppföljning av ÖP 
2040) där behovet av underlag utvärderas liksom behovet av riktlinjer och handlingsplaner. 
Arbetet med Energiplan för Österåkers kommun bedöms kunna inkludera strategier och riktlinjer 
för utveckling av vindkraft. 
 
Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
bifalla motionen och uppdra åt Kommunstyrelsen att utveckla kommunens arbete med vindkraft 
inom ramen för pågående arbete med Energiplan för Österåkers kommun samt 
Planeringsstrategi. 
 
Bakgrund 
Under våren 2023 antogs kommunens Miljö- och klimatprogram som föreskriver att kommunen 
ska ställa om till att använda enbart fossilfri energi. I arbetet med kommunens Energiplan (ej 
antagen) beskrivs samtidigt en situation där försörjning av el från det regionala elnätet inte 
självklart kan garanteras i alla situationer. En lokal produktion av fossilfri el kan därför bidra till 
att uppnå miljö- och klimatmål och bidra till en robust energiförsörjning. 
Produktion av vindkraft i Österåkers kommun bidrar till att öka tillgången till fossilfri energi, 
samtidigt som risken för brist på el i denna del av det regionala elnätet minskar. 
Möjligheterna till etablering av vindkraft i kommunen begränsas på många platser av närheten till 
bostäder eller närhet till revir av artskyddade rovfåglar. Där möjligheterna ändå finns, har 
kommunen liten eller ingen rådighet över mark- eller vattenområden. Kommunen kan dock agera 
i förhållande till privata aktörer och fastighetsägare, vilket ger anledning till att beskriva arbetsätt 
och möjligheter inom ramen för specifika riktlinjer. Kommunens underlag och riktlinjer för 
arbete med Vindkraft är från 2009 och kan vara inaktuellt i förhållande till läget för 
energiförsörjning och klimatarbete. Behovet av ny kunskap eller nya strategier bör prövas inom 
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ramen för arbetet med Planeringsstrategin och nya riktlinjer eventuellt tas upp i arbetet med 
pågående Energiplan.. 
 
 
Förvaltningens slutsatser  
Motionens innehåll ligger i linje med det antagna Miljö- och klimatprogrammets mål och 
riktlinjer. Behovet av ny kunskap om vindkraft och behovet av nya riktlinjer bör utvärderas inom 
arbetet med Planeringsstretegin. Riktlinjer eller liknande föreslås hanteras inom ramen för det 
pågående arbetet med kommunens Energiplan. 
 
 
Bilaga 1. Motion 18_2021 från Michael Solander om att utveckla vindkraft i Österåkers 
kommun 
Bilaga 2. Protokoll_kf om att väcka motion 18_2021 
Bilaga 3. Internremiss_motion_18_2021 
 
 
 
 
 
Kent Gullberg    Krister Sernbo    
Samhällsbyggnadsdirektör    Hållbarhetsschef  
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