
Motion  om  en solcellspark  på Gunnevi.
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Klimatförändringarna  är en av mänsklighetens  genom  tidernas  största  utmaning.  Med  en
eskalerande  problematik  och  en ständigt  fördjupat  insikt  om de svårigheter  vi möter  finns  det  inte
längre  någon  tid att  vänta.
Alla  delar  av samhället  måste  gemensamt  sträva  mot  en klimatneutral  livsstil.  En centraJ  del i
denna  omfattande  omställning  är energiförsörjningen.  Energin  måste  komma  från källor  som  är
förny-  och  hållbara.

Om vi går in på sidan  "Klimatkollen"  kan vi se en graf  över  Habo  korn4muns  koldioxidutsläpp  och
vilken  radikal  minskning  som  måste  till om vi skall  leva  upp  till Parisavtalet.
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Om vi fortsatter  som  idag

0 His5  iskt 0 Farisavt-i'pt  *  Trerci

TusentonCO  (l-labo)

1 0n

oi i plan g

Ett steg  i rätt  riktning  vore  att  öka  andelen  förnybar  energi  inom  kommunens  verksamhet  genom
att bygga  en solcellspark  på Gamla  Gunnevis  stora  och  öppna  gräsbevuxna  yta.
Kanske  kan vi till och med  sätta  ett mål om att  vara  energineutrala  inom  en snar  framtid.

Vi yrkar:

att detaljplanen  över  Gunnevi  om så fodras  snarast  omarbetas  för  att möjliggöra  anläggandet  av
en solcellspark.

att  Habo  kommun  påbörjar  utredningsarbetet  av en solcellspark  på Gunnevis
gamla  idrottsplats.
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§ 64 Svar på motion om solcellspark vid Gunnevi 
Diarienummer KS22/123 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Anders Thelin (V) och Margareta Fick (MP) har lämnat in en motion om 
solcellspark på Gunnevi och föreslår att detaljplanen över Gunnevi om så 
fordras snarast omarbetas för att möjliggöra anläggandet av en solcellspark 
samt att Habo kommun påbörjar utredningsarbetet av en solcellspark på 
Gunnevis gamla idrottsplats. 

Den aktuella platsen som föreslås bebyggas med solceller omfattas till 
cirka hälften av en stadsplan från 1960 (16-HAJ-1371). För den delen av 
området medger stadsplanen markanvändningen idrottsändamål. 

Resterande gräsyta mellan Hökesån och befintlig bebyggelse utmed 
Kyrkvägen är inte planlagd. En del av området omfattas av strandskydd. 
När en ny detaljplan tas fram återinträder strandskyddet inom områden där 
det sedan tidigare varit upphävt. Det måste finnas särskilda skäl för att 
upphäva strandskyddet. 

Marken sluttar idag från Kyrkvägen mot norr, ner mot Hökesån. Den totala 
gräsytan (både inom och utom planlagt område) är cirka 2,5 hektar. År 
2021 söktes bygglov för paddelbana inom den planlagda delen för 
idrottsändamål. Ärendet är överklagat och ej avgjort.  

En solcellspark är en större anläggning som installeras på mark för 
kommersiellt bruk. För att en solcellspark ska vara lönsam krävs en stor 
yta. Kostnaden per installerad solpanel sjunker först vid en större 
byggnation, det är då det blir lönsamt. Oftast används mark som inte har 
bättre användningsområde. Vanliga ytor som används är exempelvis mark i 
anslutning till stora vägar eller flygplatser. Det behöver också säkerställas 
att sträckan mellan anläggning och elnät är så kort som möjligt och att 
elnätet inte behöver förstärkas. En solcellspark definieras som 
verksamhets-/industrimark och ett sådant område behöver av säkerhetsskäl 
och risk för förstörelse vara inhägnat.   

Plan- och exploateringsenheten bedömer inte att det är lämpligt att anlägga 
en solcellspark inom det föreslagna området. En sådan anläggning bör 
placeras i en storskalig miljö, t.ex. industriområde, eller på överblivna ytor 
runt om andra storskaliga anläggningar. Markområdet bedöms också vara 
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för litet och ligga för nära bostadsbebyggelse. Det behövs också en 
intressent som bekostar, detaljplaneläggning, byggnation och drift av en 
solcellspark. Markanvändningen idrottsändamål bedöms fortsatt att vara 
lämpligt för detta markområde. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen (KS 
2022-09-14 § 89).  

Kommunfullmäktiges behandling 
Anders Thelin (V) tackar för motionen men konstaterar samtidigt att 
kunskaper om moderna solceller saknas och säger att man numera kan 
bygga solcellsparker som inte är större än en fotbollsplan, och det finns 
också exempel där lantbruk och solcellsparker kan kombineras. Däremot 
har det visat sig att platsen vid Gunnevi omfattas av strandskydd och 
eftersom strandskyddet är något som både Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
värnar låter de den här motionen falla.  

Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
avslå motionen. Solceller är mest lämpliga att bygga på tak och inte på 
användbar mark.  

Susanne Wahlström (M) tackar för en väldigt intressant motion och vill 
också upplysa om att Habo kommun redan idag arbetar mycket med 
solenergi. När det gäller motionen är det i första hand placeringen avslaget 
gäller, inte solcellsparker eller solenergi generellt. Susanne Wahlström 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Anders Rickman (L) säger att kommunstyrelsen är positiv till solenerig, 
men dels är kommunen i en situation med många och stora investeringar 
den närmaste framtiden och dels har vi brist på mark och behöver vara 
kloka med den yta vi har. Anders Rickman yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag, nämligen 
kommunstyrelsens. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt detta och motionen avslås därmed.  

_____ 
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