4. Förslag
Föreslagna områden för vindkraft
Urval
Föreslagna utbyggnadsområden är valda utifrån plats i landskapet,
vindenergi och minsta risk för negativ påverkan på natur- och kulturmiljö, hälsa och säkerhet, friluftsliv och andra väsentliga intressen i
kommunen. Landskapsrum som tål visuell störning har prioriterats.
Klassificering
Resultatet av den övergripande analysen av förutsättningar för vindkraft inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har efter
mer detaljerade studier utmynnat i följande klassificering av områden
(se karta).
Områden lämpliga för vindkraft
Mindre känsliga delar av landskapet med goda vindförhållanden och
låg risk för konflikter med andra intressen samt i övrigt goda förutsättningar för etablerandet av vindkraftverk har klassats som lämpliga för
vindkraftsutbyggnad. Inom dessa områden vill kommunen främja en
ansvarsfull utbyggnad av storskalig vindkraft. Områdena beskrivs mer
utförligt under kapitlet Miljökonsekvenser.
Områden ej lämpliga för vindkraft
Under arbetet med att ta fram lämpliga områden har ett antal områden
visat sig vara särskilt känsliga för vindkraft. Detta beror huvudsakligen
på att områdena innehåller särskilt höga natur- eller kulturmiljövärden
som skulle skadas vid uppförandet av vindkraftverk eller är särskilt
viktiga för friluftsliv eller besöksnäring. Områdena har klassats som ej
lämpliga för vindkraft. Inom områdena ska inga vindkraftverk tillåtas.
Områdena beskrivs nedan.
Beskrivning av områden ej lämpliga för vindkraft
I
Området utgörs av särskilt värdefulla naturvårds- och fågelskyddsområden. Områdena är utpekade som riksintresse och
Natura 2000-område. Vindkraft inom eller i omedelbar närhet
till de skyddade områdena bedöms medföra stor risk för påtaglig
skada. I norr angränsar området till Kristinehamns kommun som
i sin översiktliga planering gjort liknande ställningstaganden.
Områdets östra del utgörs av ett mellanskaligt jordbrukslandskap med stora inslag av äldre bebyggelse och en riksintressant
stavkyrka under återuppbyggnad. Bebyggelseområdena är utpekade som riksintresse för kulturmiljövård och kommunen har
fastställt områdesbestämmelser för att bevara områdets tidstypiska miljö. Vindkraftverk i och i anslutning till de skyddsvärda
miljöerna bedöms dominera landskapet och känslan av historiskt landskap riskerar att gå förlorad.
Områdets södra del utgör ett centralt beläget relativt oexploaterat och tyst område (se kommunomfattade översiktsplan). Om-
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rådet utgör, som rekreationsområden för kommunens innevånare och besökare från andra delar av Sverige, Skandinavien och
norra Europa, ett stort värde som grund i en upplevelse- och besöksnäring. Dessa växande och personalintensiva verksamheter
är viktiga för en långsiktig ekonomisk utveckling i kommunen.
Skärgården har stora naturmiljövärden och värden för friluftslivet. Hela området utgörs av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Huvuddelen av öarna är naturreservat.
Göta kanal utgör en historiskt tidstypisk miljö och har ett stort
värde för det rörliga friluftslivet. Området kring kanalen är utpekat som riksintresse i kommunernas översiktsplaner och omfattas av generalplan. Vindkraftverk i kanalsträckningens närhet bedöms störa den historiska miljön och kan komma att dominera landskapet.
Området mellan Myrhultamosse och Unden utgör ett särskilt
skyddsvärt naturområde med stort inslag av sjöar och våtmarker. Terrängen är kuperad men tillgången på vägar gör att området ändå är tillgängligt. Det speciella landskapet i kombination med god tillgänglighet gör att markerna har ett stort
värde för det rörliga friluftslivet. Vindkraftsutbyggnad skulle
kraftigt påverka naturmiljön och områdets tysta och relativt
orörda karaktär.
Områdets norra del utgörs av Lugnåsberget med sitt speciella
kulturlandskap med mycket höga skyddsvärden. Området är
utpekat både som riksintresse och i det kommunala bevarandeprogrammet. Vindkraftverk i området bedöms helt dominera
kulturlandskapet och utgöra ett störande inslag i den historiska
miljön. I söder ligger sjön Vristulven som har ett stort skyddsvärde och som ingår i ett större skyddat område i Skövde kommun. Mellan dessa pågår bildande av ett nytt naturreservat.
Hela området är utpekat som opåverkat i översiktsplanen. I riklinjerna anges bland annat att vindkraftverk ej ska uppföras.
Området kring Odensåker är utpekat för sina höga natur- och
kulturmiljövärden. Ur naturmiljösynpunkt är det framför allt det
stora antalet fåglar som motiverat områdets status som Natura
2000- och så kallat Ramsarområde och som riskerar att påverkas
negativt av en närbelägen vindkraftetablering. Den känsliga kulturmiljön karakteriseras av ett växlande äldre odlingslandskap,
med gammal bebyggelse och förhistoriska gravfält. Inom området finns fornlämningar från sten-, brons- och järnålder. Riksintresseområdena sträcker sig vidare in i Skövde kommun.
Herrgårdsmiljön Ryholm med omgivande odlingslandskap utgör ett av länets bästa tidsdokument på förra seklets storjordbruk och högreståndsbebyggelse. Vindkraftverk i områdets närhet bedöms kraftigt skada känslan av svunnen tid. Området är
utpekat i kommunens kulturmiljöprogram.
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Utbyggnad inom lämpliga områden
Generella ställningstaganden
Riktlinjerna i detta dokument bygger på en översiktlig analys av förutsättningarna att etablera vindkraftverk i olika delar av Mariestads,
Töreboda och Gullspångs kommuner. Kommunerna bedömer att det bör
finnas goda förutsättningar att etablera vindkraftverk inom de områden
som utpekas som lämpliga. Även om de områden som pekas ut som
lämpliga har studerats relativt ingående finns det emellertid lokala förutsättningar som det inte har varit möjligt att undersöka inom ramen för
detta projekt, till exempel förekomst av så kallade rödlistade växt- och
djurarter, hydrologi och geotekniska förutsättningar. Detta gör att ytterligare detaljstudier måste genomföras innan bygglov eller miljötillstånd
kan lämnas. Av detta följer att det även i de områden som utpekas som
lämpliga kan finnas anledning att inte tillåta vindkraftverk om det till exempel framkommer att det finns lokala natur- och kulturvärden, tekniskt
sämre förhållanden, störningsrisker eller liknande som inte beaktats i
arbetet med att fram detta dokument. Alla ansökningar om uppförande
av vindkraftverk bör därför innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.
Hänsyn ska tas till ytterligare exploatering
I områden som i detta dokument pekas ut som lämpliga för vindkraftetablering bedömer kommunerna att det finns förutsättningar för en
omfattande exploatering. Eftersom det vanligtvis finns många markägare inom ett och samma område är det angeläget att en enskild etablering utformas så att den inte omöjliggör ytterligare etableringar inom
området. Detta medför att hänsyn måste tas till ytterligare exploatering
vid såväl placering av enskilda vindkraftverk som utformning i övrigt
av anläggningen.
Kommunerna anser att enskilda vindkraftverk inom ett och samma
område bör utformas på ett likartat sätt. Detta gäller såväl vindkraftverkens placering, tornhöjd och rotordiameter som övergripande utformning
och utseende i övrigt. Vindkraftverk bör sålunda placeras så att avståndet
mellan verken är ungefär lika. Även rotationsriktning, rotationshastighet,
antal vingar, kulör och dylikt bör i allt väsentligt utformas lika.
Detta kan också medföra att en enskild exploatör måste acceptera
en placering som ger något lägre produktion för att inte omöjliggöra
eller onödigtvis försvåra ytterligare exploatering. En enskild exploatör
måste också ta hänsyn till den samlade omgivningspåverkan som en
fullt utbyggd vindkraftpark kan ge upphov till. För att möjliggöra ett effektivt resursutnyttjande är det emellertid angeläget att de anläggningar
som etableras först utformas på ett sådant sätt att vindresurserna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Alltför små vindkraftverk i förhållande
till områdets vindläge bör sålunda inte kunna komma i fråga inom de
områden som utpekas som lämpliga.
Samhällets intresse av att minimera vindkraftverkens påverkan på
landskapsbilden får emellertid inte leda till att en effektiv konkurrens
försvåras. Dessa riktlinjer ska sålunda inte tolkas på ett sådant sätt så att
det endast blir möjligt att etablera vindkraftverk från en viss fabrikant.
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För att underlätta samordning och exploatering i områden med flera
fastighetsägare kan kommunen upprätta områdesbestämmelser och til�låta exploateringssamverkan enligt Lagen om exploateringssamverkan
(ESL). I händelse av att lämplig samordning inom en och samma grupp
inte kan ske på frivillig basis bör kommunen upprätta detaljplan för att
reglera hur utbyggnaden ska ske.
Vindkraftverk bör placeras i grupper
Det ligger i sakens natur att vindkraftverk blir synliga 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.
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 och deras inbördes förhållande till varandra.
Beträffade de områden som valts bort
Flera av de områden som har valts bort i analyssteg 3 är ur flera aspekter
likvärdiga med de områden som har utpekats som lämpliga. Att området valts bort innebär emellertid inget förbud mot att etablera vindkraftverk; där gäller de generella riktlinjer för etablering av vindkraftverk
utanför föreslagna områden som redovisas nedan. Däremot accepteras
inga vindkraftparker i dessa områden.
Vindkraftverk längs E6 utanför Falkenberg i Halland är ett exempel på en lyckad placering av kraftverk i grupp.
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Genomförande
Tekniska och ekonomiska begränsningar
Utbyggnaden förutsätts ske under flera år. Det är svårt att förutse framtida teknikutveckling inom vindkraft liksom hur de ekonomiska förutsättningarna kommer att utvecklas. För att hitta så goda lösningar som
möjligt föreslås att inga begränsningar införs avseende verkens storlek i
höjd eller effekt. Kommunerna förutsätter dock att principerna för vindbruk och verkens principiella utformningen fortsatt följer nuvarande
teknik. Skulle väsentligt annorlunda verk bli aktuella måste lämpligheten i utpekade områden sannolikt övervägas på nytt.
I dagsläget är de områden som bedömts som lämpliga mest intressanta för utbyggnad även ur ekonomisk synpunkt, men ändrade elpriser, investeringskostnader med mera kan snabbt ändra förutsättningarna för vindkraftsutbyggnad.
Potential
Om samtliga vindkraftområden byggs ut maximalt bedöms cirka 440
vindkraftverk teoretiskt rymmas inom de utpekade områdena. Se nedanstående tabell. En utbyggnad med enbart 3 MW verk i dessa områden innebär i så fall en möjlig effekt på cirka 1,3 GW och en teoretiskt
möjlig energiproduktion på cirka 3 TWh per år. Det motsvarar cirka
10 procent av Energimyndighetens mål för vindkraften på 30 TWh till
år 2020 och cirka 2,5 procent av Sveriges samlade produktion av elenergi idag (cirka 145 TWh). Om man bygger ut med 2 MW verk som är
vanligast idag blir den installerade effekten maximalt 0,88 GW och den
sammanlagda energiproduktionen teoretiskt knappt 2 TWh per år.
Dessa siffror ska ses i perspektivet av Sveriges totala energiproduktion cirka 650 TWh. Anpassning till landskapsförutsättningarna måste
göras i varje område vilket i praktiken innebär att man antingen måste
välja att bygga färre verk eller gruppera dem med mindre avstånd än
idealmåtten för att åstadkomma en bra helhet.

Föreslagna områden för vindkraft i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner
med bedömning av teoretiskt antal vindkraftverk vid full utbyggnad.
Område

Antal verk

Yta i km2 (=100 hektar)
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Områden där vindkraftverk aldrig ska tillåtas
Som redovisats tidigare har ett antal områden med starka motstående intressen utpekats som olämpliga för vindkraft. Här accepteras inga verk.
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 vindkraft
verk 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.

