
Vindbruk

Tematiskt tillägg till översiktsplan 

ANTAGEN
Mariestad: 2010-06-21
Töreboda: 2010-09-27

Gullspång: 2011-04-18 



Beställare: Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner
Projektledare: Kristofer Svensson, Mariestads kommun
   Dan Harryzon, Töreboda och Gullspångs kommuner 
Konsult:  Ramböll Sverige AB, Göteborg  
Dokument-ID: V:\44\07\726000\2_ALLM\GRAFIK\InDesign\vindop\antagande\
   vindopMTG_.indb
Uppdragsledare: Henrik Undeland / Henrik Levin
Handläggare: Henrik Levin och Liselotte Franzén
Foto, fotomontage: Per Petterson
Övrigt foto: Ramböll
Grafiskt arbete: Karin Sjöberg
Kartor:  Håkan Eriksson, Berny Karlsson



3Vindbruk. Tematiskt tillägg till ÖP – Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

Innehåll

1. Inledning....................................................................... 5
En del av översiktsplanen 5
Syfte 6
Omfattning 6
Förfarande 6
Uppdraget 7

Läsanvisning 8

2. Förutsättningar ............................................................ 9
Stort intresse för vindkraft 9

Vindenergi 10

Tekniska krav 13
Typer 13
Placering 13
Grundläggning 14
Anslutning till elnät 14
Vindkraftens effekter 14
Planering för vindkraft 15

Markanvändning och naturresurser 16
Vägar 16
Järnvägar 16
Flygplatser, flygkorridorer 16
Motorbanor, skjutbanor, avfallsanläggningar med mera 18
Kraftledningar 18
Detaljplaner 18
Naturresurser 18
Stora opåverkade områden 18

Bevarandeintressen 19
Allmänt 19
Riksintressen 19
Övriga områdesbestämmelser 22
Kommunalt utpekade områden 23
Generella konsekvenser av vindkraft 23
Energi- och övrig resurshushållning 27
Följdföretag som nya vägar och kraftledningar 27

Tidigare ställningstaganden 27
Energiplan 27
Nuvarande ställningstaganden om vindkraft 28

Regler och restriktioner 30
Lagstiftning 30

Landskapet och dess förutsättningar 31
Landskapsbild 31
Sammanfattning av hela landskapet 32
Riktningar 42
Visuell påverkan på landskapet 44

3. Analys......................................................................... 50
Principer för vindkraftsetablering 50

Analys steg 1 50
Analys steg 2 52
Analys steg 3 54



4 Vindbruk. Tematiskt tillägg till ÖP – Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

4. Förslag ........................................................................ 59
Föreslagna områden för vindkraft 59

Urval 59
Klassificering 59

Utbyggnad inom lämpliga områden 65
Generella ställningstaganden 65
Genomförande 67

Områden där vindkraftverk aldrig ska tillåtas 68

Vindkraftverk utanför utpekade områden 68

5. Konsekvenser ............................................................ 70
Miljökonsekvensbeskrivning för föreslagna områden  71

Område B 72
Område C 74
Område D & E 76
Område F 78
Område G 80
Område H 82
Område I 84
Område J 86
Område K 88
Område L 90
Område M 92
Område N & O 94

Miljömål  96
Överensstämmelse med miljömålen 96
Mål om energiproduktion och miljökvalitetsmål 97
Överensstämmelse med regionala och lokala miljömål 98

Överensstämmelse med den kommunomfatt ande                      
översiktsplanen  99

Mariestad 99
Töreboda 102
Gullspång 104

Överensstämmelse med andra planer och  program  104
Energiplanen 104

Konsekvenser för elnätet 104

Konsekvenser utifrån genomförandet  
av  planen   105

Nollalternativ och alternativ utbyggnad  108

Uppföljning av planen  110

Referenslista 111
För dig som vill veta mer. 111
Referenslitteratur: 111

Bilaga 
Länsstyrelsens granskningsyttrande  (infogad)

Fotomontage som exemplifierar utbyggnad i utvalda områden.



5Vindbruk. Tematiskt tillägg till ÖP – Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

1. Inledning

Intresset för att bygga ut vindkraft har ökat kraftigt i Sverige de senas-
te åren. Behovet av att ställa om energiproduktionen till mer hållbara 
källor i kombination med den tekniska och ekonomiska utvecklingen 

Utbyggnad av vindkraften är en del i att skapa ett långsiktigt hållbart 
samhälle.

De areella näringarna har tillsammans med vattenbruk en mycket 

av oss betraktar det som naturligt att bruka stora delar av vårt landskap 
för att kunna tillfredsställa de behov vi har som människor och sam-
hällsmedborgare för fritid, arbete och kommunikationer.

Nyttjandet av vinden var fram till en bit in på nittonhundratalet ett 
vanligt förekommande inslag i landskapsbilden. År 1850 fanns det i 
Europa omkring en halv miljon väderkvarnar. Motsvarande mängd sto-
ra moderna vindkraftverk skulle i dag kunna generera el motsvarande 
Europas årliga behov.

För att förtydliga att produktion av el från vind är en näring som, 
liksom andra näringar, bygger på ett hållbart nyttjande av platsbundna 
naturresurser har regeringen i prop. 2005/06:143 infört begreppet vind-
bruk. Med vindbruk avses en förnybar och långsiktigt hållbar produk-
tion av el från vindkraft, ofta med en lokal förankring. Att införa termen 
vindbruk är ett uttryck för samhällets önskan och den enskildes strävan 
att tillvarata den ständigt nygenererande vinden.

En del av översiktsplanen
Vindkraften kräver att markområden tas i anspråk. Att reglera använd-
ningen av mark och vattenområden är ytterst kommunernas ansvar. 
Rätten att bestämma hur mark och vatten ska användas brukar kall-
las för det kommunala planmonopolet. Kommunernas möjligheter och 
skyldigheter att styra användningen av mark och vatten regleras i plan- 
och bygglagen (PBL).

Av PBL framgår att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ge vägledning för 
beslut om mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön 
ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är dock inte bindande, var-
ken för myndigheter eller enskilda. För att göra översiktsplanens re-
kommendationer juridiskt bindande måste markanvändningen regleras 
med en detaljplan eller med områdesbestämmelser. 

användas, till exempel om ett område ska reserveras för naturvårdens 
behov eller om vindkraftverk kan tillåtas i området. Då kan kommunen 
genom översiktsplanen peka ut vilket intresse som ska ha företräde. 
Även om planen inte är bindande har den därför stor betydelse för ef-
terföljande beslut. 

Den kommunomfattande översiktsplanen kan ändras genom en för-
djupning. Det innebär en mer detaljerad redovisning av ställningstagan-
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Översiktsplanen kan även ändras genom ett tillägg. Detta innebär att 
planeringsfrågor som inte tidigare har tagits upp i översiktsplanen be-
handlas över hela kommunens yta. Det kan också vara på det viset att ti-
digare ställningstaganden inom ett visst ”tema” (till exempel vindkraft) 
har blivit föråldrade och därför behöver revideras. Detta kallas för ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen. 

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har bedömt att 
frågan om hur vindkraften ska utvecklas i kommunerna är så viktig att 
frågan behöver behandlas i ett särskilt dokument. Detta dokument utgör 
därför ett tematiskt tillägg till översiktsplanen i respektive kommun. 
Genom dokumentet ersätts tidigare ställningstaganden enligt vad som 
redovisas i den fortsatta framställningen. 

Syfte
Vindbruksplanen för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommu-
ner är ett steg på vägen för att skapa en mer uthållig energiproduktion. 
Planen är utformad för att både underlätta för framtida etableringar och 
samtidigt åstadkomma så liten negativ miljöpåverkan som möjligt till 
följd av framtida vindkraftutbyggnad. Med planen som underlag under-
lättas också planering för de kringföretag som vindkraftetableringar för 
med sig, främst behov av framtida förstärkningar i elnätet. 

Vindbruksplanen är också ett sätt för kommunerna att visa hur man 
ska bidra till de planeringsmål för vindkraft som Riksdagen antagit för 
riket som helhet. 

Omfattning
Planen omfattar uppförande av vindkraftverk med en produktionska-
pacitet på mer än 125 kW. Kommunerna har inte studerat möjligheten 
till vindkraftsetablering på djupt vatten i Vänern. Planen har därför av-
gränsats till att gälla 10 km ut från Vänerns strand. Då kommunerna i 
princip bedömmer det som olämpligt att placera verk i sjöar, vatten-
drag, våtmarker och Vänerns skärgårdsområden gäller planen i prakti-
ken landbaserad vindkraftsetablering. 

Förfarande
Planeringsprocessen regleras i plan- och bygglagen. Syftet är att pla-
neringsarbetet ska ske med öppenhet och insyn samt att medborgar-

blir bättre, att besluten får en behövlig förankring samt att det är en 
självklar rättighet att påverka den egna närmiljön.

Förslaget till översiktsplan ska vara föremål för samråd med Läns-
styrelsen och de kommuner som berörs av förslaget. Övriga myndighe-
ter, sammanslutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av 
förslaget ska beredas tillfälle till samråd. Då planerarna – tillsammans 
med politikerna eller efter politisk förankring – tar med invånarna i 
en öppen och kreativ process av faktainsamling och diskussion bäddar 
detta för att ingen part låser sig för en lösning i ett för tidigt skede.

Vindbruksplanen har tidigare varit på remiss till statliga myndighe-
ter, kommunens politiker och förvaltningar samt föreningar och intres-
seorganisationer i kommunen. Under remisstiden har det även hållits 
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samrådsmöten och allmänheten har uppmanats att komma med syn-
punkter på planförslaget. Inkomna synpunkter har sammanfattats och 
bemötts i en samrådsredogörelse. 

Planen har även varit utställd. Inför utställningen reviderades planen 
och det nya förslaget var tillgängligt på kommunhusen i Mariestads, 
Töreboda och Gullspångs kommuner samt på biblioteken i Töreboda, 
Hova och Gullspång. Parallellt med utställningen skickades handling-
arna till remissinstanserna. Inkomna synpunkter från såväl remissin-
stanser som allmänhet har sammanfattats och bemötts i ett utställnings-
utlåtande.

Efter utställningen har planförslaget reviderats på några punkter. 
Revideringarna avser beskrivning av riksintressen, minskning av några 
utpekade lämpliga områden för vindkraft, varav ett helt tagits bort, för-
tydligande av hur planen kan revideras i framtiden, samt redaktionella 
ändringar.

Ändringarna motiverar inte någon ny utställning. Kommunfullmäk-
tige har därför antagit det tematiska tillägget till översiktsplanen. 

Såväl den kommunomfattande översiktsplanen som det tematiska 
tillägget gäller till dess att dokumenten ändras eller upphävs. Vindkraf-
ten utvecklas för närvarande starkt i landet och det kommer därför san-

-
gen som anger att den kommunomfattande planens aktualitet ska prö-
vas minst en gång varje mandatperiod. 

Sannolikt kommer detta tematiska tillägg att gälla de närmaste tio 
åren. När den kommunomfattande planen ändras kan det emellertid 
vara lämpligt att även se över de tillägg som hör till planen. 

Kommunerna har bedömt att ett genomförande av planen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Kommunerna bedömer därför att en 
så kallad miljöbedömning måste genomföras. Detta innebär bland annat 
att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. MKB:n har 
inarbetats i detta dokument.

Uppdraget
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har beslutat att upp-
rätta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindbruk. Arbetet 
har utförts av Ramböll Sverige AB som har genomfört detta i nära sam-
arbete med den kommunala förvaltningen. 

