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Projektledare för revideringen av Vindbruksplanen var Anders Hultén-Olofsson. Övriga medverkande har varit
Kristofer Svensson, Dan Harryzon, Anna Bjerndell och Lars Sylvén.
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Reviderad vindbruksplan
Vindbruksplanen är ett samarbete mellan Töreboda, Mariestads och Gullspångs
kommuner för fortsatt utveckling av vindkraft inom kommunerna. Syftet är att
samordna förutsättningarna för vindkraft och framhålla lämpliga områden för etablering. Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen. Dokumentet
är således vägledande om hur intressen för markanvändningen ska prioriteras. I Töreboda kommun har 10 områden pekats ut som lämpliga för vindkraftsetablering.
En översiktsplan är däremot inte bindande. I Energi- och klimatplan för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner framgår att den fysiska planeringen ska
ta hänsyn till att skapa en hållbarhet i energi och resursfrågorna. Energiproduktion
med lokal förankring från icke-fossila bränslekällor ska prioriteras och samtidigt
måste en trygg boendemiljö kunna skapas.Vindkraft är en potentiell energikälla i
arbetet med att nå en koldioxidneutralitet. Energiproduktion med lokal förankring
från icke-fossila bränslekällor ska prioriteras för att klara Sveriges övergripande
klimat- och energimål samt målen i Energi- och klimatplanen. Samtidigt måste en
trygg boendemiljö säkras.
Törebodas kommunfullmäktige har beslutat att revidera Vindbruksplanen, antagen
2010-09-07. Kommunstyrelsen beslutade också att inkludera ytterligare två lämpliga områden för vindkraft. Den reviderade vindbruksplanen ersätter vindbruksområdena i tidigare plan.
Mer information om revideringen av Vindbruksplanen finns att hämta i den gemensamma Miljökonsekvensbeskrivning Reviderad Vindbruksplan 2014 som
finns på kommunernas hemsidor.
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Kommunerna har genom MTG-samarbetet (Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner)
valt att gemensamt se över mål för mellankommunala vindbruksområden. Här presenteras en
översiktlig karta över kommunernas vindbruksområden. Siffrorna i bilden motsvarar benämningen på respektive kommuns vindbruksområde.
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Krav på Vindkraftetablering
Vindkraftverk är i miljöbalken definiterat 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
tabellen nedan). Den nya miljöprövningsförordningen liknar lagkraven som tidigare funnits i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(SFS 1998:899).
Krav som ställs i miljöbalken på vindkraftsetablering. Observera att totalhöjden avser tornhöjd samt rotorblads
maximala vertikala höjd. Kommunens prövning om tillstyrkan (veto) sker enbart vid B-tillståndspliktiga parker.