Vindkraftverk utanför utpekade områden
För att vindkraften ska kunna bidra till att miljömålen uppnås är det
viktigt att allmänheten accepterar det intrång som anläggningarna för
med sig. Det innebär att intrånget måste begränsas. Kommunerna anser
därför att det är angeläget att i första hand exploatera de områden som
har bäst förutsättningar med avseende på vindenergi och motstående intressen. Övriga delar av kommunerna kan då fortsatt vara relativt opåverkade av vindkraft. På så sätt ges goda möjligheter till vindkraftsutbyggnad samtidigt som utbyggnaden blir förutsägbar för kommunens
invånare och risken att vindkraften ska uppfattas som ett negativt inslag
i levnadsmiljön minskar. Kommunerna har därför valt att reglera möjligheterna till exploatering utanför de områden som utpekats som lämpliga så att viss lokalt förankrad vindkraftsutbyggnad medges.
Utanför de områden som pekas ut som lämpliga för etablering av
vindkraftverk ska vindkraftverk utföras så att de inte har någon betydande påverkan på landskapet och inte heller någon betydande miljöpåverkan. Enskilda vindkraftverk kan tillåtas efter prövning i varje fall.
Verkets påverkan på landskapet som helhet ska vara vägledande för
bedömningen om uppförande kan medges. Bedömningen ska baseras
på såväl det enskilda verkets placering och utformning som på eventuella andra redan medgivna verks omgivningspåverkan, så att den totala
påverkan från vindkraft synliggörs.
Parker eller grupper av vindkraftverk har en avsevärt större landskapspåverkan än enskilda verk. Medan enskilda verk kan underordnas ett storskaligt landskap eller passas in i ett mellanskaligt landskap
bildar rader eller grupper av verk stora enheter som lätt dominerar i
landskapet. Eftersom vindkraftverk påverkas av varandra kräver grupper av verk normalt en stor utbredning vilket ytterligare ökar påverkan
på landskapet och risken för betydande påverkan på miljön. Parker eller
grupper av vindkraftverk kommer därför normalt inte att medges vid
prövningar enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken.
För att begränsa störningarna för närboende anser kommunerna att
inga vindkraftverk bör lokaliseras närmare angränsande tomter med
störningskänslig bebyggelse än 500 m (för att minimera de störningar
som ett vindkraftverk kan ge upphov till i form av buller och skuggor).
I vissa fall är det möjligt att innehålla gällande riktvärden även vid kortare avstånd, men kommunerna anser att det är angeläget att utbyggna68
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den av vindkraft sker med hänsyn till motstående intressen och att detta
avstånd därför inte bör underskridas.
Utanför utpekade områden för vindkraft i Gullspångs kommun ska
boende och besöksnäringen prioriteras före vindkraftsetableringar. I de
fall besöksnäringens intressen eller planer på framtida boenden, så som
LIS-områden, står i direkt konflikt med en tänkt vindkraftetablering i
Gullspångs kommun ska besöksnäring och boende prioriteras.
Kommunerna anser att inga vindkraftverk bör tillåtas närmare ett
Natura 2000-område som skyddas enligt rådets direktiv 79/409/EEG
om bevarande av vilda fåglar (senast ändrat genom 97/49/EG) än 2 km,
så till vida det inte kan anses vara säkerställt att anläggningen inte kan
medföra någon negativ påverkan på Natura 2000-området. Kommunerna bedömer att en placering närmare än 2 km till ett Natura 2000-område kräver särskilt tillstånd enligt 7 kap 28a § Miljöbalken. I vissa fall
kan även större avstånd medföra krav på Natura 2000-prövning.
I första hand bör utbyggnad ske i redan påverkade områden
Utanför de områden som utpekats som lämpliga bör områden som har
en relativt vild och opåverkad karaktär undvikas. Sammanhängande naturområden och områden som pekats ut som ”tysta områden” har ett
stort värde för rekreation och friluftsliv. Relativt oexploaterade områden utgör också en framtida reserv för andra användningar och ska ses
som en ändlig resurs. Utanför de områden som utpekats som lämpliga
bör vindkraftverk därför i första hand lokaliseras till redan påverkade
områden, till exempel bullerstörda områden i anslutning till vägar eller industriområden. Utnyttjande av redan påverkade områden innebär
även en effektiv användning av markresurser.
Vindkraft bör placeras i anslutning till el- och vägnät
Vindkraft påverkar även omgivningen genom behov av vägar för bygg
ande och drift, anslutande ledningar och behov av till exempel transformatorstationer. För att denna påverkan ska bli så liten som möjligt
och för att reducera etableringskostnaderna bör befintlig infrastruktur
utnyttjas så långt det är möjligt vid etablering av vindkraftverk utanför
de områden som utpekats som lämpliga.
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.
Ett bra exempel på vindkraftverk utanför utpekade områden. Verket är placerat i ett redan påverkat område, utan andra verk i närheten.
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5. Konsekvenser
Syftet med att göra en MKB är att identifiera och beskriva de direkta
och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden
kan medföra. Effekter som dels kan påverka människor, djur, växter,
mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt och dels annan
hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa
och miljön.
Av bestämmelserna i 4 kap. 2a § plan- och bygglagen följer att bestämmelserna i 6 kap. 11 § miljöbalken ska tillämpas när en översiktsplan upprättas, om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan
på så sätt som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.
Regeringen har i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar (MKBF) reglerat när betydande miljöverkan kan antas uppstå. Av 4 § följer att ett genomförande av översiktsplanen ska antas
medföra en betydande miljöpåverkan om
1) genomförandet av planen kan antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken (dvs. en
verksamhet eller åtgärd som på ett betydande sätt kan komma att påverka ett s.k. Natura 2000-område, dvs. ett sådant område som ingår i
Europeiska unionens nätverk av skyddsvärda naturmiljöer),
eller
2) planen är en sådan verksamhet som förtecknats i bilaga 1 eller
3 till förordningen (vilka bl.a. omfattar anläggningar för utnyttjande av
vindkraft för energiproduktion).
Det kan inte uteslutas att ett genomförande av den nu aktuella planen kan komma att påverka ett Natura 2000-område på ett betydande
sätt. Vidare avser planen reglera ”anläggningar för utnyttjande av vindkraft för energiproduktion”. Av detta följer att sålunda att förordningen
anger att ett genomförande av planen alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan.
Till följd av slutsatsen att ett genomförande av vindbruksplanen kan
antas medföra betydande miljöpåverkan ska kommunen enligt bestämmelserna i 6 kap. 12 § miljöbalken upprätta en miljökonsekvensbeskrivning där planens miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms.
Miljökonsekvensbeskrivningen har inarbetats i vindbruksplanen.
Samråd har skett med Länsstyrelsen avseende omfattningen av miljökonsekvensbeskrivningen.
Vid utarbetande av förslag till lämpliga vindkraftsområden sker en
rad olika avväganden utifrån vad som presenterats ovan. Detta gör att en
successiv bedömning av olika påverkansfaktorer och påverkansgrader
sker vilket i praktiken medför en fortlöpande miljökonsekvensanalys.
Den miljökonsekvensbeskrivning som sedan sker görs endast för de
områden som sållats ut för att mer ingående belysa eventuella konflikter
inom just dessa mark- eller vattenområden. En sådan konsekvensanalys
finns i avsnittet nedan.
Konsekvensbeskrivningen för genomförandet av planen redovisas
sist i detta kapitel om miljökonsekvensbeskrivningar.
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Miljökonsekvensbeskrivning för föreslagna
områden
Inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har områden
för sammanhängande vindkraftsutbyggnad identifierats. Urvalet har
skett utifrån uppgifter om vindenergi, områden med sammanhållen
bebyggelse, riksintressen och övriga skyddsbestämmelser, elnät, landskapsbild med mera. Urvalet har skett utifrån att påverkansgraden och
risken för störningar ska bli så låg som möjligt så att inga betydande
negativa konsekvenser uppkommer.
För varje område har en konsekvensbeskrivning skett utifrån:
• Markanvändning och naturresurser
• Riksintressen
• Naturmiljö och djurliv
• Kultur- och fornminnesvård
• Friluftsliv
• Människors hälsa
• Landskapsbild
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Område B
Området är beläget på höjdområdet söder om Otterbäcken, längs med
väg 26.
Området är cirka 5 km2 stort och bedöms rymma cirka 20 vindkraftverk.
Miljökonsekvenser
Närmaste riksintresse är Vänerskärgården som omfattas av riksintresse för friluftslivet (kap 4 miljöbalken). Avståndet till stranden är dock
långt, över 1 km. Inom det föreslagna området finns delområden som
ingår i länets våtmarksinventering. Områdena utgörs av våtmarkskomplex och småsjöar. Våtmarkerna är påverkade i olika grad av avvattning, avverkning eller andra åtgärder. Inom området och våtmarksområdena finns av naturvårdsskäl värdefulla skogsområden med lövträdsinblandning. Några andra skyddsvärda naturområden finns inte inom
området. Utformningen innebär även att konflikt med pågående biotopskyddsbildning i söder undviks.
Öster om området finns viktiga fågellokaler för skogsfågel som till
exempel tjäder. Tjäderspelplatser förekommer i öppna våtmarker, en
biotop som minskar i landet som helhet. Område B har därför avgränsats så att verk och vägar inte sträcker sig in i våtmarksområdet. Tjäder
är generellt sett en störningskänslig art, men det finns ingen forskning
på hur populationer påverkas av vindkraft. Då tjäder är en lågtflygande
fågel och verken föreslås stå inne i skog bör inte verken som sådana utgöra något större störningsmoment. För en del fågelarter kan buller påverka spel och häckning. I öppna landskap kan bullerspridningen från
vindkraft verk bli påtaglig, men i skogslandskap finns även ett bakgrundsljud av vinden som passerar genom trädkronorna, detta ökar med
ökad vindstyrka.
En etablering av vindkraft inom område B bedöms inte medföra någon negativ påverkan på vare sig riksintressen eller andra skyddsvärda
naturmiljöer. Inom området finns inga utpekade intressanta kulturmiljövärden förutom en fyndplats vid Spåsjöns östra sida.
Avståndet till sammanhängande bostadsbebyggelse är långt. Enstaka
hus finns dock inom eller i omedelbar anslutning till området. På grund
av områdets topografi och naturtyp (skog) bedöms en etablering kunna
ske utan att närboende kommer att störas av vare sig buller, andra störningar eller synintryck.
Området kring Otterbäcken används för friluftsändamål. Utbyggnad
bedöms dock inte påverka friluftslivet i sådan omfattning att en betydande negativ effekt uppkommer.
Konsekvenser på landskapsbild
Området omfattar karaktären skog vilken i landskapsbildsanalysen bedömts som visuellt tålig.
Område B – ca 20 verk sett från väster från Storön mot Otterbäcken. Vindkraftverken
ses här på ett avstånd av 3–7 km. Avståndet gör att de enskilda verken ej blir dominerande i vyn. Trots detta påverkas vyn påtagligt genom att vindkraftverken står i ett smalt
stråk med tre rader vindkraftverk vilket gör att i stort sett hela vyn mot land påverkas av
verken.
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En etablering av vindkraftverk kommer inte att påverka landskapsbilden nämnvärt så länge man befinner sig på fastlandet. Åker man till
exempel utmed väg 26 döljs de av skogen. Om man däremot ser verken
från Storön och utifrån Vänern, som i fotomontaget, blir de mycket
påtagliga i landskapsbilden. Då området är smalt och långsträckt påverkas en längre sträcka av ”skogshorisonten” in över land. En utbyggnad
inom en begränsad del av området gör att påverkan på landskapsbilden
minskar avsevärt. En utbyggnad av område B bör ses och bedömas tillsammans med en utbyggnad inom område A och C som också påverkar
landskapsbilden betraktad från Vänerns östra delar.

Eventuellt kan intrång och påverkan på friluftslivet uppkomma.
Påverkan bedöms dock inte bli omfattande. Under förutsättning att
hänsyn tas till närliggande bostadsbebyggelse genom val av plats och
utformning av verken bedöms en etablering av vindkraftverk inom område B kunna ske utan någon negativ påverkan på människors hälsa
och miljön.
MKB för etableringar i områdets östra delar ska belysa risken för påverkan på tjäderspelplatserna öster om området.
Vindkraftverken i föreslaget område kommer att bli väl synliga i vyer
utifrån Vänern och till exempel Storön medan exponeringen blir liten
mot till exempel väg 26.

Område B bedöms rymma cirka 20 vindkraftverk.

Område B är beläget öster om väg 26 sydost om Otterbäcken.
1 ruta=1×1 km.
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Område C
Området är beläget nordost om Sjötorp, på en höjdrygg längs med väg
26.
Området är 6 km2 stort och bedöms rymma cirka 30 vindkraftverk.
Miljökonsekvenser
Själva området saknar riksintressen. Närmaste riksintresse är Vänern
som omfattas av bestämmelser kring riksintresse för friluftsliv (4 kap
miljöbalken) samt Göta kanal och dess närområde som är utpekat riksintresse för friluftslivet och kulturmiljön. Delar av riksintresset kring
Göta kanal är också utpekat som intressant område för kulturmiljön av
kommunerna.
Området består huvudsakligen av skogsmark, i huvudsak barrskog,
och har ett fåtal områden som redovisas i samband med våtmarks- och
lövskogsinventering.
Inom området finns enstaka kulturhistoriska lämningar i form av
torpruiner samt ett par fyndplatser av fornminnen. I söder gränsar området till Göta kanal och dess kulturhistoriskt värdefulla miljö.
Några uppgifter om särskilda värden utifrån naturmiljö eller djurliv
finns inte.
I höjd med Kåhult, i anslutning till och öster om föreslaget vindkraftsområde, ligger en motorbana.
Området är oexploaterat och obebott men gränsar mot bebyggelse
utmed vägen mellan Lyrestad och Blomsterhult.
Konsekvenser på landskapsbild
Området omfattar karaktären skog vilken i landskapsbildsanalysen bedömts som visuellt tålig.
En etablering av vindkraftverk kommer inte att påverka landskapsbilden nämnvärt, då man befinner sig på fastlandet, förutom från riksintresset Göta kanal innanför Sjötorp. Åker man till exempel längs väg
26 döljs de av skogen. Däremot kommer verken att bli mycket påtagliga i landskapsbilden utifrån Vänern. Då området är smalt och långsträckt påverkas en längre sträcka av skogshorisonten in över land. En
utbyggnad inom en begränsad del av området gör att påverkan på landskapsbilden minskar avsevärt. En utbyggnad av område C bör ses och
bedömas tillsammans med en utbyggnad inom område B som också
påverkar landskapsbilden sedd från Vänerns östra delar.
Se fotomontage i bilaga.
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En utbyggnad av vindkraft inom område C bedöms kunna ske utan
någon negativ påverkan på vare sig människors hälsa eller miljön.
Vindkraftverken i föreslaget område kommer att bli påtagliga i vyer
utifrån Vänern medan exponeringen bedöms bli liten mot väg 26 och
Sjötorps samhälle.

Område C bedöms rymma cirka 30 vindkraftverk.

