ha
nd

lin
g

Miljökonsekvensbeskrivning
Reviderad Vindbruksplan 2014
Granskningshandling

Ut

st

äl
ln
in
gs

MKB
I

Miljökonsekvensbeskrivning
Reviderad Vindbruksplan 2014
Granskningshandling

Reviderad Vindbruksplan 2014
Beställare:

Mottagare:

Politisk styrgrupp:

Arbetsstyrgruppen:
Resursägare:
Projektledare:
Grafik:

Kommunstyrelsen Mariestads kommun
Kommunstyrelsen Töreboda kommun
Kommunstyrelsen Gullspångs kommun
Kristofer Svensson (Mariestads kommun)
Dan Harryzon (Töreboda kommun)
Anna Bjerndell (Gullspångs kommun)
Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestads kommun
Utvecklingsutskottet Töreboda kommun
Allmänna utskottet Gullspångs kommun
Kristofer Svensson, Dan Harryzon, Anna Bjerndell, Lars Sylvén.
Miljö- och byggnadsförvaltningen MTG
Anders Hultén-Olofsson
Anders Hultén-Olofsson

Uppdaterad Mariestad 2014-09-03

II

Miljökonsekvensbeskrivning
Reviderad Vindbruksplan 2014
Granskningshandling

Icke-teknisk sammanfattning
Vindbruksplanen är ett samarbete mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner för
fortsatt utveckling av vindkraft inom kommunerna. Dokumentet är ett tematiskt tillägg till
kommunernas översiktsplaner. Syftet är att samordna förutsättningarna för vindkraft och
framhålla lämpliga områden för etablering.
Sedan Vindbruksplanen antogs i kommunerna (2010-2011) har det skett en kraftig ökning i
vindkraftsutbyggnaden. Ny kunskap om områdens lämplighet har sedan dess framkommit som
ibland talar mot de tidigare utpekade vindkraftsområdena. Kommunerna avser därför att revidera
Vindbruksplanen av följande anledningar:








LIS- områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) har tillkommit efter
Vindbruksplanen och prioriteras över vindkraftsetablering.
Högre verk blir allt vanligare och därmed ändras vindförutsättningarna
Riksintresse för vindbruk revideras av Energimyndigheten
Kunskapsläget om fåglar har förbättrats. Vindbruksplanen behandlade inte lika ingående
miljökonsekvenserna för fågellivet i analysen som då gjordes.
Framarbetandet av en ny analysmetod som förenklar arbetsinsatsen för framtida
revideringar av Vindbruksplanen om behovet skulle uppstå.
Nya politiska beslut har tillkommit om markanvändning och skyddsavstånd till bostäder
som har bäring på Vindbruksplanens utformning.
En mer översiktlig produkt eftersträvas.

Den här miljökonsekvensbeskrivningen ämnar berätta hur den reviderade Vindbruksplanen
hanterar potentiella miljökonsekvenser som förknippas med vindkraftetablering.
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1 Förutsättningar
1.1 Bakgrund
Vindbruksplanen, ett tematiskt tillägg till översiktsplanen togs fram gemensamt av kommunerna
under 2009. Planen antogs 2010-06-10 i Mariestads kommun, 2010-09-27 i Töreboda kommun
och 2011-04-18 i Gullspångs kommun. Samarbetet mellan kommunerna har medfört att
sammanhållna områden kunnat bildas i kommungränser. Kommunerna upplever att
exploatörerna söker sig till de utpekade områdena till förmån för andra områden.
Vindbruksplanen har önskad effekt i dessa avseenden. Planeringsarbetet har skapat mycket bra
förutsättningar för fortsatt handläggning för entreprenörer, markägare och myndigheter. Lika
viktigt är att Vindbruksplanen kommunicerar kommunens vilja om vindkraftsetableringar över
tid till allmänheten.
I den ursprungliga Vindbruksplanen framställs en mängd bakgrundsinformation som ligger till
grund för utpekandet av en rad lämpliga vindbruksområden. Sedan framtagandet av den
ursprungliga Vindbruksplanen har ny information framkommit som förändrat synen på vad
kommunerna bedömt vara lämpliga vindbruksområden. Ett behov uppstod för att sammanställa
informationen på överskådligt vis och uppdatera Vindbruksplanen. Förhoppningen är att en
utvidgad analys av möjligheterna av vindkraftsetablering leder till att prövningsprocessen
förenklas i frågan om tid och resurser som behöver läggas ned på de enskilda ärendenas
prövning.
Intresset för vindkraftsetablering inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har
kraftigt tilltagit de senaste åren. För närvarande finns eller planeras sammanlagt mer än 100
vinkraftverk inom kommunernas område. En övervägande mängd är ännu inte är uppförda
(Tabell 1). Vindkraftplaceringar kan ses på Länsstyrelsernas interaktiva webplats
https://www.vindlov.se/
Tabell 1: Statistik från den gemensamma Miljö- och byggnadsförvaltningen för kommunerna från halvårsskiftet 2013.
Statistiken inkluderar B- och C-pliktiga vindkraftverk samt endast bygglovspliktiga (U-verksamheter). Statistiken
inkluderar inte vindkraftverk som avslagits.

Vindkraftverk år 2013
Handläggs/behandlas
Tillstyrkta (ej uppförda)
Uppförda
Totalt

Mariestad
29-36
11
11
51-58

Töreboda
8
40
7
55

Gullspång
5
3
4
12

Vindkraftexploateringen i Sverige är under en intensiv expansionsfas. Inom kommunernas
område har man upplevt en kraftigare exploatering av de i Vindbruksplanen utpekade områdena
än man förväntat sig. Till detta kommer att flera förfrågningar om etablering inkommit även
utanför de tilltänkta områdena.
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1.2 Kommunernas planering
Kommunen har ett s.k. planmonopol som regleras av Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), som
ofta förkortas PBL. Enligt PBL ska kommunerna därmed upprätta en så kallad översiktsplan där
allmänna intressen sammanställs och kommunens avsikter med markanvändning framställs.
Vindbruksplanen är ett tillägg till översiktsplanen.
I miljöbalkens kapitel 16 § 4 framgår att kommunen en s.k. vetorätt beträffande tillståndspliktiga
vindkraftsanläggningar. Det innebär att kommunfullmäktige har rätten att avstyrka en Btillståndspliktig (se Tabell 2) vindkraftspark i ett beslut som inte kan överklagas. Exploatörer,
tjänstemän och beslutsfattare ska kunna se till Vindbruksplanen för att vägledning i t.ex. vetoprövningsfrågan.
Utöver Vindbruksplanen krävs för varje enskild vindkraftetablering en prövning enligt
miljöbalken.

1.3 Krav på vindkraft enligt miljöbalken
Vindkraftverk är i miljöbalken definierat som miljöfarlig verksamhet och kräver därmed att den
ansvariga myndigheten informeras och fattar beslut om verksamhetens art. Sedan år 2013 ställs
krav på verksamhetsamhetens omfattning genom Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251)
och framgår 21 kapitel 10-12§§ (se Tabell 2). Den nya miljöprövningsförordningen liknar
lagkraven som tidigare funnits i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (SFS 1998:899).
Tabell 2: Krav som ställs i miljöbalken på vindkraftsetablering. Observera att totalhöjden avser tornhöjd samt
rotorblads maximala vertikala höjd. Kommunens vetoprövning sker enbart vid B-tillståndspliktiga parker.

Antal
Totalhöjd Prövningsnivå Handläggande
vindkraftverk (meter)
myndighet
Max 1
Över 150 C-verksamhet
Miljö- och
byggnadsnämnden
Max 6

50-150

C-verksamhet

2 eller fler

Över 150

B-verksamhet

Max 1

Max 50

U-verksamhet

Erforderligt krav
på sökande
Anmälan enl.
miljöbalken
Bygglov
Miljö- och
Anmälan enl.
byggnadsnämnden
miljöbalken
Bygglov
Miljöprövningsdelegationen Tillstånd
(länsstyrelsen)
Miljö- och
Bygglov
byggnadsnämnden

Planen innebär inte att någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalkens femte kapitel överskrids.

1.4 Politiska mål
Riksdagen har satt upp en planeringsram om att Sveriges år 2020 har en elproduktion från
vindkraft som uppgår till 30 terawattimmar (varav 10 TWh till havs) som en del i omställningen
till förnybara energikällor. I Sverige producerades 7 TWh under år 2012 med hjälp av vindkraft
2
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vilket motsvarar all energikonsumtion för hushåll i Stockholms läns över en årsperiod
(Energimyndigheten, 2012a).
Ett återkommande tema i kommunernas politiska målsättning är att arbeta för en hållbar
utveckling. Det återspeglas i dokument som Gullspång kommuns översiktsplan Vision 2020,
Töreboda kommuns Målpaket 2013 och Maristads Vision 2030. I energifrågor bör därför
kommunerna ta sitt ansvar i fråga om exploateringsmöjligheter av förnybara energikällor och
hushållning av naturresurser. För att minska användandet av fossila bränslen är det nödvändigt
att kommunerna skapar förutsättningar för nya förnyelsebara energikällor. Vindkraft pekas i
energiutredningen ”Energistrategier för fossiloberoende kommuner: Nulägesbeskrivning MTG
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner” (MTG - Rapport 2011-02- 18) ut som den
mest potentiella förnybara energikällan. Mariestads kommuns Energiplan (2008) ställer målet
”Lokalt producerad förnybar el ska motsvara minst 35% av den lokala elförbrukningen senast år
2020”. Idag når Mariestads kommun upp till ca 15%. Vindkraft är den mest potentiella
förnyelsebara energikällan i kommunerna och utbredningen är viktig för att nå kommunernas
uppsatta mål.

1.5 Det svenska miljömålssystemet
Sverige har ett generationsmål för miljö, 16 miljömål. Även 24 etappmål tillkommer därtill för att
precisera några av miljömålen. Generationsmålet syftar till att lämna över ett samhälle till nästa
generation där de flesta miljöproblem är lösta men det får inte ske genom att miljöproblem skjuts
upp eller exporteras till andra länder. Vindbruksplanen anknyter till möjligheten att producera
förnybar elektricitet. Vindbruksplanen anknyter också till miljömålen ”Begränsad
klimatpåverkan”, ”Frisk luft” och ”God bebyggd miljö”.

1.6 Landskapskonventionen
Den Europeiska Landskapskonventionen, ibland förkortad ELC, syftar till att människor ska
kunna vara med och påverka hur miljön i deras omgivning formas. Vid vindkraftetableringar i
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner hör boende ofta av sig och oroar sig över hur
deras livskvalité kan komma att ändras när höga vindkraftverk syns i landskapet.
Vindbruksplanen beaktar landskapskonventionen genom att begränsa de områden som är möjlig
för vindkraftexploatering och på så vis minimera risken att människor känner sig störda av
vindkraft. Samlokaliseringar av flera vindkraftverk ska prioriteras över utspridd lokalisering. Den
reviderade Vindbruksplanen fångar upp allmänhetens synpunkter under planprocessens samrådsoch granskningsfas.

1.7 Samlokalisering av vindkraftverk
Kommunen anser att vindkraften måste få synas i landskapet. Genom att placera flera
vindkraftverk på samma plats kan den samlade påverkan på landskapsbilden som verken
oundvikligen medför begränsas. Samlokalisering innebär också fördelar när det gäller
investeringskostnader och produktion, eftersom placering i grupp innebär ett mer effektivt
nyttjande av vinden som naturresurs och av mark och vatten.
3
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Kommunerna anser att vindkraftverk i en och samma grupp ska placeras väl sammanhållna, på
led, i en båge, på en viss höjd eller på annat ordnat sätt. Därigenom blir det lättare för en
betraktare att uppfatta anläggningen som en ordnad enhet, ”vindkraftparken”, snarare än flera
individuella objekt, ”vindkraftverken”. Avvägningar måste även göras mellan olika grupper av
verk och deras inbördes förhållande till varandra.

2 Syfte
Målet är att revidera Vindbruksplanen och peka ut lämpliga områden för vindkraftetablering.
Följande delmål ska dessutom beaktas:





Implementera nya beslut och kunskap som förvärvats sedan framtagandet av den
nuvarande Vindbruksplanen.
Ta fram ett verktyg/modell som möjliggör revidering av planen vid behov och som är
oberoende av extern konsultkunskap. Till följd av vindkraftsbranschens snabba framsteg
är det möjligt att Vindbruksplanen åter behöver revideras inom några år. I det
sammanhanget ska då ett i stort sett brukbart underlag finnas som kan uppdateras.
Utredningen ska mynna i ett arbetsmaterial som fortsättningsvis kan bistå kommunernas
handläggare vid prövning av vindkraftslokaliseringar.

Vindbruksplanen ska tydliggöra hur kommunerna harmoniserar vindkraftsexploatering med
andra intressen. Vindbruksplanen ska också ligga till grunden för kommunens prövningar av
vetorätten (16 kapitlet 4§ miljöbalken). Planen blir ett viktigt dokument för exploatörer,
beslutsfattare, handläggare och allmänheten.
Revideringen av Vindbruksplanen utgår ifrån att beskriva risk för miljökonsekvenser som
inverkar på andra motstående intressen. Redovisning av underlag och bedömningar som gjorts
ska enligt miljöbalken framgå i form av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Vindbruksplanens utredningsunderlag ska vara gemensamt för kommunerna för att innefatta
mellankommunala områdesfrågor. Samtidigt ska varje kommun upprätta ett eget dokument som
beskriver dess område och därmed kan planen antas av kommunfullmäktige oberoende av
förehavanden i de andra kommunerna. Tiden för antagandet av de reviderade förhållandena tros
på så vis bli kortare.