Detta dokument bygger huvudsakligen på ett förslag till riktlinjer 
för planering av vindkraft i de tre kommunerna som utförts av Ramböll 
Sverige AB på uppdrag av Miljö- och byggnadsnämnden för Marie-
stads, Töreboda och Gullspångs kommuner. 
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Läsanvisning
Vindbruksplanen är ett underlag för fortsatt utveckling av vindkraft i 

de tre kommunerna. Planen ska vara ett hjälpmedel vid handlägg-

ning av vindkraftsärenden och underlätta för intressenter som vill 

etablera vindkraft i lämpliga områden.

Planen är upplagd så att den som huvudsakligen är intresserad av 

var i kommunen vindkraftverk bör placeras och vilka konsekvenser 

detta får kan börja läsa kapitlet Förslag. I kapitlet Konsekvenser finns 

de föreslagna områdena beskrivna var för sig med förväntad påver-

kan på omgivningen och eventuella konflikter eller frågeställningar 

som behöver lösas i den fortsatta planeringen.

För översiktsplaner ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras 

eftersom de bland annat anger förutsättningar för verksamheter som 

kräver tillstånd enligt miljöbalken. I denna plan har MKB:n inarbetats 

i texten. Kapitel som hör till MKB:n markeras med 
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2. Förutsättningar

Stort intresse för vindkraft
-
-

omfattande förfrågningar om utbyggnad av vindkraften. Spännvidden 

alltifrån enstaka verk till vindkraftparker med upp till hundra verk hos 
respektive kommun och länsstyrelsen. 

Det stora intresset har gjort att behovet av att ta fram en övergripan-
de plan är stort. En vindbruksplan underlättar vid planer och tillstånds-
prövning för vindkraft och den tydliggör kommunernas vilja och mål 
för såväl intressenter som allmänheten.

-
sökta, planerade och överklagade ansökningar resulterar i vindkraft-
verk kommer minst 184 vindkraftverk av varierande storlekar att byg-
gas i de tre kommunerna.

djurliv och naturmiljö, främst fågellivet. Uppförande av vindkraftverk 
i ett område kan hindra andra typer av framtida markanvändning och 
leda till påverkan genom kringföretag som till exempel ledningsdrag-
ningar. Planeringen för vindkraft är därför nära länkad med kommuner-
nas övriga planeringsmål för boende, rekreation, bevarande av natur- 
och kulturvärden och verksamheter som jord- och skogsbruk, industri-

vindbruksplan.
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Vindenergi
Under 2007 togs nya underlag för vindkraft fram i samarbete mellan 
Energimyndigheten och Meteorologiska institutionen vid Uppsala uni-
versitet. De nya beräkningarna tillsammans med nya tekniska förutsätt-

man tidigare trodde är lämpliga för vindkraftverk. 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har ur vindener-

har mycket goda vindförhållanden. Sett enbart till vindenergin är större 
delen av kommunerna potentiellt möjliga för vindkraftetableringar.

Beräkningsmodellerna har tagits fram för tre höjder; 49, 72 och 103 
meter över nollplansförskjutningen. Till dessa höjder ska läggas 3/4 av 
vegetationens höjd för att ett relevant värde på vindhastigheten ska er-
hållas. För en granskog med höjden 20 meter innebär detta att kartan 
för vindenergi på 72 meters höjd gäller 15+72= 87 meter över marken.

På kartorna med vindhastighet redovisas områden som har en 
medelvind över 6,0 m/s. I denna utredning har gjorts bedömningen 
att det i första hand är områden med en medelvind över 6,25 m/s på 
72-metersnivån som är intressanta för kommersiell vindkraft. En förut-
sättning är också att vindförhållandena är någorlunda jämna för att en 

på öppet vatten, vid stränderna och på höjderna i öster. 
Den utvunna vindenergin är direkt beroende av medelvindens stor-

lek, det vill säga ju mer det blåser desto mer energi producerar kraft-
verket. Eftersom den utvunna elenergin är proportionell mot kubiken 
på vindhastigheten stiger mängden utvunnen energi kraftigt med ökad 
medelvind i ett område. Det innebär att områden med högsta vindhastig-
heterna också är mest kommersiellt intressanta för vindkraftproduktion. 

I områden med lägre vindhastigheter kan den lägre vinden delvis 
kompenseras med högre tornhöjder då det generellt sett blåser mer på 
högre höjd. Idag är det främst vindenergin på 72 meters höjd som är 

som utnyttjar vindenergin på 103 meters höjd. 
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öarna utanför Mariestad.
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Tekniska krav

Typer
Vindkraftverk kan delas in i tre kategorier med avseende på storlek. 
Stora kommersiella kraftverk har effekter från 600 kW och uppåt. 
Gårdsverk har lägre effekt och storlek och byggs för att producera el för 
ett fåtal hus. Till denna grupp räknas kraftverk i storleken 125–600 kW 
eller som är upp till 25–30 meter höga. Utvecklingen under det senaste 
decenniet har gått mot allt större kommersiella kraftverk med högre ef-
fekt. Idag byggs kraftverk på upp till 3–4 MW på land. Ett sådant kraft-
verk har en navhöjd på cirka 90 meter och en rotordiameter på cirka 100 
meter. Till havs diskuteras idag att bygga ännu större kraftverk, upp till 
5–6 MW. Det tredje kategorin, hobbyverk, som används för att till ex-
empel ladda båtbatterier, är inte tillståndspliktiga och omfattas inte av 
denna plan. 

vindkraftverk med en installerad effekt upp till 2 MW och det förekom-
mer ansökningar om grupper på över 25 MW. 

Teknikutvecklingen gör det allt mer ekonomiskt lönsamt att utnyttja 
vindenergin men innebär också svårigheter att bedöma hur stor mängd 
vindkraft som kan produceras i ett område. Fortsätter utvecklingen som 
hittills är det troligt att ännu större verk kommer att byggas i framtiden.

Placering
Vindkraftverk kan med fördel placeras i grupper för att utnyttja vind-
energin bättre. 

För att undvika att verk stör varandra i en vindkraftspark rekom-
menderas ett avstånd på minst fem gånger rotordiametern. Ökad effekt 
på kraftverken innebär vanligen att kraftverken idealt bör placeras med 
större avstånd mellan varandra. 
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Grundläggning
Grundläggning på land är relativt okomplicerad och innebär små in-
grepp i marken. Däremot innebär byggandet av tillfartsvägar och kabel-
dragning till verken ingrepp i marken, ofta över längre sträckor, vilket 
kan påverka till exempel vattenföring och fornlämningar. 

På öppet vatten blir grundläggningen mer kostsam och påverkar om-
givningen mer. Påverkans omfattning beror inte minst på vilket djup 
man väljer att bygga kraftverken på. Till det kommer att beredskap 

ökar i betydelse som en följd av möjliga klimatförändringar. Idag dis-
kuteras att bygga vindkraftparker på djup ned till cirka 30 meter. De 
ekonomiska förutsättningarna för havsbaserad vindkraft är dock i dags-
läget osäkra. Detta är den huvudsakliga orsaken till att denna plan inte 
omfattar vindkraftverk i vatten.

Anslutning till elnät
Utbyggnad av vindkraft ställer stora krav på elnätet. Effekten som kan ut-
vinnas ur ett vindkraftverk varierar med vinden. Det innebär att spänning-
en i elnätet kommer att variera när kraftverken ansluts. För att spännings-
förändringar inte ska påverka elkonsumenterna bör vindkraftverk helst an-
slutas till separata ledningar eller till en ledning med så hög spänning som 

I Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner ägs regionnätet 
huvudsakligen av Fortum. Kapaciteten för anslutning till nätet varierar 
i kommunerna. Gullspångs och Mariestads kommuner har relativt goda 

-

vilket minskar ledningarnas påverkan på omgivningen. Kapaciteten i 
Gullspångs kommun påverkas av utbyggnaden i Kristinehamns kom-
mun vilket försvårar bedömningen av hur stor effekt som kan installe-
ras i dagsläget. Töreboda kommun har ett elnät av lägre standard vilket 
minskar möjligheterna att ansluta vindkraft. Enskilda verk kan troligen 

att kräva en upprustning av elnätet.
Genom kommunerna löper även en stamledning som ägs av Svens-

ka Kraftnät. Svenska Kraftnäts ledningar har mycket hög spänning och 
används för att distribuera elkraft mellan olika delar av landet och ut-
omlands. Anslutning till det kraftnätet är dyrt men kan vara ett alterna-
tiv för stora vindkraftparker (>150 MW).

Vindkraftens effekter
Vindkraft är en miljövänlig energikälla som baseras på en förnyelsebar 
inhemsk råvara. Den ger inte upphov till utsläpp till vare sig mark, luft 
eller vatten. Vindkraften ger inte heller upphov till några nämnvärda 
avfallsproblem efter avslutad verksamhet. Globalt sett innebär därför 
vindkraften en miljönytta. 

Vindkraften påverkar däremot miljön lokalt. Framför allt är det den 
förändrade landskapsbilden, störningar i form av buller och skuggor 
och de ingrepp som kraftverken tillsammans med nya ledningar och 
vägar orsakar som kan störa människor, djur, natur- och kulturvärden.

140

40

100

40

Kapacitet i MW för anslutning av vindenergi 
till Fortums högspänningsnät i Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner. Ka-
paciteten för anslutning är en gemensam 
resurs. Det innebär att en utbyggnad i en 
av kommunerna påverkar möjligheterna till 
utbyggnad för de andra. 
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Utbyggnaden av förnyelsebara energikällor som vindkraft är en viktig 
del i arbetet med att minska utsläppen av framför allt koldioxid och 
användningen av fossila bränslen. En utbyggnad av vindkraften inom 
landet skulle tillsammans med andra insatser inom energiområdet ge 
positiva miljöeffekter i form av framför allt minskade utsläpp till luft 
om energi utvunnen ur fossila bränslen ersätts med vindkraft.

Planering för vindkraft
För att kunna peka ut lämpliga områden för utbyggnad av vindkraft-
verk krävs avvägningar utifrån hänsyn till människors hälsa och miljön, 
natur- och kulturmiljövård, vindförutsättningar, möjligheter till anslut-
ning till elnät med mera. 

Arbetet med att ta fram förslag till lämpliga områden för vindkraft 
bör ske utifrån en avvägning baserad på främst:

kartering av vindenergi 
avstånd till bebyggelse 
olika riksintressen 
bestämmelser om hushållning med mark och vatten
områden för Natura 2000 och naturreservat 
strandskydd
värdefull kulturmiljö och landskapsbildsskydd
kultur- och byggnadsminnen samt fornminnen
växt- och djurskyddsområden
viktiga våtmarker
vattenskyddsgränser
landskapsbild.

I avvägningen ska även av regeringen fastlagda mål för energiproduk-
tion och miljömål ingå.

Genom att väga olika intressen mot varandra och peka ut områden 
för samlad vindkraftsutbyggnad underlättas arbetet vid en eventuell 
framtida prövningsprocess, såväl enligt plan- och bygglagen som mil-
jöbalken.