Område C är beläget öster om väg 26
nordost om Sjötorp.
1 ruta=1×1 km.
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Område D & E
Dessa vindkraftsområden är belägna öster om Sjötorp och väster om
Hova, på en höjdrygg som sträcker sig från Bråta mossar i norr till
Brestorp i söder. Områdena är tillsammans cirka 9 km2 stora och skiljs
åt av bebyggelsen i Äspelund och Granelund. Områdena bedöms rymma cirka 50 vindkraftverk varav cirka 30 i D och cirka 20 i delen E.
Områdena domineras av barrskog med ett aktivt skogsbruk och öppen odlingsmark. Områdena är i stort obebodda, där finns endast något enstaka bostadshus. Mellan områdena löper en större kraftledning.
Närmast samlade bebyggelse ligger vid Bråta och Fagerlid. Avståndet
till dessa bebyggelseområden är cirka 1 km från vindkraftsområdenas
yttre gränser.
Miljökonsekvenser
Utöver ett mindre naturområde, som omfattas av biotopskydd och som
utgör en nyckelbiotop, finns inga skyddsbestämmelser för bevarande av
växt- eller djurliv. Strax norr om det biotopskyddade området finns en
mosse, Rullandsmossen. För mossen finns inga särskilda skyddsvärden.
I norr ligger Bråta mossar som består av två mossar med en höjdrygg
emellan. Vindkraftsområde D omfattar denna höjdrygg men mossarna
ligger utanför. Den östra mossen har ornitologiska värden.
Strax intill den östra mossen finns betesmark och ett nationellt utpekad ängs- och hagmarkområde, Kullesjöns slåtter. Slåtter- och betesmarken ligger inom ett större område som betecknas som ett regionalt
värdefullt odlingslandskap.
De utpekade vindkraftsområdena omfattar några stensättningar,
fyndplatser samt odlingsrösen som utgör skyddsvärda fornminnen.
I anslutning till vindkraftsområdena, främst i väster längs med väg och
järnväg, finns ytterligare fornminnen.
Några särskilda värden eller anläggningar för det rörliga friluftslivet
finns inte inom området.
Konsekvenser på landskapet
Områdena omfattar karaktären skog, vilken i landskapsbildsanalysen
bedömts som visuellt tålig. Skogen ligger här på en flack höjdrygg/
västersluttning cirka 100–130 meter över havet. Område D gränsar i
nordost, nordväst om Hova, till öppen skorskalig jordbruksmark och
i öster och väster till jordbruksmark av mellanstor karaktär. De senare
områdena har måttlig komplexitet med inslag av trädridåer som gör att
exponeringen av de tänkbara verken, i de flesta vyerna, inte blir dominerande. När man färdas på väg E20 söder om eller på väg 200 norr om
område D och E kan dock vindkraftverken bli ett synligt inslag i vyer
vid passage genom de öppna rummen. Detta gäller särskilt vid färd söderut på väg E20, på avsnittet förbi Hova, där verken blir synliga på ett
avstånd av 2–3 km.
Därför bedöms också en tänkbar vindkraftspark bli synlig från ett
mindre antal bostadshus i Hova och den samlade bebyggelsen utmed
vägarna vid Bråta norr om område D. I många fall ligger dock bebyggelsen i kanten av skogsbryn och omnämnda trädridåer vilket gör att de
boendes sikt mot område D och E begränsas.
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Utpekade områden bedöms som lämpliga för utbyggnad av vindkraft
då övervägande delen av områdena saknar speciella skyddsvärden. De skyddsvärden som dock finns, till exempel Bråta mossar,
bedöms kunna värnas genom att vindkraftverken placeras på ett
sådant sätt att eventuella störningar minimeras. Detta gäller även för
de bostadshus som riskerar att hamna närmare än 400 meter från
närmaste vindkraftverk.
Påverkan på landskapsbilden bedöms bli relativt måttlig även om
vindkraftverken i området kommer att bli synliga från vissa punkter
på väg E20 och i Hova.
Vid utbyggnad inom område E skall särskild hänsyn tas till påverkan
på Kinnekullebanan.

D

D

E

E

Områdena bedöms rymma totalt cirka 50
vindkraftverk, varav cirka 30 i D och cirka
20 i E.

Område D och E är belägna norr om E 20
rakt väster om Hova.
1 ruta=1×1 km.
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Område F
Området ligger väster om väg 26 mellan Hassle, Östersundet och Enåsa
kyrka.
Området bedöms rymma 45 vindkraftverk och är cirka 9 km2 stort.
Miljökonsekvenser
Vänern och vänerstranden omfattas av riksintresse enligt kap 4 miljöbalken. Delar av område F omfattas av detta riksintresse. Området ligger dock utanför det område som är avsatt som riksintresse för friluftsliv. Söder om området och direkt söder om vägen till Torsö ligger ett
Natura 2000-område omfattande en betesmark. I anslutning till Natura
2000-området finns ett naturreservat, Hästhagen.
Inom området finns en nyckelbiotop som utgörs av en betad hagmark.
Området omfattar även sammanhängande lövskogsområden. Några uppgifter om särskilda värden för naturmiljö och djurliv finns inte.
Nordost om området ligger Enåsa som utpekas på grund av sin
bebyggelse- och fornlämningsmiljö samt för kulturlandskapet. Vindkraftsområdet gränsar till området kring Enåsa sockenkyrka och bytomt
samt Börstorps gods och park. Landskapets karaktär ges av de sandoch gruskullar som i nord–sydliga stråk sträcker sig från Ullervad mot
Sjötorp. Tillsammans med moränmarksområden i Enåsa bildas en sammanhängande bred och jämn åsrygg. Enåsa kyrka ligger ensamt belägen
på åsryggen i socknens mitt. Genom området flyter Friaån. Inte långt
från åns utflöde i Börstorpsviken ligger godset Börstorp, vars marker
ligger på slätten väster om åssträckningen. Kulturlandskapet, jämte omkringliggande bebyggelse, har präglats av godset. Kulturmiljön speglar
huvudsakligen tidsperioden från 1600- till 1900-tal.
Inom område F finns endast enstaka fyndplatser för fornlämningar.
Samlad bebyggelse finns framför allt söder om vägen vid Torsöbrons östra brofäste och norr om vägen utmed sundet mot Torsö vid
Hemmingstorp. Norr om Hemmingstorp finns spridd bebyggelse i form
av enstaka bostadshus. Enstaka bostadshus finns även vid Isakstorp,
Björnesten och Sandlyckan. Vindkraftsområdets utbredning har anpassats efter bostadsbebyggelsen så att avståndet till samlad bebyggelse
blir så stort att risken för störningar begränsas. Enstaka hus kan dock
komma att hamna inom eller i direkt anslutning till vindkraftsområdet.
Konsekvenser på landskapet
Området där vindkraftverken kan tänkas placeras omfattar karaktären
skog vilken i landskapsbildsanalysen bedömts som visuellt tålig.
Exponeringen av verken då man befinner sig på vägarna och i trakten närmast skogen kommer att vara liten och inte nämnvärt påverka
landskapsbilden. En vindkraftspark kommer dock att kunna upplevas
på håll (3–5 km avstånd) från den öppna jordbruksmarken öster om
skogen och från vissa avsnitt av väg 26 vid Enåsa samt väg E20, till
exempel på avsnittet förbi Hassle. Vidare kommer verken att vara väl
synliga när man befinner sig inomskärs mellan fastlandet och Torsö i
Vänern och från vissa punkter på Torsö. Verken kommer även att vara
synliga på distans (cirka 8 km avstånd) från strandområden vid Mariestad. Anläggningen kommer även att synas från väg E20 vid Vallby.
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En vindkraftetablering inom området bedöms varken påverka naturmiljö eller djurliv negativt. Inga kulturmiljövärden bedöms påverkas
negativt. Risken för störningar för människors hälsa avseende buller,
störande ljus eller skuggor bedöms vara liten.
Påverkan på landskapsbilden bedöms totalt sett bli måttlig då exponeringen mot närområdet blir relativt liten på grund av skog. Från väg
26, utifrån Vänern, Torsö och även Mariestad kommer vindkraftverken
dock att synas på håll.

Område F bedöms rymma 45 vindkraftverk.

Område F är beläget på halvön mellan väg
26 och Östersundet.
1 ruta=1×1 km.
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Område G
Området är beläget öster om väg E20, norr om Färed.
Området är cirka 8 km2 stort. Område G bedöms rymma cirka 40
vindkraftverk.
Miljökonsekvenser
Norr om föreslaget vindkraftsområde G ligger Göta kanal som omfattas
av riksintresse för såväl friluftslivet som kulturmiljövård. Avståndet till
riksintressets yttre gräns och områdets norra utbredning är cirka 1 km.
Cirka 2 km sydost om område G finns ett våtmarksområde, Fredsbergs mosse, som klassats som Natura 2000-område både utifrån artoch habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Bevarandesyftet är att bibehålla ett relativt orört myrkomplex med dess rika fågelliv som omfattar
bland annat bivråk, kungsörn, tjäder, trana och ljungpipare.
Inom område G finns ett par våtmarker och lövträdsbestånd som
omfattas av våtmarks- respektive lövskogsinventeringar. Inom områdets södra del finns ett par nyckelbiotoper bestående av rasbrant samt
hällmarkstallskog.
Några kultur- eller fornminnen finns inte inom eller i omedelbar
anslutning till föreslaget vindkraftsområde. Området kring Färeds by
utpekas dock som intressant kulturmiljö och omfattar byn med sockenkyrka, mindre boställen samt gården Uggletorp. Uggletorp tillhör socknens största gårdar. Även om många av byggnaderna genomgått vissa
förändringar anses bebyggelsemiljön vara väl bevarad. Landskapet är
kuperat och format av barrskogsbevuxna moränåsar. På moränåsarna
finns en mängd forngravar och ett flertal hällar med skålgropar.
Genom områdets norra del löper en 40 kV-kraftledning. En nyetablering av en parallell 130 kV-ledning har diskuterats.
Området är obebott. Närmaste bebyggelse finns vid Rävsnäs, Färed
och Höglunda cirka 1 km från områdets ytterområden. Avståndet bedöms vara tillräckligt för att olägenheter i form av buller och skuggor
inte ska uppstå.
Konsekvenser på landskapet
Området omfattar karaktären skog vilken i landskapsbildsanalysen bedömts som visuellt tålig.
Skogen ligger här relativt höglänt, cirka 100–120 meter över havet,
vilket gör att vindkraftverk inom detta område från vissa riktningar kan
ses från relativt långt håll. Från väg E20 bedöms dock bara delar av en
vindkraftspark bli synliga från nära håll. På längre avstånd, cirka 3–7
km kommer dock större delar att bli synliga, till exempel mot öppna
områden både utmed väg E20 och längs väg 26. I fotomontaget här intill är tydligt att vegetation påverkar exponeringen påtagligt. Även från
dalgången med Lyrestad och Göta kanal, öster om höjdpartiet, kommer

Område G – ca 38 verk sett västerifrån vid Fåleberg över väg 26, strax norr om Hassle.
Vindkraftverken ses här på ett avstånd av 3–7 km. Vegetation i jordbrukslandskapet
skymmer till stor del verken vilket gör att påverkan på landskapsbilden blir liten. Från
väg E20 som går bara 1 km från det föreslagna området syns än mindre av verken på
grund av skog. Verken kan dock bli mer synliga från väg 26 i det öppna jordbrukslandskapet mellan Fåleberg och Hassle.
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delar av en vindkraftspark att synas väl. Genom att området medger en
kompakt och samlad anläggning bedöms dock påverkan på landskapbilden bli måttlig.

Dagens kunskap kring fåglar och flytt- samt flygstråk indikerar att vindkraftetablering i eller i anslutning till viktiga fågelområden inte medför några påtagliga störningar för fågellivet. Den relativa närheten till
Fredbergs mosse och fågellivet där gör dock att en anpassning av
vindkraftsutbyggnaden behövs för att undvika störningar. Det är således viktigt att fågellivet och flytt- och flygstråk undersöks innan etableringen påbörjas.
Landskapsbilden påverkas måttligt. Områdets läge, i ett höjdparti, är ur
landskapsbildssynpunkt lämpligt då den visuella påverkan bedöms bli
måttlig. Främst i vyer från väg 26 och väg E20 samt dalgången kring
Göta kanal.

Område G bedöms rymma cirka 40 vindkraftverk.