2.1 Omfattning
Kommunens förmåga att styra vindkraftsetableringar utgår från vetorätten (16 kapitlet 4§
miljöbalken) som tidigare nämnts. Kommunen måste förhållas sig till vetorätten i den reviderade
vindbruksplanen. Kommunen ska i planen tydliggöra sina avsikter utifrån vetoprövningsaspekten,
varför Mariestad och Gullspångs kommun valt att redovisa detta i form av ”utökade
skyddsavstånd” (läs mer i kapitel 6,8 och 9) i den reviderade vindbruksplanen.
Läsaren uppmanas att vara uppmärksam på lagkraven och att skyddsavståndet inte alltid kan
hävdas med stöd av vetorätten. Vetorätten kan endast användas vid B-tillståndsprövningar (se
4
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tabell 2). Mindre parker, C-anmälningspliktiga och U-bygglovspliktiga genomgår inte en
vetoprövning av kommunen. Däremot hanteras ärendet av den för kommunerna gemensamma
Miljö- och byggnadsnämnden som har att den reviderade vindbruksplanen att förhålla sig till vid
varje enskild prövning av C- anmälan och bygglov. I sammanhanget påpekas att kravet på
vindkraften genom rättspraxis är att bullernivåer vid bostäder inte får överskrida 40 dB(A) samt
att antalet skuggtimmar inte ska överstiga 30 minuter om dagen eller 8 timmar om året.

3 Metod
Utgångspunkten var att en viktning av intressen som strider/harmonierar med
vindkraftsetablering genomförts och en modifierad MAUT- metod (multi attribute utility theory)
användes. Intressena jämförs i metoden mot plats, varandra och vindkrafsetablering. Analysen
skedde i GIS- miljö (grafiskt informationssystem) vilket resulterade i en karta som gradvis återger
hur väl lämpat kommunens mark är för vindkraftetablering. Principen i utredningen utgår från att
minimera risken att människor störs och att mark som ianspråktas inte ska vara särskilt
skyddsvärd eller på annat vis bevaras mot ingrepp i miljön. Till detta hör en avvägning mot
fördelarna som vissa områden ger. Exempelvis är det grundläggande att vindförhållandena är bra.
Initialt identifierades allmänna intressen som påverkas av vindkraftsetablering i kommunerna. I
bilaga 2 framgår vilka intressen som framhållits i GIS-analysen.
Företaget Thomas Landgren miljöanalys anlitades för att översiktligt sammanfatta kunskapsläget
om fågellivet i kommunerna. Områdesinformation som sedan använts i analysen utgick från
länsstyrelsens dokument ”Fåglar i Vänerområdet ur ett vindkraftsperspektiv” (Länsstyrelserna,
2011). Rapporten kom således ut efter Vindbruksplanen. Vid revideringen av Vindbruksplanen
blev det nödvändigt att innefatta fågellivet i analysen, vilket utelämnats i den ursprungliga
Vindbruksplanen. Vad beträffar häckningsplats för rovfåglar så är den informationen skyddad
från allmänheten. I analysen som genomförts har istället områden där häckningsplats och
gynnsam levnadsmiljö för fåglarna använts. Konsekvensen är således att viktningen av
fågelområden förlorar sin relevans aningen i analysresultatet men fortfarande ger en indikation på
fågel/vindkraftförhållanden.
Inför revideringen av Vindbruksplanen var avsikten att även inkludera information om
fladdermöss men avgränsningar blev nödvändiga. Inga uppgifter om fladdermöss ligger därför till
grunden i analysen. Däremot är projektörer vid varje vindkraftetablering tvungna att redovisa
kunskapsläget om fladdermöss.
Utöver intressen där en absolut områdesgräns fanns så gjordes buffertzoner kring objekt.
Buffertzon drogs kring LIS-områdena för att ljudnivån från ev. vindkraftverk inte ska överstiga
35 dB(A).
I analysen inkluderades kriteriet för att minsta sammanhållna yta ska vara minst 2 km 2.
Anledningen är att vindkraftparker blir mindre ekonomiskt attraktiva. Ett
vindkraftverks kostnad minskar generellt sett när det placeras i en så stor grupp som
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möjligt. Antagandet har också gjorts att större koncentrationer på ett antal platser är att
föredra framför att vindkraftsetableringar sprids ut.
Ett politisk ställningstagande har inverkat på det s.k. skyddsavståndet, d.v.s. avståndet mellan
vindkraftverk och bostadshus. Initialt utgick analysen från det vedertagna skyddsavståndet 500
meter. Tillägg har gjorts till analysen med ett utökat skyddsavstånd på 900 meter (se kapitel 4.21).
Det är främst Mariestads kommun som drivit frågan men Gullspångs kommun visade också
intresse för ett utökat skyddsavstånd.
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4 Intressen
I det här kapitlet presenteras motstående intressen till vindkraftetablering och slutligen intressen
som harmonierar med vindkraftsetablering. Samtliga intressen som redovisas här har utgjort
underlag till analysen inför revideringen av Vindbruksplanen. De motstående intressena har
bedömts mot varandra och mot vindkraftsetablering för att begränsa utrymmet för
miljökonsekvenser som kan uppstå. Ytterligare information om viktningen framgår av Bilaga 2.

4.1 Vind
Goda vindförhållanden i etableringsområden är en grundläggande förutsättning för att etablera
vindkraft och bör ses som huvudkriteriet för god lokalisering av vindkraftverk.
Medelvindhastighet över året är den parameter som betraktas i en vindkartering. Den reviderade
Vindbruksplanen utgår ifrån medelvindhastighet (år) på 100 meters höjd över marken vilket
motsvarar en normal navhöjd på dagens vindkraftverk. I första upplagan av Vindbruksplanen
betraktades kriteriet medelvindhastigheten över året på 72 meters höjd ovan marken för
bedömning av goda vindresurser.
Vindkarteringsdata från MIUU- modellen (Söderberg S., 2012) har använts och motsvarar
grunden för Energimyndighetens revideradering av riksintresseområden för vindbruk. Därtill kan
tilläggas att inga riksintresseområden för vindbruk finns utpekat i de tre kommunerna.
Placering av vindkraftverk bör ske så att maximal energiproduktion från vindresursen tas till vara
på och inte att sätta upp så många vindkraftverk som möjligt. Vindkraftverk kan med fördel
placeras i grupper för att utnyttja vindenergin bättre. För att undvika att verk stör varandra i en
vindkraftspark rekommenderas ett avstånd på minst fem gånger rotordiametern. Ökad effekt på
kraftverken innebär vanligen att kraftverken idealt bör placeras med större avstånd mellan
varandra.

4.2 Naturreservat
Med stöd av Miljöbalken kan länsstyrelsen upprätta naturreservat. I Mariestad, Töreboda och
Gullspångs kommuner finns 20 naturreservat. Naturreservat upprättas för att skydda, vårda,
bevara, återställa, nyskapa värdefulla naturmiljöer eller habitat. För varje naturreservat finns en
bevarandeplan som beskriver vad som tillåts eller inte tillåts inom reservatets gränser. I analysen
för den reviderade Vindbruksplanen gjordes bedömningen att vindkraftsetablering inte är
förenligt med naturreservatens områden.

4.3 Djurö nationalpark
Mitt i sjön Vänern ligger Djuröarna som har erhållit statusen nationalpark med stöd av
miljöbalken. Områdets opåverkade miljö skyddas mot vindkraftsetablering.

4.4 Natura 2000- områden
Natura 2000 är ett nätverk för att bevara de värdefullaste naturområdena i Europa. Inträdet i EU
medförde implementeringen av bestämmelser i miljöbalken. Natura 2000- områden kan upprättas
av länsstyrelsen för att skydda viktiga habitat som behövs för att säkerställa djur- och växtarters
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överlevnad. Inom kommunernas områden finns det 24 Natura 2000- områden. I likhet med
tidigare omnämnda områdesskydd för naturmiljöer så ska en bevarandeplan finnas för varje
Natura 2000- område som beskriver syftet med området. Vad beträffar harmoniseringen med
vindkraftetablering har bedömningen gjorts att varje etablering ska bedömas från fall till fall vid
prövning men att vindkraft i dessa områden bör undvikas. Även vindkraftsetablering som ligger
inom områdena får inte utan tillstånd påverka negativt. För mer information om möjligheter att
anlägga parker av sådan karaktär kan läsas i Naturvårdsverkets rapport 6473 (Naturvårdsverket,
Möjligheter till Vindkraftsetablering i Natura 2000-områden, 2011).

4.5 Djur- och växtskyddsområden
Djur- och växtskyddsområden upprättas med stöd av miljöbalken för att skydda exempelvis
häckningslokaler från mänsklig aktivitet under delar av året. Inom kommunerna finns
sammanlagt 25 upprättade områden varav flertalet ligger i Mariestads kommun i anslutning till
Vänern. Dessa områden bedöms inte vara lämpliga för vindkraftetablering.

4.6 Biotopskyddsområde
Biotopskyddsområden är små mark- eller vattenområden som syftar till att skydda värdefulla
livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Lagstöd för upprättandet av biotopskydd finns i
miljöbalken 7 kap 11§. I kommunerna finns 27 områden där de flesta pekats ut med stöd av
gamla naturvårdslagen men nyare områden hämtar stödet i miljöbalken. Inom dessa områden är
vindkraftetablering inte lämplig.

4.7 Strandskydd
Strandskyddet finns föreskrivet miljöbalken och syftar till att ge växter, djur och människor
tillgång till vattenområden och kan ses som förstärkning av allemansrätten (som i sig inte är en
lag utan snarare en sedvänja). I kommunerna finns ett utökat strandskydd utöver det generella
skyddsavståndet (100 meter). Kring sjöarna Vänern och Viken gäller det utökade strandskyddet
300 meter från strandlinjen medan kring sjöarna Skagern, Unden (inklusive Edsån), Gårdsjön,
Vallsjön, Narven, Vristulven, Ymsen, Östen, Ålsjön, Sänningen, Velen och Mullsjön gäller
avståndet 200 meter. Det utökade strandskyddet är under revision och beslut förväntas från
Länsstyrelsen Västra Götalands län under år 2014.
Naturvårdsverket förordar en restriktiv hållning mot vindkraft i områden där
strandskyddsdispens krävs (Naturvårdsverket, Strandskydd – en vägledning för planering och
prövning. Handbok 2009:4, Utgåva 2., 2009). Bedömningen har gjorts att även om strandskyddet
och det utökade strandskyddet går att förena med vindkraftetablering i redan exploaterade
områden, så prioriterar kommunen att värna om naturmiljön och människors behov av att
uppleva icke-industrialiserade landskap i dessa lägen. Oexploaterad mark ska inte ianspråktas om
den omfattas av strandskydd.

4.8 Stora opåverkade områden
Stora opåverkade områden har pekats ut i Gullspång och Mariestads kommuner. Fyra respektive
två opåverkade områden ska skyddas med stöd av miljöbalken (3 kapitlet 2§) mot bulleralstrande
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exploateringsföretag. Töreboda kommun har inte pekat ut områden som betraktas som
opåverkade. Områdena som finns i Gullspång och Mariestad ianspråktar förhållandevis stora
arealer som syftar till att bevara områdenas naturligt tysta karaktär. Därmed är
vindkraftsetablering inte lämplig inom dessa områden vilket också stödjs av Miljööverdomstolens
domar (MÖD 2009:32 och MÖD 2010:38).

4.9 Riksintresse för naturvård
Inom kommunerna finns 13 områden av riksintressekaraktär för naturvård som upprättats med
stöd av miljöbalken (3 kapitlet 6§). Dessa områden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada naturmiljön. Kommunernas bedömning är att riksintresset inte ska förenas med
vindkraftetableringar.

4.10 Riksintresse för kulturvård
Riksintresse för kulturvård omfattar 10 områden i kommunerna. Bland dessa kan Göta kanal
nämnas. Områdena är upprättade med stöd av miljöbalken (3 kapitlet 6§) som skydd mot
åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Riksintresset går framför vindkraftetablering i
dessa områden.

4.11 Riksintresse för friluftslivet
I rättsfall har bedömningen gjorts att vindkraft kan vara förenligt med riksintresse för friluftslivet
(Mark- och miljödomstolen MÖD 2010:38). I analysen antogs därför att vindkraftverk kan
placeras i riksintresseområde för friluftslivet under rätt förutsättningar. Riksintresset revideras
under åren 2013-2014, samtidigt som revideringen av Vindbruksplanen. Ett riksintresseområde
vid sjön Östen i Töreboda kommun ligger i anslutning till ett nytt vindbruksområde. Töreboda
kommun och Miljö- och byggnadsförvaltningen har yttrat sig till Länsstyrelsen Västra Götalands
län om konflikten mellan vindkraftintresset och friluftslivet. Töreboda kommun menar marken
inte lämpar sig för friluftslivet lika bra som för vindkraft (se kapitel 8.1.5).

4.12 Vattenmiljöer
Vid framtagandet av Vindbruksplanen beslutade man att vattenbaserad vindkraft i Vänern och
andra sjöar inte skulle tillåtas. Kommunerna avser inte att ändra på detta ställningstagande då
vindkraftverk lägen nära vatten blir synliga på långt håll och riskerar att äventyra upplevelsen av
natursköna i områden.
Tidan nedströms sjön Östen och Göta kanal samt Ymsen är utpekade som nationellt värdefulla
vattendrag. Enligt riksdagens miljömål ska dessa ha ett långsiktigt skydd. Områdena bör skyddas i
sin utformning från ingrepp för att bevara kvillsystem, forssträckor, meandringar, korvsjöar mm.