Ett ensamt vindkraftverk är idag uppfört i västra delen av det storskaliga jordbrukslandskapet väster om Björsäter. Kinnekulles silhuett 
avtecknar sig i horisonten.
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Markanvändning och naturresurser
Viktiga förutsättningar för planering för vindkraft utgörs också av 
markanvändning och däribland utnyttjande av naturresurser. Dessa kan 

vägledande för att bättre utnyttja markresurser till exempel i områden 
med bullerzoner utmed kommunikationsstråk. Nedan listas ett antal av 
de användningar som har betydelse för planering för vindkraft inom 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Vägar

nästa sida). Flera av dessa zoner kan vara möjliga att utnyttja för pla-
cering av vindkraftverk. I huvudsak planeras inte några omfattande 

-
ning på 1990-talet för förbättring av väg E20. Denna avviker från nu-
varande vägsträckning, framför allt på delarna vid Lyrestad och Hova 
där väg E20 föreslås gå nordväst om tätorterna. Även väg 200 mellan 
Hova och Slätte föreslås få en ny sträckning väster om nuvarande väg. 
På dessa vägavsnitt bör vägar och vindkraft studeras tillsammans.

-
-

lämpligt avstånd är minst hela verkets höjd, det vill säga cirka 150 me-
ter för verk med effekten 3 MW.

Järnvägar

Någon känd förändring av sträckningarna inom Mariestads, Töreboda 

verkets höjd. Vindkraftverk kan även påverka järnvägens trådlösa kom-
munikationssystem.

Flygplatser, flygkorridorer

-
ningar för vindkraften inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs 

Töreboda kommun vilken kan ha en viss betydelse vid lokalisering av 
vindkraft.

Vindkraftverk, liksom andra höga byggnader, kan medföra risker 

-
för kontaktas vid planering av vindkraftverk i dess närhet.

-
markering. Märkning med färg och eller ljus är beroende av verkens 
höjd och bestäms av Transportstyrelsens föreskrifter.
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Motorbanor, skjutbanor, avfallsanläggningar med mera
På några platser inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommu-

-
dre motorbanor och skjutbanor. Vindkraftverk kan samlokaliseras med 
denna typ av verksamheter. 

Kraftledningar
Både stamledningar och regionledningar förekommer inom Mariestads, 
Töreboda och Gullspångs kommuner. Deras kapacitet har omnämnts ti-
digare. Ledningarnas lägen har stor betydelse både som begränsningar 
och möjligheter för vindkraft.

Detaljplaner
Gällande detaljplaner för bebyggelse är självklara planeringsförutsätt-

vid Skagerns västra strand och dels intill Mariestad. Dessa är viktiga att 
ta hänsyn till vid planering för vindkraft.

Naturresurser 
-

surser i form av till exempel grundvattentillgångar samt grus- och berg-
förekomster lämpliga för täktverksamhet. Grundvattentillgångar med 
tillhörande vattentäkter innebär ej någon begränsning för byggande av 
vindkraftverk annat än i själva anläggningsfasen då stor försiktighet 
måste iakttas. Täkter är kraftigt påverkade naturområden och täktverk-
samhet är i regel bulleralstrande. Sådana anläggningar kan med fördel 
kan ligga nära vindkraftverk.

Stora opåverkade områden
Enligt bestämmelserna i 3 kap. 2 § miljöbalken ska stora mark- och 
vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av ex-
ploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär. Felaktigt 
placerade kan vindkraftverk komma att påverka dessa områden på ett 
olämpligt sätt. 

De områden som länsstyrelsen och kommunerna bedömer vara av 
sådan karaktär att de omfattas av nämnda bestämmelser, alternativt ut-

-
munalt utpekade oexploaterade och tysta områden redovisas under 
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Bevarandeintressen 

Allmänt
Skyddsvärda områden kan pekas ut av både kommunen och staten. 
För riksintressen, naturreservat, forn- och byggnadsminnen, Natura 

ska skyddas och på vilket sätt. Dessa områden pekas ut och regleras 
med stöd av miljöbalken (MB). Kulturmiljöer, byggnadsminnen och 
fornlämningar kan pekas ut och skyddas med stöd av kulturminnesla-
gen (KML). Nya vindkraftverk inom områden utpekade som till exem-
pel riksintresse genom miljöbalkens lagstiftning kan byggas först efter 
prövning mot gällande föreskrifter för dessa områden.

Riksintressen

skydda områden som är viktiga ur en nationell synvinkel. 

Naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv
Flera områden i Mariestads, Töreboda, och Gullspångskommuner 
har sådana naturvärden att de är utpekade som riksintressen enligt de 
grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och vatten-
områden i Miljöbalkens 3:e kapitel. Flera av dessa är även utpekade 
som riksintresse för friluftsliv.

I 4:e kapitlet i miljöbalken anges regler för särskilda hushållningsbe-
stämmelser. Dessa bestämmelser ger ett grundläggande skydd för vissa 

sina natur-, fritids- eller kulturvärden. Det innebär till exempel att Vä-
nern och delar av vänerstranden är skyddade och exploateringsföretag 
och andra ingrepp enbart kan komma till stånd om det kan ske på ett 
sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden (4 kap 
2§ MB). De strandnära områdena i norra och östra Vänern är av riks-
intresse för friluftsliv och naturmiljö (3 kap 5 § MB). Dessa områden 

del av stranden har en stor del av sitt värde genom att vara relativt orörd 
av mänskliga aktiviteter. 

Traktens stora historiska betydelse och långa bebyggelsetradition gör 
att många områden riksintressanta av kulturmiljöskäl (3 kap 5 § MB), 
dessa är känsliga för vindkraftsexploatering. Ett exempel är Göta kanal 
som är riksintresse för friluftslivet och för kulturmiljövården. Längs 

kan vara känsliga för visuell påverkan från vindkraftsetableringar. Det 
gäller till exempel själva kanalleden, kyrkor och kyrkomiljöer längs ka-
nalen, lämningar från sten-, brons- och järnåldern och äldre landskaps-
miljöer. Andra områden som utgör riksintresse för kulturmiljövården 
är bland annat ålderdomliga och kulturhävdade åkerbrukslandskap och 

-
by, några mindre områden kring Lugnås (Björsäter, Lugnåsberget, Kar-
leby), ett område vid Ek, ett område strax söder om Mariestad samt ett 
område vid Södra Råda vid sjön Skagern.
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Landskapsbildsskydd infördes innan begreppet riksintresse fanns och 
är en äldre skyddsform med stöd av naturvårdslagen. Skyddsformen 
förordnades av länsstyrelsen och syftet var att reglera bebyggelse, vä-
gar och andra anläggningar som kunde påverka landskapsbilden ne-

bestämmelserna fortfarande i berörda områden.

Natura 2000
Natura 2000 innebär att Sverige åtagit sig att långsiktigt bevara områ-
den för att skydda bland annat känsliga arter och den biologiska mång-
falden. Natura 2000 ingår i EU:s nätverk av skyddade områden och 
utgör riksintressen enligt 4 kap 8 § MB. Tillståndsplikt med mera reg-

vindkraft, ska uppföras i närheten av dessa områden ska en särskild 
prövning göras. 

Där fågeldirektivet gäller för Natura 2000-området har gjorts be-
dömningen att vindkraftverk ej bör placeras närmare respektive område 
än 2 km. Flera områden inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs 
kommuner är Natura 2000-områden. Det gäller till exempel Kilsvi-
ken i Gullspångs kommun, Fredsbergs mosse i Töreboda kommun och 
Kalvö och Brommö skärgård samt Djurö skärgård i Mariestads kom-
mun. Djurö skärgård utgör dessutom nationalpark.

Kommunikationer och näringar
Vägar och järnvägar av betydelse för kommunikationer på en nationell 
nivå, eller av stor regional betydelse är utpekade som Riksintresse för 
kommunikationer (3 kap 8 § MB).

MB).
Energimyndigheten har nationellt pekat ut områden som riksintresse 

för vindkraft (3 kap 8 § MB). Att ett område är angivet som riksin-
tresse för vindkraft, innebär att Energimyndigheten bedömer området 
som särskilt lämpligt för elproduktion från vindkraft. Inom Mariestads, 
Töreboda och Gullspångs kommuner har inga sådana områden pekats 

Försvarsmaktens intressen samt att återstående områden varit så små att 
de inte klarat Energimyndighetens nedre gräns på 3 km2.

Totalförsvaret
Riksintressen för totalförsvaret (3 kap 9 § MB) kan i vissa fall redovisas 
öppet i översiktsplanen och i andra fall inte. Den del som av sekretes-
skäl inte kan redovisas har oftast koppling till spanings-, kommunika-
tions, och underrättelsesystem, och berör huvuddelen av Sveriges kom-
muner.

Riksintressen kan framförallt påverkas av uppförande av höga bygg-
nadsverk som master och vindkraftverk. Försvarsmakten bör därför 
kontaktas i ett tidigt sked av planering för vindkraft. I hela landet skall 
objekt högre än 20 meter utanför tätort och högre än 50 meter inom tät-
ort samrådas med försvarsmakaten.
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Övriga områdesbestämmelser

fauna eller är av intresse ur ett geologiskt perspektiv. Även om inte 
själva vindkraftverket som sådant utgör någon negativ påverkan på re-
servatet kan behovet av lednings- och väganslutningar medföra sådana 
effekter att till exempel närliggande områden förändras vilket leder till 
en negativ påverkan för de värden som avses skyddas.

naturreservat. En del av dem är våtmarks- och myrområden med stor 
biologisk mångfald. Andra berör skärgården där miljöerna också har 
betydelse för rekreation och friluftsliv. Naturreservat regleras med sär-
skilda föreskrifter. Normalt får anläggningar som till exempel vind-
kraftverk ej uppföras i naturreservat. Eventuella etableringar av vind-
kraftverk inom naturreservatsområden kräver därför mycket noggrann 
prövning och kan endast tillåtas om de intressen som avses bevaras med 
reservatet inte påverkas negativt.

Strandskydd råder vid havet, insjöar samt vid större vattendrag och 
syftar till att trygga tillgången på platser för friluftsliv för allmänheten 
samt att bevara goda livsmiljöer för växt- och djurliv genom att förut-
sättningarna för värdefulla miljöer på såväl land som i vatten bevaras. 

-

Runt Vänern är strandskyddet 300 meter och runt Skagern, Unden, Vi-
ken och Ymsen 200 meter. Strandskydd gäller normalt på ömse sidor 
om strandlinjen, det vill säga både ut i vattnet och på land. 

Vindkraftverk kräver dispens från strandskyddet. Standskyddet har 
ej markerats på karta Bevarandeintressen men hänsyn till detta har ta-
gits vid utvärdering av områden för vindkraft enligt analys steg 2 på 

biotopskyddsområden
områden med naturvårdsavtal
vattenskyddsområden
naturminnen
djur- och växtskyddsområden (exempelvis fågelskyddsområden)
nyckelbiotoper.

Anledningen till något av ovanstående skydd måste analyseras och även 
hur det skyddade objektet skulle kunna påverkas av en vindkraftsutbygg-
nad. Även åtgärder som inte direkt berör objekt men som indirekt riskerar 
att ge effekter som kan ge upphov till skada ska beaktas och värderas.
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Kommunalt utpekade områden
Kommunerna har pekat ut områden som av olika skäl behöver skyddas 
i sina respektive översiktsplaner. Huvuddelen av dessa är inte sådana 
att de påverkas av vindkraft varför de inte ritats ut på kartan över beva-
randeintressen.

Gullspångs kommun och i Mariestads kommun har pekat ut tysta 
områden. I tysta områden kan en utbyggnad av vindkraft innebära en 
störning eftersom alla vindkraftverk orsakar buller i större eller mindre 
omfattning.

Där utöver är ett stort antal områden utpekade i kommunala beva-
randeprogram för kulturmiljöer i Mariestads och Töreboda kommuner.

