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1

Inledning

1.1

Kort sammanfattning av riktlinjerna

Tranemo kommun är allmänt positiv till vindbruk. Den del av riksdagens mål om
energiproduktion från vindbruket som faller på Tranemo kommun kan uppfyllas flera gånger
om, även om man avstår från vindbruk i områden där andra viktiga allmänna intressen ges
företräde.
Detta tillägg till kommunens översiktsplan är en komplettering av de preliminära riktlinjerna
för vindbruk i den gällande översiktsplanen, ÖP 2009. Rekommendationerna för vindbruk har
delats in i fem huvudkategorier:
1

Allmänna rekommendationer som gäller i hela kommunen för lokalisering och utformning
samt risker och annan påverkan från vindkraftverk.


Inga vindkraftverk placeras närmare kraftledningar än 100 meter om verkets
totalhöjd är under 50 m, 200 m om verkets totalhöjd är över 50 m och 250 meter
om motorradien är 100 meter eller mer. För väg och järnvägs mitt gäller verkets
total höjd, dock minst 50 meter.



Ljudnivån från vindkraft vid bostäder bör inte vara högre än 40 dBA. I
friluftsområden och i områden med lågt bakgrundsljud bör den inte överstiga 35
dBA



Vindkraftverk får inte placeras närmare än en kilometer från tätorterna med
utbyggnadsområden och från vissa bebyggelsegrupper i öppet jordbrukslandskap
och i värdefull kulturmiljö.



.Inga större verk, utom mindre gårdsverk, godtas närmare bostadshus än minst
750 m i övriga kommunen.



Vindbruk godtas inte heller inom naturreservat, områden med strandskydd eller
som omfattas av Natura 2000-direktiven eller i områden som är av riksintresse för
annat än vindbruk.

2

Områden som är särskilt lämpliga för prövning av grupper av vindkraftverk. Här bör
ingen bostadsbebyggelse tillkomma som kan försvåra för vindbruket. Gäller även närmare
än 750 m utanför områdenas gränser. Sex områden har pekats ut.

3

Områden där enstaka större verk eller mindre grupper kan prövas. Utöver områdena som
rekommenderas ovan kan det finnas andra som efter särskild analys och prövning kan
visa sig vara lämpliga för enstaka eller mindre grupper av större verk

4

Det stora unika naturområdet i nordost runt Komosse samt kulturlandskapet som omger
Torpa stenhus och Hofsnäs gård undantas helt från vindbruk. Vindkraftsetableringar
inom synhåll måste prövas noggrant så att inte landskapsbilden med sina
upplevelsevärden försämras.

5

Övriga hänsynsområden

1.2

Allmänt om vindbrukets förutsättningar och möjligheter

Vindkraften är en förnybar energikälla som omvandlar vindens rörelseenergi till elkraft utan
några utsläpp av miljöfarliga ämnen.
De nordiska ländernas elsystem är sammankopplade och har direkta förbindelser till
kontinenten. Inkoppling av nyproducerad vindkraft kan därför i stor omfattning antas ersätta
importerad kolkraft eller el från oljeeldade kraftverk. Utbyggnad av vindkraft innebär minskad

7

användning av fossila bränslen och därmed minskade utsläpp av svavel-, kol- och kväveoxider
inte bara i ett nationellt utan också i ett nordeuropeiskt perspektiv.
Den som vill ha en mer utförlig beskrivning av vindbruket i allmänhet samt tekniska
förhållanden, planering och tillståndsprövning än vad som finns i denna rapport hänvisas till
Västra Götalandsregionens aktuella handbok om vindkraft, som finns att hämta på
Internetadressen:
www.miljosamverkan.se/upload/Regionkanslierna/Miljösamverkan/Vindkraft/Vindkraft_handl
edning_reviderad_januari_2010.pdf
Andra rika kunskapskällor är Boverkets handbok som finns på:
www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2009/Vindkraftshandboken.pdf
och http://energimyndigheten.se