Område G är beläget söder om E 20, sydväst om Lyrestad.
1 ruta=1×1 km.
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Område H
Området är beläget söder om väg E20 mellan Fagerlid och Slätte.
Området är cirka 10 km2 stort och bedöms rymma cirka 50 vindkraftverk.
Miljökonsekvenser
Några riksintressen finns inte inom området. I dess omedelbara närhet ligger dock Hovaån–Gudhammarsviken som utgör riksintresse för
naturvården.
Regionalt värdefulla odlingslandskap finns längs med vägen in mot
Fagerlid och i anslutning till Storhult vid Hovaån. Odlingslandskapet
vid Fagerlid ligger inom föreslaget vindkraftområde.
Cirka 1 km öster om föreslaget vindkraftsområde finns ett område
som utpekats som kulturhistoriskt intressant, Björkulla fornlämningsmiljö. Fornlämningarna består av spår av järnframställning från förhistorisk tid. Där finns även rester av bosättningar och ett mindre gravfält
från järnåldern. En etablering av vindkraft inom föreslaget utbyggnadsområde riskerar inte att medföra någon negativ påverkan på kulturmiljön vid Björkulla.
Inom området finns också ett par större våtmarkområden samt ett
par mindre områden med sumpskogar.
Några uppgifter om särskilda värden för naturmiljö och djurliv finns
inte.
Väg 200 mellan Björkulla och Hova planeras få en ny sträckning
väster om sjösystemet vid Björkulla vilket inte bedöms påverka föreslaget område för vindkraft.
Närmaste bostadsbebyggelse finns vid Storhult, Skaterud, Gasstorp
och Fagerlid. Bebyggelsen består av enstaka hus som antingen ligger
inom föreslaget vindkraftsområde eller i direkt anslutning. Placeringen
och antal verk inom området får stor betydelse för om störningar kommer att uppstå för de boende. Stora Korssjön är en populär badplats.
Öster om vindkraftsområdet ligger Lokaåsen som är en viktig grundvattenresurs. På och längs med åsen finns många fornlämningar som
vittnar om områdets betydelse från stenåldern fram till medeltid.
Konsekvenser på landskapet
Området omfattar karaktären skog vilken i landskapsbildsanalysen bedömts som visuellt tålig. Skogen är höglänt, mellan cirka 120–150 meter över havet. Det finns även en mosse i området.
Området gränsar i öster och väster till öppen jordbruksmark av mellanstor karaktär. Jordbruksmarken har måttlig komplexitet med inslag
av trädridåer som gör att exponeringen av de tänkbara verken, i de flesta
vyer, inte blir dominerande. Om man färdas på väg E20 norr om eller på
Västra stambanan sydost om område H kan dock vindkraftverken bli ett
synligt inslag vid passage genom de öppna rummen.
Området är relativt tätt bebyggt, framför allt utmed vägen mellan
Hova och Töreboda, vilket gör att en fullt utbyggd vindkraftspark kommer att bli synlig från ett antal fastigheter på ett avstånd av 1–2 km.
I många fall ligger dock bebyggelsen intill skogsbryn och omnämnda
trädridåer vilket gör att de boendes sikt mot område H begränsas.
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Från vissa delar av Älgarås och bebyggelsen utmed vägen rakt söderut
från Älgarås kommer dock verken att bli synliga över åkermarken kring
Hovaån på ett avstånd av cirka 3–4 km, vilket gör att de i vissa vyer kan
komma att upplevas som dominerande inslag i landskapsbilden.

En vindkraftutbyggnad inom område H bedöms kunna ske utan negativ påverkan varken på befintliga miljövärden eller människors hälsa.
Vindkraftverk i föreslaget område kommer att exponeras tydligt österut
mot dalgången kring Hovaån där den visuella påverkan kan bli påtaglig. I övrigt bedöms påverkan på landskapsbilden bli måttlig.

Område H bedöms rymma cirka 50 vindkraftverk.

Område H ligger söder om E20 rakt söder
om Hova.
1 ruta=1×1 km.
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Område I
Vindkraftsområde I ligger mellan Älgarås och sjön Unden, och sträcker sig
i nord-sydlig riktning från Gårdsjö samhälle i norr till Stormossen i söder.
Området är cirka 18 km2 stort och bedöms utifrån areal totalt kunna
rymma knappt 90 vindkraftverk.
Miljökonsekvenser
I stort sett hela vindkraftområdet omfattas av riksintresse för naturvården (NRO 14036 Unden-Velen området). Unden och dess stränder omfattas av även av riksintresse för friluftslivet. Riksintresset utgörs av värde utifrån landskapstyp samt flora och fauna. Värdebeskrivningen för
området anger bland annat att dess geologi är särpräglad och att det i
områdets norra del finns värdefulla våtmarkskomplex vid Svartsjön och
Gårdsjön. I förutsättningarna för bevarande anges att markanvändning
bör ske på ett sådant sätt att karaktären av oexploaterade områden består.
Som hot mot de geologiska värdena anges bland annat olämpligt lokaliserad bebyggelse eller annan anläggning. Området är skyddat enligt 8§
miljöskyddslagen mot utsläpp av avloppsvatten och fasta ämnen.
Värdebeskrivningen anger även att ”genom sin skönhet, säregna beskaffenhet och god bär- och svampförekomst har Unden-Velen-området även intresse för det rörliga friluftslivet, särskilt i den östra delen”.
Området präglas av sprickdalar där bergs- och rasbranter i stor utsträckning utgör viktiga nyckelbiotoper för såväl flora som fauna. Några uppgifter om speciella skyddsvärda djurarter eller speciella fågelintressen inom området har inte framkommit.
I området finns kulturlämningar som vittnar om tidigare markanvändning. Älgarås kyrka, som ligger cirka 2 km väster om vindkraftsområdet, har sitt ursprung i medeltidens senare del (1400-talet), men
har fått sitt nuvarande utseende genom senare tillbyggnader. Kyrkan är
den äldsta träkyrkan i Västergötland. Antalet fornlämningar från stenoch järnålder i området är litet.
I anslutning till vindkraftsområdet finns enstaka bostadsbebyggelse.
Närmaste bostäder ligger cirka 0,5 km från vindkraftsområdets yttre
gräns. Inom vindkraftsområdet finns inga bostadshus.
Området är i översiktsplanen (ÖP 91) och av länsstyrelsen utpekat
som ett stort opåverkat område.
Konsekvenser på landskapet
Området omfattar karaktären skog, vilken i landskapsbildsanalysen bedömts som visuellt tålig. Karaktären angränsar i väster till jordbruksmark,
klassat som mellanstort rum utmed Hovaåns dalgång. Skogsområdet är
höglänt (nivåer 120-170 meter över havet) och delas upp av mindre sjöar,
vattendrag samt mindre våtmarksområden. Det utgör en västlig utlöpare av
Tivedens skogsområden. I öster gränsar området till sjön Unden som ligger
på 117 meter över havet. Unden har i öst-västlig riktning en öppen yta på
cirka 10 kilometer, varför siktlinjerna från bebyggelsen utmed Undens östra
sida är långa. Från väster ser man området väl från väg 200 mellan Hova och
Töreboda på ett avstånd av cirka 2-4 km.
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Verken kommer att synas på nära håll, avstånd 0,5-1 km, från bebyggelsen vid Åsebo, norr om nordvästra hörnet på Unden, samt Gårdsjö
och från vissa enskilt belägna gårdar i intilliggande skogsområde och
Undens västra del. Härifrån kommer stora vindkraftverk att synas tydligt
ovan skogens silhuett. Från bebyggelse utmed väg 200 samt från vissa
punkter i Älgarås och Gårdsjö kommer verken att synas över skog på ett
avstånd av mellan 2 km och 4 km. Från sjön Undens östra strand kommer verken, trots avståndet på cirka 10-12 km att bli väl synliga då en
större utbyggnad upptar en stor del av skogssilhuetten väster om sjön.

Det viktigt att stor hänsyn tas till områdets karaktär och naturvärden.
Mossar bör undantas från etablering på grund av risken för ytterligare
hydrologisk påverkan. Det medför att den beräknade möjliga vindkraftetableringen kan bli lägre än vad som beräknats utifrån den totala
arealen inom området.
Under förutsättning att ovan nämnda beaktas, bedöms en vindkraftetablering kunna vara möjlig utan betydande påverkan på vare sig, natur-, kultur- eller boende miljö. Inte heller friluftslivets intressen bedöms
påverkas i sådan omfattning att störningar uppkommer.
Påverkan på landskapsbilden bedöms bli påtaglig från viss bebyggelse
i närområdet och Undens västra del. Verken bedöms också bli synliga,
men ej dominerande i landskapsbilden, från väg 200 och bebyggelse
utmed denna väg. Från sjön Undens östra strand kommer verken att bli
väl synliga, trots att avståndet är cirka 10-12 km till eventuella verk.

Område I bedöms rymma knappt 90 vindkraftverk.

Område I är beläget mellan Älgarås, Gårdsjö
och sjön Unden.
1 ruta=1×1 km.
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Område J
Området är beläget invid gränsen till Götene kommun, mellan Årnäs
och Björsäter.
Området är cirka 6 km2 stort och bedöms rymma cirka 30 vindkraftverk.
Miljökonsekvenser
Föreslaget vindkraftsområde omfattas inte av några riksintressen för
vare sig natur-, kulturmiljö eller friluftsliv.
Inom området pågår ett aktivt skogsbruk och området genomkorsas
av många skogsbilsvägar. Några uppgifter om särskilda värden för naturmiljön och djurliv inom området finns inte.
Området är i stort sett obebott, endast ett par enstaka bostadshus
finns i norra delen av området. Närmaste sammanhängande bostads
bebyggelse finns i Årnäs, lite drygt 1,5 km bort samt vid Österäng, cirka
2 km bort. Enstaka bostadshus finns även längs den södra utbredningsgränsen.
Konsekvenser på landskapet
Området omfattar karaktären skog, vilken i landskapsbildsanalysen bedömts som visuellt tålig. Skogen gränsar i öster till karaktären storskalig jordbruksmark som i landskapsbildsanalysen inte bedöms som
känslig för nya ingrepp, men där bland annat närhet till riksintresset
Björsäters radby gör en vindkraftetablering olämplig. Se även punkt 18
under analys steg 3. Det finns idag ett mindre vindkraftverk placerat i
skogen intill Vänerns strand. Avståndet mellan föreslaget vindkraftsområde och befintligt verk är cirka 2 km.
Med förslaget att placera ett större antal verk inne i skogen bedöms
intrånget ge ett samlat visuellt intryck och då avståndet är mer än 3 km
från bebyggelsen i Björsäter och Lugnås kommer vindkraftparken inte
bli påtaglig för kringboende. Se fotomontage här intill. Riktningen på
områdets östra kant följer väg E20:s riktning vilket påverkar synintrycket av vindkraftverken från vägen positivt.
Mellankommunal påverkan
Område J gränsar till Götene kommun som i sin fördjupade översiktsplan för vindbruk ”Vindkraftsplan för Götene kommun” pekar ut ett
antal prioriterade områden för vindkraft. Ett sådant område pekas ut
strax söder om område J. Område J gränsar även till den kustnära del av
kommunen som Götene pekat ut som ”skyddade på grund av miljö och
kultur.” En etablering av vindkraftverk inom föreslaget område bör ske
i samråd med Götene kommun.

Område J – cirka 30 verk placerade i skogsområdet mellan Björsäter och Årnäs, sett
österifrån från Björsäter över den öppna jordbruksmarken söder om Mariestadssjön.
Vindkraftverken ses här på ett avstånd av 3–6 km, och i denna vy skyms den södra
delen av gruppen. Påverkan på landskapsbilden bedöms bli måttlig då gruppen är väl
samlad och endast påverkar en mindre del av den totala vyn i det öppna landskapet.
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En etablering av vindkraftverk inom föreslaget område bedöms kunna
ske utan negativ påverkan på människors hälsa och miljön eller medföra inskränkningar i pågående markanvändning. Vindkraftetableringen
bör dock ske i samråd med Götene kommun.
Påverkan på landskapsbild bedöms bli måttlig då avståndet till Vänern
samt större bebyggelsegrupper är relativt stort. Från vissa punkter i
jordbrukslandskapet blir dock påverkan mera påtaglig.

Område J bedöms rymma cirka 30 vindkraftverk.

Område J är beläget norr om E20 i skogs
området väster om Lugnås.
1 ruta=1×1 km.
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Område K
Området är beläget norr och söder om väg 202 mellan Mariestad och
Töreboda cirka 1–1,5 km nordväst om sjön Ymsen och Fredbergs
mosse.
Området är cirka 6 km2 stort och bedöms rymma cirka 25–30 vindkraftverk.
Miljökonsekvenser
Sjön Ymsen, tillsammans med Fredbergs mosse i norr och Jula mosse i
söder, utgör riksintresse för naturvården. Fredsbergs mosse är dessutom
Natura 2000-område. Ymsen är en grund näringsrik lerslättsjö med hög
fiskproduktion och utgör en viktig fågelbiotop. Omgivningarna består
av odlingsbygd präglad av ett antal större herrgårdar. I nordväst höjer
sig landskapet och domineras av barrskog. I denna del återfinns resterna
av den medeltida anläggningen Ymseborg. Ymsen omfattas också av
landskapsbildsskydd.
Inom område K ligger några mindre mossområden som omfattar
nyckelbiotoper av urskogskaraktär. Inom området finns även några
mindre naturvärdesobjekt bestående av barrsumpskogar.
Ett fåtal fornlämningar i form av torpruiner, slagghögar och gränssten inryms inom området.
Avståndet till närmaste bebyggelse är långt, minst 1 km, vilket gör
att risken för störningar i form av till exempel buller bedöms som liten.
Konsekvenser på landskapet
Området omfattar karaktären skog vilken i landskapsbildsanalysen bedömts som visuellt tålig.
Området ligger mellan cirka 80 och 110 meter över havet och delas av vägen mellan Mariestad och Töreboda. Troligen kommer verken
inte att upplevas på nära avstånd från vägen. Möjligen kan de bli synliga om man rör sig till fots eller med cykel. På håll kommer en vindkraftetablering bli mest påtaglig från Ymsen med stränder. Från vissa
vägar i området kommer också delar av en anläggning att upplevas på
ett avstånd av 2–5 km. Vindkraftverken kommer att placeras 30–50 meter över Ymsens yta (nivåer upp till 120 meter över havet) vilket gör att
de förstärker topografin i landskapet. Området ger därmed verken ett
harmoniskt läge i landskapet som känns naturligt för syftet att ”fånga
vinden”.
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Fågellivet vid Fredsbergs mosse kan påverkas av utbyggnaden av
vindkraft. Kompletterande undersökningar och analyser måste genomföras ur fågelskyddssynpunkt innan området tas i anspråk för vindkraft.
Landskapsbilden kommer att påverkas måttligt då föreslaget område
har ett harmoniskt läge i landskapet. Från Ymsen, vissa vägar och i
öppna dalgångar kommer dock vindkraftverken att synas väl.