En vindkraftetablering kan ske inom områden av riksintresse för vind-

kraftetableringen inte riskerar att skada eller påverka de värden som 

avses att skyddas. I enlighet med 3 kap 10 § miljöbalken ska, om ett 

område omfattas av riksintresse för flera oförenliga ändamål, före-

träde ges till det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en 

långsiktig hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i öv-

rigt. Detta innebär till exempel att det i praktiken är mycket svårt att 

etablera vindkraft inom områden som är avsatta som riksintresse för 

naturvården.

Vid förslag till lämpliga områden för vindkraftsutbyggnad inom Marie-

stads, Töreboda och Gullspångs kommuner har Natura 2000-områden 

och riksintressen huvudsakligen undantagits från vindkraftetablering. 

Generella konsekvenser av vindkraft

Naturmiljö och djurliv
Kunskapen om vindkraftverkens påverkan på djurlivet är idag del-
vis otillräcklig. När det gäller fåglar så finns flera och ibland mot-
stridiga uppgifter. Generellt sett verkar vindkraften ha en obetyd-
lig inverkan på sträckande fågel. Påverkan sker främst genom att 
flockarna ibland tvingas välja en annan väg eller annan flyghöjd än 
tidigare. 

Vindkraftverkens påverkan på fågellivet verkar delvis vara bero-
ende av fågelns storlek och större jagande fåglar, som till exempel 
havsörn, löper ökad risk att skadas eller dödas av vindkraftverk. Flera 
större studier om vindkraftetableringarnas påverkan på fågellivet ge-
nomförs för närvarande runt om i Sverige och utomlands. Utvärde-
ring av dessa utredningar kan förhoppningsvis ge mer information om 
konsekvenser för fågellivet. Hittills presenterade rapporter visar på en 
liten påverkan.

-
pulationer mycket känsliga för förändringar. Fladdermöss har normalt 
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en låg individtäthet i landskapet men eftersom insekter dras till höga 
-

sen där. Utifrån de studier som utförts är risken för kollisioner störst 

låga vindhastigheter. 

tamdjur inte störs av vindkraftverk. 

Utpekade riksintressen för naturvården, Natura 2000-områden, områ-

den med fågelskyddsbestämmelser eller andra skyddsbestämmelser 

för natur- och djurliv har beaktats och huvudsakligen undantagits. Vid 

avvägningarna har en bedömning skett utifrån de värden som avses 

att skyddas. Runt Natura 2000-områden som omfattas av fågeldirek-

tivet har bedömningen gjorts att vindkraftverk ej bör placeras närmare 

än 2 km.

Vindkraftverken vid Utgrunden, Kalmarsund, har konstaterats inte innebära någon fara för de stora fågelsträcken som passerar här varje år. 
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Kulturmiljö, fornlämningar och kulturbyggnader

parker, gravplatser, gamla hävdade och brukade jord- och skogsområden 
och liknande. Kort sagt den miljö som har skapats av människor genom 
årens lopp, från stenåldern till våra dagar. 

Byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser har oftast en lång 
historisk tradition som gör dem särskilt känsliga för moderna inslag i sin 
omgivning. Många gånger krävs, för förståelsen av ett forn- eller kultur-
minne, att även dess omgivning bevaras ostörd. Flera av forn- och kultur-
minnena med omgivande miljöer är i allmänhet känsliga för påverkan i 
form av bebyggelse eller annan etablering som till exempel vindkraftverk. 

-
terligare ännu ej upptäckta lämningar som kan komma att påverkas vid 
uppförande av vindkraftverk, anslutningsvägar och elledningar.

Vid etablering av vindkraftverk måste hänsyn tas till landskapet och 

dess bebyggelsekaraktär. Områden med kulturhistoriskt intressanta 

miljöer som till exempel äldre bebyggelse och tidigare verksamheter 

har därför undantagits. Hänsyn har även tagits till fornminnesrika om-

råden eftersom följdeffekter som väg- och kabeldragning kan riskera 

att påverka fornminnena och omkringliggande miljöer negativt. 

Friluftsliv
Det är viktigt att tillgängligheten och attraktiviteten till ett frilufts-
område inte störs av vindkraftetableringen. Men i vissa fall kan till-
gängligheten till och med öka vid en etablering genom att nya anslut-
ningsvägar anläggs som också kan underlätta för det rörliga friluftsli-

strävan att de ekvivalenta bullernivåerna ska vara lägre än 40 dB(A). 
-

stiga 35 dB(A).

Många av de intressanta områdena för friluftsliv och rekreation som 

finns i kommunerna sammanfaller med andra intressen som exempel-

vis naturskydd eller kulturmiljövård. Det gör att många av dessa områ-

den undantagits från vindkraftsutbyggnad utifrån andra skäl än frilufts-

liv och rekreation. Men även större sammanhängande områden för fri-

luftsliv och rekreation har beaktats och i stor utsträckning undantagits.

Människors hälsa
Vindkraft ger upphov till ljud som kan vara störande. Hur starka ljuden 
upplevs beror på lokala förhållanden och på vilken typ av kraftverk det 
rör sig om. Det går därför inte att ge några generella rekommendationer 
om minsta avstånd mellan kraftverk och bostadsbebyggelse. Generellt 
gäller dock att den högsta ljudnivån normalt inte får överstiga 40 dB(A) 
som ekvivalent nivå vid närmaste bostad.
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Rörliga skuggor från vindkraftverkens rotorblad kan uppkomma vid 
soligt väder och upplevas mycket störande för de som bor eller vistas 

-
hus och uteplatser är placerade. Störningarna blir oftast störst tidigt på 
våren och sent på hösten då solen står lågt och skuggorna blir längre. Se 
tabell nedan. I vissa fall är det tekniskt möjligt att stänga av vindkraft-
verken då skuggorna är långa.

Sommar Vinter
Navhöjd Rotordia-

meter
Horisontell
yta

Vertikal yta Horisontell 
yta

Vertikal yta

25 m 25 m 200 m 350 m 300 m 700 m
50 m 50 m 300 m 700 m 600 m 1250 m
75 m 75 m 500 m 1100 m 850 m 1800 m
100 m 100 m 600 m 1375 m 1100 m 2300 m
125 m 120 m 700 m 1650 m 1300 m 2700 m

Det maximala avståndet för en skugga på en vertikal yta, som ett fönster eller en hus-
fasad, från ett vindkraftverk med 75 meters navhöjd och samma rotordiameter, är 1100
meter på sommaren och några hundra meter lägre under de sällsynta vinterdagar då 
luften är kristallklar. Skuggans storlek, det vill säga den yta skuggan sveper över, mins-
kar också med avståndet (Freund, 2002). Ur Vindkraftshandboken, Boverket 2008.

Störningar kan även uppkomma från den hinderbelysning som krävs 
på höga byggnader. Luftfartsstyrelsens föreskrifter om markering av 
bland annat vindkraftverk (LFS 2008:47) anger att vindkraftverk som 
har en höjd upp till 150 meter ska markeras med vit färg samt med blin-
kande medelintensivt rött ljus under skymning, gryning och mörker. 
Vindkraftverk som är 150 meter och högre ska markeras med vit färg 
samt med blinkande högintensivt vitt ljus. 

Risken för olyckor handlar huvudsakligen om iskast från nedisade 
rotorblad och åsknedslag. Haverier med rotorblad eller andra delar som 

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner är relativt tätbebygg-
da med få sammanhängande större oexploaterade områden. Förutom 

-
se. Bebyggelsestrukturen hänger till stor del ihop med områdets historia 
som ett maktcentrum i Sverige under folkungatiden. 

Utifrån hur tät bebyggelsen är har avgränsningar i avstånd mellan 
vindkraftetableringar och bostadsbebyggelse gjorts där ett minsta av-
stånd till sammanhängande bebyggelse har satts till 500 meter.

För att minimera risken för störningar för boende har större samman-

hängande bebyggelseområden och större gårdar undantagits från för-

slag till områden för vindkraftetablering.
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Energi- och övrig resurshushållning
Vindkraftverk producerar elenergi från en förnyelsebar energikälla. Det 
innebär att elproduktion med hjälp av kol, olja, naturgas och kärnkraft 
kan ersättas eller minskas. Ett stort vindkraftverk på land kan minska 
utsläppen av koldioxid med upp till 5 000 ton varje år. 

Livscykelanalyser visar att energiförbrukningen för tillverkning, 
transport, byggande, drift och rivning av ett verk motsvarar cirka 1 pro-
cent av dess energiproduktion under livslängden.

-
bruk av etableringen av vindkraftverk. Det gör att rätt placerat utifrån 
vindförhållanden och pågående markanvändning hushållar vindkraft-
verk inte bara med energiresurser, utan även med markresurser. Effek-
tiviteten i markanvändningen ökar när samma markområde kan använ-
das för både vindbruk och till exempel skogsbruk.

Följdföretag som nya vägar och kraftledningar
Vid etableringen av vindkraftverk krävs tillfartsvägar. Det minsta in-

-
bruksvägar kan nyttjas.

För att kunna ta tillvara på den elenergi som produceras krävs an-
slutning till elnätet i kommunen. Det är i princip möjligt att ansluta 
vindkraft till samtliga förekommande spänningsnivåer på elnätet. Eko-
nomiska rimlighetsbedömningar måste dock alltid göras. En tumregel 
är dock att enskilda verk och mindre parker bör anslutas till lokalnätet. 
Hur många verk som kan anslutas beror på ledningens kapacitet och var 
på ledningen anslutning sker. Att dra fram nya kraftledningar medför 
i sig en viss miljöpåverkan genom intrång på mark och vatten. Mark-
användningen under och i närheten av en större kraftledning påverkas 
också.

Tidigare ställningstaganden

Energiplan
Mariestads, Töreboda och Gullspång kommuner har tagit fram ett för-
slag till kommungemensam energiplan vilken för närvarande är före-

-
satsområden och dra upp riktlinjer för ett fortsatt arbete för att minska 
kommunernas klimatpåverkan samt trygga en effektiv och säker ener-
giförsörjning för framtiden. Tanken är att få en samsyn i energi- och 

Förslaget till energiplan innehåller ett antal mål. Den huvudsakliga 
tidshorisonten är 2010–2020. Det mål som har bäring på vindkraft rör 
en ökad produktion av förnyelsebar energi och en ökad grad av själv-
försörjning på energiområdet har följande lydelse. ”Lokalt producerad 
förnybar energi ska motsvara minst 25 % av energianvändningen i de 
tre kommunerna till år 2020. Lokalt producerad förnybar el ska mot-
svara minst 35 % av den lokala elförbrukningen senast år 2020.”
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Nuvarande ställningstaganden om vindkraft

Mariestad
Den kommunomfattande översiktsplanen antogs 2003. Planen innehål-

På översiktsplanens (ÖP) s. 36 anges att kommunen ska genomföra 
en fördjupad utredning om förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft 
i kommunen: ”I fördjupningen kommer lämpliga områden för placering 
av vindkraftverk att redovisas liksom förutsättningarna att koppla in 
vindkraften på elnätet. Med denna studie som grund avser kommunen 
att göra kompletterande ställningstaganden om förutsättningarna för lo-
kalisering av såväl enstaka som grupper av vindkraftverk”. Vidare sägs 
att ”I avvaktan på dessa nya ställningstaganden kommer kommunen att 
ha en restriktiv hållning till etablering i skärgården. Tills vidare gäl-
ler även att vindkraftverk inte får uppföras i naturreservat och ej hel-
ler i stora orörda områden som föreslagits bli bevarade för framtiden. 
Särskild hänsyn krävs också i andra områden med höga fritids-, natur 
och/eller kulturmiljövärden. Fyra områden har tidigare pekats ut som 

strax öster om Askevik, på södra spetsen av Brommö, i området utmed 
Tidan mellan Tidavad och Ullervad samt mellan Björsäter, Bredsäter 
och Sjöberg. 