1.2.1

Vindkraft i Sverige och kommunen

Enligt Energimyndighetens statistik för 2011 producerade vindkraften 6,1 TWh i landet.
Riksdagen har beslutat att det år 2020 skall vara möjligt att producera 30 TWh i landet, 10 TWh
till havs och 20 TWh på land. Detta skulle med dagens teknik kräva 2000 ‐ 4000 nya verk på
land om vardera 2 – 3 MW. Jämnt fördelat över landets yta skulle Tranemo kommuns andel av
dessa 20 TWh kunna produceras av 3 – 6 stora vindkraftverk. För närvarande finns inga
vindkraftverk i Tranemo kommun.
Ny kartering av vindenergin är mer gynnsam än vid tidigare beräkningar. Samtidigt har
vindkraftverken ökat i höjd och effekt. Verken syns på längre håll. Rotationshastigheten och i
vissa fall bullret har blivit lägre än tidigare. Men de sammanlagda visuella störningarna vid
närliggande bostäder av allt högre torn ökar.
Vindbruksplanen är en sammanvägning mellan olika allmänna mål och intressen. Förslaget till
riktlinjer i denna rapport grundar sig på inventering och sammanvägning av följande faktorer:

•
•

Vindenergin på drygt 100 och 140 m över marken enligt senaste beräkningar.

•

Bebyggelse och bebyggelseutveckling enligt kommunens gällande till översiktsplan, ÖP
2009.

•

Övriga allmänna intressen inkl. riksintressen som de redovisas i ÖP 2009.

Preliminär landskapsanalys som bygger på metodik och resultat från bl.a. Boverkets
vindkraftshandbok, Sveriges nationalatlas, Västra Götaland och besök på plats.

Områdesavgränsning och riktlinjer i denna översiktsplan är översiktligt, strategiskt och
kommunalt ställningstagande till de olika allmänna intressena på längre sikt. Vid
tillståndsprövning måste alltid de aktuella förhållandena på platsen redovisas mer detaljerat än
här.

1.2.2

Vindbruk i kommunens goda bebyggda miljö

För att bevara kommunens attraktionskraft när det gäller god bebyggd miljö på landsbygden
godtas inga vindkraftverk, gårdsverk undantagna, närmare bostadshus än 750 meter. Runt
tätorterna och deras utbyggnadsområden samt runt vissa i vindbruksplanen angivna
jordbruksbyar i öppet eller värdefulla odlingslandskap godtas inga vindkraftverk närmare än
en kilometer.

1.2.3

Begreppsförklaringar

Effekt är energi per tidsenhet
Effekt anges i watt (W)
8

1 kW (kilowatt) = 1 000 W
1 MW (megawatt) = 1 000 kW
1 GW (gigawatt) = 1 000 000 kW
1 TW (terawatt) = 1 000 000 000 kW
Energi är effekt gånger tid
1 Wh = 1 W under en timme, wattimme
1 kWh = 1 kW under en timme, kilowattimme
1 MWh (megawattimme) = 1 000 kWh
1 GWh (gigawattimme) = 1 000 000 kWh
1 TWh (terawattimme) = 1 000 000 000 kWh
Storlek på olika verk
Med tornhöjd menas avståndet mellan mark och maskinhusets tak.
Med totalhöjd menas tornet plus rotorbladens längd dvs. den högsta höjd som rotorbladen når.
Rotordiameter: Med rotordiameter menas rotorblad inklusive nav för rotorbladen.
Nollplansförskjutning innebär att tornhöjden räknas från ca ¾ av höjden på omgivande skog, se
illustration på nästa sida.

Illustration 1. Förklaring av höjd- och storleksbegrepp för vindkraftverk.
Grupper av vindkraftverk definieras i denna vindbruksplan som en grupp av minst fyra stora
verk.
Mindre grupper av vindkraftverk definieras i denna vindbruksplan som en grupp av två till tre
stora verk.
9

Enstaka stora vindkraftverk definieras som ett verk med en totalhöjd högre än 50 meter.
Avståndet mellan enskilda större verk ska vara minst 2 km.
Här bör utvecklas avståndsregler mellan större och mindre grupper och när ett enstaka verk
skall räknas tillhöra närmaste grupp. Man bör också utveckla avståndsregler för minsta avstånd
mellan enstaka verk och en grupp, dvs det enstaka verket ska räknas tillhöra gruppen och skall
prövas tillsammans med den. I avvaktan på avståndsregler prövas detta i varje enskilt
vindbruksärende.
Med stora verk avses verk med en totalhöjd på 50 meter eller mer.
Gårdsverk definieras som ett litet enstaka vindkraftverk i första hand avsett för en enskild
fastighets eller verksamhets behov. Totalhöjden är mellan 20 och 50 meter.
Tätort definieras här på samma sätt som SCB, d.v.s. orter med fler än 200 inv. och högst 200 m
mellan husen.