Område K bedöms rymma cirka 25–30 vindkraftverk.

Området är beläget i skogsområdet nordost
om sjön Ymsen rakt öster om Mariestad.
1 ruta=1×1 km.
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Område L
Området är beläget strax söder om Månsarudssjön.
Område L, som är cirka 3 km2 stort, är huvudsakligen skogbevuxet
och bedöms rymma cirka 10–15 vindkraftverk.
Miljökonsekvenser
Sydväst om området finns ett område som utpekats som regionalt värdefullt odlingslandskap. Inom detta område finns även ett ängs- och
hagmarksområde, klass 2 (mycket höga naturvärden). Inom området finns några våtmarksområden med sumpskog som inventerats av
Skogsstyrelsen. Det finns i övrigt inga naturreservat eller andra områden med skyddsbestämmelser för växt- eller djurliv inom eller i omedelbar anslutning till identifierat vindkraftsområde. Inga av ovan nämnda naturområden bedöms komma att påverkas negativt av en vindkraftetablering. Vägdragning till vindkraften bedöms kunna ske utan att
inverka negativt på de våtmarksområden som finns inom eller i anslutning till området.
Endast något enstaka hus finns i anslutning till områdets ytterkanter eller i dess närhet. Eventuella störningar från vindkraftverk bedöms
kunna undvikas genom att vindkraftverken placeras på ett sådant sätt
och på ett sådant avstånd att störningar inte uppkommer.
Det finns inga fornminnen inom eller i nära anslutning till vindkraftsområdet.
Norr om området, i kanten av Månsarudssjön ligger Månsaruds golf
ana. Tvärs igenom området går en mindre skogsväg/stig som förbindelselänk mellan mossen i söder och vägen förbi golfbanan i norr. I övrigt
finns inga uppgifter om friluftsliv i området och en vindkraftetablering
inom området bedöms därför inte påverka eventuellt friluftsliv. Skuggor från vindkraftverken skulle eventuellt, under kortare perioder, kunna verka störande för de som nyttjar golfbanan. Störningarna bedöms
dock vara av kortvarig karaktär och mest infalla under de perioder av
året då solen står lågt vilket innebär sen höst och tidig vår.
Konsekvenser på landskapet
Området omfattar karaktären skog vilken i landskapsbildsanalysen bedömts som visuellt tålig. Skogen är relativt flack, mellan cirka 110–120
meter över havet, jämfört med Vikens nivå 92 meter över havet.
Området gränsar i väster till öppen jordbruksmark av småskalig
karaktär. Jordbruksmarken har stor komplexitet med inslag av trädridåer som gör landskapsbilden mycket tilltalande men också känslig för
moderna inslag som vindkraftverk.
Vindkraftverken som byggs inom område L kommer att exponeras i
detta småskaliga landskap på ett avstånd av 1–5 km, varför påverkan i
vissa delar av detta område kan bli påtaglig.
Området är glest bebyggt, vilket gör att en fullt utbyggd vindkraftspark kommer att bli synlig från ett mindre antal bostadshus på ett avstånd av 1–2 km, till exempel Åkersberg. I många fall ligger dock bebyggelsen intill skogsbryn och omnämnda trädridåer vilket gör att de
boendes sikt mot område L begränsas.
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Från vissa delar av Månsaruds golfbana vid Månsarudssjön kommer
verken att bli synliga på ett avstånd av ned till 500 m, vilket gör att de
i vissa vyer kan komma att upplevas som dominerande inslag i landskapsbilden. Även från vissa punkter runt sjön Viken kommer vindkraftverk att kunna upplevas på håll.

En vindkraftsetablering inom detta område bedöms kunna ske utan negativa konsekvenser för miljövärden i området eller människors hälsa.
Vindkraftverk i föreslaget område kommer att exponeras tydligt mot det
småskaliga jordbrukslandskapet nordväst om Halna, där den visuella
påverkan kan bli påtaglig i vissa delar. I övrigt bedöms påverkan på
landskapsbilden bli liten. Detsamma gäller i vissa vyer från Månsaruds
golfbana.

Område L bedöms rymma cirka 10–15 vindkraftverk.

Område L är beläget söder om Månsarudssjön, rakt söder om Töreboda.
1 ruta=1×1 km.
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Område M
Området ligger öster om Moholm vid den före detta flygplatsen vid
Bällefors.
Inom området beräknas cirka 11 vindkraftverk kunna uppföras. Ett
vindkraftverk finns sedan tidigare söder om flygplatsen.
Miljökonsekvenser
Utmed vägen från Lagerfors till Vassbacken finns ett smalt sammanhängande skogsparti och i norr, väster om vid Fimmerstad, finns ett mindre skogsparti. I övrigt domineras såväl själva vindkraftsområdet som
omgivningarna av öppen jordbruksmark. Större jordbruksenheter finns
bland annat vid Ödegården och Storegården öster om områdets norra
utbredning. Centralt i området ligger Moholms flygplats. Flygplatsen,
tidigare militär flygbas, är tagen ur drift. Delar av banan är uppriven
och resterande delar kryssad vilket innebär att landning inte är tillåten.
Kvarvarande banområde används vid bland annat motortävlingar (bilar).
Jordbruksmarken är brukad ända fram till den före detta landningsbanan.
Kulturlämningarna i anslutning till vindkraftområdet utgörs av fossil åkermark, betad hag- och skogsmark samt trädalléer. Enstaka nyckelbiotoper i form av äldre grova lövträd finns i närheten av vindkraftområdet. Inom vindkraftområdet finns inga uppgifter om eventuella
kultur- eller fornlämningar.
Vid vindkraftområdets södra ände rinner Tidan. Tidan har höga naturvärden och vattendragets omedelbara omgivningar bjuder ofta på ett
artrikt växtliv. Några uppgifter om fladdermusförekomst eller fågelliv
har inte kunnat hittas för området.
Områdets utbredning har anpassats till omgivande bebyggelse där
ett skyddsavstånd på 500 meter använts.
Konsekvenser på landskapet
Området omfattar karaktären storskalig jordbruksmark vilken i landskapsbildsanalysen bedömts generellt sett ha en viss känslighet för större
ingrepp. Bedömningar av konsekvenser måste dock ske i varje enskilt
fall. Det här området har till större delen tidigare använts som flygplats.
Landningsbanan har upptagit en sträcka på cirka 2 km i det långsmala
landskapsrummet norr om Bällefors. Det öppna landskapsrummet har en
total längd av cirka 5 km och sträcker sig i nord-sydlig riktning mellan
Tidan i söder och Göta kanal i norr. Det öppna jordbruksområdet mellan
de skogspartier som följer de nord-sydgående vägarna har en bredd på
cirka 1 km. Utmed dessa vägar ligger en hel del bostyadsbebyggelse och
ett antal gårdar. Några gårdar är belägna ute i det öppna åkerlandskapet
och omges till del av vegetation som bryter siktlinjerna i det långsmala
landskapsrummet. Området ligger cirka 90 m över havet. Avståndet till
den betydligt högre liggande Vikaskogen i öster, med nivåer upp till 220
m över havet, är cirka 10 km.
Eventuella vindkraftverk i detta område kommer att vara synliga på ett
avstånd av mellan 500-1000 meter från bebyggelsen och vägarna runt området inklusive väg 201 mellan Tibro och Moholm. På detta avstånd kommer
stora verk att utgöra ett dominerande inslag i landskapsbilden.
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På håll kommer en vindkraftsetablering att vara väl synlig från väg
220 mellan Tidan och Töreboda på ett avstånd av cirka 5 km. Från
sjön Vikens södra del kommer verken att synas på ett avstånd av cirka
5-8 km. Verken kommer från dessa platser att vara mindre framträdande då skogsridåer kommer att skymma nedre delen av verken. Från
Vikaskogens högre belägna utsiktspunkter kommer verken att synas
men ej vara påtagliga då avståndet är över 10 km.

Områdets öppna karaktär kan i vissa fall kräva längre skyddsavstånd till
bostäder, vilket får utredas i samband med tillståndsprövning för vindkraftetableringar. Belysning på verken kan komma att störa de närmaste bostäderna. För att minimera störningarna bör lösningar där ljuset skärmas
av väljas. Under förutsättning att ovanstående beaktas bedöms en etablering kunna ske utan någon negativ påverkan på människors hälsa.
Området är sedan tidigare exploaterat. Vindkraftetablering inom området bedöms, utifrån de uppgifter som erhållits, kunna ske utan negativ påverkan på känsliga naturområden, naturmiljö eller djurliv. En
vindkraftetablering bedöms inte heller påverka den pågående markanvändningen negativt.
Området är öppet och flackt vilket gör att vindkraftverken blir väl synliga
både nära och på längre avstånd. Påverkan på landskapsbilden från bebyggelse och vägar i närområdet bedöms bli påtaglig då avståndet mellan
eventuella verk och betraktare endast blir 500-1 000 meter. Verken bedöms också bli synliga, men ej dominerande i landskapsbilden, från väg
220, sjön Vikens södra del och Vikaskogens högpunkter.

Område M bedöms rymma cirka 11 vindkraftverk.

Område M är beläget kring det gamla flygfältet mellan Moholm och Bällefors
1 ruta=1×1 km.
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Område N & O
Områdena är belägna längst ned i sydost mot gränsen till Karlsborgs
och Tibro kommuner.
Områdena är tillsammans cirka 7 km2 stort och bedöms rymma cirka
35 vindkraftverk.
Miljökonsekvenser
Områdena saknar riksintressen eller andra bestämmelser kring naturmiljö, friluftsliv och kulturvård. Dess nordligaste del ligger cirka 1 km
från riksintresset för friluftsliv kring sjön Viken som ingår i riksintresset Göta kanal–Tiveden.
Såväl söder som norr om föreslagna vindkraftsområden finns områden som klassats som regionalt värdefulla odlingslandskap. Avståndet
mellan vindkraftsområdet och odlingslandskapen är cirka 1 km.
I den norra delen av område O, på gränsen mot Karlsborgs kommun, ligger Bygget som ur kulturhistorisk synvinkel utgör en mycket
värdefull miljö med sin ålderdomliga bebyggelse och det omgivande
ålderdomliga kulturlandskapet. En etablering av vindkraftverk i närheten kommer att, i öppna partier av landskapet, påverka upplevelsen av
denna kulturmiljö. Bebyggelsen har dock förfallit vilket minskat dess
betydelse som kulturhistoriskt intressant.
Några uppgifter om särskilda värden för naturmiljön och djurliv
finns inte.
Närmaste samlade bostadsbebyggelse finns vid Abberud, cirka 1 km
väster om område O och 2 km norr om område N. Enstaka hus ligger
närmare områdena, avgränsnignen är gjord så att dessa ligger minst 500
m från vindkraftområdena.
Konsekvenser på landskapet
Området omfattar karaktären skog vilken i landskapsbildsanalysen bedömts som visuellt tålig. Karaktären gränsar till jordbruksmark klassat som mellanstort rum. Skogsområdet ligger mycket höglänt (nivåer
150–220 meter över havet), vilket gör att verken kommer att synas från
sjön Vikens västra stränder och framför allt från vägen och det öppna
jordbrukslandskapet vid Ryholms gård. Gården, den böljande odlingsmarken och inte minst den iögonfallande allén som korsar vägen gör
denna miljö mycket bevarandevärd.
En etablering av vindkraftverk, i den omfattning som i fotomontaget
i bilagan, påverkar landskapsbilden negativt. Vindkraftverk utmed hela
skogssiluetten stör den för ögat fridfulla och vackra vy från jordbruksmarken och vägen. Vyn blir splittrad och mister sin harmoni. En stor
vindkraftsutbyggnad skulle skapa konkurrens och obalans i området.
De högre liggande verken i öster stör mindre än verken i den västra
gruppen. De senare blir mer påträngande i vyer från jordbrukslandskapet i väster då avståndet till dessa verk endast är 2–6 km.

Område N och O – cirka 35 verk sett från väster vid infarten till Ryholms gård. Vindkraftverken ses här på ett avstånd av cirka 4–9 km i en enda stor grupp. Avståndet gör att de
enskilda verken ej blir dominerande i vyn. Trots detta påverkas vyn påtagligt genom det
stora antalet verk som till stor del sticker upp i horisontlinjen över Vikaskogen.
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Mellankommunal påverkan
Område N och O gränsar till Karlsborg och Tibro kommuner.
Tibro har i sin översiktsplan pekat ut ett angränsande område som
”ur vindsynpunkt gynnsamt för vindkraft”. Området är dock inte ut
pekat som ett utbyggnadsområde reserverat för vindkraft.
Karlsborg har ingen översiktlig planering av vindbruk. Diskussioner
pågår dock om att etablera en vindkraftspark i Karlsborgs kommun i
anslutning till, och eventuellt delvis inom, område O.

En vindkraftsutbyggnad inom detta område bedöms kunna ske utan
risk för negativ påverkan för varken befintliga miljövärden eller människors hälsa. Vindkraftetableringen bör dock ske i samråd med närliggande kommuner.
Ur landskapsbildssynpunkt bedöms området vara lämpligt genom sitt
höga läge i skogsområdet söder om Viken. Genom utbyggnad av den
västligaste delen kan dock påverkan i vyer från landskapet väster om
området bli påtaglig.
Utbyggnad inom området kan endast bli aktuellt efter medgivande från
Försvarsmakten.