Av 3 kap. 2 § MB följer att stora mark- och vattenområden som inte 
alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan påverka områdenas karaktär. På ÖP s. pekas två områden 
ut som har sådan karaktär att de uppfyller kriterierna. Det första områ-
det (St1) består av skogs- och jordbruksområdet mellan E20 och väg 26 
inklusive Lugnåsberget och områden vid Vristulven. Det andra områ-
det (St2) består av Vänern med vattenområden samt Djurö, Brommö, 

att ”inom St1 och St2 skall i första hand bebyggelse och anläggningar 
som har samband med det rörliga friluftslivet eller jord- och skogsbru-
ket på platsen tillåtas. Annan småskalig förtätning skall också kunna 
prövas. Detta innebär att större exploateringar skall undvikas, t.ex. stör-
re vägar och kraftledningar, störande industrier, stora vindkraftverk, an-

kartan på s. 19 i denna plan.
På ÖP s. 151 anges de förutsättningar som var aktuella när planen 

vid Sjöberg. Kommunen har 1996 utfört en översiktlig utredning av 
lämpliga platser för lokalisering av vindkraftverk. Kommunfullmäktige 
har i beslut den 25 november 1996 (§ 112) anvisat fyra områden, se kar-
ta ÖP s. 37, som lämpliga för fördjupade studier angående lokalisering 
av vindkraftverk. Sedan 1996 har ny kunskap tillkommit om förutsätt-
ningarna för vindkraft tillkommit. Nya vindenergikartor har tagits fram 
och länsstyrelsen har i december 2000 gett vissa övergripande riktlinjer 
för lokaliseringen av vindkraftverk.” 
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På ÖP s. 96 anges i kapitlet Rekommendationer för skydds- och be-
vakningsområden att ”Vindkraftverk förorsakar buller men kan också 
vara förenade med risker för lossnande propellerblad eller bladdelar, 
nedfallande is, m.m. Det kan heller inte uteslutas att ett vindkraftverk 
kan haverera och falla omkull. Vindkraftverk i exponerade lägen är of-
tast visuellt störande och minskar upplevelsevärdet av ett i övrigt orört 
landskap.”

I anslutning till detta stycke ges följande rekommendationer: ”Bo-
verkets allmänna råd, rapport 1995:1, innehåller anvisningar för etable-
ring av vindkraftverk på land. Vindkraftverk skall lokaliseras till om-
råden där det inte blir störande för vare sig boende eller landskapsbild. 
Skyddsavstånd till områden där människor vistas utan skydd bör vara 
navhöjden plus tre gånger rotordiametern.” Vidare anges att ”Med hän-
syn till bullret bör skyddsavståndet mellan vindkraftverk >1 MW vara 
minst 700 m. Beräkningar skall utföras för ’worst case’ vid varje loka-

På ÖP s. 112 anges i anslutning till miljömålet Begränsad klimat-
påverkan att kommunen ska verka för en övergång till förnyelsebara 
energikällor och bidra till en ökad effektivitet vid energianvändningen. 

Under rubriken Hälsa och säkerhet anger översiktsplanen (ÖP s. 29) 
att ”För att förebygga att människor utsätts för miljöstörande verksam-
heter och för att undvika att ny bostadsbebyggelse lokaliseras på ett 

-
ningar bör behovet av tillräckliga skyddsavstånd beaktas i planeringen. 
Huvudregeln är att nya miljöstörande verksamheter, så långt möjligt, 
bör lokaliseras till industriområden eller andra områden där riktvärdena 
för skyddsavstånd […] kan uppfyllas.”

Töreboda
Den nuvarande kommunomfattande översiktsplanen är från 1992. 
Översiktsplanen anger på sidan 11 följande om vindkraft: 

särskilt lämpliga för vindkraft har inte kunnat preciseras. Kommunen 
är dock positiv till vindkraft i privat regi. Statsbidrag på för närvarande 
25 procent kan erhållas. För större vindkraftverk erfordras bygglov.”

Gullspång
Den nuvarande kommunomfattande översiktsplanen är från 1992. 
Planen gör inga ställningstaganden om vindkraft. Vissa uttalanden görs 
om vad som bör beaktas vid lokalisering av miljöpåverkande anlägg-
ningar (avsnitt 3.20), men dessa uttalanden ansluter i allt väsentligt till 
vad som följer av gällande lagstiftning. Någon anledning att här när-
mare diskutera dessa rekommendationer föreligger därför inte. 

Den kommunomfattande översiktsplanen är för närvarande föremål 
för omarbetning. Den nya översiktsplanen kommer enligt tidplanen att 
underställas Kommunfullmäktiges avgörande under hösten 2009. 
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Regler och restriktioner 
För att åstadkomma en utbyggnad av vindkraft krävs dels att själva 
vindkraftanläggningarna prövas och godkänns, dels att kraftlednings-
nätet har en tillräcklig kapacitet för att ta emot utvunnen elenergi. 

Lagstiftning
Etablering av vindkraft regleras både genom plan- och bygglagen 
(PBL) och genom miljöbalken (MB). Bygglov krävs för alla utom de 
allra minsta vindkraftverken. För verk som är högre än 50 m eller om 

vilket görs till Miljö- och byggnadsnämnden. Verk som är högre än 
-

ver tillstånd enligt MB, men för dessa krävs inte bygglov. Tillstånd 
söks hos länsstyrelsen. Detaljplan krävs inte för uppförandet av vind-
kraft annat än i särskilda fall. 

Energimyndigheten prövar om ett elnätsföretag kan få koncession 
för nya ledningar.

Restriktioner och skyddsavstånd
Generella skyddsavstånd från vindkraftverk till bebyggelse och andra 
anläggningar saknas. Rekommenderade skyddsavstånd varierar mellan 
olika kommuner och olika fall. Det är inte möjligt att ange ett generellt 
avstånd från vindkraftverk till omgivande bebyggelse utanför vilket 
vindkraftverket inte ger upphov till några störningar. Lokala förhållan-

för om störningar kan uppkomma.
För bostäder får enligt Boverkets allmänna råd (1995:5), Bättre plats 

för arbete, bullret utomhus vid bostäder ej överstiga 40 dB(A). 
Ett lämpligt skyddsavstånd uppnås om vindkraftverk inte placeras 

närmare vägar, järnvägar och ledningar än verkets totalhöjd. 

dels ett minsta avstånd till bebyggelse för att undvika höga magnet-
-

ledningsgatorna från helikopter, vilket gör att vindkraftverken inte får 

annan markanvändning. Kring en etablering kommer tillämpningen 
av riktvärden och skyddsavstånd också att påverka planläggning och 
bygglovgivning även för andra verksamheter. Det innebär att det  inte 
enbart är i samband med att själva vindkraftanläggningen prövas som 
dessa restriktioner ska uppfyllas utan också i samband med byggandet 
av nya bostäder, verksamhetslokaler, vägar med mera. 
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Landskapet och dess förutsättningar 

Landskapsbild
En landskapsanalys har genomförts där de olika landskapskaraktärer-

delats in i storskalig, mellanstor respektive småskalig jordbruksmark, 
skogsmark, mossmark, skärgårdsområden samt sjöar och vattendrag 
med strandområden. 

Landskapet är varierat och saknar stora sammanhängande obrutna 
landskapsrum. Ett nät av infrastruktur och olika vattendrag bidrar till 
denna brutenhet. Kommunerna är dessutom relativt tätbebyggda med 
få helt orörda rum. Dominansen av skog är ändå tydlig vilket ger om-
råden av slutna rum. Skogen växer både i de låglänta områdena och på 
höjdryggar och innehåller såväl löv- som barrträd även om barrskogen 

öppna jordbruksmarker. De stora åkermarkerna breder ut sig främst i 

små jordbruksmarkerna ofta ligger något högre och karaktäriseras av 

Dalgångarnas sträckning med ringlande åar ger karaktär åt land-
skapet, inte minst där de kantas av träd- och buskridåer. Landskapet 

-
ger dold i skogsområden, är ytterligare ett återkommande inslag i land-
skapet inom de tre kommunerna. Vänern och skärgårdslandskapet ger 

Gullspångs kommuner.

Utblick över Vänern från badstrand utmed väg 26 norr om Sjötorp.
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Sammanfattning av hela landskapet
Landskapskaraktärer
I Vindkrafthandboken, Boverket 2008, beskrivs det värderade och upp-
levda landskapet genom vissa begrepp. Ett av dem är komplexitet. Med 
det menas graden av variationsrikedom. Ett landskap med få element är 
ensartat. Innehåller det många element kan det vara kaotiskt. I ett land-
skap med hög komplexitet märks nya inslag normalt inte lika mycket 
som i ett variationsfattigt landskap. Men det kan även vara så att det nya 
inslaget är det som gör att landskapet uppfattas som rörigt och kaotiskt.

Andra begrepp som ofta används i samband med landskapsanalyser 
är struktur, skala och rumslighet. Med struktur avses landskapets visu-

grad av variation, markanvändning och brukningsgrad. Med rumslighet 
menas landskapets öppenhet respektive slutenhet samt hur detta väx-
lar. Skalförhållanden upplevs om ett landskapselement, till exempel en 
fristående ek, ses i förhållande till något annat, till exempel en större 
höjdrygg.

-
visas det på en karta med tillhörande text.

Nedan följer en indelning av de landskapstyper som särskiljer sig i 
de tre kommunerna. Det är en grov indelning och inom områdena kan 
variationer förekomma. Jordbruksmarken har vi valt att dela in i tre 
olika typer beroende på inbördes skillnader i skala. 

Kommunerna har bedömt att det är olämpligt att etablera vindkraft-
verk i sjöar och vattendrag, sett i förhållande till friluftsintressen och 
landskapsbildsmässiga överväganden. Denna landskapstyp har därför 
inte studerats närmare i landskapsanalysen. Inte heller bebyggelsen och 
stadslandskapet har studerats enskilt. Däremot har hänsyn tagits till be-
byggelse och tätorter då förslag på lämpliga områden redovisas.
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Norr om Bällefors i Töreboda kommun.

-
sträckta jordbruksmarker som omgärdas av skog. Skogsridån är så 
långt bort att det är näst in till omöjligt att urskilja enstaka träd. 
Riktningen i rummet som följer skogsranden och åkermarkens ut-

-
met. Enstaka träd, häckar eller silos förekommer tillsammans med 
ett fåtal gårdar, vilket i sin tur erbjuder långa siktlinjer. Upplevelsen 

-

Västergötland, men ändå inte så storskaligt som slätterna kring Vara 
eller i Skåne.

Storskaligheten och den låga komplexiteten gör att landskaps-
karaktären har en viss känslighet för större ingrepp i landskapsbil-
den. Framför allt för att det landskapsbildsmässiga värdet ligger i 
att landskapsrummet är så tydligt och starkt. Se exempel på studie 
av vindkraftsetablering i fotomontage på sidan 46 och 47. Ett nytt 
ingrepp i form av en vindkraftpark är normalt acceptabelt i land-
skapsbilden, men bör bedömas i varje enskilt fall. Få unika värden 

-

kraftledningar och vägar genom de storskaliga rummet.
Exempel på storskalig jordbruksmark inom de tre kommunerna 

är området kring Tidavad, jordbruksmarken vid Hjälstad samt ett 
område norr om Hova.
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Mellanstora rum omgärdas av skog. Jordbruksmarken delas in i rum 
av diken samt träd- och buskridåer vilket ger dess struktur. Så gott 
som all mark är uppodlad med undantag av några mindre enstaka 
dungar. Gårdarna ligger ensamma, jämnt utspridda, omväxlande 
med en och annan kyrkby. Gårdarna och byarna inramas ofta av 
vegetation. Komplexiteten är något större än i den storskaliga jord-
bruksmarken. Öppenheten är relativt stor men sikten begränsas till 
och från av böljande terräng och trädridåer. Gårdarna är generellt 
mindre och ligger tätare än i den storskaliga jordbruksmarken.