1.3

Planens syfte och politiska behandling

För att få en strukturerad vindkraftsutbyggnad, underlätta handläggning och planarbete samt
förenkla tillståndsprocessen vid etablering av vindkraftverk i kommunen kommer riktlinjerna
och rekommendationerna efter utställning att antas av kommunfullmäktige som ett s.k.
”tematiskt tillägg” till kommunens översiktsplan.
Planen anger områden som är lämpliga ur allmän synpunkt för prövning av grupper av
vindkraftverk, områden där enstaka verk kan prövas lämpliga samt områden där inga
vindkraftverk godtas.

1.4

De tekniska förutsättningarna ändras med tiden

Elkraftnätets tekniska och ekonomiska förutsättningar att ta emot ny elkraft är svåra att
klarlägga i förväg. Varje projekt prövas av ägarna till ledningsnäten. Beroende av storlek på
vindbruksprojekten prövas till vilket nät som det är lämpligt att ansluta till.
Enligt dagens tekniska och ekonomiska förutsättningar och aviserade projekt kan det bli
aktuellt med ca 90 - 120 meters navhöjd över mark och 100 meters rotordiameter som kan ge en
totalhöjd upp emot 200 m. Vanlig effekt är 2 - 3 MW per verk med en genomsnittlig årlig
produktion av 4 - 6 GWh. Den senaste generationen vindkraftverk har en effekt på 5 MW per
verk.
Inverkan på den närmaste omgivningen i form av t.ex. störande ljud, kraftig visuell påverkan,
skuggverkan, risk för skador av nedfallande is och föremål samt effekter av transportvägar
kommer alltid att prövas i samband tillståndprövning enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken.
Prövningsprocesserna beskrivs på s. 55.
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Illustration 2. Jämförelse av den visuella påverkan mellan olika vindkraftverk. Vindkraftverk från år 2000
har den höjd som lagstiftning och de första vindkarteringarna byggde på. Vindkraftverk från år 2012 är
ett exempel på dagens teknik och storlek, effekten är c:a 5 MW. Maximal höjd för gårdsverk är 50 meter.

11

1.5

Vindkraftverken är miljöeffektiva

Följande räkneexempel är förenklade och kan förändras över tid.
Vindkraft är som nämnts en förnyelsebar energikälla som inte medför några utsläpp av
miljöskadliga ämnen. Den är dessutom effektiv. Ett vindkraftverk har grovt räknat en
”energiåterbetalningstid” mindre än ett halvt år i bra vindlägen, vilket betyder att det inte tar
längre tid innan den har producerat lika mycket energi som går åt vid tillverkning, uppförande
av verket och kommande nedmontering efter dess livslängd, som normalt bedöms till minst 25
år. Efter ”återbetalningstiden” görs en ständig och utsläppsfri energivinst.
Vindkraftverket fångar upp en liten del av rörelseenergin i den omgivande luften. Vid bra
placeringar kan man överslagsmässigt räkna med att verket ger full effekt cirka 2000 timmar
om året. Det är vanligt att ett vindkraftverk dimensioneras för att nå full effekt vid 12 – 15 m/s.
Verken bedöms f.n. vara lönsamma vid ca 7 m/s, även andra faktorer påverkar lönsamheten.
Vid mycket starka vindar, vanligen över 25 m/s, brukar vindkraftverket stängas av och vridas
ur vindriktningen av säkerhetsskäl.

1.6

Vindkraftverkens möjliga andel av den totala energiproduktionen

När vindkraftens miljöpåverkan ska bedömas är det viktigt att denna sätts i relation till annan
elproduktion. Elproduktionen globalt grundas till övervägande del på förbränning av fossilt
bränsle i form av kol, olja eller gas. Elproduktionen förväntas också i framtiden tillsammans
med transporterna stå för den största ökningen av koldioxidutsläpp. Den el som används i
Sverige handlas upp på den nordiska elbörsen då de nordiska ländernas elsystem är
sammankopplade med varandra och med övriga Europa. Elproduktion som tillkommer kan
därför förutsättas ersätta el som producerats på marginalen, det vill säga den mest olönsamma
elproduktionen, el som produceras med fossila bränslen. Denna el är samtidigt den med mest
miljöpåverkande vilket gör det mycket fördelaktigt både ur miljösynpunkt och ur ekonomisk
synpunkt att producera vindkraftsel.
”För att vindbruk ska kunna etableras som en långsiktigt hållbar näring krävs att utbyggnaden
sker i balans med andra enskilda och allmänna intressen. Synligheten i det landskap, till havs
eller på land, där vindkraftverken placeras är en av de största effekterna av vindkraft” (Prop.
2005/06:143). Uppfattningen om vindkraftverk i landskapsbilden varierar från individ till
individ. Vissa människor ser vindkraftverken som en ren energikälla och som monument för ett
hållbart användande av energin och betraktar dem som något som tillför landskapsbilden något
positivt om de är rätt placerade. Andra människor uppfattar istället vindkraftverken som fula
intrång som tillför landskapsbilden något negativt. Åter andra ser dem som en lönsam
inkomstkälla. Avgörande för en hållbar utveckling av vindkraftutbyggnaden är att konflikter
kan hanteras så att en opinion mot vindbruk undviks. I synnerhet bör intrång som försämrar
boendemiljön i olika avseenden undvikas.
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Karta 1 Schematisk höjdkarta redovisad i antal meter över havsnivån