Töreboda kommuns möjlighet att påverka skyddsavståndet till bostäder (900 m)
kommer genom Miljöbalkens 16 kapitel 4§, den s.k. ”vetorätten”. Dvs. enbart
vid etablering av B-verksamhet. Det innebär att lägre prövningsnivåer som endast
kräver C-anmälan och bygglov kan komma att tillåtas efter prövning i varje enskilt
fall utanför vindbruksplanens utpekade områden.
Naturvårdsverkets råd för buller från vindkraft föreslår att 40 dB(A) inte bör överskridas utomhus vid bostäder. Det ska observeras att värdet 40 dB(A) ofta hanteras
som ett gränsvärde (ett värde som inte får överskridas) om det införs myndighetsbeslut. Det är ovanligt att krav ställs på lågfrekvent ljud från vindkraftverk. Naturvårdsverket förordar att undersökningar görs inför etablering av större vindkraftsverk då dessa troligen löper större risk att generera lågfrekvent buller än mindre
vindkraftverk. De krav (FoHMFS 2014:13) som finns från Folkhälsovårdsmyndigheten på lågfrekvent buller gäller inomhusmiljö.
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Samlokalisering
De utpekade områdena i den reviderade vindbruksplanen bygger på kommunens
bedömning av de bästa tillgängliga platserna. För mer information om hur detta
skett hänvisas läsaren till den tillhörande Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)
för de tre kommunerna.
Kommunen har gjort ställningstaganden att vindkraft ska koncentreras i största
möjliga utsträckning för att minimera inskränkningen på landskapet och andra
allmänna intressen. Därmed förordar kommunen att områden som redan tagits i
anspråk ska prioriteras för fortsatt exploatering. Fördelar med det finns även för
exploatören som förmodligen kan minska sin anslutningsavgift till elnätet och ett
mer effektivt nyttjande av mark och vinden som naturresurs.
Kommunen vill samtidigt uppmana projektörer och markägare att ta del av Jordbruksverkets (2011) ” Vindkraft i slättlandskapet - Så gynnar anläggning av naturmiljöer den biologiska mångfalden”. Dokumentet föreslår relativt enkla metoder
för att ytterligare använda marken kring vindkraftverken för att skapa goda förhållanden för naturmiljöer. Förslagen kan stärka den biologiska mångfalden och
förhindra uppkomsten av monokulturer kring åkerlandskap. Monokultur är inte
önskvärt och innebär att en art får en dominerande roll när andra arter slagits ut.
I slutändan kan exempelvis större mängder bekämpningsmedel behövas till åkerns
grödor. Jordbrukets föreslagna samlokaliseringar är ett försök att nå ett mer hållbart och ekologiskt jordbruk.

7

Område 1, Magderud
• Yta: 2,1 km2
• Befintlig verksamhet: Ingen
• Område 1 motsvarar Område O i vindbruksplanen före revideringen och behåller sin ursprungliga utformning.
• 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 inkluderade Område 1 som ett potentiellt riksintresse men
togs bort i andra remissen. Därmed finns inget riksintresse för vindbruk i Töreboda kommun.
• Vid vindkraftetablering i Område 1 ska samråd med Karlsborgs kommun ske.

Område 2, Östra Ryholm

• Yta: 5,0 km2
• Befintlig verksamhet: Ingen
• Område 2 behåller den utformning Område N haft i Vindbruksplanen innan
revideringen. Inga förändringar i områdesgränser har skett sedan den ursprungliga vindbruksplanen. 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 Område 2 ska samråd med Karlsborgs kommun ske.