4.13 LIS-områden
Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) betraktas som tematiskt tillägg till
översiktsplanen. Syftet med dessa är att peka ut attraktiva levnadsmiljöer för människan i
anslutning till vatten. Vid tiden för framtagandet av Vindbruksplanen fanns inte det tematiska
tillägget till översiktsplanen ”LIS- områden” i Maristad, Töreboda eller Gullspångs kommuner. I
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Mariestads kommun antogs LIS-planen i juni 2011 av kommunfullmäktige. I Töreboda och
Gullspångs kommuner har man arbetat fram förslag till LIS-områden som inkluderats i
revideringen av Vindbruksplanen.
Mariestads kommun har uppmärksammat att LIS-planen och Vindbruksplanen stridit mot
varandra och därför intagit ställningen att LIS-planen ska prioriteras. Mariestads
kommunfullmäktige har beslutat att vindkraftverk som riskerar att överskrida ljudnivån 35 dB(A)
eller placeras inom 900 meter från gränsen till ett LIS-område inte ska tillåtas.
Motsvarande ställningstagande har ännu inte gjorts i Töreboda och Gullspångs kommuner.
Utredningen som ligger till grund för den reviderade Vindbruksplanen antar dock samma
förhållande som råder i Mariestads kommun. Diskussionen har förts med varje kommuns
planansvarige samt presenterats för Törebodas utvecklingsutskott och Gullspångs allmänna
utskott.

4.14 Myrskyddsplan
Tre objekt i länsstyrelsens myrskyddsplan finns i de tre kommunerna. Objekt i myrskyddsplanen
har vanligtvis höga naturvärden och bör skyddas mot ingrepp. Vindkraftverk är därför mindre
lämpliga i myrskyddsplanområden.
I Töreboda kommun ligger Myrhulta mosse som av Naturvårdsverket inkluderats i
Myrskyddsplanen (Naturvårdsverket, Myrskyddsplan för Sverige, Objekt i Västra Götalands län,
2007). Myrhulta mosse är relativt opåverkad med naturvärden som är knutna till komplexets
mångformighet, den värdefulla skogsmyrmosaiken, floran och faunan.
I Töreboda kommun, på gränsen till Skövde kommun ligger Degermossen och Store mossen
med höga naturvärden. Degermossen är ett ovanligt stort myrkomplex med flera hydrologiskt
orörda och botaniskt intressanta laggar och dråg samt ett rikt fågelliv. Store mosse är
också en stor mosse med väsentligen orörda mosseplan genomskurna av sluttande
mossar. Länsstyrelsen arbetar med färdigställandet av naturreservatstatus för områdena.
Karsmossen ligger mellan Mariestad och Gullspångs kommuner. Mossen skyddas till stora delar
av ett upprättat naturreservat vilket primärt ska skyddas mot ingrepp från vindkraftverk.

4.15 Våtmarkskonventionen
Våtmarkskonventionen RAMSAR är ett internationellt nätverk för att långsiktigt bevara den
ekologiska karaktären på våtmarksområden. I norra delen av Gullspångs kommun finns
RAMSAR- området Kilsviken som sträcker sig in i Kristinehamns kommun. Sjön Östen som
ligger i bl.a. Mariestad och Töreboda kommun är också utpekat som ett RAMSAR- område.
Karaktäristisk för de två områdena är ett mycket rikt fågelliv. Områden som pekats ut som
RAMSAR- områden är inte lämpliga för vindkraftsetablering.
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4.16 Lövskogsinventering
Mariestads kommun har en lövskogsinventering. Töreboda kommun har tagit fram förslag på
klassning av områden i en kommande lövskogsinventering. Gullspångs kommun har inte
genomfört någon lövskogsinventering.
Lövskogsinventeringarna har mynnat i indelningar av områden i klasser (1-4). De mest
bevarandevärda områdena har i den reviderade Vindbruksplanen har klasserna 1-2, dock har
ingen naturvärdestyp av klass 1 identifierats i Töreboda kommun under lövskogsinventeringen. I
dessa lövskogar bör vindkraft undvikas. Klasserna 3-4 anses inte lika betydande och undantas inte
i samma utsträckning (som klass 1-2) för vindkraftsexploatering.

4.17 Våtmarksinventering
Våtmarksinventeringen indelas i fyra klasser. Klasserna 1-2 inte är lämpliga för
vindkraftsexploatering då dessa har de högsta naturvärdena. Det är inte orimligt att anta att dessa
områden i framtiden kommer att bli naturreservat. Klasserna 3-4 antogs vara mindre bra att
placera vindkraftverk i.

4.18 Sumpskogsinventering
Sumpskog är samlingsnamnet för flera skogstyper som är förknippade med hydrologiska
betingelser. De huvudsakliga typerna innefattar myrskog, fuktskog och strandskog.
Skogsstyrelsen ansvarar för inventering av sumpskog. Även om sumpskogsmark inte setts som
lämpligt för vindkraft så krävs mer omfattande undersökningar i samband med ansökan/anmälan
för att förvissa sig om att de hydrologiska förutsättningarna inte påtagligt skadas av etablering.

4.19 Äng- och hagmarksinventeringen och TUVA
Länsstyrelsen lät publicera Ängs- och hagmarkinventeringarna i Mariestad (år 1991), Töreboda (år
1993) och Gullspångs (år 1989) kommuner. Ängs- och hagmarksinventeringarna delas in i klasser
som beskrivs utifrån biologiska, naturgeografiska och kulturhistoriska förutsättningar.
Bedömningen har gjorts att vindkraftetablering bör i huvudsak undvikas till förmån för de högre
värdeklasserna i inventeringarna.
TUVA är jordbruksverkets databas vilken bygger på Äng- och hagmarksinventeringarna och kan
ses som en kontemporär motsvarighet. Databasen finns att tillgå via Jordbruksverkets hemsida.

4.20 Naturvårdsavtal
Skogstyrelsen kan genom naturvårdsavtal avtala med enskilda markägare om ett visst områdes
underhåll och bevarande, ofta emot någon form av ersättning. Naturvårdsavtal som finns i
kommunerna skrivs med en avtalad kontraktstid på 50 år.
Inom områden som omfattar någon typ av naturvårdsavtal bedömer kommunerna att det inte är
lämpligt att etablera vindkraft då det motverkar kommunens intention att bevara området för
dess natur- eller kulturvärde.
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4.21 Bostäder
Vid etablering av vindkraftverk i närheten av bostäder tas framför allt hänsyn till buller och
skuggeffekter. Riktvärdet för buller avser ljudnivån 40 dB(A) vid fasad eller vid en 5x5 meter stor
uteplats. Vid kommunens eller länsstyrelsens prövning ställs krav på redovisning av
bullerberäkningar som bygger på en ljudberäkningsmodell, vanligtvis Naturvårdsverkets modell
(Naturvårdsverket, Mätning och beräkning av ljud från vindkraft, 2013). Idag finns inga belägg
för att lågfrekvent ljud från vindkraftverk innebär någon risk för närboende. De verk som hittills
uppförts, och där viss forskning skett, är dock vanligen mindre än 2 - 3 MW. De större
vindkraftverken som det planeras för i dag kan komma att avge något mer lågfrekvent ljud.
Skuggberäkningar lämnas också in vid prövning. Inga riktvärden finns för skuggbildning,
däremot förlitar myndigheter sig vanligtvis på praxis där skuggbildning vid bostäder inte får
överstiga 30 minuter om dagen eller 8 timmar om året.
Politiska diskussioner om s.k. skyddsavstånd till bostäder har också blivit allt vanligare i
kommunerna kring Vänern. Mariestads kommun har låtit undersöka vad dessa diskussioner
mynnat i. Vidare har Mariestads kommun låtit undersöka konsekvenserna av att generellt kräva
ett avstånd på 550 meter kontra 900 meter till bostäder. Sammanfattningsvis kommer ett
skyddsavstånd på 900 meter betyda en inskränkning på möjliga områden för vindkraftetablering.
Dessvärre kan en ljudnivå på max 35 dB eller ens 40 dB inte garanteras vid alla tillfällen till följd
av väder och vind.
Idag finns brister i hur tillsyn av vindkraftbuller sker. Till följd av att bullermätningar är
komplicerade på förhållandevis låga bullernivåer (under 40 dB(A)) krävs ofta att experthjälp
anlitas. Tillsyn försvåras av långa väntetider på uppföljande bullermätningar. Miljö- och
byggnadsförvaltningen i de tre kommunerna efterfrågar idag ett sätt att kontrollera efterlevnaden
av bullerkrav på vindkraftverk i realtid.
Utgångspunkten för bostäder som inkluderats i analysen är lantmäteriets uppgifter om
byggnadstyp (byggtyp 30-35).

4.22 Tjäder
Kunskapsläget om viktiga habitat och spelplatser för tjäder i Gullspångs kommun har förbättrats
sedan framtagandet av Vindbruksplanen. Vid vindkraftsetableringsprojekt har flera organisationer
och sakkunniga framhållit en av de livskraftigaste tjäderpopulationerna i Västra Götaland inom
Gullspångs kommun. Oro för att tjädrar påverkas negativt av vindkraft har uttryckts från flera
intresseföreningen, bl.a. Tjäderkommittén Tjäderobservatörerna, Naturskyddsföreningen och
Västergötalands Ornitologiska Förening (VgOF). Enligt Tjäderobservatörerna så är det möjligt
att tjädrar störs av vindkraftverk: under spelperioden kommunicerar tjädrar med lågfrekventa ljud
vilket ligger i samma frekvens som vindkraftverksbuller. Kollisonsrisk med vindkraftverk för
skogsfåglar, där tjäder inräknas, är emellertid inte känd (Länsstyrelserna, 2011).
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En av grundprinciperna i miljöbalken är att den s.k. försiktighetsprincipen appliceras, att man inte
gör ingrepp i naturen som väsentligt kan skada tjäderpopulationen. Gullspångs kommun
betraktar bevarandet av tjäderpopulationen i dessa områden som viktigare än goda
vindförhållanden där man kan etablera vindkraft.

4.23 Örnar
Havsörn har länge varit en rödlistad (missgynnad (NT)) art sedan miljögiftet DDT orsakat skada
på bestånden. Havsörnen är skyddas genom Fågeldirektivet och Artskyddsförordningen.
I kommunerna är havsörnen på väg tillbaka och det gäller att säkra attraktiva habitat. I
Gullspångs kommun är örnens återkomst förmodligen som mest påtaglig. En ornitologisk
undersökning (Landgren, 2008) har genomförts där örnförekomst vid en matningsplats i
Ribbingsforsområdet har genomförts. Under studien påträffades 120 unika förekomster av
havsörn och 20 unika förekomster av kungsörn. Fågelsträcken som passerar landtungan mellan
Vänern och Skagern kan vara en förklaring varför örnarna återkommer till platsen.
Örn har även börjat återvända längs med Tidandalen som är ett känt flyttfågelsträck-område
bland lokala ornitologer. I Töreboda kommun ses Havsörn allt oftare kring sjön Viken och dess
stränder.
Till följd av plundring av bon och skadegörelse kan inte exakt information om häckningsplatser
användas som underlag för den reviderade Vindbruksplanen. Områden med närhet till örn kan
pekas ut och ge en indikation på attraktiva habitat och jaktrevir. Vid enskilda prövningar kommer
även rättspraxis att beaktas där minsta avstånd till häckningsplats är 3 km. Underlag för
havsörnens utbredning i kommunerna för den reviderade Vindbruksplanen utgår från rapporten
”Fåglar i Vänerområdet” (Länsstyrelserna, 2011), där informationen bekräftats och tillagts med
hjälp av Thomas Landgren Naturanalys.
Örn återfinns naturligt mest i Vänerskärgården inom kommunernas gränser. Vindkraft kan
utgöra ett hot mot örnar. Extrema exempel som Smøla i Norge där mer än 50 örnar har dödats
av vindkraften påvisar örnens sårbarhet. Örnen som goda flygare skyr inte vindkraftverken men
kan se andra fåglar som förolyckats intill vindkraftverken som föda och därmed uppehålla sig i
vindkraftverkens direkta närhet.
Till följd av att platser med noggrannhet inte får utpekas där örn häckar måste mer ”lågupplöst
data” inkluderas i utredningen. Därmed kan dessa utbredda områden inte ges annat än en
”medelstark vikt” i analysen. De utbredda områdena ses emellertid som en uppskattning av
attraktiva habitat och jaktrevir för örnen.

4.24 Övriga skyddsvärda fågelförekomster
Vid revideringen av Vindbruksplanen har även andra fåglar inkluderats i analysen. Kända
häckningsplatser påverkar möjligheterna för vindkraftetablering och har därför inkluderats i
analysen. Mycket handlar dessutom om att säkra habitat för hotade arter.
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4.24.1 Fiskgjuse
Fiskgjusen konkurrerar med havsörn om revir vilket har lett till att fiskgjusen fått stå tillbaka på
senare år då harvsörnen börjat komma tillbaka kring Vänern. Fiskgjusen anses mycket
störningskänslig vid boet varför en skyddszon på minst 2 km förespråkats (Länsstyrelserna,
2011). Områden där fiskgjusen påträffats är främst i Vänerskärgården, sjön Östen, sjön Viken
samt i området mellan Vänern och Skagern.
4.24.2 Pilgrimsfalk
Pilgrimsfalken är rödlistad och betecknad som sårbar samt har ett upprättat åtgärdsprogram
(Naturvårdsverket, Åtgärdsprogram 2011-2014, rapport 6426, 2011). Arten återfinns även i
fågeldirektivets bilaga 1 och Artskyddsförordningen. Sveriges Ornitologiska förening förespråkar
ett skyddsavstånd för pilgrimsfalk 2 km.
4.24.3 Berguv
Några boplatser för Berguv är kända i kommunerna. Ett skyddsavstånd på 2 km till boplats
förordas. Sveriges Ornitologiska förening förespråkar ett skyddsavstånd på 2 km mellan
vindkraftverk och berguvsbo.
4.24.4 Nattskärra
Nattskärran omfattas av rödlistan såsom missgynnad (NT), Fågeldirektivet och
Artskyddsförordningen. En skyddszon på 3 km har vidtagits vid revideringen av
Vindbruksplanen för nattskärraområden med tre eller fler spelande fåglar, enligt Länsstyrelsens
anvisningar (Länsstyrelserna, 2011).
4.24.5 Mycket fågelrika områden
Uttrycket ”mycket fågelrika områden” är hämtat från rapporten ”Fåglar i Vänerområdet”
(Länsstyrelserna, 2011). Det kan vara viktiga lokaler för rastande flyttfåglar eller viktiga
häckningsområden. Vindkraftetablering i dessa områden befaras kunna påverka fågelfaunan
negativt varför det också återspeglats i analysen.
4.24.6 Fågelskär
Fågelskär ligger i anslutning till Vänern och inventeras kontinuerligt av ornitologer. Ofta är det
mark som kräver underhåll av grästillväxt för att fortsätta vara attraktiva för fågellivet. Platserna
bosätts av vanligare fåglar, exempelvis fiskmås, vilket kan leda till att även ovanligare arter söker
sig till fågelskär. Fågelskär ska beaktas vid vindkraftsetablering men för tillfället finns inga
förutsättningar för vindkraft på dessa platser.

