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Förhandsbesked, vindkraft vid Marktjärn 

Bolaget OX2 i samarbete med SCA undersöker möjligheterna att etablera 

maximalt 60 vindkraftverk vid Marktjärn i nordöstra Ånge kommun. I 

samband med detta erhöll Ånge kommun den 22 februari 2021 en förfrågan 

om förhandsbesked från den politiska organisationen enligt 

kommunstyrelsens beslut den 26 maj 2020 (KS 20/212).1 

Bakgrund till ärendet 

För att få bygga en större vindkraftspark krävs ett miljötillstånd som lämnas 

av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. Enligt 16 kap. 4 § i 

Miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft inte ges om den 

kommun där anläggningen avses att uppföras inte har tillstyrkt det.  

För att fördjupa debatten, engagera de folkvalda samt öka engagemang, 

transparens och förutsägbarhet kring vindkraftsutbyggnaden, erbjuder Ånge 

kommun möjlighet för vindkraftsprojektörer att erhålla ett förhandsbesked 

från den politiska organisationen om hur politiken ser på frågan om 

tillstyrkan eller avstyrkan i ett tidigare skede än när Länsstyrelsen vanligtvis 

begär ett besked från kommunen. 

Förhandsbeskedet medför inga förpliktelser, utan speglar hur respektive 

parti i kommunfullmäktige skulle rösta om frågan om tillstyrkan eller 

avstyrkan skulle kommit vid tiden för förhandsbeskedet. Det slutgiltiga 

beslutet om tillstyrkan eller avstyrkan fattas av Kommunfullmäktige efter 

förfrågan från Länsstyrelsen och kan skilja sig från förhandsbeskedet. 

Processen 

Processen inleddes med att en grupp av tjänstepersoner beredde ärendet. Den 

17 mars 2021 hölls ett internt uppstartsmöte med representanter från 

partigrupperna i kommunfullmäktige där ärende och underlag presenterades. 

Under uppstartsmötet beslutades att ett samlat informationsmöte skulle 

hållas där OX2 och SCA presenterar sig och vindkraftsprojektet för 

                                                      
1 Läs mer om beslutet och vindkraftsprojektet här: https://www.ange.se/naringsliv-och-

arbete/vindkraft/aktuella-vindkraftsprojekt.html  

https://www.ange.se/naringsliv-och-arbete/vindkraft/aktuella-vindkraftsprojekt.html
https://www.ange.se/naringsliv-och-arbete/vindkraft/aktuella-vindkraftsprojekt.html
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kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Sista datum för svar sattes till 

den 30 april 2021. 

Inbjudan till uppstartsmötet gick ut till gruppledarna eller utsedda 

representanter för ärendet från partierna i kommunfullmäktige. Varje parti 

hade möjlighet att delta med två representanter. Samtliga tjänstepersoner 

från Ånge kommuns vindkraftsteam var inbjudna för att delta i mån av tid, 

och representanter från Länsstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning var 

inbjudna för att delta. Alla partier i kommunfullmäktige var representerade 

vid mötet utom Sverigedemokraterna. 

Inbjudan till informationsmötet med OX2 och SCA som hölls den 25 mars 

2021 gick ut till samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 

Ånge kommuns vindkraftsteam, samt representanter från Länsstyrelsens 

samhällsbyggnadsavdelning. Alla partier i kommunfullmäktige var 

representerade vid mötet. 

Efter uppstartsmötet den 17 mars 2021 tog respektive parti med sig ärendet 

för hantering inom den egna partigruppen. Under processens gång har 

respektive parti haft möjlighet att boka in egna möten med OX2 och SCA 

som funnits särskilt tillgängliga för detta under hela handläggningstiden. 

Partiernas ställningstagande 

Om frågan om tillstyrkan av OX2 och SCA:s vindkraftsprojektet Marktjärn 

skulle behandlats av kommunfullmäktige per den 30 april 2021 skulle de 

olika partierna ta ställning enligt tabellen nedan. Vad partierna själva har 

skrivit och hur de motiverat sitt svar framgår av bilagorna. 

Parti Antal mandat i 

kommunfullmäktige 

Ställningstagande Motivering 

återfinns i: 

Socialdemokraterna 16 Avstyrkan Bilaga 1 

Vår framtid 5 Avstyrkan Bilaga 2 

Sverigedemokraterna 5 Avstyrkan Bilaga 3 

Moderaterna 4 Avstyrkan Bilaga 4 

Centerpartiet 2 Tillstyrkan Bilaga 5 

Vänsterpartiet 2 Avstyrkan Bilaga 6 

Kristdemokraterna 1 Avstyrkan Bilaga 7 

  

Kommunfullmäktiges sammansättning framgår av förtroendemannaregistret 

som återfinns på Ånge kommuns hemsida2. 

                                                      
2 https://www.ange.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/fortroendevalda-sok-

politiker.html  

https://www.ange.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/fortroendevalda-sok-politiker.html
https://www.ange.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/fortroendevalda-sok-politiker.html
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Mer information om vindkraft, vindkraftsutbyggnaden och aktuella 

vindkraftsprojekt i Ånge kommun finns på www.ange.se/vindkraft, där 

informationen uppdateras löpande. 
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