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§183

Översiktsplan för Hylte kommun- Antagande 
(2015 KS0087)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta översiktsplanen för Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet
Den av kommunstyrelsen utsedda styrgruppen överlämnar härmed ett förslag till ny 
översiktsplan för Hylte kommun för antagande.

Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen påbörjades under våren 2016. Förslaget har 
varit på samråd med invånare, företagare, organisationer, myndigheter, grannkommuner och 
andra berörda under våren 2018 och på utställning under våren 2019, och har reviderats med 
utgångspunkt från de synpunkter som kommit in och i enlighet med kommunstyrelsens beslut 
(2016-06-01 § 72, 2018-01-30 § 8, 2018-09-11 § 167, 2018-12-18 § 240, 2019-06-04 § 143, 
2019-09-10 § 193). Styrgruppen har under resans gång träffats vid 23 tillfällen.

Efter en sista bearbetning är nu förslaget till översiktsplan färdigt för antagande. 
Kommunfullmäktige föreslås därför anta den nya översiktsplanen för Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
 §239 KS Översiktsplan för Hylte kommun
 ÖP_KF_Antagande_Huvudhandling_2019-11-18
 ÖP_KF_Antagande_Kartbilaga_2019-11-18
 §299 KSAU Översiktsplan för Hylte kommun - Antagande
 Översiktsplan för Hylte kommun - Antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
- anta översiktsplanen för Hylte kommun

Jäv
Håkan Bengtsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Lennart 
Erlandsson (C) går in som ersättare.
 
Yttrar sig i ärendet
Lisa Mogren (V), Anna Roos (C), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), Lennart Ohlsson 
(C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Tommy Edenholm (KV), Bengt-Åke Torhall (L)
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Yrkande
Lisa Mogren (V) yrkar bifall till översiktsplanen med ändringen att det inte ska finnas någon 
begränsning av vindkraftverkens höjd med i översiktsplanen.
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till Lisa Mogrens yrkande.
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut i övriga delar.
 
Ronny Löfquist (S), Tommy Edenholm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall 
(L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar: Sverigedemokraterna yrkar på moratorium för all vindkraft i 
avvaktan på en central riskanalys av infraljudens och markvibrationernas effekter på 
folkhälsa, uppväxtmiljö, ekosystem och skogsnäringen.  
 
Lennart Ohlsson (C) yrkar följande tillägg: Inför beslut om eventuellt kommunalt veto mot 
etablering av vindkraft högre än 150m skall en prövning av lämpligt avstånd till bostäder 
göras. 
 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag till Lennart Ohlssons yrkande.
 
Beslutsgång
Vindkraft
Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut, Lisa Mogrens yrkande och Stina 
Isakssons yrkande rörande vindkraft mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs. Ordförande finner att 
kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Ordförande ställer Lisa Mogrens yrkande och 
Stina Isakssons yrkande mot varandra för att få fram ett motförslag. Ordförande finner att Lisa 
Mogrens förslag blir motförslag. Omröstning begärs kring motförslaget och verkställs efter att 
följande beslutsgång godkänns:
- Den som röstar att Lisa Mogrens yrkande ska vara motförslag röstar JA
- Den som röstar att Stina Isakssons yrkande ska vara motförslag röstar NEJ.
 
Med röstsiffrorna 10 JA-röster, 8 NEJ-röster och 23 som avstår från att rösta finner 
ordförande att Lisa Mogrens förslag är motförslag. Omröstningsresultat finns som bilaga till 
protokollet.
 
Därefter verkställs huvudomröstningen efter att följande beslutsgång godkänns:
- Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut rörande vindkraften röstar JA
- Den som röstar enligt Lisa Mogrens yrkande röstar NEJ.
 
Med röstsifforna 32 JA-röster och 9 NEJ-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut rörande vindkraften. Omröstningsresultat 
finns som bilaga till protokollet.
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Övriga delar i översiktsplanen
Ordförande ställer övriga delar i kommunstyrelsens förslag till beslut under bifall/avslag. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit förslaget.
 
Tilläggsyrkande
Ordförande frågar till sist om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Lennart Ohlssons 
yrkande. Odförande finner att kommunfullmäktige avslagit förslaget.
 