4.25 Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskydd är en gammal bevarandeform, upprättad med stöd av gamla
naturvårdslagen. Områdesskyddet är idag ersatt av hänsynsmått men fortfarande gäller
bestämmelserna inom de olika landskapsbildsskyddsområdena så länge länsstyrelsen
inte beslutat om något annat.
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Landskapsbildsskyddade områden upprättades som skydd mot vägbyggen, en rad
exploateringsföretag och uppförandet av byggnader. Nya byggnader i dessa områden
kräver exempelvis dispens. Bedömningen har gjorts att vindkraftverk inte harmonierar
med landskapsbildsskyddet.

4.26 Naturvårdsprogram
Naturvårdsprogrammet som upprättats av Länsstyrelsen bygger på inventeringar och en samlad
sektorredovisning av den allmänna naturvårdens intressen i fråga om markanvändningen.
Områden som omfattas i naturvårdsprogrammet delas in i tre klasser efter naturvärdesrikedom.
Naturvårdsprogrammet för Skaraborgs län upprättades 1984 men bör fortfarande ses som ett
underlag i kommunernas översiktsplanering. Bedömningen har gjorts att naturvärdena generellt
består i de utpekade områdena och att vindkraft bör avhållas i områden med de högre
naturvärdesklasserna (klass 1 och 2).

4.27 Åker
De huvudsakliga naturtyperna som påträffas i kommunerna är åkermark och skogsmark samt
dessa två naturtyper i anslutning till Vänerns stränder. Åkerlandskap passar vanligtvis bra för
vindkraftetablering i Skaraborg.
Anläggandet av vägar i åkermark snarare än skogsmark har färre miljöstörande effekter. Åkrar har
relativt låg biologisk mångfald och tillfartsvägar till vindkraftverk löper inte samma risk att störa
djurlivet som när vindkraftverk placeras i skoglig miljö. Vägar till vindkraftverk i skoglig miljö
påbjuder att människor lättare kan ta sig fram i mark och exempelvis rasta hundar. Det innebär
att djurlivet trycks undan av mänsklig aktivitet.
Turbulens ovan trädtopparna kan uppstå för vindkraftverk som placerats i skoglig miljö. Sådan
turbulens har förknippats med ökat slitage, varför det är fördelaktigt att placera vindkraftverk på
åkermark jämfört med skogsmark.

4.28 Bullerzoner
Placering av vindkraftverk i bullerzoner har bedömts vara fördelaktigt. Bevarandet av bullerfria
miljöer bör ses som en resurs som kommunerna ska hushålla med. Vindkraftbuller i mark som
redan är kraftigt påverkad kring t.ex. vägar eller industriområden är att föredra framför att mer
orörda och naturnära områden exploateras. I utredningen förordas områden där buller från
mänsklig aktivitet redan finns.
Risk finns att bullerinterferens från olika bullerkällor ökar den totala bullernivån i områden där
buller redan finns. Tillsynsproblematiken som tidigare nämnts (se kap 4.21)förvärras också av att
flera bullerkällor mäts samtidigt. Problematik med att bekräfta att bullernivåer följs genom
mätningar kan uppstå då kraftigare bullerkällor finns, exempelvis vägar.
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5 Ytterligare förutsättningar
Följande förutsättningar i har betraktats men inte ingått i den samlade analysen som framgår av
bilaga 2. Förutsättningarna tillkommer utöver analysen som viktiga för vindkraftverksetablering.

5.1 Fornlämningar
Fornlämningar utpekade av Riksantikvarieämbetet är viktiga att beakta vid enskilda
vindkraftsetableringar. Ofta är utmarkerade fornlämningar små till utbredningsyta och därför inte
nämnvärt inverkande på Vindbruksplanen i det stora hela. Fornlämningar inskränker inte på
markarealer i analyssteget som ligger till grunden för den reviderade Vindbruksplanen. I Figur 1
ses kända fornlämningar i de tre kommunerna.

Figur 1: En karta över kända fornlämningar i de tre kommunerna, markerat med röda punkter. Fornlämningar tar
oftast inte upp större markytor men är viktiga att beakta vid vindkraftetablering.
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5.2 Grundläggning
Grundläggning på land är relativt okomplicerad och innebär små ingrepp i marken. Däremot
innebär byggandet av tillfartsvägar och kabeldragning 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 omgivningen mer. Påverkans
omfattning beror inte minst på vilket djup man väljer att bygga kraftverken på. Till det kommer
att beredskap måste finnas för att vattennivåerna kan förändras över tid. Något som ökar i
betydelse som en följd av möjliga klimatförändringar. Idag diskuteras att bygga vindkraftparker på
djup ned till cirka 30 meter. De ekonomiska förutsättningarna för havsbaserad vindkraft är dock i
dagsläget osäkra.

5.3

Anslutning till elnät

Utbyggnad av vindkraft ställer stora krav på elnätet. Effekten som kan utvinnas ur ett
vindkraftverk varierar med vinden. Det innebär att spänningen i elnätet kommer att variera när
kraftverken ansluts. För att spänningsförändringar inte ska påverka elkonsumenterna bör
vindkraftverk helst anslutas till separata ledningar eller till en ledning med så hög spänning som
möjligt. Anslutning till elnätet kräver också att det finns kapacitet i nätet.
I Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner ägs regionnätet huvudsakligen av Fortum.
Inne i Töreboda och Mariestads samhällen är Vänerenergi nätägare (10 kV-nätet). Stamnätet
(220-400 kV) ägs av Svenska kraftnät. Kapaciteten för anslutning till nätet varierar i
kommunerna. Gullspångs och Mariestads kommuner har relativt goda förutsättningar för
anslutning till befintligt elnät. Elnätet är dessutom sådant att det kan byggas ut och förbättras
längs befintliga ledningsstråk vilket minskar ledningarnas påverkan på omgivningen. Kapaciteten i
Gullspångs kommun påverkas av utbyggnaden i Kristinehamns kommun vilket försvårar
bedömningen av hur stor effekt som kan installeras i dagsläget. Töreboda kommun har ett elnät
av lägre standard vilket minskar möjligheterna att ansluta vindkraft. Enskilda verk kan troligen
anslutas till befintligt nät men större parker kommer med stor sannolikhet att kräva en
upprustning av elnätet.
Genom kommunerna löper även en stamledning som ägs av Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnäts
ledningar har mycket hög spänning och används för att distribuera elkraft mellan olika delar av
landet och utomlands. Anslutning till det kraftnätet är dyrt men kan vara ett alternativ för stora
vindkraftparker (>150 MW).

5.4 Flyghinder
Försvarsmaktens har (enligt miljöbalken 3 kap 9 §) möjlighet att peka ut riksintresse. Områden
som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Till
dessa hör de s.k. stoppområdena för höga objekt som brukar återfinns kring flygfält som är av
intresse för försvaret. Försvarsmakten anser inte att vindkraften är förenligt med deras
stoppområden. Ett stoppområde finns vid Karlsborgsområdet som sträcker sig en bit in över
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Töreboda kommuns södra delar. Försvarsmakten ska tillfrågas om vindkraftverksprövning blir
aktuellt inom stoppområdet.
Kring instrumentflygplatser ställs krav på lägsta flyghöjd för inflygningar. Luftfartsverket har
markerat en 55 km radie kring karlsborgsområdet som benämns MSA (Minimum Sector
Altitude). MSA- ytan kring Karlsborg täcker in samtliga vindkraftsområden i den reviderade
vindbruksplanen förutom Mariestads Område 1, Västra kinneskogen. MSA- ytorna innebär inget
strikt förbud mot vindkraft, likt stoppområdena. Inför varje enskild prövning ska emellertid
MSA- ytorna beaktas och Luftfartsverket och Försvarsmakten ska beredas möjlighet för yttrande.

5.5 Skuggbildning
Rörliga skuggor från vindkraftverkens rotorblad kan uppkomma vid soligt väder och upplevas
mycket störande för de som bor eller vistas i närheten av verken. Omfattningen av störningen
beror på var bostadshus 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 vindkraftverken då skuggorna är långa.
Tabell 3 Det maximala avståndet för en skugga på en vertikal yta, som ett fönster eller en husfasad, från ett
vindkraftverk med 75 meters navhöjd och samma rotordiameter, är 1 100 meter på sommaren och några hundra meter
lägre under de sällsynta vinterdagar då l

Skuggbildning
Navhöjd Rotordiameter
25 m
50 m
75 m
100 m
125 m

25 m
50 m
75 m
100 m
120 m

Sommar
Horisontell
yta
200 m
300 m
500 m
600 m
700 m

Vertikal
yta
350 m
700 m
1 100 m
1 375 m
1650 m

Vinter
Horisontell
yta
300 m
600 m
850 m
1 100 m
1 300 m

Vertikal yta
700 m
1 250 m
1 800 m
2 300 m
2 700 m

5.6 Ljus och reflexer
Störningar kan även uppkomma från den hinderbelysning som krävs på höga byggnader.
Byggnader med en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan ska föremålet
markeras enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering
av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (ändrad genom TSFS 2013:9). Det anges att
vindkraftverk som har en höjd upp till 150 meter ska markeras med vit färg samt med blinkande
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. Störande ljus kan
också uppkomma av solreflexer från rotorbladen. För att minimera risken antireflexbehandlas
ofta bladen.
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5.7 Områden olämpliga för vindkraft
Inför den ursprungliga vindbruksplanen redovisades ett antal områden med starka motstående
intressen. De benämndes ”olämpliga för vindkraft” och inga vindkraftsetableringar accepteras
inom dessa områden. I den reviderade vindbruksplanen fortsätter dessa att gälla utan påtagliga
förändringar i Mariestads och Töreboda kommuner. I Gullspångs kommun har områden
olämpliga för vindkraft tillkommit genom kommunfullmäktiges beslut (Kf § 140/2013). De
tillkomna områdena är kring sjöarna Unden och Skagern samt utvidgning av området i den
sydvästra delen av kommunen.
Kommunerna anser vidare att det är olämpligt att placera vindkraftverk i sjöar, vattendrag och
våtmarker. Ofta är dessa områden värdefulla för det rörliga friluftslivet och för flora och fauna.
Av samma anledning kommer inte heller några vindkraftverk tillåtas i de områden som enligt
landskapsanalysen utgör skärgårdsområden.
Kommunerna har inte studerat möjligheten att etablera vindkraftverk i Vänern på djupt vatten
(mer än cirka 7 km från land). Dessa riktlinjer tar därför inte ställning i denna fråga utan måste
föregås av ytterligare utredning i det enskilda fallet. Kommunerna anser att inga vindkraftverk ska
tillåtas i Vänern närmare land än 7 km.

5.8 Infrastruktur
Vid varje enskild vindkraftsetablering bör sökande observera att hänsyn bör visas till befintliga
väg och elnät. Ägare av dessa anledningar är remissinstans vid prövning och kan förorda
skyddsavstånd till väg och elnätet. I sammanhanget ska särskild hänsyn visas för Trafikverkets
utpekade riksintressen:
Mariestads kommun




Väg E20
Väg 26
Kinnekullebanan

Töreboda Kommun


Västra stambanan

Gullspångs kommun






Väg E20
Väg 26
Kinnekullebanan
Västra stambanan
Otterbäckens hamn

19

Miljökonsekvensbeskrivning
Reviderad Vindbruksplan 2014
Granskningshandling

Trafikverket kommer att behöva remitteras vid enskilda etableringar för möjligheten att yttra sig
om intressen och ev. skyddastånd.
Placeringen av vindkraftverk kan trots allt ofta med fördel placeras tillsammans med befintlig
infrastruktur.







Vindkraft bör placeras i anslutning till befintliga el- och vägnät. I Bilaga 3 kan el- och
vägnät ses i en karta med titeln ”Infrastruktur”.
Kommunerna anser att de kraftledningar som behövs för att ansluta vindkraftverken till
elnätet ska grävas ner så långt som det är möjligt, även om detta kan medföra
merkostnader för exploatören.
Elnät och fundament ska tas bort när verksamheten avvecklas. Projektörer och
prövningsmyndigheten uppmanas att säkerställa att ekonomiska medel för avveckling
finns när verksamheten upphör.
Vindkraftverk bör i första hand tillsammans med befintlig verksamhet. Grupplokalisering
ska eftersträvas.