Mellan beslut och tryck av denna plan har försvaret meddelat nya riktlinjer för
hantering av vindkraft. De nya riktlinjerna medför att det bedöms som mindre
troligt att försvarsmakten kommer att ställa sig positiva till verk inom områdena.

O
N

O

Område N rymmer cirka 20 vindkraftverk,
och område O ca 15 verk.

N

Område N och O är belägna i höjdområdet
söder om sjön Viken.
1 ruta=1×1 km.
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Miljömål
Överensstämmelse med miljömålen
Av de 16 nationella miljömål som antagits av Riksdagen bedöms i första hand följande miljömål vara mest relevanta för denna vindbruksplan:
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Ingen övergödning
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv
Även övriga miljömål kan påverkas, men påverkan är inte lika tydlig
varför fokus lagts på ovanstående mål.
Miljömålen om Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning har delmål för begränsningar av
utsläpp till luft av bland annat koldioxid (CO2) och kväveoxider (NOx)
samt partiklar.
Vindkraften som energikälla är under drift fri från utsläpp av växthusgaser. Den största energiintensiva delen av ett vindkraftverks livstid
(20 år) inkluderar utvinning av malm för järnproduktion samt tillverkning av stål till tornet och står för cirka 50 procent av den totala energikonsumtionen för vindkraftverket. Energibalansen för ett vindkraftverk
av 3MW-storlek är knappt 7 månader, det vill säga redan efter 7 månader
har verket producerat mer energi än det konsumerat under tillverkning.
En utbyggnad av vindkraft utgör en potential för att, tillsammans
med andra åtgärder inom energiområdet, ersätta energiproduktion med
fossila bränslen vilket leder till minskande utsläpp av föroreningar till
luft. Ett 3MW-verk beräknas under sin livstid producera cirka 158 000
MWh. Om denna energiproduktion ersätter samma energiproduktion
från ett koleldat kraftverk minskar koldioxidutsläppen med 130 000 ton.
Inom miljömål om God bebyggd miljö anges att nyttjande av förnyelsebara energikällor, dit vindkraften hör, ska främjas. Dessutom anger
miljömålet att den bebyggda miljön ska erbjuda en god boende- och fritidsmiljö där risken för att utsättas för störande buller är liten och goda
möjligheter för friluftsliv och rekreation finns. Det är därför viktigt att
etableringen av vindkraft sker på ett sådant sätt att bullerproblematik
inte uppkommer, att upplevelsevärden eller tillgängligheten för friluftslivet inte försämras.
Miljömålet om Ett rikt växt- och djurliv anger att den biologiska
mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt samt att arternas livsmiljöer och ekosystem värnas. För att bidra till att miljömålet uppnås måste, vid en utbyggnad av vindkraften inom kommunen,
hänsyn tas till känsliga områden så som fågelskyddsområden, kända
häcknings- och sträcklokaler, känsliga och skyddsvärda naturområden,
våtmarker etcetera. Vindkraftsutbyggnadens potential för en minskad
energiproduktion från fossila bränslen kan i förlängningen även minska
utsläppen av till exempel försurande ämnen vilket i sin tur dessutom
kan leda till förbättrade livsvillkor för såväl växter som djur.
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Mål om energiproduktion och miljökvalitetsmål
Sveriges riksdag har satt upp ett planeringsmål för vindkraftproduktion
som innebär att 10 TWh ska produceras från vindkraftverk år 2015. Ett
förslag till nytt planeringsmål för år 2020 omfattar 30 TWh.
Under hösten 2009 har arbete pågått med att inarbeta det så kal�lade förnybarhetsdirektivet som EU fattade beslut om i slutet av 2008
i svensk lagstiftning. Sveriges mål är att minst 50% av energianvändningen år 2020 ska komma från förnybara energikällor. Åtgärder för att
det målet styrs bland annat av förnybarhetsdirektivet.
Regler kring miljökvalitetsnormer (MKN) och miljökvalitet finns i
5 kap. Miljöbalken. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel och syftar till att minska miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk.
En miljökvalitetsnorm kan gälla högsta tillåtna halt av ett ämne i
luft, mark eller vatten. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om
vad människan och naturen tål. Normerna kan även ses som styrmedel
för att på sikt nå miljökvalitetsmålen (miljömålen) och baseras på krav
i olika EG-direktiv.
Idag finns det miljökvalitetsnormer för:
• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2001:527)
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)
Det finns även en förordning om vattenförvaltning (SFS 2004:660) med
sikte på miljökvalitetsnormer.
Förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft (2001:527)
avser dels föroreningsnivåer som inte får överskridas eller som endast
får överskridas i viss angiven utsträckning, dels föroreningar som inte
bör överskridas. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat partiklar,
kvävedioxid och kväveoxid, svaveldioxid, bensen och ozon.
Miljökvalitetsnormen för fisk- och musselvatten (Förordning
2001:554) anger bland annat kvalitetskrav på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla fiskbestånden.
Större kommuner, över 100 000 invånare, har en skyldighet att enligt förordning om omgivningsbuller (2004:675) kartlägga buller inom
kommunen och upprätta åtgärdsprogram. Kartläggningen eftersträvar
att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa.
Några miljökvalitetsnormer för vatten har ännu (december 2009) inte
antagits, men arbetet pågår med att införa EU:s ramdirektiv för vatten i
svensk lagstiftning. Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön innebär bland annat att de fem regionala vattenmyndigheter, som sedan år 2004 finns i Sverige, ska fastställa kvalitetskrav
i form av miljökvalitetsnormer för ytvatten, grundvatten och skyddade
områden. Syftet med normerna är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet.
Vindkraft medför inga utsläpp till vare sig luft, mark eller vatten under drift. Produktionen av torn medför dock ett visst utsläpp till luft och
vatten vid stålframställning eller vid betongproduktion. Produktionen
av vingar i glasfiberbaserade material medför också utsläpp till i första
hand luft. I samband med etablering av vindkraftverk krävs transporter
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vilka även de ger upphov till utsläpp till luft. De utsläpp produktionen
och etableringen ger upphov till kompenseras dock snabbt genom på det
sätt energin från verken produceras, det vill säga utan några utsläpp till
luft eller vatten. Energiproduktionen från vindkraft ersätter energi som
producerats med andra råvaror, till exempel energi från kol- och kärnkraft, där såväl produktionen och etableringen av energianläggningen
som driften av anläggningen ger upphov till utsläpp till luft och vatten.
Vindkraftverk, liksom många andra energiproducerande anläggningar, ger upphov till buller. Naturvårdsverkets riktlinjer för högsta
ljudnivå vid närmaste bostäder eller inom friluftsområde ska därför til�lämpas så att störningarna minimeras. I tidigare tysta områden kan en
vindkraftetablering upplevas som mer störande än inom mer exploaterade områden där fler bullerkällor, till exempel övriga industriverksamhet och trafik, medför att ljudet från vindkraftetableringen maskeras.

En utbyggnad av vindkraften inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner bedöms inte stå i strid mot bestämmelserna kring miljökvalitetsnormer. En energiproduktion från vindkraft kan bidra till att uppnå de
normer som ställs för att varaktigt skydda människors hälsa och miljön under förutsättning av energiproduktionen ersätter annan energiproduktion.
Kommunerna bör verka för att utbyggnaden av vindkraften följs upp på ett
sådant sätt så att en kartläggning av bullersituationen kan göras för att säkerställa att vindkraftutbyggnaden inte medför ökad bullernivå och ohälsa.

Överensstämmelse med regionala och lokala miljömål
Sedan 1 januari 2007 har Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner en gemensam miljö- och byggnadsnämnd vilket gör att frågor
som rör miljöarbetet i de olika kommunerna samordnas. Ansvaret
för Agenda 21-frågor ligger dock under respektive kommunstyrelse i
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.
De lokala miljömålen är desamma som de regionala och måluppfyllelsen av målen redovisas i Miljö- och byggförvaltningens rapport
”Miljön i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2008”.
En utbyggnad av vindkraften inom kommunerna ger en ökad möjlighet till minskat beroende av el producerat av fossila bränslen, inte
bara för de kommuner där utbyggnaden sker utan även för andra, vilket
i första hand har betydelse för utsläpp av föroreningar till luft.

En utbyggnad av vindkraften inom kommunerna i enlighet med planen
bedöms inte stå i strid med de miljömål som finns utan har en potential för att medverka till att såväl nationella som regionala och lokala
miljömål uppfylls. Detta förutsätter att vindkraftverken i de enskilda
etableringarna placeras med hänsyn till natur- och kulturvärden, bullerfria miljöer och andra motstående intressen.
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Överensstämmelse med den kommunomfatt
ande översiktsplanen
I detta tematiska tillägg pekas områden ut som är lämpliga respektive
olämpliga för etablering av vindkraftverk. Vidare anges generella riktlinjer för de områden som varken anses vara lämpliga eller olämpliga.
I detta avsnitt redovisas konflikter med den kommunomfattande
översiktsplanen mellan utpekade områden (det vill säga områden som
bedömts som såväl lämpliga som olämpliga för vindkraftverk) och tidigare gjorda ställningstaganden. Planen anger emellertid även områden
som varken utpekas som lämpliga eller olämpliga där en viss utbyggnad av vindkraftverk kan komma att ske. Om vindkraftverk etableras i
denna ”gråzon” kan därför andra konflikter uppstå med den kommunomfattande översiktsplanen än vad som redovisas i detta avsnitt.
Huruvida en etablering verkligen är möjlig i ”gråzonen” får prövas
från fall till fall mot de ställningstaganden som uttalas i respektive översiktsplan. De generella ställningstaganden som anges i detta tematiska
tillägg bedöms emellertid inte stå i strid med nu gällande översiktsplaner.
Sidhänvisningar nedan markerade ”ÖP s.00” refererar till motsvarande sida i respektive kommuns översiktsplan.