Denna landskapstyp är normalt sett minst känslig för ingrepp. 
-

roende på val av storlek, antal och placering kan vindkraftverk vara 
ett passande inslag som inte stör upplevelsen av området. På vissa 

betongfabrik eller annan industri vilket också kan tala för lämplighet 
för etablering av vindkraftverk. I denna landskapstyp kan det före-
komma konkurrerande intressen såsom exempelvis kulturmiljöer.

Denna landskapstyp förekommer bland annat som jordbruks-
mark norr om Töreboda och kring Hovaåns dalgång.

Mellanstora landskapsrum vid Älgarås i Töreboda kommun.
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Landskapet karaktäriseras av små jordbruksområden och betesmar-
ker som ofta ligger högre i landskapet. Betade marker varvas med 
såväl mindre skogspartier som uppodlade fält. Rummen omgärdas 
av stengärdesgårdar och stängsel men också av naturliga inslag som 
gräsbevuxna diken och åar. Betesmarken ligger ofta intill gårdarna och 
utgör svunna tiders inägor medan den uppodlade marken ligger som 
utägor utanför betesmarken. På sina håll är marken mycket kuperad, 
ofta med ett vattendrag i en dalgång. Mosaiken av skog och öppna ytor 
skapar en småskalighet och hög komplexitet. Karaktären är till viss del 
förknippad med intressen avseende främst naturvård och rekreation. 
Bebyggelsen karaktäriseras av mindre bostadshus eventuellt med 
mindre lador som ligger omgärdade av vegetation intill betesmark 
och skog.

Denna landskapstyp präglas av stillsamhet och ålderdomlig be-
byggelse. Småskaligheten och den höga komplexiteten gör land-
skapsbilden mycket tilltalande men också känslig för moderna, stora 
ingrepp.

Exempel på småskalig jordbruksmark inom de tre kommunerna 
är: området mellan Björsäter och Mariestad, Lugnåsberget, Beate-
berg och området väster om Halna.

Småskaligheten i jordbrukslandskapet på Lugnåsberget, Mariestads kommun.
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Skogsmarken i de tre kommunerna kännetecknas av större samman-
hängande skogsområden av främst barrträd med lövvegetation i bry-
nen. Men här förekommer även blandskog. På vissa ställen bryts 
skogen av större eller mindre mossområden. Skogarna förekom-

Skogslandskapet upplevs som storskaligt och homogent. Den land-
skapsbildsmässiga komplexiteten är låg. 

I en del områden består skogen av tall och ljungvegetation. Dessa 
-

hassellundar.
Vissa skogsområden omfattas av riksintressen för friluftsliv. 

Vissa partier klassas som värdefull naturmiljö. Skogsmarken har på 
många ställen stora rekreativa värden. Ett sådant exempel är Habo-
skogen i Töreboda kommun. 

Karaktärens känslighet varierar beroende på graden av bevaran-
devärde och komplexitet, men skogsmark är generellt sett tålig för 
vindkraft.

Vindkraftverket i Otterbäcken.
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såväl som i skogsområden och strandnära. Karaktären kännetecknas 
av låg komplexitet. Siktlinjerna varierar efter hur mycket vedartad 

naturvärden och är av riksintresse för naturvården. 
Mossar är som landskapskaraktär mycket känsliga för vindkrafts-

etablering då mossar oftast ligger i lägre partier i terrängen och har 
vildmarkskaraktär. Mossar är normalt också av andra skäl olämpliga 
för vindkraft på grund av dåliga grundläggningsförhållanden, sämre 
vindlägen med mera

Vänerns skärgård består av ett stort antal öar. De stora öarna Torsö, 

Brommö bjuder på härliga klippor och höga sanddyner. Särskilt i 

om Bohuskusten. Ön är karg och barrskogen, främst tallskog, domi-

-
mö där de når en höjd av 5–6 meter. Hovden består till stora delar 

slingrande åsar och öar som skapar en mosaik av olika naturtyper. 
Torrbackar varvas med lummiga lövskogar och våtmarker.

Skärgårdskaraktären bedöms som känslig för vindkraft då upp-
levelsen av orörd natur påverkas kraftigt inte minst genom moderna 
vindkraftverks skala jämfört med de ofta små och låga öarna i skär-
gården.

Östen, Vristulven, Viken och Unden.
På en del håll är strandlinjen stenig och av klippkaraktär men 

den innehåller också grunda vassbevuxna vikar med rikt fågelliv. 
Strandområdena kantas av såväl löv- och barrskog, som av åker-
mark, betesmark och sandstränder. Över sjöarna är siktlinjerna goda. 
Strändernas variation gör att de har en relativt hög komplexitet.

Bebyggelse av strandnära sommarstugor och villabebyggelse 
ligger glest i gläntor nära strandlinjen, främst vid Vänern. Trycket 
på ytterligare etableringar är i vissa områden stort. De delar som ej 
är utbyggda utgörs till största delen av skog. Strandområdena omfat-

En annan typ av vattendrag utgör de dalgångar med åsystem som 
ringlar fram genom landskapet. Vattendragen kantas ofta av alridåer 
och annan växtlighet vilket gör att karaktären avtecknar sig mot om-
givande slätt och härigenom blir ett välkomnande visuellt inslag i 
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Gullspångsälven.

landskapet. Vegetationen tydliggör och förstärker vattendragets läge 
och riktning i landskapet. Dalformationen som sådan är ett kraftfullt 
homogent landskapselement med stora visuella kvaliteter och låg 
komplexitet. Denna landskapskaraktär omfattas i sin helhet av över-
lagrande intressen som natur- och kulturmiljövård.

Flera sjöar har landskapsskydd och bedöms därför som känsliga 
för större vindkraftsetableringar, ett exempel är sjön Ymsen. Sär-
skilt strandområdena närmast sjöarna är känsliga.

Miljöerna i dalgångar runt vattendrag har ofta en småskalig ka-
raktär och bedöms därför som känsliga för vindkraftetableringar.

Göta kanal
Genom området löper Göta kanal som är ett uppskattat turistmål. 
Kanalen kantas av varierande landskapstyper med inslag av hög-
klassiga natur- och kulturmiljöer vilka bidrar till en positiv upp-
levelse av kanalen. Kanalens läge i landskapet gör den på många 
avsnitt till ett tydligt landskapselement som ger en stark riktning i 
rummet. Ur ovanstående perspektiv har landskapet kring Göta kanal 
hög känslighet för ingrepp.

Landskapsanalysens slutsatser är att områden med karaktärerna 

mellanstor jordbruksmark och skogsmark är lämpligast för etable-

ring av vindkraft. Områden med storskalig jordbruksmark har en viss 

känslighet för större vindkraftsetableringar men utgör i många fall 

möjliga platser för ny vindkraft. 

Skärgårdsområdet är känsligt men viss utbyggnad på de stora öarna 

kan antagligen ske så länge hänsyn tas till helhetsintrycket i landskapet.

Småskalig jordbruksmark, mossmark, sjöar och/eller vattendrag är 

minst lämpliga för vindkraftetablering då även få verk bedöms göra 

stor påverkan på dessa landskapstyper.
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5 Mossmark
5a Hultamossen
5b Karsmossen
5c Kroksjömossen/Bråta mossar
5d Valmossen
5e Fredsbergs mosse
5f Myrhulta mosse
5g Jula mosse
5h Store mosse
5i Degermossen
5j Stormossen (söder om Viken)
5k Stormossen (norr om Gullspång)

6 Skärgårdar
6a Åråsviken

6c Kalvö skärgård
6d Skärgården utanför Brommö
6e Onsö- och Dillö-skärgården

1 Storskalig jordbruksmark
1a Åkerlandskapet nordväst om Hova
1b Åkerlandskapet kring Hasslerör
1c Åkerlandskapet nordväst om Lungås
1d Slätten kring Tidans nedre del
1e Åkerlandskapet kring Östen
1f Åkerlandskapet söder om Töreboda

2 Mellanstor jordbruksmark
2a Området kring Södra Råda
2b Området vid Amnehärad
2c Området kring Noret
2d Området Fågelö
2e Området vid Torsö
2f Området vid Enåsa
2g Området nordväst om Lyrestad
2h Området utmed Sågbäcken nordost om Lyrestad
2i Området vid Fagerlid
2j Området mellan Hova och Skagern
2k Hovaåns dalgång
2l Området utmed Göta Kanal söder om Lyrestad
2m Området vid Färed
2n Området vid Bäck
2o Området norr om Töreboda
2p Området mellan Ymsen och Mariestad
2q Området söder om Mariestad
2r Området norr om Brännebrona
2s Områden mellan Ymsen och Östen
2t Området vid Ryholm

3 Småskalig jordbruksmark
3a Väster om Mariestad
3b Lugnås/Kvarntorp
3c Området norr om Odensåker
3d Området utmed Tidan mellan Moholm och Lagerfors
3e Området kring Halna
3f Området kring Beateberg
3g Området kring Abberud

4 Skogsmark
4a Näset norr om Otterbäcken
4b Skogen norr om Gullspång
4c Skogen öster om Södra Råda
4d Skogarna runt Valmossen
4e Skogsplatån mellan Otterbäcken och Sjötorp/Lyrestad
4f Höjdryggen mellan Sågbäcken och Fagerlid
4g Höjdryggen mellan Fagerlid och Hovaån
4h Skogssluttningarna mot Skagern
4i Tiveden
4j Skogen mellan Enåsa och Sjötorp
4k Skogen öster om Östersundet
4l Torsös/Brommös skogar
4m Skogarna norr och söder om Årnäs
4n Skogarna runt Lugnås
4o Snapenskogen
4p Skogarna kring Ullervad
4q Höjdryggen mellan Ymsen och Lyrestad
4r Höjdryggen sydväst om Ymsen
4s Skogen öster om Ymsen
4t Skogarna öster om Töreboda med Haboskogen
4u Skogarna runt Lagerfors
4v Vikaskogen
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Riktningar
Riktningar i landskapet – som ges av till exempel höjdsträckningar, 
skogskanter, Vänerns strandlinjer eller vattendrag – har redovisats som 
”stråk i landskapet” på kartan här intill. Många riktningar i landskapet 
har uppkommit genom rörelser i berggrunden och vid bildandet av olika 
bergarter. Därför visas ett utsnitt ur SGU:s berggrundskarta nedan. Även 
större vägar, järnvägar, bebyggelse och kraftledningar som ger tydliga 
riktningar i landskapet har redovisats som ”Kommunikationsstråk”.

Ytterligare en mängd småskaliga och mer underordnade riktningar 
ges av till exempel slättens träd- och buskridåer, alléer, mindre vatten-
drag, etcetera men dessa redovisas inte här.

Även de rum som i landskapsanalysen har klassats som stora rum 
har tydliga riktningar då de ofta är långsträckta och tydligt omgärdas av 
skog. Ett exempel är landskapsrummet utmed väg 2931 mellan Ekby 
och Utby sydost om Mariestad där vägen, skogen och åkermarken till-
sammans ger riktningen. 