Reservationer
Stina Isaksson (SD), Monica Grönroos (SD), Malin Hedenberg (SD), Bjarne Gunnarsson 
(SD), Kerstin Alexén (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Martin Isaksson 
(SD) reserverar sig mot beslutet om vindkraften till förmån för Stina Isakssons yrkande.
 
Lisa Mogren (V) och Bo Wahlén (V) reserverar sig till mot beslutet om vindkraften till 
förmån för Lisa Mogrens yrkande.
 
Anna Roos (C), Lama Alshihabi (C), Malin Svan (C), Per Andersson (C), Lennart Ohlsson 
(C), Lennart Erlandsson (C), Maj Brodin Johansson (C) reserverar sig mot beslutet om 
Lennart Ohlssons tilläggsyrkande till förmån för Lennart Ohlssons yrkande.
 
Protokollsanteckning
Anna Roos (C) lämnar följande protokollsanteckning:
Jag önskar att Översiktsplanen revideras med följande synpunkter som inkommit från olika 
svar vid utställningen.

Max höjd på vindkraftverk skall utgå ur förslaget till översiktsplan.

Områden lämpliga för etablering av vindkraftverk är begränsade. Det är av största vikt att 
dessa områden nyttjas så effektivt som möjligt, med ett minimum av störningar på 
omgivningen. En översiktsplan skall vara aktuell över lång tid. Det är därför olämpligt att 
sätta upp specifika detaljkrav, som begränsar den ständigt pågående tekniska utvecklingen. 
Förutom tekniska förbättringar innebär det att höjden på vindkraftverk ökar.

Verk med höjd 150m är av ekonomiska skäl sannolikt inte längre aktuella att etablera. Detta 
innebär att det i ÖP uppsatta målet för produktion av förnyelsebar energi i form av vinkraft 
inte är möjligt att uppnå.

Områden lämpliga för etablering av vindkraftverk sträcker sig i flera fall över 
kommungränser. Inga av Hyltes grannkommuner har några uppsatta regler för max höjd på 
vindkraftverk.

Miljöpåverkan från denna typen av verksamhet styrs av lagstiftning. Prövning och 
tillståndsgivning sker enligt av myndigheter uppsatta krav.
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Detaljstyrning, så som maxhöjd hör inte hemma i en kommunal översiktsplan.

I övrigt ställer jag mig bakom översiktsplanen. 
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Omröstningslista: §183
Ärende: Översiktsplan för Hylte kommun- Antagande,  2015 KS0087

Omröstningslista(or)
Omröstning om motförslag

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Maria Hedin (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Kerstin Alexén (SD), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X
Krister Mattsson (S), vice ordförande X
Monica Grönroos (SD), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lirim Mazreku (KV), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Malin Svan (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X
Göran Edberg (S), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Monika Albrecht (S), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Lars Sundberg (S), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Bo Larsson (M), ersättare X
Per Andersson (C), ersättare X
Lama Alshihabi (C), ersättare X
Lennart Erlandsson (C), ersättare X
Maj Brodin Johansson (C), ersättare X
Agneta Johansson (L), ersättare X
Hanna Arvidsson (S), ersättare X
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X
Martin Isaksson (SD), ersättare X
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
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Malin Hedenberg (SD), ersättare X
Resultat 10 8 23

Huvudomröstning om vindkraft i översiktsplanen

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Maria Hedin (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Kerstin Alexén (SD), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X
Krister Mattsson (S), vice ordförande X
Monica Grönroos (SD), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lirim Mazreku (KV), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Malin Svan (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X
Göran Edberg (S), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Monika Albrecht (S), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Lars Sundberg (S), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Bo Larsson (M), ersättare X
Per Andersson (C), ersättare X
Lama Alshihabi (C), ersättare X
Lennart Erlandsson (C), ersättare X
Maj Brodin Johansson (C), ersättare X
Agneta Johansson (L), ersättare X
Hanna Arvidsson (S), ersättare X
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X
Martin Isaksson (SD), ersättare X
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
Malin Hedenberg (SD), ersättare X
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Resultat 32 9 0
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