Mariestad
Lämpliga områden
Inget av de områden som utpekas som lämpligt för etablering av vindkraftverk i det nu aktuella tillägget sammanfaller med de områden som
tidigare har utpekats som lämpliga.
En del av område E är i översiktsplanen (ÖP s.97) utpekat som lämpligt för lokalisering av telefonimaster. Området bör kunna användas för
såväl vindkraftverk som master utan att någon särskild konflikt uppstår.
I samma avsnitt pekas en del av område E ut som reservat för en gasledning. Gasledningsprojektet är för närvarande inte aktuellt och det kan
finnas skäl att ifrågasätta om det verkligen finns anledning att hävda
reservatet fortsättningsvis. Någon reell konflikt mellan möjligheten att
etablera såväl gasledning som vindkraftverk i område E synes emellertid inte finnas, varför det inte finns anledning att i detta sammanhang ta
ställning till behovet av gasreservatet.
Område G ligger delvis inom det område som omfattas av 1982 års
generalplan för Göta kanal. Planen ska enligt översiktsplanen (ÖP s.56)
jämställas med en fördjupad översiktsplan. Enligt generalplanen utgörs
en del av område G av ett område ”där hänsyn ska tas till friluftsliv,
naturvård och kulturminnesvård, klass III”. Generalplanens rekommendationer ska inte längre tillämpas inom område G. Område G tangerar
även ett område där översiktsplanen anger att en fördjupad översiktsplan ska upprättas (ÖP s.50). Denna avgränsning är enligt planen bland
annat lagd ”så att den omfattar ett möjligt läge för anslutning till ny väg
E20 i en ny trafikplats söder om samhället”. Den föreslagna avgränsningen medför inte någon konflikt med område G. Även område G
sammanfaller delvis med ett område som utpekas som lämpligt för lokalisering av telefonimaster samt för reservat för gasledning (ÖP s.97).
Inte heller här bedöms att det finns anledning att ändra tidigare gjorda
ställningstaganden i dessa avseenden.
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Område F tangerar ett område som utpekas som varandes av lokalt intresse för kulturmiljövården (ÖP s.88). Enligt översiktsplanen är det
inom de 27 områden av lokalt intresse för kulturmiljövården ”särskilt
viktigt att alla åtgärder som vidtas sker med hänsyn till det kulturhistoriska värdet” och att ”vid mer omfattande bebyggelse- eller anläggningsåtgärder bör samråd ske med bebyggelseantikvarisk expertis”.
Område F bedöms inte stå i konflikt med nu gällande ställningstaganden i detta avseende. Område F tangerar även område B2 (ÖP s.79)
som omfattas av biotopskydd. Någon konflikt mellan dessa områden
bedöms emellertid inte föreligga. På ÖP s.70 anges att del av område F
ligger inom område av riksintresse enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 §
miljöbalken där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten för
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Någon konflikt torde
inte föreligga i detta avseende.
Område K ligger delvis inom ett område som utpekas som skyddszon runt två skjutbanor i området (ÖP s.101). Med tanke på att skyddszonen huvudsakligen syftar till att skydda omgivningen från buller bör
det inte möta något hinder att etablera vindkraftverk inom skyddszonen. Däremot bör vindkraftverken naturligtvis etableras på ett sådant
sätt att de inte utsätts för risker eller medför olägenheter för respektive
verksamhet. En del av område K har utpekats som lämpligt för lokalisering av telefonimaster (ÖP s.97). Området bör kunna användas för
såväl vindkraftverk som master utan att någon särskild konflikt uppstår.
Även område J ligger, liksom områdena F och N, inom det område
som omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 2 § miljöbalken (ÖP s.70). Inte
heller här torde någon konflikt föreligga med nu gällande översiktsplan.
Olämpliga områden
I detta tematiska tillägg pekas fyra områden i Mariestads kommun ut
där vindkraftverk inte ska tillåtas.
I nu gällande översiktsplan pekas området Vi1 runt Titteberget på
södra delen av Brommö ut som ”område för vindkraft”. På platsen finns
sedan tidigare ett vindkraftverk. I det nu aktuella tillägget ingår Vi1 i
område VIII som utpekas som olämpligt för vindkraftverk, det vill säga
ett område där vindkraftverk inte ska tillåtas. Som redovisas nedan ska
tidigare utpekade ”områden för vindkraft” upphävas. Trots att detta til�lägg anger att vindkraftverk inte ska tillåtas inom område VIII bör det
vara möjligt att ersätta det befintliga vindkraftverket med ett nytt verk
den dag då den nuvarande anläggningen har tjänat ut. För att påverkan
på omgivningen inte ska öka bör emellertid ett nytt vindkraftverk på
platsen i allt väsentligt utformas lika det nu befintliga verket.
Övriga områden i Mariestads kommun som utpekas som olämpliga
för vindkraftverk bedöms inte stå i konflikt med ställningstaganden i
gällande översiktsplan.
Områden som tidigare utpekats som lämpliga
Som nämnts i föregående stycke pekar översiktsplanen ut fyra ”områden för vindkraft” (ÖP s.53). De områden som tidigare utpekats som
”områden för vindkraft” upphävs.
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För att bevara de värden som är förknippade med Torsöskärgården
kommer område Vi1 på Brommö fortsättningsvis att ingå i område VIII
där vindkraftverk inte ska tillåtas.
Område Vi2, mellan Björsäters radby, Bredeberg och Sjöberg, ligger
relativt nära riksintresset Björsäters radby. I anslutning till Vi2 har område J, beläget på gränsen mot Götene kommun, utpekats som lämpligt
för vindkraft. Område J bedöms ge färre störningar för den omgivande
bebyggelsen och ger dessutom möjlighet att etablera fler vindkraftverk
än vad som ryms inom Vi2. Att peka ut såväl Vi2 som område J som
lämpliga för etablering av vindkraftverk har inte bedömts vara möjligt.
Område Vi3, beläget utmed Tidan mellan Tidavad och Ullervad,
ligger huvudsakligen inom ett område där årsmedelvinden på 72 m höjd
ovan nollplansförskjutningen understiger 6,0 m/s. Med nuvarande förutsättningar bedöms det inte vara lönsamt att etablera vindkraftverk i
detta område utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Dessutom är stora delar
av Vi3 bebyggda med bostäder vilket gör att det inte är möjligt att etablera vindkraftverk på det sätt som nu gällande översiktsplan antyder.
Område Vi4, öster om Askevik, ligger på ett sådant sätt att bullerstörningar med mera kommer att uppstå i förhållande till bebyggelsen vid
Askevik, Mobäcksmossarna, Bergenhov och Ekenäs (i Gullspångs
kommun) om vindkraftverk etableras i detta område. Lämpligheten i
Vi4 kan därför starkt ifrågasättas. Vi4 ersätts istället med område C
som ligger bättre i förhållande till denna bebyggelse.
Områden som tidigare har utpekats som olämpliga
Som nämnts ovan anges på ÖP s.36 i nuvarande översiktsplan för
Mariestads kommun att kommunen ska genomföra en fördjupad utredning om förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft i kommunen.
Vidare anges att kommunen i avvaktan på dessa ställningstaganden ska
ha en restriktiv hållning för etablering i skärgården, i naturreservat samt
i stora orörda områden. ”Särskild hänsyn” krävs även i andra områden
med höga fritids-, natur och/eller kulturmiljövärden.
Med undantag för område J bedöms dessa riktlinjer inte stå i konflikt
med vad som uttalats i detta tillägget. Riktlinjerna kan därigenom gälla
även i fortsättningen.
Lugnåsberget (område V) utpekas i detta tillägg som ett område som
inte är lämpligt för vindkraftverk, det vill säga ett område där inga vindkraftverk ska tillåtas. Område V ligger huvudsakligen inom området
St1 som enligt översiktsplanen utgör ett stort opåverkat (ÖP s.68) där
stora vindkraftverk ska undvikas. Här föreligger sålunda en gradskillnad i fråga om kommunens syn på vindkraftverk, även om den i båda
fallen är negativ. Medan kommunen motsätter sig varje form av etablering inom område V anges inom St1 att ”större exploateringar ska undvikas”, till exempel vad gäller stora vindkraftverk. Det kan emellertid
inte uteslutas att vindkraftverk kan tillåtas inom detta område om en
prövning i det enskilda fallet visar sig att det är möjligt att kombinera
bevarandet av områdets karaktär med vindkraftverk.
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Enligt översiktsplanen (s. 56) ska 1982 års generalplan för Göta kanal
tillämpas inom en del av område G. Generalplanens rekommendationer ska inte längre tillämpas inom område G.
Enligt översiktsplanen (s. 36) anges att kommunen ska ha en restriktiv
hållning till etablering av vindkraftverk i skärgården. Ställningstagandet
upphävs i den del det avser område N.
Enligt översiktsplanen (s. 33-34) utgör Torsöarkipelagen ett av fem
turismområden som har bedömts ha särskilt goda förutsättningar att
utveckla en långsiktigt hållbar besöksnäring med inriktning mot kulturoch naturturism. I planen uttalas att ”För att slå vakt om de kvaliteter
som besöksnäringen efterfrågar skall ytterskärgården och värdefulla
delar av Mariestadssjön bevaras i huvudsak opåverkade av bebyggelse och störande verksamheter.” Nuvarande riktlinjer skall tillämpas
även i fortsättningen, med tillägget att dessa inte utgör något hinder för
att etablera vindkraftverk inom område N.
I översiktsplanen utpekas fyra ”områden för vindkraft” (s. 53). Dessa
områden upphävs

Töreboda
Lämpliga områden
Område G nordväst om Fredsbergs mosse sammanfaller med R13 (ÖP
s.55) som enligt översiktsplanens rekommendationer ska utgöra ett
800 m brett reservat för en eventuell framtida naturgasledning inom
vilket en stamledning kan komma att dras. När ledningens sträckning
har fastlagts anger översiktsplanen att en skyddszon på minst 50 m erfordras. Gasledningsprojektet är för närvarande inte aktuellt och det
kan ifrågasättas om det finns anledning att hävda reservatet fortsättningsvis. Någon reell konflikt mellan möjligheten att etablera såväl gasledning som vindkraftverk synes emellertid inte finnas, varför det inte
finns anledning att i detta sammanhang ta ställning till behovet av gasreservatet.
Avståndet till Fredsbergs mosse är minst 2 km och område G bedöms därför inte stå i konflikt med de bevarandeintressen som framgår
av rekommendationerna R15 (ÖP s.55).
Genom område G finns en kraftledning för vilka rekommendationerna R11 (ÖP s.54) gäller. Kraftledningen bör inte utgöra något hinder för
etablering av vindkraft. Däremot måste naturligtvis hänsyn tas till kraftledningen vid etableringen. Om kraftledningen inte flyttas eller grävs
ner kan det vara nödvändigt att placera eventuella vindkraftverk på ett
sådant avstånd att det är möjligt att röja sly med mera från helikopter.
Område H tangerar en kraftledning för vilka rekommendationerna
R11 (ÖP s.54) gäller. Kraftledningen bör inte utgöra något hinder för
etablering av vindkraft i område H.
Område K ligger i närheten av fornborgen Ymseborg där rekommendationerna R5 gäller (ÖP s.53). Enligt översiktsplanen utgör detta
område en kulturmiljö med särskilt bevarandevärde. Stora vindkraft-
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verk i anslutning till Ymseborg kan komma att påverka upplevelsen av
fornborgen negativt, vilket gör att hänsyn måste tas till fornborgen vid
en eventuell etablering. Område K är emellertid beläget mer än 500 m
från fornlämningen och någon omedelbar konflikt kan inte anses föreligga med översiktsplanens rekommendationer.
Även område K ligger minst 2 km från Fredsbergs mosse och kan
därför inte anses stå i konflikt med bevarandeintresset R15 (ÖP s.55).
Område L sydväst om Månsarudssjön ligger inom område R4 (ÖP
s.53). Enligt översiktsplanen utgör R4 ett attraktivt område nära centralorten. I den direkta närheten ligger Töreboda golfbana och området
gränsar till ett område som översiktsplanen anger som strategiskt område för tätortsutveckling. Enligt översiktsplanen ska mark därför i första
hand reserveras för det rörliga friluftslivets behov och ny bebyggelse
ska föregås av planutredning eller planmässiga överväganden. Även
om vindkraftverk inom område L i viss mån kan komma att påverka
upplevelsen av område R4 bedöms att vindkraftverk bör kunna etableras i området utan att R4 revideras eller upphävs.
Genom område L finns en kraftledning för vilka rekommendationerna R11 (ÖP s.54) gäller. Kraftledningen bör inte utgöra något hinder för
etablering av vindkraft. Däremot måste naturligtvis hänsyn tas till kraftledningen vid etableringen. Om kraftledningen inte flyttas eller grävs
ner kan det vara nödvändigt att placera eventuella vindkraftverk på ett
sådant avstånd att det är möjligt att röja sly med mera från helikopter.
Område N och O gränsar mot område R3 där rekommendationerna hänför sig till generalplanen för Göta kanal. Vare sig område N eller O bedöms stå i konflikt med dessa rekommendationer.
Område I ligger inom norra delen av Unden-Velenområdet som i
översiktsplanen pekats ut som ett tyst och opåverkat område. Inom området gäller förordande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten med mera.
(F1 ÖP s.58) samt rekommendationer vad gäller uppförandet av fritidsbostäder (R8 ÖP s.54). Utpekande av området som lämpligt för vindkraft
innebär att en del av ett tidigare oexploaterat område tas i anspråk. Vindkraft bedöms dock inte stå i konflikt med rekommendationer i området.
Olämpliga områden
I tillägget pekas fyra områden i Töreboda kommun ut där vindkraftverk
inte ska tillåtas. Dessa områden bedöms inte stå i konflikt med ställningstaganden i den nu gällande översiktsplanen.

Vindbruksplanen innebär att en del av det tidigare oexploaterade Unden-Velenområdet tas i anspråk för utbyggnad av vidkraft.
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Gullspång
Lämpliga områden
Den kommunomfattande planen revideras för närvarande och är nu föremål för utställning. Den reviderade planen är utformad med hänsyn till
de områden som föreslås i detta tillägg. Några konflikter med den nya
planen kommer sålunda inte att föreligga. Eftersom planen ännu inte har
antagits behandlas i detta avsnitt de områden som pekas ut i detta tematiska tillägg i förhållande till nu gällande översiktsplan från 1992.
Inga utpekade områden står i konflikt med rekommendationerna i
den kommunomfattande planen. Sammanfattningsvis föranleder det nu
aktuella tillägget inte att några ställningstaganden i översiktsplanen behöver ändras.
Olämpliga områden
I tillägget pekas ett område i Gullspångs kommun ut där vindkraftverk
inte ska tillåtas. Detta område bedöms inte stå i konflikt med ställningstaganden i den nu gällande översiktsplanen.

Överensstämmelse med andra planer och
program
Energiplanen
Mariestads, Töreboda och Gullspång kommuner har tagit fram en kommungemensam energi- och klimatplan. Planen syftar till att identifiera
insatsområden och dra upp riktlinjer för ett fortsatt arbete för att minska
kommunernas klimatpåverkan samt trygga en effektiv och säker energiförsörjning för framtiden. Tanken är att få en samsyn i energi- och
klimatfrågorna i ett större sammanhängande geografiskt område.
Energi- och klimatplanen innehåller ett antal mål. Den huvudsakliga
tidshorisonten är 2010–2020. Det mål som har bäring på vindkraft rör
en ökad produktion av förnyelsebar energi och en ökad grad av självförsörjning på energiområdet har följande lydelse. ”Lokalt producerad
förnybar energi ska motsvara minst 25 procent av energianvändningen i
de tre kommunerna till år 2020. Lokalt producerad förnybar el ska motsvara minst 35 procent av den lokala elförbrukningen senast år 2020.”

Konsekvenser för elnätet
Kapaciteten i befintligt elnät är inte tillräckligt för en utbyggnad av
vindkraften i kommunerna enligt förslaget. En vindkraftsutbyggnad
utöver den ledningskapacitet som finns idag kommer troligen medföra
stora kostnader för en utbyggnad av elnätet. Investeringar i nätet bekostas idag av nätägaren som i sin tur finansierar utbyggnaden genom
anslutningsavgifter. Det innebär att i de fall en utbyggnad av en vindkraftpark också innebär förhöjda kostnader för anslutning till elnätet
påverkas de ekonomiska förutsättningarna för vindkraftsprojektet.
Nya kraftledningar i form av luftledningar innebär en påtaglig påverkan på landskapsbilden. En högspänningsledning kräver cirka 40
meter bred ledningsgata som ska hållas fri från träd. Placeringen av
en ny ledning är därför lika viktig för hur utbyggd vindkraft påverkar
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landskapet som placeringen av själva vindkraftverken. I många fall kan
dock även större ledningar, som 130 kV-ledningar, anläggas som markförlagd kabel. På så sätt blir markintrånget betydligt mindre och påverkan på landskapet uteblir i stort sett helt och hållet.