De mellanstora rummen har inte lika tydliga riktningar i sig själva 
men får stöd av bland annat bebyggelse och vägar som antingen följer 
rummets utsträckta form eller som korsar rummet och därmed påverkar 
upplevelsen av riktningen. I området vid Bredsäter och Björsäter är det 
skogsridån och den starka utblicken mot Vänern som ger huvudrikt-
ningen. Trots att vägarna korsar den riktningen så har de i det här fallet 
en underordnad betydelse.

I de små rummen skapas känslan för riktningen inte av rummet i sig 
utan där är det andra element som vägar, ridåer, å-rum, utblickar, land-
märken med mera som ger riktningen. Exempel på det är vägen mellan 
Hjälstad och Lagerfors. I Beateberg är det vägen, strandlinjen och höjd-
ryggen som tydligt ger den syd–nordliga riktningen i rummet.

Från Torsöbron följer riktningen gattet och där är det är strandlin-
jerna och landskapets dominans av skog som ger den starka riktningen. 
Bron och vägen har också sin riktning.

Betydelse för vindkraft
En analys av riktningarna i landskapet har stor betydelse för att för-

stå de stora dragen i landskapet. Då vindkraftparker är stora anlägg-
ningar bör deras placering samverka med dessa landskapsdrag.

Markerade landskapsformer som höjdpartier, kraftiga sluttningar 
med mera har skuggats på kartan. En tydlig inriktning i arbetet efter 
analys av möjliga områden har varit att försöka få föreslagna områden 
för vindkraft att harmoniera, förstärka och inordna sig i landskapsfor-
mernas struktur.

Det gäller också att beakta hur dessa stora anläggningar påverkar 
upplevelsen av andra landmärken som till exempel Torsöbron, expone-
rade kyrkor, bergssilhuetter med mera. På vidstående karta har också ett 
antal utblickspunkter markerats. Det är naturligtvis extra viktigt att be-
döma hur påverkan av stora vindkraftsanläggningar på landskapsbilden
blir i vyer från dessa punkter.

Utdrag ur SGU:s kartverk över Sveriges 
berggrund. Kartan understryker de riktningar 

söder om Vänern. Bland annat syns det lilla 
platåberget vid Lugnås väl.
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Visuell påverkan på landskapet
Visuella analysmetoder tar sin utgångspunkt i det som är visuellt obser-
verbart för att kartlägga kvaliteter i omgivningen. På föregående sidor 
har visats hur landskapskaraktärer, till exempel från en given punkt i en 
bild, kan beskrivas med begrepp som komplexitet, skala, struktur, rums-
lighet, rumsavgränsningar, riktlinjer med mera. En sådan bild beskriver 
ett landskap från en punkt åt gången, ett ”fruset” ögonblick. Detta kan 
jämföras med ett fotomontage utfört i en vy från en viss punkt i landska-
pet. Upplevelsen av en grupp vindkraftverk kan därför variera från punkt 
till punkt i landskapet beroende på varifrån betraktaren ser anläggningen.

En viktig faktor för graden av visuell påverkan på landskapsbilden är 

landskap och ju högre vindkraftverk desto mer framträdande blir de och 
påverkar därmed större områden. Tabellen nedan ger en indikation om 
vindkraftsanläggningars områdespåverkan. Denna är sammanställd med 
material ur Planering och prövning av vindkraftsanläggningar, från Bo-
verket, 2003, och avser vindkraftverk på land med en tornhöjd på 60 m. 
Dagens större vindkraftverk har en tornhöjd runt 100 meter och expone-
ras jämförelsevis ännu mer i landskapet. Därför ska radien på zonerna 
runt verken ökas med cirka 40 procent. 

Tornhöjd närzon mellanzon fjärrzon yttre zon
60 m 2-3 km radie 3-7 km radie 7-12 km radie >10-12 km radie
100 m 3-4 km radie 5-10 km radie 10-16 km radie >14-16 km radie

dominerande synlighet varie-
rar beroende 
på landskapets 
karaktär

syns tydligt, 
dominerar ej

små företeelser vid 
horisonten, i vissa 
väderleksförhållanden 
svåra att urskilja

Tabell utvisande bedömningar av visuell påverkan (Sammanställd med material ur Pla-
nering och prövning av vindkraftsanläggningar, från Boverket, 2003).

Verkets synlighet varierar enligt ovan beroende på varifrån man betrak-
tar dem. På långt avstånd, cirka 10 km eller längre, ”smälter” verk med 
en tornhöjd på 100 m samman med horisonten och blir tydliga endast 
i mycket klart väder. På avstånd mellan 2–10 km blir verken mycket 

nära håll blir endast basen av kraftverken synliga och betraktaren måste 
vända blicken uppåt för att se hela verket. Från alla avstånd kommer 
vindkraftverken att döljas om betraktaren står bakom en skogsdunge, 

Ögonhöjd, 1,60 meter, och siktvinkel 72º 
gentemot markplanet.
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På långt avstånd, 10 kilometer eller längre, 
blir ett vindkraftverk med en tornhöjd på 100 

smälter samman med horisonten. 

På mellanavstånd, 2 kilometer, blir ett verk 
med en tornhöjd på 100 m väl synligt. 

På nära håll, 500 meter, blir ett verk med en 
tornhöjd på 100 m mycket väl synligt och 
påtagligt.

en hög häck, en hög byggnad eller en större höjd. Väderleken och årsti-
den har också en avgörande betydelse. Vid mulet, dimmigt och grått vä-
der är sikten dålig och det blir svårare att urskilja de ”smala” vindkraft-
verken. Under vinterhalvåret syns verken genom trädkronorna, men när 
träden grönskar döljs de effektivt. 

konsekvenser för landskapsbild som förs i konsekvensbeskrivningen 
för de föreslagna områdena för vindkraft. Framtagna fotomontage med 

för resonemangen.
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som påverkar upplevelsen av verken i landskapet. Placeringen i förhål-
lande till andra verk har ofta stor betydelse. Normalt sett är en samlad, 
enhetlig grupp att föredra före enstaka verk i samma vy som kan ge ett 
splittrat och oorganiserat intryck. 

Storleken på en grupp har också en avgörande betydelse för hur in-
trycket blir. En stor, utsträckt grupp längs en höjdrygg kan ge ett natur-
ligt och självklart utseende sett från sidan, men kan på håll få en tendens 
att täcka horisonten. Vidstående exempel, som är fotomontage i en vy 

mindre grupper jämfört med om man ställer verken i två långa rader. Se 
även placeringskartor nedan. Montage och kartor är avsedda att ge en 
bild av principiella skillnader i utbyggnad. Kartorna överensstämmer 
inte med det föreslagna området B.

Typen av vindkraftverk har också stor betydelse för slutresultatet. 

verk med tornhöjder på 100 meter eller mer uppstår ogynnsamma skal-
förhållanden och intrycket i landskapet kan upplevas rörigt. Det tredje 
fotomontaget på vidstående sida är framtaget för att illustrera denna 
effekt.

Större smal grupp Uppdelning två grupper

Spridd placering 
med varierande 
verkstorlekar.

60 m

100 m

120 m
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Fotomontage i vy söderut över det storskaliga jordbrukslandskapet utmed Tidans dalgång från vägkorsningen öster om Ullervad på väg 201. 
Fotomontaget har gjorts för att bedöma tåligheten för en större grupp av vindkraftverk i det storskaliga jordbrukslandskapet. Montaget 
kan jämföras med det för en mindre grupp verk på motstående sida. I montaget kan konstateras att en stor grupp som denna med cirka 
35 verk väsentligt påverkar upplevelsen av landskapet. Intrycket av gruppen blir dominerande och gruppen motverkar upplevelsen av 
de stora landskapsformerna det vill säga den svagt skålade dalgången utmed Tidan.

-
tydelse för landskapsupplevelsen. Placeringar på höjdpartier kan bidra 
till att förstärka landskapets särdrag och därmed ge ett harmoniskt in-
tryck. Samtidigt blir verken mer synliga och kan av vissa upplevas som 
dominerande i landskapet. Enligt resonemanget på föregående uppslag 
spelar avståndet stor roll i detta sammanhang. 

Placeringar i lägre områden kan å andra sidan upplevas som onaturliga 
om syftet är att ”fånga vind” samtidigt som bara delar av verken syns vil-
ket i sig ger ett oharmoniskt intryck om bladen roterar ner i skogen. Öppna 
landskap som storskaliga jordbrukslandskap är normalt sett relativt tåliga 

Exempel på olyckliga skalförhållanden som uppstår när vindkraftverk av olika typ och storlek samlokaliseras.
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Jämförande fotomontage med verk placerade i öppen jordbruksmark. Vindkraftverken ses här på ett avstånd av 1,5–2 km. Genom det 
relativt korta betraktningsavståndet blir påverkan påtaglig av det enskilda verket. Då gruppen är väl samlad blir ändå påverkan måttlig då 
endast en mindre del av den totala vyn i det öppna landskapet påverkas.

Sammanfattningsvis kan konstateras att lokalisering i stora samlade 

grupper generellt sett är att föredra. För att undvika en alltför massiv 

exponering i landskapet vid riktigt stora områden kan dessa behöva 

delas upp i flera delgrupper.

Blandning av olika verkstorlekar och typer bör på alla sett undvikas för 

att inte få en negativ exponering av vindkraften.

Strävan är att lokalisera vindkraftverk i harmoni med landskapets topo-

grafi. Vindkraften i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 

bör placeras så att de förstärker kommunernas övergripande landfor-

mer, huvudsakligen större höjdområden.

för etablering av vindkraft. I svackor och dalgångar kan dock en alltför 
omfattande exploatering göra att vindkraftverken upplevs som väldigt do-
minerande. Av denna anledning har ett fotomontage tagits fram i en vy 
från Ullervad söder ut mot Tidavad. Se fotomontaget nedan till vänster.

Av samma anledning har ett fotomontage utförts i en vy från Björ-
säter mot väster och det föreslagna området M. Se nedan. I denna vy har 
endast ett mindre antal visats vilket ger en mer begränsad påverkan på 
landskapsbilden. Anledningen till att lokalisering ändå föreslås i sko-

-
verk ryms i detta med hänsyn till bebyggelse.
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3. Analys

Principer för vindkraftsetablering
Kommunen prövar genom sin planering, bygglovsgivning och annan 
tillståndsprövning om ett område är lämpligt för en viss markanvänd-
ning. Varje prövning ska göras individuellt men för att förenkla och för-
tydliga har förutsättningarna för vindkraft inom Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner analyserats utefter nedanstående principer.

Analys steg 1
I steg ett sammanställs förutsättningar för vindkraft i Mariestads, 
Töreboda och Gullspångs kommuner.

Vindkraft prioriteras endast i områden med goda vindförhållanden 

och på åsar och höjdryggar. I östra delarna av Gullspång och Töreboda 

och Viken.

en energiproduktion som motiverar vindkraftverkens omgivningspåver-
kan. Kommunerna anser att det är önskvärt att antalet verk i landskapet 
begränsas och att de områden som har bäst förutsättningar ur energisyn-
punkt ska exploateras först. Karta Analys steg 1 visar i grunden områden 
med sådana vindförhållanden att de motiverar vindkraftsetablering.

Vindkraft placeras i områden där landskapet är som minst känsligt
Vindkraftverk utgör stora och höga anläggningar som syns på långt 
håll och som kan dominera omgivningen. Placerade i parker utgör de 
storskaliga anläggningar med mycket liten variation i utformning och 

-
gelse. Landskapsanalysen visar att de landskapstyper som är mest läm-
pade för etablering av vindkraftparker är mellanstor jordbruksmark och 

att etablera vindkraftparker i, varför denna landskapstyp ej undantagits 
i analyssteg 1.