8

Kopples-

Reviderad Vindbruksplan 2014

Hultåsen

Åsen

Lämpliga områden i Töreboda kommun

Siggetorp
Persbo

Hjortaskogen

Områden ej lämpliga för vindkraft enl. tidigare vindbruksplan
Gagnalösan

Fastighetsgräns

¯

Kashult

Berget

Hästhagen

Järnväg

Mullsjöberget

Mullsjön

Lidbäck

Mullsjön

VästerKraftledning

Skala 1:25 000

Stockatorget
Präste-

Kanterud
ängarna
Hjortamossen

ängen

Trångsund

Abberud

Vargängen
Skråbergs
Laggastenen
Sandbäcken
Källstorp
Henrikstorp

Kalvfjället

Fåglamossen

1

Jättefallet

Lindåsen

Persbo

Nilsatorp

Stora Skogsjön

Lunka

St. Skogsjön

Lilla Skogsjön

Karlsborgs kommun

n
Gripabäcke

Stora Lindehult

Skogatorp
Larstorp

Kvarnlyckan

Kaggafallet

Lögesstensmarken

Stenåsen

TraneKlämmestorp

mossen

2
Truven

Alefallet

Sandåsen

Skolebacken

Lindhult

Tibro kommun

Töreboda kommun
0

1

2
Balken

3

4
Kilometer

9

Område 3, Västra Ryholm
• Yta: 6,0 km2
• Befintlig verksamhet: Ingen
• Område 3 ligger väster om Ryholms mosse. Området är till ytan det näst största av vindbruksområdena i Töreboda kommun och ligger relativt avskilt från
tät bebyggelse.
• 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.
• 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.
• Öster om Område 3 ligger Ryholms mosse där torvexploateringsföretag finns.
• 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. En zon som ej är lämpligt för vindkraftsetablering finns för hänsyn till herrgården.
• 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. Närmare undersökningar
kan komma att krävas vid eventuella etableringar.
• Försvarets riksintresse i området föregår vindkraftetableringen i likhet med
Område 1 och Område 2.
• Vid ev. etablering ska samråd med Tibro kommun genomföras.
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Område 4, Bällefors flygfält
• Yta: 2,2 km2
• Befintlig verksamhet: Kommunen har tillstyrkt fem tillståndspliktiga verk. Ett
litet vindkraftverk finns uppfört.
• I vindbruksplanen innan revideringen finns motsvarande Område M. Områdets gränser ändras marginellt enligt den uppdaterade planen.
• 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.
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Område 5, Moholm
• Yta: 2,1 km2
• Befintlig verksamhet: Ett befintligt vindkraftverk.
• Område 5 nordväst om sjön Östen 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 fornminnesoch kulturhistorisk bebyggelsemiljö.
• Öster om Område 5, i Skövde kommun ligger Vaholm, kulturhistoriskt intressant bebyggelse.
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Område 6, Månsarud
• Yta: 3,2 km2
• Befintlig verksamhet: Ingen
• 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.
• Inom området finns mindre och osammanhängande sumpskogsområden. Väster om området finns biotopskydd för naturbetesmark i jordbruksmark.
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Område 7, Slätte
• Yta 3,0 km2 (total mellankommunal yta 4,3 km2)
• Befintlig verksamhet: TEn park finns tillståndsgiven för fem vindkraftverk i
området inom Töreboda kommun. Verken är ännu inte uppförda. Alla verken
ligger inom det reviderade Område 7.
• Området motsvarar huvudsakligen Område H innan revideringen av vindbruksplanen som låg i både Töreboda och Gullspångs kommuner.
• Naturen består av jordbruksmark och skogsmark (produktionsskog). Inga
kända natur-eller kulturvärden finns.
• Öster om området finns den svagt välvda Segolstorpamossen som inte bär några
påtagliga naturvärden.
• En bullerzon utgår ifrån järnväg och väg 200 öster om området.
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Område 8, Valkeberg
• Yta: 3,5 km2 (total mellankommunal yta 5,3 km2)
• Befintlig verksamhet: En vindkraftspark om 22 verk finns tillståndsgivet inom
både Mariestads och Töreboda kommuner, varav 14 inom Töreboda kommuns
område.
• 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 Område 8. Tillsammans med Mariestads vindbruksplan
”Område 3” bildas ett större sammanlänkat vindbruksområde på 5,3 km2.
• 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.
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Område 9, Norra Ymsen
• Yta: 1,5 km2 (total mellankommunal yta 3,5km2)
• Befintlig verksamhet: I det gemensamma området finns beslut om C-anmälan
samt bygglov för sex vindkraftverk varav tre ligger i Töreboda kommun (övrig i
Mariestads kommun).
• Område 9 motsvarar den del av Område K före revideringen av vindbruksplanen som är inom Töreboda kommun. Område 9 bildar tillsammans med Mariestads Område 2 ett sammanhängande vindbruksområde.
• 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.
• Väster om Område 9 finns observationer som tyder på att högriskarten nattskärra häckar i området.
• 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 än i den urprungliga vindbruksplanen.
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Område 10, Unden
• Yta: 11,3 km2 (total mellankommunal yta 12,5 km2)
• Befintlig verksamhet: Tillstånd finns för 18 vindkraftverk inom området (samtliga i Töreboda kommun). Vindkraftverken är ännu inte uppförda.
• Område 10 motsvarar den del av område I i den ursprungliga vindbruksplanen
som ligger i Töreboda kommun.
• 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.
• Området domineras av skogsmark.
• 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 fastställdes att Område 10
ska fortsätta ingå i den reviderade vindbruksplanen. Alla vindkraftverken i den
tillståndsgivna parken ligger inom Område 10.
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