Konsekvenser utifrån genomförandet
av planen
Utifrån 6 kap. miljöbalken ska en bedömning av konsekvenserna utifrån genomförandet av planen redovisas.
Landskap
Den förväntade utbyggnaden av vindkraften i Sverige kommer att förändra landskapet. Det är viktigt att förändringen sker på ett medvetet sätt och att landskapets värden ändå kan behållas. ”Landskapet har
stor betydelse för medborgarnas vardagsliv och bygdernas och kommunernas identitet.” (Ur Boverkets vindkraftshandbok). Detta överensstämmer också med den europeiska landskapskonventionens innehåll.
Landskapet innehar ett värde som vi måste hushålla med.
Vindkraftverk är relativt ny typ av industriell arkitektur, som i både
form och skala avviker från landskapet. Eftersom de också rör sig, drar
de uppmärksamheten till sig, och kan lätt komma att dominera landskapsupplevelsen.
Skalan är av stor betydelse för hur vi upplever landskapet och hur det
förhåller sig till oss själva och vår egen storlek. Småskaliga landskap
upplevs till exempel ofta som intima medan storskaliga kan upplevas
som storslagna. Eftersom vindkraftverk är att betrakta som storskaliga
och dominerande landskapselement kan dessa vid olämplig placering
förvränga landskapets skala.
Det finns en risk för att vissa natur- och kulturvärden skadas och kanske till och med går förlorade om inte landskaps-, natur- och kulturvärden
identifieras i ett tidigt skede av planeringen för specifika vindkraftsprojekt.
En del av påverkan på natur- och kulturvärden bedöms härröra från
kringaktiviteter (vägbyggnad och ledningsdragning) men även från visuell påverkan. Påverkan på människors hälsa består i första hand av
risk för olägenheter från buller, skuggor och i vissa fall även ljuspåverkan från hinderbelysningen på verken. Villkor kring detta regleras
utifrån miljöbalkens regler och beaktas i samband med prövning.
En utbyggnad av vindkraftverk kommer att påverka landskapsbilden.
Det är därför viktigt att utbyggnaden sker på ett sådant sätt att negativa
effekter utifrån visuell påverkan minimeras och det kan vara bra att låta
vindkraftetableringarna ske successivt så att påverkan och konsekvenser
kan utvärderas kontinuerligt. Då kan utbyggnaden efter hand regleras ytterligare om påverkan på människors hälsa eller miljön uppkommer.
Genomförandet av planen kommer att medföra att en vindkraftutbyggnad sker inom kommunerna vilket kommer att påverka landskapsbilden. Påverkan i sig behöver inte bli negativ om utbyggnaden sker på
ett medvetet sätt och att landskapets värden och karaktär bevaras.
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Boendemiljö och människors hälsa
Utbyggnaden av vindkraft kan påverka boendemiljön genom i första hand
buller och visuell påverkan. I samband med prövning utifrån miljöbalken
beaktas frågor om buller, skuggor, ljus, visuell påverkan med mera.
Vid framtagande av lämpliga områden för vindkraft har frågor kring
och skyddsavstånd till bostäder och områden för närrekreation beaktats.
Föreslagna områden är placerade så att negativ påverkan på människors
hälsa och miljö i möjligaste mån undviks.

Genomförandet av planen bedöms kunna ske utan någon allvarlig negativ påverkan på människors boendemiljö eller hälsa, sett såväl utifrån ett långsiktigt som ett kortsiktigt perspektiv.

Djurliv
När det gäller djurliv är det i första hand fåglar och fladdermöss som
kan komma att påverkas negativt av en vindkraftutbyggnad. För de områden som studerats för utbyggnad av vindkraft har bedömningar av
eventuella konflikter med fågelliv och fladdermöss gjorts. Detta har i
vissa fall lett till att några områden pekats ut som icke lämpliga eller
tagits bort. De negativa konsekvenserna av genomförandet av planen
för fågelliv och fladdermöss samt övrigt djurliv i kommunen bedöms
bli små om utbyggnad sker inom de områden som pekats som lämpliga. I samband med miljöprövning av vindkraftetableringar sker en mer
detaljerad bedömning av konsekvenserna för bland annat fåglar och
fladdermöss där till exempel flyttstråk, kända häckningsplatser, känsliga biotoper (födosök, spelplatser med mera) beaktas. Det kan leda till
ändrade ställningstaganden och anpassningar av vindkraftutbyggnaden
inom utpekade områden.

Genomförandet av planen kommer i vissa fall att medföra en förändring för djurlivet, till exempel ändrade flygvägar, men bedöms inte
medföra någon långvarig eller allvarlig negativ påverkan på djurlivet.

Hushållning med mark och vatten
De faktiska markområden som påverkas av vindkraftutbyggnaden är begränsade och består huvudsakligen av vägar och fundament för verken.
En utbyggnad av vindkraften inom föreslagna områden får till följd
att möjligheter att utveckla viss markanvändning, till exempel utbyggnad av bostäder för permanent- eller fritidsboende, i anslutning till vindkraftverken försvinner eller påverkas negativt. Annan markanvändning
så som jord- och skogsbruk påverkas däremot endast marginellt.
För anläggande och för service av vindkraftverken fordras vägar.
Närmast vindkraftverket fordras en monteringsyta för kranuppställning
vid montering. Dessa vägar och monteringsytor blir oftast kvar efter det
att verket monterats och kan i vissa fall, till exempel vid brant terräng,
medföra relativt stora ingrepp i naturmiljön.
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Vindkraftverk tar inga vattenresurser i anspråk. Det är dock viktigt att
anläggning av såväl verk som vägar och kabeldragningar sker på ett
sådant sätt att de hydrologiska förutsättningarna inom ett område inte
påverkas negativt eller att föroreningar sker från utsläpp från anläggningsmaskiner eller maskinhus vid vindkraftverken.
Tillgängligheten till ett område med vindkraft brukar inte påverkas
negativt men områdets attraktionskraft som friluftsområde kan påverkas negativt genom buller och visuell påverkan. Dessutom utgör området närmast vindkraftverket av naturliga skäl oftast en zon där man inte
vistas. Rent allmänt bedöms inte jaktmöjligheterna påverkas negativt
av vindkraftetableringar.
Genomförandet av planen bedöms inte medföra några negativa effekter för vare sig luftfart, militära intressen eller telekommunikation.
En utbyggnad av vindkraften kräver även en utbyggnad av kraftnätet. Större kraftnät fordrar många gånger luftledningar som i sig medför
en påverkan på landskapsbilden och ett relativt stort markintrång och
som medför restriktioner på markanvändningen under och intill kraftledningen. I många fall kan dock markförlagd kabel anläggas vilket gör
att intrånget och påverkan på markanvändningen blir betydligt mindre.

Genomförandet av planen påverkar inte pågående markanvändning
så som skogs- och jordbruk. Däremot kan annan markanvändning påverkas negativt. På grund av buller, skyddsavstånd etc begränsas möjligheterna för friluftsliv, användande mark för bostadsbyggnation och
i viss mån även för annan verksamhetsetablering. Begränsningarna
i markanvändningen gäller dock bara så länge vindkraftverken finns
kvar. När avetablering av vindkraftverken skett kan en ny bedömning
av markens lämplighet göras utan de begränsningar som en vindkraftetablering medför.

Hushållning med övriga resurser
Vindkraft medför att god resurshushållning uppnås då en förnyelsebar
energikälla utnyttjas. En utbyggnad av vindkraften medför att energi
producerad av andra, icke förnyelsebara, energikällor som olja, kol och
kärnkraft kan ersättas vilket också leder till en god resursanvändning.
Utbyggnaden av vindkraft ligger i linje med de mål om vindkraftsutbyggnad som finns. Beroende på omfattningen av utbyggnaden av
vindkraften finns potential för att delar av eller hela elenergikonsumtionen inom kommunen kan utgöras av el producerad av vindkraft.

Genomförandet av planen medverkar till att prövningen för vindkraft
underlättas inom de delar av kommunen som ansetts som lämpliga för
vindkraftutbyggnad. Därmed medverkar planen till att uppnå de nationella målen om vindkraftutbyggnad.
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Nollalternativ och alternativ utbyggnad
Nollalternativ
Nollalternativet beskriver vad som händer om planen inte genomförs.
Även om kommunen pekar ut särskilda områden för vindkraftutbyggnad och områden där vindkraftutbyggnad inte bör ske, behöver inte en
exploatör anpassa sin ansökan om vindkraftetablering till de rekommenderade områdena. En anmälan/ansökan om vindkraftetablering kan
även göras inom de områden som kommunen ansett bör undantas från
vindkraftutbyggnad. Med hänvisning till detta är det inte realistiskt att
utgå från att ingen vindkraftutbyggnad alls kommer att ske inom kommunen om planen inte genomförs.
Det tematiska tillägget till översiktsplanen, vindbruksplanen, i sig
utgör ett planeringsunderlag för markanvändningen inom kommunen.
Planen reglerar inte de prövningsprocesser som föregår en vindkraftetablering men förankrar beslutsprocessen inom kommunen. Genom att
kommunen pekat ut lämpliga och olämpliga områden för vindkraftutbyggnad har man ett stöd för den beslutsprocess som följer av en anmälan/ansökan om vindkraftetablering. Det innebär att beslutsprocessen
blir väl förankrad och beslut om att avstyrka vindkraftetableringar inom
de områden som ansetts som olämpliga kan motiveras.
Om planen och dess intentioner inte genomförs kommer kommunerna att sakna ett samlat politiskt styrande dokument, där även vindkraftsintressena finns redovisade, för beslut kring markanvändningen
inom kommunen. Risken finns således att vindkraftetableringar tillåts
inom delar av kommunen där andra anspråk på marken sedan inte kan
tillgodoses.
Nollalternativet omfattar således inte en redovisning av att det inte
sker någon vindkraftsutbyggnad alls. Men om planen inte genomförs
har kommunerna i viss mån indikerat att vindkraftsutbyggnad inte är
en prioriterad fråga och valt att inte få en samlad bild av markanvändningen i kommunen, som skulle kunna underlätta för en prövning av
vindkraftsetableringar. Även om det inte innebär ett stopp för vindkraftsutbyggnad kan utbyggnaden försvåras och komma att ske i långsammare takt än om planen genomförs. Genom att inte förbereda för en
utbyggnad av förnyelsebara energikällor motverkar man de nationella
miljömål som finns. En övergång till förnyelsebara energikällor som
vindkraft har en potential för en positiv utveckling för natur-, djur- och
kulturvärden samt för människors hälsa genom bland annat minskade
utsläpp till luft av förorenande ämnen. Denna potential gäller både på
lång och kort sikt och såväl lokalt som globalt.
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Vindbruksplanen ger en samlad överblick av vindkraften inom kommunerna och genomförandet av planen underlättar för kommunernas
arbete med prövning av tillstånd enligt miljöbalken, förbättrar den politiska förankringen mm, vilket är positivt. Om planen inte genomförs
skulle det sett ur ett övergripande och långsiktigt perspektiv kunna ge
negativa effekter för såväl människors hälsa som miljön genom att ett
ökat utnyttjande av förnyelsebar energi försvåras. Dessutom riskerar
framtida förändring av markanvändningen inom kommunerna försvåras då vindkraft kan komma att etableras mer utspritt.

Alternativ utbyggnad
I vindbruksplanen anges under kapitlet om visuell påverkan på landskapet, konsekvenser av olika utbyggnadsgrad och grupperingar av vindkraftverk. I och med att vindkraftetableringar förändrar landskapsbilden
har omfattning och utformning av utbyggnaden stor betydelse för dess
konsekvenser.
Om samtliga de områden som föreslås som lämpliga vindkraftområden exploateras fullt ut kommer detta att väsentligt påverka den visuella
upplevelsen av kommunerna. Genom att låta utbyggnaden ske successivt där utbyggnaden kontinuerligt utvärderas kan utbyggnadsgrad och
utbyggnadstakt styras så att eventuella negativa effekter kan undvikas.
Det går dock inte i förväg att fullt ut avgöra påverkansgraden utifrån
olika utbyggnadsalternativ. Bedömningen är dock att de områden som
föreslagits som lämpliga ska kunna utnyttjas fullt ut utan att effekterna
för landskapsbilden blir så stora att negativa konsekvenser uppstår.

En utbyggnad enligt fullt utbyggt alternativ inom samtliga föreslagna
områden bedöms kunna ske utan att omistliga värden går förlorade.
En sådan omfattande utbyggnad kommer dock att medföra en tydlig
påverkan på landskapsbilden i de tre kommunerna och förändra den
visuella upplevelsen.
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Uppföljning av planen
I 6 kap. miljöbalken stadgas att miljökonsekvensbeskrivningen av planen ska innehålla en redogörelse av de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den miljöpåverkan som planens genomförande medför. Vilken miljöpåverkan som uppstår och graden av påverkan varierar för de olika områdena och utifrån vilken utbyggnad av
vindkraftverk som verkligen kommer till stånd.
Miljö- och byggnadsnämnden ska årligen göra en uppföljning av planen och i samband med detta redovisa följande:
• antal påbörjade detaljplaner, antal antagna detaljplaner, antal verk
och energieffekt som detaljplanerna omfattar
• antal beviljade bygglov för vindkraftverk
• antal anmälningar/tillståndsansökningar och antal beviljade anmälningar/tillståndsansökningar för vindkraftverk enligt miljöbalken
• antal uppförda verk och samlad energiproduktion från verken inom
kommunen
• vart energin levereras
• klagomål och konstaterade olägenheter för människors hälsa och
miljön utifrån vindkraftproduktionen i kommunen
• andra eventuella effekter av/klagomål kring vindkraftutbyggnaden
då det till exempel gäller fågellivet.
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