Post- och telestyrelsen (PTS), meddelar att uppförande av vindkraftverk kan i vissa fall påverka
mottagningen av radiosignaler på ett negativt sätt speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser.
PTS rekommenderar därför att ett samrådsförfarande genomförs mellan vindkraftbolag och de
radiolänkoperatörer som blir berörda av vindkraftse-tableringen för respektive område för att
minimera störningsriskerna. Inför detta samråd kan PTS bidra med information om vilka de
berörda radio-länkoperatörerna är.
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5.9 Landskapsanalys
Landskapsanalysen gjordes inför den ursprungliga vindbruksplanen och har inte reviderats då
informationen bedömts vara aktuell även i den reviderade vindbruksplanen.

1 Storskalig jordbruksmark

4 Skogsmark

1a
1b
1c
1d
1e
1f

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

Åkerlandskapet nordväst om Hova
Åkerlandskapet kring Hasslerör
Åkerlandskapet nordväst om Lungås
Slätten kring Tidans nedre del
Åkerlandskapet kring Östen
Åkerlandskapet söder om Töreboda

2 Mellanstor jordbruksmark
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
2h
2i
2j
2k
2l
2m
2n
2o
2p
2q
2r
2s
2t

Området kring Södra Råda
Området vid Amnehärad
Området kring Noret
Området Fågelö
Området vid Torsö
Området vid Enåsa
Området nordväst om Lyrestad
Området utmed Sågbäcken nordost om Lyrestad
Området vid Fagerlid
Området mellan Hova och Skagern
Hovaåns dalgång
Området utmed Göta Kanal söder om Lyrestad
Området vid Färed
Området vid Bäck
Området norr om Töreboda
Området mellan Ymsen och Mariestad
Området söder om Mariestad
Området norr om Brännebrona
Områden mellan Ymsen och Östen
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

5 Mossmark
5a
5b
5c
5d
5e
5f
5g
5h
5i
5j
5k

Hultamossen
Karsmossen
Kroksjömossen/Bråta mossar
Valmossen
Fredsbergs mosse
Myrhulta mosse
Jula mosse
Store mosse
Degermossen
Stormossen (söder om Viken)
Stormossen (norr om Gullspång)

6 Skärgårdar
6a
6b
6c
6d
6e

Åråsviken
Storön med flera öar
Kalvö skärgård
Skärgården utanför Brommö
Onsö- och Dillö-skärgården
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5.10 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”.

Figur 2 Utdrag ur SGU:s kartverk över Sveriges berggrund. Kartan understryker de riktningar som finns i landskapet
och platåbergen söder om Vänern. Bland annat syns det lilla platåberget vid Lugnås väl.

Ytterligare en mängd småskaliga och mer underordnade riktningar ges av till exempel slättens
träd- och buskridåer, alléer, mindre vattendrag, 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 tillsammans 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 huvudriktningen. 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, landmärken med mera som ger riktningen. Exempel
på det är vägen mellan Hjälstad och Lagerfors. I Beateberg är det vägen, strandlinjen och
höjdryggen som tydligt ger den syd–nordliga riktningen i rummet.
Från Torsöbron följer riktningen gattet och där är det är strandlinjerna och landskapets dominans
av skog som ger den starka riktningen. Bron och vägen har också sin riktning.
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5.11 Betydelse för vindkraft
En analys av riktningarna i landskapet har stor betydelse för att förstå de stora dragen i
landskapet. Då vindkraftparker är stora anläggningar 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 landskapsformernas
struktur.
Det gäller också att beakta hur dessa stora anläggningar påverkar upplevelsen av andra
landmärken som till exempel Torsöbron, exponerade kyrkor, bergssilhuetter med mera. På
vidstående karta har också ett antal utblickspunkter markerats. Det är naturligtvis extra viktigt att
bedöma hur påverkan av stora vindkraftsanläggningar på landskaps-bilden blir i vyer från dessa
punkter.
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6 Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den situation som skulle uppstå för kommunerna om den reviderade
Vindbruksplanen inte antas. Vindkraftsexploateringen i Sverige har under senare år har varit
extensiv och kunskapsläget har väsentligt förbättrats. I inledningen behandlades skälen till varför
Vindbruksplanen kommit i behov av en revidering.
Till följd av prövningskrav enligt miljöbalken löper man inte större risk för olämpliga
lokaliseringar oavsett om den reviderade Vindbruksplanen inte antas av kommunfullmäktige.
Därmed ökar inte heller risken för ytterligare miljökonsekvenser från vindkraftetablering med
nollalternativet.
De negativa effekterna av nollalternativet härrör snarare från att kommunerna inte uppvisar den
nyvunna kunskap som tillförts sedan antagandet av den ursprungliga Vindbruksplanen.
Kunskapsläget skulle inte återspeglas i kommunens ståndpunkt och bli missvisande för externa
aktörer och allmänheten. Det kan resultera i felsatsningar och falska förhoppningar i områden
som inte längre anses lämpliga för vindkraftsexploatering. Samtidigt ska allmänheten ges
möjlighet till insikt i markanvändningssituationer. För att upprätthålla förtroende till
kommunernas planering måste planerna hållas uppdaterade. Den samlade bedömningen som
gjorts är att de reviderade vindbruksområdena ska prioriteras före nollalternativet.
Nollalternativet En jämförelse av Vindbruksplanens versioner kan ses i Figur 2 på nästa sida.
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Figur 3: Skillnader i vindbruksområden jämföras i bilden. De svartstreckade linjerna/områdena visar den ursprungliga
Vindbruksplanens ytor (nollalternativet) i förhållande till den reviderade Vindbruksplanen (helfärgade).
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7 Reviderad Vindbruksplan i Mariestad
Mariestads kommuns kommunstyrelse har fattat beslut om att basera den reviderade
Vindbruksplanen på ställningstagande om ett s.k. utökat skyddsavstånd. Beslut (KS 25§/2014)
har fattats om att minsta avstånd mellan vindkraftverk och bostad ska vara 900 meter.

Figur 4 Områden i Mariestads kommun som efter analysen särskilt betraktats för en fortsatt lämplighetsprövning som
resulterat i de reviderade vindbruksområdena. Områdena delas in i siffror för reviderade vindbruksområden, bokstäver
för bortsållade områden och romerska siffror för områden där vindkraftetablering inte får ske.
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Översiktligt analysresultat presenteras i Figur 3 som följande rubriker för de olika områdenas
syftar att beskriva. Exempelvis avser ”Område 3” i följande kapitel det område som markeras
med siffran 3 i kartan (Figur 3).

7.1 Lämpliga områden i Mariestads kommun
7.1.1 Område 1, Mariestad Västra Kinneskogen
Området kring Västra Kinneskogen betecknades som område J före revideringen av
Vindbruksplanen och har goda förutsättningar för vindkraftsetablering. Revideringen innebär att
området minskar från 6,2 km2 till 3,3 km2. Skogsmark avsedd för produktion breder ut sig över
området och inga särskilda naturvärden är kända. Området ligger inte i något känt flyttfågelstråk
eller inhyser fågelarter betecknade som högriskarter. Fågellivet påträffas mer märkbart öster om
området samt i kustbandet. Närmaste samhälle är Årnäs i Götene kommun ca 1,5 km från
vindbruksområdets västra gräns. Andra samhällen kring området är Österäng (ca 2 km) och
Björsäter (ca 4 km). ”Vindkraftsplan för Götene kommun” pekar ut ett vindkraftsområde sydväst
om Område 1, längs med kommungränsen mot Mariestad.
Vid tiden för revideringen av Vindbruksplanen behandlas tillståndsansökan av en vindkraftspark
om högst 14 verk i området. Mariestads kommunfullmäktige har beslutat att tillstyrka
etableringen. Till följd av det utökade skyddsavståndet påverkas lokaliseringen av några av
vindkraftverken.
7.1.2 Område 2, Mariestad Norra Ymsen
Det reviderade förslaget innehåller Område 2 i Mariestads kommun och Område 9 i Töreboda
kommun som motsvarighet till det tidigare område K. Områdets yta minskar från 3,5 till 2,0 km2.
Merparten av området ligger i Mariestads kommun. Områdesgränserna skiljer sig lite från
ursprungligt Område K i båda kommunerna. Området är obebott och skogsbemängt. En
bergtäkt och en skjutbana ligger inom området. Väg 202 mellan Mariestad och Töreboda passerar
genom området. Området hyser inga kända naturvärden som kräver särskild hänsyn.
Revideringen av Vindbruksplanen sammanfattar att fågellivet kring Ymsen och Fredsbergsmosse
inte riskerar att betydligt skadas av vindkraftetablering om områdets gränser innehålls. Däremot
finns nattskärra i närheten. Mer omfattande studier kan emellertid komma att behövas vid
prövning av vindkraftverk.
En vindkraftsetablering där C-anmälan enligt miljöbalken och bygglov finns inom området.
Uppförandearbete av vindkraftverken har påbörjats.
7.1.3 Område 3, Mariestad Lyrestad-Valkeberg
Område 3 ligger vid Valkeberg, söder om Lyrestad. I den ursprungliga Vindbruksplanen
betecknades Törebodas och Mariestads gemensamma område som Område G. Området inom
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Mariestads kommun i den ursprungliga Vindbruksplanen tog upp en yta av 5,2 km2 medan
områdets nya utformning upptar 1,8 km2. Det gemensamma området i den reviderade
Vindbruksplanen är 5,3 km2.
Avståndet till riksintressena kulturmiljövård och friluftslivet för Göta Kanal är ca 1,5 km.
Bebyggelse påträffas huvudsakligen öster om Område 3 kring Guntorp Solberga och Höglunda
samt Rävsnäs i Töreboda kommun. Vindkraftetablering i Område 3 bedöms inte strida mot
kommunens vilja att understiga 35 dB(A) i LIS-området i Lyrestad (ca 2 km).
En större vindkraftspark om 22 vindkraftverk har erhållit tillstånd i området varav 8 i Mariestad
kommun. De tillståndsgivna verken i Mariestads kommun påverkas inte av förändringarna. Den
befintliga parken bedöms att fullt utnyttja området.

7.2 Områden som efter revideringen valts bort i Mariestads kommun
För att se områdenas utbredning se figur 4.
7.2.1 Område A, Mariestad
Område A inkluderas inte som ett lämpligt vindbruksområde. Kommunen avser att försöka
skydda kulturmiljön kring Göta kanal som är viktigt för turism och näringslivet i Sjötorp.
7.2.2 Område B, Mariestad
Området B väljs bort till förmån för Område 1 i Gullspångs kommun. Därmed undviks att
boende i området utsätts för ett dominerande intryck från sammanhållen vindkraftsetablering.
7.2.3 Område C, Mariestad
Område C motsvarar Område D (i Mariestads och Gullspångs kommuner) före revideringen av
Vindbruksplanen. Innan revideringen av Vindbruksplanen ingick en del av Område D som
huvudsakligen var lokaliserat i Gullspång kommun. Sju tillståndsgivna vindkraftverk och tre
bygglov/C-anmälda vindkraftverk finns inom området i Gullspång kommun. Inget av
vindkraftverken kommer att stå i Mariestads kommun.
En väldigt liten del av området fanns inom Mariestads kommun. Revideringen visar att sumpskog
och biotopområden finns i Område C vilket inte är förenligt med vindkraftsetablering. Den ytan
som inte berörs av dessa skyddsvärda naturtyper är obetydlig i sin storlek. Därmed är det bättre
att inte peka ut området med hänsyn för naturtyperna. Inget sammanhållet område kan bildas
efter Gullspång kommuns ställningstagande om att utgå från 900 meters skyddsavstånd till
bostäder.
7.2.4 Område D, Mariestad
Det relativt stora området ligger i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. När
Vindbruksplanen först utreddes gjordes bedömningen att området inte skulle inkluderas i
Vindbruksplanens antagningsskede. Anledningen var närheten till kulturintresset Göta kanal och
det dominerande intrycket av en längre sammanhållen vindkraftsetablering. Vid revideringen av
Vindbruksplanen har samma bedömning gjorts.
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7.2.5 Område E, Mariestad
Område betraktades som en möjlighet att länka ihop Område 2 och Område 3 under
förutsättningen att skyddsavståndet till bostad varit 500 meter. Risk för ridåeffekter uppstår då
mellan dessa områden. Observera att området i Figur 3 är mindre än kartan visar. I och omkring
Område E finns fem (inom Mariestads kommun) redan tillståndsgivna vindkraftverk.
7.2.6 Område F, Mariestad
Området F är idag inte intressant för vindkraftetablering med hänsyn till en kommande
ombyggnad av väg E20. Planerna ännu inte är klara men Mariestads kommun prioriterar vägens
utbyggnad.
Områdena F gränsar till kommunens större opåverkade område (miljöbalken 3 kapitlet 2 §) där
ett tyst landskap ska prioriteras. Vindkraftetablering riskerar att påverka den tysta miljön negativt.
7.2.7 Område G, Mariestad
Området G motsvarar Område F innan revideringen av Vindbruksplanen. I område G finns tre
bygglovspliktiga vindkraftverk uppförda i den sydvästra delen. Den nordvästra delen av områdets
gräns är strid med LIS-området vid Hemmingstorp. Mariestads kommunfullmäktigebeslut (Kf
§4/2013) fastställer att ljudpåverkan inom LIS-områdena inte får överstiga 35 dB(A) från
nyetablering av vindkraft. Expertutlåtanden om fåglar och flyttsträck som inhämtats i samband
med revideringen av Vindbruksplanen har framhållit den nordvästra delen området som mindre
lämpligt.
I områdets södra del finns tre vindkraftverk uppförda inom ramarna för C-anmälan enligt
miljöbalken och bygglov.
Området blir efter sammanvägningen som revideringen bygger på för litet för att inkluderas i
Vindbruksplanen.
7.2.8 Område H, Mariestad
Område H motsvarar Område C innan revideringen av Vindbruksplanen.
Området ligger inom en fågelzon där bl.a. havsörn rör sig. Även länsstyrelsens rapport ”Fåglar i
Vänerområdet ur ett vindkraftsperspektiv” tar upp området i sammanhanget.
Vindbruksplanen strider mot den senare LIS-planen där Mariestads kommun menar att risk för
buller från vindkraft ska begränsas till 35 dB(A) vid LIS-områdens gräns. Huvudsakligen berörs
Movikens LIS-områden på ett avstånd av ca 600 meter. I närheten av Område H ligger dessutom
i Askeviks och Sjötorps LIS-områden. Till följd av intressekonflikten har Mariestads kommun
avgjort att LIS-planen ska få prioritet och därmed sker inskränkningar på vindbruksområdet.
I norra delen av Område H finns ett tillståndsbeslut från 2010 för uppförandet av en
vindkraftpark om sex vindkraftverk. Inga vindkraftverk är ännu uppförda inom ramarna för
tillståndet som förfaller år 2015 för vindkraftverk som inte uppförts. Eventuellt förnyandet av
tillståndet kan komma att påverkas av borttagandet av vindbruksområdet. Ytterligare en
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etablering finns föreslagen inom och utanför Område H, i den södra delen. Befolkningen i
området har framhållit att påverkan på riksintresset för kulturmiljö och friluftslivet Göta kanal
riskera att skada näringslivet i Sjötorp. I revideringen av Vindbruksplanen har ingen
landskapsanalys genomförts som belyser påverkan på riksintresset.
Revideringen av Vindbruksplanen konstaterar att Område H inte längre ska framhållas som ett
lämpligt vindbruksområde när andra lämpligare områden kan förordas.
7.2.9 Område 4, Mariestad
Sydväst om Område 4 ligger kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Fröåkra-Anderstorp som till
stor del består av gårdar med jordbruk i kombination med skogsbruk samt mindre boställen.
Byggnaderna är överlag från 1800-talets sista hälft och 1900-talets början. Merparten av
fornlämningar och fyndplatser har dock utplånats vid uppodling.
Område 4 som motsvarar område E innan revideringen av Vindbruksplanen. Områdets
utsträckning spänner över både Mariestads och Gullspångs kommuner. Till följd av Mariestad
kommuns ställningstagande om ett utökat skyddsavstånd på 900 meter så inskränks områdets yta
kraftigt. Gullspångs kommun har gjort ett liknande ställningstagande beträffande sitt Område C.
Området bedömdes därefter inte lämpligt som vindbruksområde i den reviderade
Vindbruksplanen.
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8 Reviderad Vindbruksplan i Töreboda
Töreboda kommun utökar befintliga områden med ytterligare två nya vindbruksområden.