På karta Analys steg 1 har landskapstyper som bedömts som käns-

bedöms som känsliga för vindkraft, inte markeras på kartan

Vindkraft är olämpligt i närheten av bostadsbebyggelse
Vindkraftverk tar relativt lite mark i anspråk för etablering och det 

-
dra verksamheter. Vindkraftverken genererar dock störningar i form av 
buller och skuggor vilket gör att det är olämpligt att lokalisera bostäder 
och vindkraftverk intill varandra. 

-
kraftverk men det är normalt inte lämpligt att placera vindkraftverk och 
bostäder närmare varandra än 500 meter. Särskild prövning ska dock 
ske vid varje etablering av vindkraftverk vilket medför att både längre 
och kortare avstånd kan komma att accepteras i det enskilda fallet.
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För att ge en bild av var vindkraftverk kan etableras i så liten kon-

Analys steg 1 inom vilka verk kan placeras så att de huvudsakligen är 
mer än 500 meter till närmaste bostad.

Analys steg 2
I steg två vägs intressanta vindkraftsområden mot andra sedan tidigare  
utpekade intressen.

Utbyggnad ska ske med hänsyn till andra intressen
-

exempel handla om kulturmiljöer, friluftsintressen, bebyggelseintres-
sen eller naturvärden. Utbyggnad måste ske med stor hänsyn till andra 
intressen så att eventuell skada minimeras.

Inom områden som prioriteras för vindkraft måste andra intressen 
stå tillbaka. Det är till exempel inte lämpligt att bevilja bygglov för bo-
städer eller fritidsboende inom ett utpekat vindkraftområde eller inom 
ett avstånd från ett område där bullerstörning kan förväntas uppkomma.

På karta Analys steg 2 har områden i vilka en vindkraftetablering skul-
le medföra negativ påverkan på utpekade bevarandeintressen markerats 
i rött över de områden som redovisas i karta Analys steg 1

1. Etablering av vindkraft riskerar att utgöra påtaglig skada på 
fågellivet i området kring Åråviken-Kilsviken. Även om sanno-
likheten för kollision med verken är liten utgör det stora antalet 
skyddsvärda fåglar en stor risk. Påverkan kan även ske genom 
att verken upplevs som dominerande i skyddade naturområden.

-
liggande typiska kulturmiljön i Södra Råda. Risken för skada 
på riksintresset för kulturmiljövård bedöms som stor. Vind-
kraftverk är inte heller förenligt med de områdesbestämmelser 

störas av en vindkraftutbyggnad. I större delen av området på-
går upprättande av naturreservat och i den sydvästra delen av 
biotopskydd. Inget av dessa skydd är förenligt med vindkrafts-
utbyggnad.

för friluftsliv. Vindkraft bedöms kraftigt minska värdet av om-

ett Natura 2000-område vilket riskerar att skadas påtagligt.
5. Etablering av vindkraft i området riskerar att utgöra påtaglig 

skada på fågellivet i Natura 2000-området Fredsbergs mosse.
6-7. Etablering av vindkraft i området riskerar att utgöra påtaglig 

skada på fågellivet i Natura 2000-området Myrhulta mosse. 
-

lan Viken, Velen och Unden är kraftigt kuperade och har stora 
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inslag av bäckar och våtmarker. Trots den svåra terrängen är om-
rådet relativt lättillgängligt. Det speciella och sjörika landskapet i 
kombination med god tillgänglighet gör att markerna har ett stort 
rekreationsvärde. Etablering av vindkraft i området innebär en 
mycket stor insats och stor risk för skada på natur- och frilufts-

med skyddade fågelarter.
10. Etablering av vindkraft i området riskerar att utgöra påtaglig 

skada på fågellivet i Natura 2000-området Fredsbergs mosse. 
11-13. Etablering av vindkraft i området riskerar att utgöra påtaglig 

skada på fågellivet i Natura 2000-området Myrhulta mosse. 

för friluftsliv kring Viken, områden utpekade i kommunens kul-
turmiljöprogram och på Natura-2000 området Myrhulta mosse.

-
verkan på såväl kommunala intressen som riksintressen för 
kulturmiljövård och friluftsliv kring Göta kanal och Viken.

17. Inom området pågår etablering av naturreservat vilket inte är 
förenligt med vindkraftsutbyggnad.

Analys steg 3
Analysen ovan är en metodik som bygger på att kunskap om lokala för-
hållanden inom ett antal för vindkraftetablering avgörande områden tas 
fram och sammanställs på ett strukturerat sätt. Den lokala förankringen 
i exempelvis bebyggelsens utbredning eller landskapets karaktär ger ett 
resultat som i stor utsträckning får en lokal prägel. Analysmetoden tar 
dock endast hänsyn till vissa faktorer. 

På karta Analys steg 3 visas områden inom vilka årsmedelvinden 
uppgår till minst 6,25 m/s, landskapet har en sådan karaktär att den läm-

och andra utpekade intressen inte skadas av vindkraftetablering. Dessa 
områden kan tekniskt sett anses lämpliga för vindkraft mot bakgrund av 

och Gullspångs kommuner.
För att kunna peka ut de områden som kommunerna anser vara lämp-

liga för en vindkraftsutbyggnad görs i Analys steg 3 avvägningar dels 
mellan framtagna vindkraftområden dels gentemot ytterligare faktorer. 
På kartan är de områden markerade i rött som i tidigare analyssteg fram-
kommit som lämpliga för vindkraftutbyggnad men som av olika anled-

varför vissa områden markerats som lämpliga och andra inte.

Beskrivning av områden som valts bort från lämpliga områden

ligger centralt i kommunen, är relativt lättillgängligt och är 
vattennära. Dessa faktorer gör området särskilt viktigt som 
resurs för besöksnäring, rekreation och friluftsliv. Storskalig 
etablering av vindkraft bedöms inte vara förenligt med en ut-
veckling av besöksnäring, rekreation och friluftsliv i samma 
område.
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I samband med exploatörers intresse för vindkraftetablering 
har särskilda utredningar om förekomst av örn och sträck-
ande fågel genomförts. Kommunens bedömning är att området 
kring Skagern och närliggande delar av Vänern är mycket vik-
tiga som vintervistelse för örn. Exploateringsföretag i området 
bör därför ske med stor hänsyn tagen till risken att störa fågel-
livet.
Vid en avvägning av användningen av mark och vatten i kom-
munen görs bedömningen att området är särskilt lämpat för ut-
veckling av rekreation, friluftsliv och besöksnäring medan det 

därför ut som ett tyst och oexploaterat område i den kommun-
omfattande översiktsplanen och väljs inte ut som lämpligt för 
vindkraft i denna plan.

-
kraftverk skulle ligga mitt i blickfånget från stora delar av 
Hovaslätten. Trots relativt stora avstånd skulle en stor del av 
landskapet påverkas negativt, vilket inte bedöms stå i relation 
till den lilla mängd elkraft som skulle utvinnas.

3-6. I omgivningarna norr om Hova och väster om Gårdsjö har 
ett antal små områden framkommit som lämpliga i den över-
gripande analysen. Dessa har valts bort då exploatering här 
sammantaget bedöms ha en omotiverat stor påverkan på land-
skapet och kringliggande bebyggelse i relation till hur mycket 
vindkraft som kan utvinnas.

-
skap och sin relativt ostörda miljö bedöms som olämpligt för 
vindkraft. Tivedens kuperade och vattenrika terräng bedöms 
som extra känslig för vindkraftetablering med behov av vägar, 
uppställningsplatser och kabeldragning. 

9-11. Vindkraftsetablering på Torsö har bedömts ge en alltför stor 
påverkan på skärgårdsområdet som helhet. Utbyggnad riske-
rar att påverka skyddsvärd natur och möjligheten att utveckla 
besöksnäring i Torsö/Brommö området. De norra delarna av 
dessa områden ligger inom det i ÖP utpekade tysta området i 
Vänern.

-
den eftersom det ligger inom själva strandzonen och därför 
skulle få en särskilt stor påverkan på strand- och skärgårdsom-

-
råde tillsammans med övriga föreslagna områden exploateras 
skulle orten bli helt inringad av vindkraftverk vilket bedöms 

klass 1 (Surö bokskog).
13. Kring gränsen mellan Mariestads och Gullspångs kommuner 

har ett antal områden framkommit som lämpliga. En utbygg-
nad av samtliga dessa områden skulle ge mycket stor påverkan 
på landskapet. Därför har detta område valts bort till förmån 
för områden med bättre förhållanden öster och väster därom.
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14. Del av ett större område norr om Slätte. Denna del har valts 
bort delvis för att minska den totala påverkan i gränslandet 
mellan kommunerna (se även punkt 13) och delvis på grund av 
risken för påverkan på kulturmiljön kring Göta kanal.
I en framtid kan dock den del av området som ligger i Töre-
boda kommun bli ett område lämpligt för vindkraftsetablering. 
Dock kan hänsyn till bebyggelsen öster om området, mot om-
råde H, kräva justering av områdets storlek.

15. Del av ett större område norr om Slätte. Denna del har valts 
bort för att minska helhetspåverkan i landskapet. Det är svårt 
att placera verk i området eftersom det delas av kraftledningar, 
har insprängd bebyggelse och påverkas av ett vägreservat för 
ny dragning av väg 200.

Vindkraftexploatering bedöms riskera att dominera dalgången. 

-
etablering längs dessa stränder bedöms påverka landskapsupplevelsen negativt.
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-
se. Skulle området byggas ut blir bebyggelsen helt omringad 
av vindkraftverk, den skulle då sammantaget utsättas för en 
orimligt stor störning.

-
marker. Ur landskapsbildsynvinkel upplevs området som skog, 
men det stora inslaget av våtmarker gör det olämpligt för vind-
bruk ur naturmiljöhänseende.

rekreationsområden i anslutning till tätorten. Skulle områdena 
exploateras förlorar Mariestad de tätortsnära skogarna.

-
beklädda höjder. Landskapskaraktären skulle försvagas av 
höga vindkraftverk. Öster om området ligger riksintresset 
Björsäters radby. Vindkraftetablering på slättlanden vid byn 
riskerar förskjuta skalan i landskapet och därmed ge betydande 

område med bättre förutsättningar. Exploateras båda områdena 
skulle påverkan på landskap och mellanliggande bebyggelse 
bli alltför stor. Se jämförande fotomontage i bilaga.

I kombination med lämpligare områden väster om sjön skulle 
miljön kring sjön domineras av vindkraftverk vilket strider 
mot landskapsbildsskyddet. 

helt försvinna om vindkraft etableras i området.
27. Inom området har kommunen i ett planprogram 2006 markerat 

en avsikt att pröva vindkraftsutbyggnad i detaljplan. Som ett 
resultat av förändrad lagstiftning har möjligheten att planlägga 
för vindkraft minskat kraftigt. Istället för att driva planpröv-
ningen vidare har kommunen därför valt att peka ut området 
som lämpligt i denna plan. Prövning kommer därmed att ske 
enligt den nya lagstiftningen.

mindre lämpligt för vindkraft. Inom och i anslutning till områ-
det har försvarsmakten intressen som kan skadas av vindkraft-
utbyggnad. Etablering har dock bedömts som lämplig längre 
söder- och österut.

-

-
lebanan, skyddsavstånd till järnvägarna gör det svårt att  pla-
cera verk inom området.  Endast enstaka eller glest placerade 
verk kan uppföras vilket bedöms ha en omotiverat stor påver-
kan på landskapet och kringliggande bebyggelse i relation till 
hur mycket vindkraft som kan utvinnas.




