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 Kommunstyrelsen 
 

Vindbruksplan – tematiskt tillägg till Uppsalas översiktsplan 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att sända förslag till vindbruksplan med miljökonsekvensbeskrivning – tematiskt tillägg till 
översiktsplanen för Uppsala kommun - (bilaga 1) på samråd, samt 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att genomföra samrådsaktiviteter enligt 
föredragningen  
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige antog i juni 2010 en översiktsplan för Uppsala kommun (§ 141). Inför 
fullmäktigebehandlingen beslutade kommunstyrelsen (§ 81) om ett antal uppdrag, däribland 
att ta fram ett tematiskt tillägg (TÖP) för vindkraft. Ett tematiskt tillägg behandlar en sakfråga 
över hela kommunens yta. Processen för ett tematiskt tillägg till översiktsplanen följer samma 
procedur med samråd, utställning och antagande som en vanlig kommuntäckande 
översiktsplan. 
 
Föredragning 
Uppsala och Heby kommuner har tagit fram varsitt förslag till vindbruksplan, men samarbetat 
under framtagandet, eftersom det av staten utpekade riksintresseområdet för vindkraft har en 
utbredning över kommungräns. Därutöver har en gemensam rapport – en regional 
landskapskaraktärsanalys (bilaga 2) - för Östhammar, Heby, Tierp och Uppsala tagits fram 
som underlag för bedömning av konsekvenser för landskapsbild av bland annat storskaliga 
etableringar.  
 
 



2 (2) 

Föreliggande förslag till samrådshandling beräknas, efter formgivning och tryck, kunna 
skickas ut på samråd under sex veckor från mitten av augusti 2011 till slutet av september. 
Med ledning av samrådsyttranden och eventuella ytterligare utredningar bör sedan en 
utställningshandling kunna godkännas i KS i oktober och lagenligen ställas ut för allmän 
granskning i två månader under november och december. Efter eventuella mindre ändringar 
kan därefter ett planförslag nå fullmäktige för antagandeprövning i februari 2012. 
 
Trots lokal forskning och utveckling på vindkraftsområdet finns endast några mindre 
vindkraftverk etablerade inom kommunen. Samrådet är ett tillfälle att pröva intresset för 
vindkraftsetableringar i Uppsala hos dels vindkraftsindustrin, dels hos markägare och 
lokalbefolkningar. Planförslaget, eller delar av det, kommer därför att skickas till flera olika 
aktörskategorier. Förutom kommunala nämnder, statliga myndigheter och organisationer 
kommer sektorsintressenter i vindkraftsfrågan, markägare i utpekade lämpliga områden för 
vindkraftsparker samt lokala intresseföreningar i berörda bygder att få direktutskick. 
 
Två öppna möten kommer att hållas, där sakkunniga och företrädare för vindkraftsintressenter 
särskilt bjuds in. Ett av dessa möten organiseras gemensamt med Heby och hålls i närheten av 
riksintresseområdet för vindkraft. Det andra mötet hålls centralt i Uppsala. Därutöver 
uppmuntras lokala föreningar mfl att själva organisera möten och bjuda in kommunens 
företrädare som föredragande och samtalspartners. 
 
Förslagshandlingen kommer att finnas tillgänglig på kommunens webbplats, i 
kommuninformationen och på de kommunala biblioteken. En kortversion kommer att spridas 
även i närheten av de föreslagna områdena. Media kontaktas i särskild ordning. På 
webbplatsen kommer att finnas möjlighet att lämna synpunkter. Annonsering genomförs i 
inledningen av samrådstiden. 
 
Det utskickade materialet, bilaga 1, utgör koncept till planförslag och 
miljökonsekvensbeskrivning. Efter beslut om samråd kommer förslaget att bearbetas 
redaktionellt och layoutmässigt och illustreras ytterligare. 
  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Saknar relevans i detta skede. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 
 








































































































































































































































































