Figur 5 Områden i Töreboda kommun som efter analysen särskilt betraktats för en fortsatt lämplighetsprövning som
resulterat i de reviderade vindbruksområdena. Områdena delas in i siffror för reviderade vindbruksområden, bokstäver
för bortsållade områden och romerska siffror för områden där vindkraftetablering inte får ske.
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8.1 Lämpliga områden i Töreboda kommun
8.1.1 Område 1, Töreboda Magderud
Område 1 motsvarar Område O i Vindbruksplanen före revideringen och behåller sin
ursprungliga utformning och är till ytan 2,1 km2. Inom området har ett vindkraftsprojekt drivits
med fyra vindkraftverk i Töreboda kommun och tio i Karlsborgs kommun. Vindkraftsparken
avslogs i regeringsrätten (M2012/1816/Me) då Försvarsmaktens riksintresse för flyg (s.k.
stoppområde) proriteras. Försvarsmaktens stoppområden har varit omstridda och ev. revidering
kan komma att ske. Töreboda kommun kommer att vidhålla att området är lämpligt för vindkraft
i det fall Försvarsmakten inte längre betraktar området som ett riksintresse.
Riksintresset för vindbruk revideras åren 2012-2013 av Energimyndigheten. Den första remissen
inkluderades Område 1 som ett potentiellt riksintresse men togs bort i andra remissen. Därmed
finns inget riksintresse för vindbruk i Töreboda kommun.
Vid vindkraftetablering i området ska samråd med Karlsborgs kommun ske.
8.1.2 Område 2, Töreboda Östra Ryholm
Område 2 behåller den utformning Område N haft i Vindbruksplanen innan revideringen. Inga
förändringar i områdesgränser sker och områdets yta uppgår till 5,0 km2. Försvarsmaktens
stoppområde täcker vid revideringen in hela Område 2 varför det är rimligt att anta att
försvarsmaktens intresse går före vindkraftetablering. Kommunen vidhåller att området lämpar
sig väl för vindkraftetablering.
Vid vindkraftetablering i området ska samråd med Karlsborgs kommun ske.
8.1.3 Område 3, Töreboda Västra Ryholm
Område 3 ligger väster om Ryholms mosse. Området är till ytan det näst största (6,0 km2) av
vindbruksområdena i de tre kommunerna och ligger relativt avskilt från tät bebyggelse. Området
har emellertid inte lika goda vindförutsättningar som exempelvis Område 1, 2 och 4.
Årsmedelvinden i området är ca 7 m/s (på 100 meters höjd) medan intilliggande områden har en
årsmedelvind på ca 7,5 m/s. Fördelen med området är dess vidsträckta yta som möjliggör större
etableringar än övriga områden som pekats ut. Vid vindkraftetablering i området ska samråd med
Karlsborgs kommun ske.
Väster om området flyter vattendraget Tidan. Nordväst om området ligger Lagerfors på ett
avstånd av 1,2 km från Område 3. I nordlig riktning från det föreslagna området ligger Ryholms
herrgård som finns utpekat det kommunala bevarandeprogrammet. Vid Ryholms mosse finns
intressen för torvexploateringsföretag.
Område 3 har inga kända naturvärden eller utmärkande fågelliv. Marken är skogsbeklädd till
största delen både inom och utanför området. Vindkraftetablering i området kan komma att
dominera landskapsintrycket för boende i Lagerfors. Länsstyrelsen har under tiden för
Vindbruksplanens revidering fått kännedom om en häckningsplats för örn i närheten av området.
Försvarets intressen föregår vindkraftetableringen i likhet med Område 1 och Område 2.
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8.1.4 Område 4, Töreboda Bällefors flygfält
I Vindbruksplanen innan revideringen finns motsvarande Område M. Områdets gränser ändras
marginellt enligt det nya förslaget och ytan uppgår till 2,2 km2. Vindförhållandena är aningen
bättre än andra utpekade vindbruksområden i Töreboda kommun. Området är centrerat kring en
nedlagd flygbanan där andra bullergenererande verksamheter finns, exempelvis motorsport.
Öster om området ligger Ekeskogs kyrkby på ett avstånd av ca 1,5 km som är av kulturhistoriskt
intresse. Även det kulturhistoriskt värdefulla Bällefors kyrkby – Armenebybacke ligger nära, ca
500 meter väster om Område 4.
Kommunen har tillstyrkt en vindkraftspark om fem verk inom området. Förutom den
tillståndsgivna parken är det oklart om ytterligare vindkraftverk får plats inom området i
framtiden. Det fem tillståndspliktiga verken ligger inom Område 4.
8.1.5 Område 5, Töreboda Moholm
Nordväst om sjön Östen breder Område 5 ut sig på en yta av 2,1 km2. Område 5 har
förutsättningar för att tillsammans med Skövde kommun bilda ett sammanhållet
mellankommunalt vindbruksområde. Området har redan idag vindkraft på båda sidor om
kommungränsen. I Töreboda kommun finns ett vindkraftverk anlagt inom det föreslagna
Område 5. I Skövde kommun finns fyra vindkraftverk vid Askeberga som tillsammans med det
föreslagna området bildar ett stråk. Samråd med Skövde kommun ska ske vid vindkraftetablering
i Område 5.
Inga naturmiljövärden har uppmärksammats i området som uteslutande består av odlad mark.
Vindförhållandena är ganska bra med en årsmedelvind på 7,2 m/s (på 100 meters höjd) och
platsen passar väl för vindkraftverketablering. Området ligger i en bullerzon som uppstår från väg
200 och 201.
Väster om Område 5 ligger sjön Östen som ingår i naturvårdsprogram och är känt för dess rika
naturmiljö och djurliv. Fågelsträck i området är kända att gå mellan sjöarna Östen och Ymsen
samt Viken. Vindkraftetablering i området kan i samband med lokaliseringsprövning komma att
behöva en mer omfattande analys av fågellivet för att utreda om lokalen är lämplig. Ungefär en
kilometer om väster om Område 5 ligger Sveneby med fornminnes- och kulturhistorisk
bebyggelsemiljö. Öster om Område 5, i Skövde kommun, ligger Vaholm med kulturhistoriskt
intressant bebyggelse.
8.1.6 Område 6, Töreboda Månsarud
Före revideringen av Vindbruksplanen existerade Område L. Område 6 har fått en annan
utbredning. Ytan är i det reviderade området är 3,2 km2 (tidigare uppgick områdesytan till 2,9
km2). Anledningen är att i den sydöstra delen av område L vill kommunen undvika att ljudnivån
vid fasad till ett boende inte ska överskrida riktvärden för buller och skuggbildning, samt att
högriskarten nattskärra finns i området. Istället är utsträckning möjlig främst i östlig men även
sydlig riktning för att säkerställa att området fortfarande blir stort nog för att vara attraktivt för
vindbruk.
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Inom området finns mindre och osammanhängande sumpskogsområden. Väster om området
finns biotopskydd för naturbetesmark i jordbruksmark.
8.1.7 Område 7, Töreboda Slätte
Området motsvarar huvudsakligen Område H innan revideringen av Vindbruksplanen som låg i
både Töreboda och Gullspångs kommuner. Området täcker in 3,0 km2 av både jordbruksmark
och skogsmark (produktionsskog). Inga kända natur- eller kulturvärden finns. En bullerzon utgår
ifrån järnväg och väg 200 öster om området. Öster om området finns den svagt välvda
Segolstorpamossen som inte bär några påtagliga naturvärden.
En park för fem vindkraftverk finns tillståndsgiven i området inom Töreboda kommun. Verken
är ännu inte uppförda. Samtliga vindkraftverk ligger inom det reviderade Område 7.
8.1.8 Område 8, Töreboda Valkeberg
Område 8 sträcker sig upp mot Lyrestad i Mariestad kommun. Innan revideringen av
Vindbruksplanen ingick motsvarande den del av Område G som låg i Töreboda kommun.
Vindbruksområdets yta i Töreboda kommun tar upp 3,5 km2. Tillsammans med Mariestads
Vindbruksplan ”Område 3” bildas ett större sammanlänkat vindbruksområde där en
vindkraftspark om 22 verk finns tillståndsgivet.
I sydvästra delen av Område 8 påträffas sumpskog och våtmark klass tre och fyra (enligt
våtmarksinventeringen). Området utgörs huvudsakligen av skogsmark men har inslag av odlad
mark.
Bebyggelse påträffas huvudsakligen öster om Område 8 kring Rävsnäs i Töreboda kommun. I
Mariestads kommun, nordöst om Område 8 ligger Guntorp, Solberga och Höglunda med
bebyggelse.
8.1.9 Område 9, Töreboda Norra Ymsen
Område 9 motsvarar den del av Område K före revideringen av Vindbruksplanen som är inom
Töreboda kommun. Område 9 är 1,5 km2 till ytan och bildar tillsammans med Mariestads
Område 2 ett sammanhängande vindbruksområde som är större än 2 km2.
Området har ett påtagligt inslag av fågellivet. Ymsen är en viktig flyttfågellokal. Havsörn som
räknas till högriskarterna blir allt vanligare kring Ymsen. Vid etablering bör krav ställas på att
utreda om häckningsplatser finns i inom 3 kilometer från planerat vindkraftverk. Det finns
observationer som tyder på att högriskarten nattskärra häckar väster om Område 9.
Töreboda kommun vill fortsätta beteckna området som ett vindbruksområde. Inskränkning på
det ursprungliga området har gjorts i den västra delen vilket medför att området blivit aningen
mindre.
8.1.10 Område 10, Töreboda Unden
Område 10 motsvarar i sin helhet område I (Vindbruksplanen för revideringen). I Gullspångs
kommun finns även Område 3 som tillsammans med Töreboda kommuns Område 10 bildar ett
gemensamt mellankommunalt vindbruksområde.
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Området konkurrerar med riksintresse för naturvård (miljöbalken 3 kap 6§) samt riksintresse för
turism och det rörliga friluftslivet (miljöbalken 4 kap 2§). Riksintresseområdena syftar till att
främja områdets beskaffenhet och en långsiktig hushållning. Därmed måste riksintresseområdena
skyddas mot andra intressen som riskerar att skada dessa förutsättningar. Risk för sådan skada
bedöms föreligga vid etablering av en stor vindbrukspark.
I området finns en till tillståndsgiven park som omfattar högst 18 vindkraftverk med en totalhöjd
som inte överstiger 170 meter. Verken är vid år 2013 slut ännu inte uppförda. Tillståndet erhölls
2012-02-29 och upphör att gälla för de verk som inte tagits i drift efter fem år. Det reviderade
förslaget har dessförinnan ingen inverkan på vindkraftsparken. Borttagandet av området kan
emellertid inverka på den tillståndsgivna parken om omprövning av tillståndet begärs av ägaren. .
Vid Utvecklingsutskottets sammanträde 2013-12-11 beslutades att området skall ingå som ett
lämpligt vindbruksområde trots att analysresultatet inte framhållit området som lämpligt.
Vid Utvecklingsutskottets sammanträde 2013-12-11 fastställdes att Område 10 ska fortsätta ingå i
den reviderade Vindbruksplanen. Samtliga vindkraftverk i den tillståndsgivna parken ligger inom
Område 10.

8.2 Områden som efter revideringen valts bort i Töreboda kommun
För att se områdenas utbredning se figur 5.
8.2.1 Område A, Töreboda
I Vindbruksplanens första utgåva valdes området bort. Anledningen var att skydda kulturmiljön
kring Göta kanal samt att minska risken för att vindkraftverken blir ett för påtagligt element i
landskapet. Området valdes därför bort till förmån för område G och område H
(Vindbruksplanen före revideringen). Område 7 i det reviderade förslaget har aningen bättre
vindförhållanden på 100 meters höjd.
8.2.2 Område B, Töreboda
Motsvarar Område 10, Unden. Se kap 8.1.10.
8.2.3 Område C, Töreboda
Område C har utgått efter en korrigering i analysen och är inte längre synlig på kartan över den
reviderade Vindbruksplanen.
8.2.4 Område D, Töreboda
Område D ligger mellan de föreslagna områden 3 och 4. För att undvika risken att ett
sammanhängande område med vindkraft dominerar landskapet förespråkas Område 3 och
Område 4 istället för Område D.
Samhället Lagerfors ligger nära (ca 600 meter) i västlig riktning. Många kommuner förespråkar att
ett längre skyddsavstånd används mellan större vindkraftsetableringar och samlad bebyggelse.
Töreboda kommun har inte antagit några liknande riktlinjer för skyddsavstånd i sammanhanget.
Borttagandet av Område D bör emellertid ses som en hänsynsfråga för boende i Lagerfors.
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8.2.5 Område E, Töreboda
Område E omger Degermossen och Bällefors stormosse med sina höga naturvärden. Område E
gör inte intrång på mossemarken men Länsstyrelsen Västra Götalands län planerar att upprätta
ett naturreservat i området. Innan beslut om naturreservatet kommer Töreboda kommun inte att
peka ut lämpliga vindkraftsområden i området.
Försvarets stoppområde täcker in Område E i sin helhet. Innan en ev. revidering av försvarets
intresse kommer området inte att vara lämpligt för vindkraftsetablering. Delar Område E kan i
framtiden bli lämplig för vindkraftetablering då goda förutsättningar och vindförhållanden ändå
finns.
8.2.6 Område F, Töreboda
Området F har inte lika goda vindförhållande på 100 meters höjd som Område 1 varför området
väljas bort till förmån för Område 1 och Område 2.
8.2.7 Område G, Töreboda
Område G ligger ca 1,5-2 km från samhället Tidan i Skövde kommun. I analysen för den
reviderade Vindbruksplanen uppvisas området som lämpligt för vindkraftsetablering. Inga
utmärkande drag som skulle göra området särskilt attraktivt för vindkraftetablering har i övrigt
påträffats. Området finns mellan område 4 och område 5. Platsen bör inte ianspråktas då risk för
ridåeffekter kan uppstå och landskapet upplevs som kraftigt bemängt med vindkraft. Risken är i
synnerhet påfallande med det nya utpekade Område 5, i det fall detta skulle framhållas i den
reviderade Vindbruksplanen. Norr om området ligger samhället Moholm och ett föreslaget LISområde vid Moholms säteri (ca 1 km). Kriteriet för områdets storlek (minst 2 km2) uppnås inte
efter att korrigeringar av området genomförts.
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9 Förslag till reviderad Vindbruksplan i Gullspångs kommun
I Gullspångs kommun har beslut (AU §24/2014) fattats om att inleda samråd baserat på ett
skyddsavstånd om 900 meter. Gullspångs kommunfullmäktige har även beslutat (KF 140§/2013)
att utöka områden där vindkraft inte ska tillåtas. Område I (icke lämpligt för vindkraft) har
utökats att sträcka sig mot Gudhammarsviken i sydväst och kommungränsen mot Mariestads
kommun i söder. Område VIII har tillkommit enligt ovan nämnt kommunfullmäktige beslut.

Figur 6 Områden i Gullspång kommun som efter analysen särskilt betraktats för en fortsatt lämplighetsprövning som
resulterat i de reviderade vindbruksområdena. Områdena delas in i siffror för reviderade vindbruksområden, bokstäver
för bortsållade områden och romerska siffror för områden där vindkraftetablering inte får ske.
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Översiktligt analysresultat presenteras i Figur 5 som följande rubriker för de olika områdenas
syftar att beskriva. Exempelvis avser ”Område 3” det område som markeras med siffran 3 i
kartan (Figur 3).

9.1 Lämpliga områden i Gullspångs kommun
9.1.1 Område 1, Gullspång Bråta
Område 1 motsvarar den del av Område D som före revideringen av Vindbruksplanen låg i
Gullspångs kommun. Revideringen som också omfattar Mariestads kommun har visat att det
tidigare Område D inte längre är lämplig lokalisering för vindkraftverk i Mariestads kommun.
Alltså kommer Område 1 i Gullspångs kommun att enbart omfatta ytor i Gullspångs kommun.
Ytan är 1,8 km2 (tidigare 6 km2) och till största delen skogsbeklädd. Inga kända natur eller
kulturvärden ligger inom Område 1. Norr om området ligger en våtmark, en svagt välvd mosse
som betecknats som klass tre i våtmarksinventeringen. Våtmarken hyser vissa ornitologiska
värden, främst för sjöfåglar. Utbredningen av Område 1 har ändrats för att inte innesluta
våtmarken.
I Område 1 finns tre C-anmälningspliktig/bygglovsgivna vindkraftverk. Vid revideringen av
Vindbruksplanen är ännu inget verk uppfört. För de redan bygglovsgivna vindkraftverken i södra
delen av området förändras inte möjligheten att bygga genom en planrevidering. En
tillståndspliktig vindkraftpark om sju vindkraftverk har genom Mark- och miljödomstolens dom
(M 2571-13) fått avslag. Anledningen till avslaget av ansökan beror på att sökande inte
tillfredställande redovisat kunskap (miljöbalken 2 kap 1§) om fågellivet i området. Domen har
tolkats som att den inte utgör något hinder för att kommunen fortsättningsvis ska kunna fortsätta
peka ut området som lämpligt för vindkraft.
En annan aktör har visat intresse för området utanför det tidigare Område D i nordlig riktning.
9.1.2 Område 2, Gullspång Slätte
Område 2 motsvarar den del av Område H som i den ursprungliga Vindbruksplanen låg i
Gullspång kommun. Tillsammans med Töreboda kommuns Område 7 bildas ett
sammanhängande vindbruksområde som lämpar sig för vindkraft under förutsättningen att
Töreboda antar Område 7 i den reviderade Vindbruksplanen. I annat fall blir området för litet för
projekt med flera vindkraftverk. Marken är till största delen skogsmark. Ytan minskar från
ursprungliga 7,1 km2 till 1,3 km2 i den reviderade Vindbruksplanen. Vindförhållandena i området
är goda och uppvisar medelvindhastigheter över året som ligger kring 7,5 m/s på 100 meters
höjd.
Inom området finns sumpskogsområden. En våtmark, klass tre enligt våtmarksinventeringen,
passerar väster om Område 2. Öster om Område 2 ligger Natura 2000-området Storhultabäcken
(ca 600 meter) som syftar till att bevara betesmarksmiljön. Väg E20 passerar norr om området
vilket innebär att Område 2 hamnar inom dess bullerzon.
9.1.3 Område 3, Gullspång Unden
Område 3 har av Allmänna utskottet (2014-01-23) framhållits som ett område man vill bevara för
vindkraft. I den ursprungliga Vindbruksplanen framställdes Område I som ett lämpligt
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vindbruksområde. Området ligger till största delen i Töreboda kommun på sjön Undens västra
sida. Område 3 motsvarar den del av Område I som låg inom Gullspång kommun i
Vindbruksplanen före revideringen. Inskränkningar har främst gjorts vad beträffar den västra
gränsen. Anledningen är att bostadshus tidigare legat inom Område I och därmed inte varit
möjligt att exploatera. Ytan minskar från ursprungliga 6,1 km2 till 1,2 km2. Område 6 är ett
område i Gullspång kommun som hänger samman med det stora Område 10 i Töreboda
kommun. Området ligger inom riksintresseområdet för naturvård och är av länsstyrelsens
naturvårdsprogram klassat som högsta naturvärde (klass 3).
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun har i beslut 5§/2014 beslutat att Töreboda vill ha
området (arbetsnamn ”Område 0”) kvar trots att analysen inför den reviderade Vindbruksplanen
visat att områdets beskaffenhet inte är optimal. Den del av området som ligger i Gullspångs
kommun är inte heller ett lämpligt område enligt analysen. Anledningen är framförallt att
området ligger inom riksintresset för naturvård som täcker in hela det sammanhängande
vindbruksområdet. Dessutom har länsstyrelsens naturvårdsprogram pekat ut högsta
statusklassning för naturvärden inom hela Område 3. Öster om Område 3 ligger ett av
kommunen utpekat stort opåverkade område på ungefär 1 km avstånd.
Gullspång kommunfullmäktiges beslut (§140/2013) framhåller att en 1,5 km zon för turism och
framtida bebyggelse ska finnas runt Unden. Avståndet till Gullspångs vindkraftområde är 1,6 km.
Det närmaste vindkraftverket i den tillståndsgivna parken i Töreboda kommun kommer att ligga
ca 1 km väster om Åsebol och Gullspång kommuns LIS-område.

9.2 Områden som efter revideringen valts bort i Gullspångs kommun
För att se områdenas utbredning se figur 6.
9.2.1 Område A, Gullspångs kommun
Område A antogs inte av kommunfullmäktige i Gullspång kommun 2011-04-18.
Platsen har i revideringen inte framkommit som ett lämpligt vindbruksområde.
9.2.2 Område B, Gullspångs kommun
Område B är inte längre ett lämpligt vindbruksområde. Sedan antagandet av Vinbruksplanen har
ny information framkommit i samband med tillståndsprövning och C-anmälan (enligt
miljöbalken) som tyder på att området är viktigt för fågellivet i området. Miljö- och
byggnadsförvaltningens mening är att området därmed inte är en god lokalisering för vindkraft.
Gullspångs kommunstyrelse har i beslut (§153/2013) föreslagit att område B ska tas bort i sin
helhet. Till detta kommer att revideringsanalysen visat att bättre områden för vindkraftetablering
finns i kommunen. Orsaken är främst information om fågellivet som inte utgjorde underlag för
den ursprungliga Vindbruksplanen.
9.2.3 Område C, Gullspångs kommun
Område C motsvarar den del av Område E som innan revideringen av Vindbruksplanen låg i
Gullspång kommun. Område E var ett område som tillsammans med Mariestad kommuns
Område 4 bildade ett sammanhängande vindbruksområde i den ursprungliga Vindbruksplanen.
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Område C har inga kända anmärkningsvärda natur- eller kulturvärden. Området ligger inom
bullerzonen för järnvägen i områdets norra del och väg E20 som passerar söder om området.
Öster om området ligger Fagerlids gamla sågverk. Sydväst om Område C, i Mariestads kommun
(ca 1 km), ligger kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Fröåkra-Anderstorp som till stor del består
av gårdar med jordbruk i kombination med skogsbruk samt mindre boställen. Byggnaderna är
överlag från 1800-talets sista hälft och 1900-talets början. Merparten av fornlämningar och
fyndplatser har dock utplånats vid uppodling.
Till följd av beslut om 900 meters skyddsavstånd i Gullspångs och Mariestads kommun så blir
det gemensamma området inte längre lämpligt för vindkraft.
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10 Jämförelse av alternativ
10.1 Lämpliga vindkraftsytor
Förutom de fördelar som redan pekats ut med revideringen av vindbruksplanen i syftet och
löptexten så har kommunerna uppmanats under samrådet att bättre redovisa alternativens ytor. I
figur 3 syns den ursprungliga vindbruksplanens utbredning i förhållande till den reviderade
vindbruksplanen.
Omr namn Total Gullspång Mariestad Töreboda
A
3
3
B
5
5
C
6,07
6,07
D
5,98
5,63
0,35
E
3,87
1,04
2,83
F
8,94
8,94
G
7,95
4,45
3,5
H
9,73
7,09
2,64
I
18,06
6,1
11,96
J
6,24
6,24
K
5,81
4,31
1,5
L
2,92
2,92
M
2,05
2,05
N
5,19
5,19
O
2,69
2,69
15 områden 93,5
27,86
33,19
32,45
Tabell 4 Ytor (km2) i den ursprungliga vindbruksplanen. Längst ned i tabellen summeras ytorna.

Omr namn Total Gullspång Mariestad Töreboda
1(G)
1,8
1,8
3(G), 7(T)
4,3
1,3
3
6(G), 10(T)
12,5
1,2
11,3
1(M)
3,3
3,3
2(M), 9(T)
3,5
2
1,5
3(M), 8 (T)
5,3
1,8
3,5
1(T)
2,1
2,1
2(T)
5
5
3(T)
6
6
4(T)
2,2
2,2
5(T)
2,1
2,1
6(T)
3,2
3,2
12 områden 51,3
4,3
7,1
39,9
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Tabell 5 Ytor (km2) i den reviderade vindbruksplanen. Längst ned i tabellen summeras ytorna. Bokstaven inom
parentesen motsvarar kommunnamnets första bokstav. Exempelvis ”2(M), 9(T)” är ett mellankommunalt område
bestående av Område 2 i Mariestads kommun och Område 9 i Töreboda kommun. För att enkelt kunna jämföra har
områden som skrider över flera kommuner redovisats med total yta.

Totalt Gullspång Mariestad Töreboda
-42,2
-23,56
-26,09
7,45
Tabell 6 Jämförelse mellan den ursprungliga respektive den nya planen. Siffrorna avser kvadratkilometer (km2) och
redovisar förändringen av lämpliga vindkraftsytor i den reviderade vindbruksplanen. Negativa värden innebär att den
lämpliga ytan för vindkraft har minskat sedan de ursprungliga vindbruksplanen.

Sammanfattningsvis har den totala ytan som ses som lämplig för vindbruk nästan halverats i den
reviderade vindbruksplanen. Det beror främst på politiska ställningstaganden om utökat
skyddsavstånd i Mariestad och Gullspångs kommuner. Miljökonsekvensen av den reviderade
vindbruksplanen som väntas är en inbromsning av vindkraftsexploateringsprojekt i Mariestad och
Gullspångs kommuner. Det innebär för dessa kommuner en skiftning till andra förnyelsebara
energikällor för att klara energimålen. De relativt goda vindresurserna utnyttjas inte för
elproduktion.

10.2 Uppskattning av energipotential från vindkraft
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 procent av dess energiproduktion under livslängden. I samrådet framställdes en
önskan om en energipotentialbedömning. Det innebär först och främst att en uppskattning gjorts
beträffande antalet vindkraftverk som rimligtvis kan få plats på inom de tillgängligjorda ytorna.
I den ursprungliga planen uppskattades de 92 km2 att potentiellt kunna rymma 435-445
vindkraftverk. Det har senare visat sig att det egentliga antalet vindkraftverk som fått plats inom
områdena är betydligt färre än den ursprungliga uppskattningen.
Baserat på faktisk täthet av vindkraftverk i vindkraftsprojekten i kommunerna har en ny
uppskattning tagits fram som extrapolerar tätheten. Nackdelen med metoden är en viss risk finns
att antalet verk underskattas i områden som är avlånga och smala till formen. Den typen av
områden förekommer främst i Töreboda kommun.
Med teknikutvecklingen kan eventuellt uppskattningen komma att minska antalet verk och
samtidigt öka den förväntade energiproduktionen. I normalfallet så ökar höjden och effekten på
turbinen medan avståndet mellan verken ökar.
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Utifrån metoden uppskattas de 92 km2 i den ursprungliga vindbruksplanen till att istället kunna
inhysa 170-140 vindkraftverk. Det motsvarar 60-50 verk i Mariestads kommun, 60-50 verk i
Töreboda kommun, 50-40 verk i Gullspångs kommun.
10.2.1 Mariestads kommun
Mariestads kommun har kraftigt begränsat de lämpliga ytorna i sin reviderade vindbruksplan
varför antalet potentiella vindkraftverk inom de utpekade områdena minskat i förhållande till den
ursprungliga vindbruksplanen. Av de ytor som ursprungligen föreslagits har 20 % behållits i den
reviderade vindbruksplanen.
Idag finns beslut om 11 verk inom områdena och ytterligare 12 väntas i område 1. Den totala
ytan tros kunna härbärga 16-13 vindkraftverk med god elproduktion. Att det idag väntas 23
vindkraftverk i anslutning till de fortfarande utpekade områdena beror på att ett skyddsavstånd på
900 meter inkluderats. Områdena är idag betydligt mindre än de tidigare varit men tillstånd och
beslut som redan fattats gäller fortfarande oavsett ändringar i den reviderade vindbruksplanen.
Utöver detta väntas inga fler stora projekt få plats i de redan exploaterade områdena. Något
enstaka verk kan emellertid få plats (vilket kan komma att kräva tillstånd pga. samlokalisering).
Energipotentialen från ytorna borde ligga kring 70 GWh motsvarande årsuppvärmningen av ca
4000 villor. Mariestads totala energianvändning ink. transporter anges (-Kanenergi, MTG rapport
2011-02-18) vara 889 GWh.
10.2.2 Töreboda kommun.
I Töreboda kommun har antalet potentiella vindkraftverk ökat. Anledningen är ytterligare två
vindkraftsområden tillkommit. Den reviderade vindbruksplanen i Töreboda kommun uppskattas
kunna rymma 60-75 vindkraftverk totalt. Idag finns redan beslut om ett 50- tal även om få är
uppförda.
Vad beträffar energiproduktionen över året har en grov uppskattning gjort baserad på 6,7 m/s
medelvindhastighet på 105 meters höjd. Den potentiella energiproduktionen i uppskattas då till
300-600 GWh årligen. Det motsvarande 15 000-31 000 villors årliga uppvärmning. Den stora
variationen i uppskattningen beror främst på val av vindkraftverk. I kontrast till det anges (Kanenergi, MTG rapport 2011-02-18) Töreboda kommuns totala energianvändning (ink.
transporter) till 271 GWh.
10.2.3 Gullspång kommun
I Töreboda kommun har det potentiella antalet minskat kraftigt. Det beror på att den lämpliga
ytan minskat till 15 % av vad som ursprungligen ansetts som lämpligt.
Gullspångs kommun har genom tre huvudsakliga viljeriktningar minskat den lämpliga ytan för
vindkraftverk som framgår av beslut införda i ärende KS 2007/87, Gullspångs kommunstyrelse:
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Strykandet av Område A-B (i den ursprungliga vindbruksplanen) efter att
kommunfullmäktigt funnit att dessa områden inte varit lämpliga för vindkraftsetablering.
Strykandet av område B motiveras delvis av att Gullspångs kommun vill skydda fågellivet,
i synnerhet havsörnspopulationen.
Minsta bullernivå till permanent- eller fritidsboende ska inte överstiga 35 dB(A) och
minsta avstånd ska inte underskrida 1000 meter (vilket ändrats till 900 meter i den
reviderade vindbruksplanen).
Utöka zonen där ”vindkraftsetablering ej är lämplig”. Stöd för utökandet av zonen
hämtas (i likhet med motiv för styrkande av Område B) från havsörnsförekomsten. Det
utökade områdets utbredning följer bl.a. länsstyrelsens rapport ”Fåglar i Vänerområdet”
(Länsstyrelserna, 2011), vilken även utgjort underlag till analysen i den reviderade
vindbruksplanen. Kring sjöarna Skagern och Unden vill kommunen inte ha vindkraft på
närmare avstånd än 1,5 km, vilket också visualiseras av ”ej lämpligt för vindkraft”områdena. För mer information hänvisas läsaren till ”Beslut om ställningstagande rörande
vindbruksetablering i Gullspångs kommun KF §104/13”.

Inom områdena förväntas ca totalt ca 8 vindkraftverk få plats. Idag finns beslut om sammanlagt 3
verk inom vindbruksplanens områden men inga är ännu uppförda. Den uppskattade årliga
energiproduktion tros kunna bli mellan 40-65 GWh vid total utbyggnad, motsvarande ca 20003500 villors årsbehov. Det kan jämföras mot vad som anges (-Kanenergi, MTG rapport 2011-0218) vara Gullspångs kommuns totala energianvändning (ink. transporter), nämligen 206 GWh
årligen.
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Mariestads kommun
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Gullspångs kommun
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Bilaga 2
Bilaga 2 listar intressen som inkluderats i GIS-analysen.
Intressen värdesätts på en skala 1-10 där 10 bör ses som mycket god placering av vindkraftverk
och 1 som mycket dålig lokalisering.
10-Mycket god placering
9-God placering
8-God placering
7-Måttligt god placering
6-Irrelevant placering med liten fördel
5-Irrelevant placering med liten nackdel
4-Måttligt dålig placering
3-Dålig placering
2-Dålig placering
1-Mycket dålig placering

Intresse

Vikt

Värdefulla vattendrag

1

Nationalpark Djurö

1

Naturreservat

1

Djur och växtskyddsområden

1

Biotopskydd

1

Strandskydd

1

Stora opåverkade områden enligt kommunerna

1

Riksintresse kulturvård

1

Riksintresse naturvård

1

Vattendrag

1

LIS-områden

1

Bullerzon motsvarande 35 dB(A) intill LIS-områden

2

Fornlämningar

1

1
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Myrskyddsplan Myrhulta mosse

1

Våtmarkskonventionen RAMSAR

1

Natura 2000

2

Naturvårdsavtal

2

Våtmarksinventeringen kl 1

1

Våtmarksinventeringen kl 2

1

Våtmarksinventeringen kl 3

4

Våtmarksinventeringen kl 4

5

Äng- och hagmarksinventeringen kl 1

2

Äng- och hagmarksinventeringen kl 2

2

Äng- och hagmarksinventeringen kl 3

4

Äng- och hagmarksinventeringen kl 4

5

Lövskogsinventeringen Mariestad kl 1

1

Lövskogsinventeringen Mariestad kl 2

1

Lövskogsinventeringen Mariestad kl 3

4

Lövskogsinventeringen Mariestad kl 4

5

lövskogsinventeringen Töreboda kl 1

1

lövskogsinventeringen Töreboda kl 2

1

lövskogsinventeringen Töreboda kl 3

4

lövskogsinventeringen Töreboda kl 4

5

Skyddsavstånd till bostäder

3

Tjärderpopulation

3

Örnarpopulation

3

Pilgrimsfalk- och Berguvpopulation

3

2
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Fiskgjusepopulation

3

Kommunala bevarandeprogram

4

Landskapsbildsskydd

4

Länsstyrelsens naturvårdsprogram

4

Geologiska värden

4

Nattskärra

4

Mycket fågelrika områden

4

Riksintresset friluftslivet (exk. Reviderade områdesförslag)

5

Fågelskär

5

Åkermark

8

Bullerzoner

8

Vindhastigheter 6,1-6,4 m/s

6

Vindhastigheter 6,4-6,9 m/s

7

Vindhastigheter 6,9-7,4 m/s

8

Vindhastigheter 7,4-7,9 m/s

9

Vindhastigheter 7,9-8,3 m/s

10

3

Bilaga 3
Kartor över intressen

Lagervikt U=1
Vardefulla vattendrag
Nationalpark
Naturreservat
Djur och vaxtskyddsomraden
Biotopskydd
Myrskyddsplan

######
######Lövskogsinventeringen Mariestad kl1
######
######Lövskogsinventeringen Mariestad kl2
######
######
######Lövskogsinventeringen Toreboda kl2
######
llllll
llllllVåtmarksinventeringen kl1
llllll
llllll
llllllVåtmarksinventeringen kl2
llllll
Strandskydd

Stora opåverkade områden
Riksintresse naturvård
Riksintresse kulturvård
LIS- områden
RAMSAR

2013-12-12
Version 1.0
0

1,75 3,5

7

10,5

14
Kilometer

Lagervikt U=2
LIS skyddsavstånd 900 meter
Natura 2000
Naturvardsavtal
Nyckelbiotoper (ASSI domän)
Nyckelbiotoper
Nyckelbiotoper Sveaskog

lllll
lllllSumpskog
lllll

Tjäderområden
TUVA
Äng och hagmark kl1
äng och hagmark kl2
Bostäder skyddsavstånd 900m
Bostäder skyddsavstånd 500m

2013-12-12
Version 1.0
0

1,75 3,5

7

10,5

14
Kilometer

Lagervikt U=3
Smålom
Pilgrimsfalk och Berguv
Fiskgjuse
Örnar

2013-12-12
Version 1.0
0

1,75 3,5

7

10,5

14
Kilometer

Lagervikt U=4

@@@@@
@@@@@Landskapsbildsskydd
@@@@@
Lekplatser fåglar
XXXXX
XXXXXGeologiska varden
XXXXX
XXXXX

Våtmarksinventeringen kl3
Äng och hagmark kl3
Lövskogsinventeringen Mariestad kl3
Lövskogsinventeringen Toreboda kl3
Naturvårdsprogram
Nattskarra
Kommunala bevarandeprogram
Mycket fågelrika områden

2013-12-12
Version 1.0
0

1,75 3,5

7

10,5

14
Kilometer

Lagervikt U=5
Äng och hagmark kl4
Våtmarksinventeringen kl4
Lövskogsinventeringen Mariestad kl4
Lövskogsinventeringen Toreboda kl4
Riksintresse friluftsliv
Fågelskär

2013-12-12
Version 1.0
0

1,75 3,5

7

10,5

14
Kilometer

Lagervikt U=8
Åker
Bullerzoner

2013-12-12
Version 1.0
0

1,75 3,5

7

10,5

14
Kilometer

Vindhastighet (MIUU)

100 meters höjd ovan mark
Relativ vindhastighet
Hög : 8,3 m/s
Låg : 6,1 m/s

2013-12-12
Version 1.0
0

1,75 3,5

7

10,5

14
Kilometer

Infrastruktur
Riksintresse hamnar
Riksintresse järnväg
Kraftledning
Riksintresse väg E20
Väg kl 1 (ink. riksintresse väg 26)
Väg kl 2-3
Väg kl 4

ar

ar

nar

nar

nar

2013-12-12
Version 1.0
0

1,75 3,5

7

10,5

14
Kilometer

Bilaga 4
Försvarsmaktens utpekade riksintressen enligt miljöbalken 3 kapitlet 9§.

I bilderna syns stoppområden kring försvarets flygplatser markerat med röda linjer. MSA (minimum sector
altitude) områdena markeras med en blå cirkel kring flygplatserna. Grönrandiga områden är områden med
särskilda behov av hinderfrihet.
Riksintresset 56 - Karlsborgs influensområde och tillhörande stoppyta och MSA-område berör
kommunernas vindbruksplan. I Töreboda kommuns södra del går gränsen för försvarsmaktens
stoppområde. Övriga kommuner berörs ej av stoppområden. MSA- området berör samtliga kommuner
och alla utpekade områden förutom Område 1 i Mariestad. MSA- området innebär att Försvarsmakten
och Luftfartsverket ska beredas möjlighet att yttra sig.

1(2)

De mörka områden inom 56- området är riksintresse för totalförsvarets militära del.
Elektronisk källa 2014-07-24
http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/samhallsplanering/vindkraft/fordjupning/

2(2)