1.7

Vindens energi ökar med höjden

Hur man kan omvandla vindens energi till elkraft varierar med tekniska lösningar och
vindförhållanden på olika höjd över mark. Landskapets topografi påverkar också vinden,
särskilt på lägre höjd. Energimyndigheten har sammanställt beräknade genomsnittliga
vindstyrkor på 71 och 103 meters höjd över markytan eller mera exakt den s.k.
”nollplansförskjutningen” som är något tiotal m högre, beroende på skogens höjd. Av de
områden på 71 meters höjd som har mer än 6,5 m/s i genomsnitt har myndigheten pekat ut ett
stort antal områden i landet som är av riksintresse för vindbruk. De flesta av de områden som
utpekas för grupper av vindkraftverk i detta tillägg till översiktsplanen för Tranemo kommun
är också av riksintresse för vindbruk.
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Dagens och morgondagens vindkraftverk har som nämnts betydligt högre navhöjd än 71 m.
Enligt Energimyndighetens senaste kartor har mycket stora delar av södra Sverige gynnsamma
vindar för lönsam produktion av vindkraft med dagens teknik.
Kartan nedan visar beräknade vindar över Tranemo med omgivningar. Kartan visar beräknade,
ungefärliga vindstyrkor på 71 och 103 meters höjd över nollplanet dvs. ca 100 - 120 m över
mark, beroende på hur hög skogen i området är. Ingen hänsyn har tagits till markens
varierande höjd som kan förorsaka störande virvelbildningar, s.k. turbulens.
Innan man beslutar om etablering bör dessa preliminära beräkningar kontrolleras genom
mätningar på platsen.

Karta 2 Redovisar energimyndighetens beräkningar av vindförhållanden på 103 meters höjd över
nollplanet. Vindhastigheten är redovisad i meter/sekund. Brunskrafferade områden visar
Energimyndigheten har pekat ut som riksintressen för vindkraft.
14

Vindförhållandena gör att vindbruk kan bli aktuellt i synnerhet på de obebyggda höjderna i
kommunen. För att bäst nyttja den goda vindenergin i höglänta och kuperade skogsområden,
som i Tranemo kommun, går utvecklingen som redan nämnts mot allt högre torn för att
undvika virvelbildningar som kan försvåra elproduktionen.
Grupper med många sådana stora verk kommer att kräva större avstånd till närboende än vad
som normalt krävs i dag. Med omsorgsfull planering vad gäller gruppering, landskapsbild,
buller och annan påverkan samt möjlighet att ansluta till kraftledningar med tillräcklig
kapacitet, bör några sådana grupper kunna etableras i kommunen, främst i de glest bebyggda
höjdområdena i anslutning till kommungränsen i sydost. Se kartan på s.34. Rapportens kartor
är översiktliga och inte avsedda att tolkas i detalj. De faktiska förhållandena på platsen studeras
närmare och redovisas i samband med tillståndsprövningen.

1.8

Översiktsplanens roll

Detta tematiska tillägg om vindbruk till kommunens översiktsplan har tagits fram för att visa
hur utbyggnad av vindkraft kan ske i kommunen i balans med andra viktiga allmänna
intressen. Bebyggelsens och besöksnäringarnas utveckling, naturvård, kulturvård,
landskapsbild och friluftsliv är några exempel på sådana intressen. Hänsyn måste också tas till
säkerheten och risken för störningar på människor, djurlivet och känsliga växtsamhällen.
Översiktsplanen har en viktig roll som ett brett förankrat underlag för lokalisering av vindbruk
och tillståndsprövning. Planen ska bl.a. underlätta kommunens prövning av vindkraftsärenden
och visa kommunens vilja bl.a. för dem som önskar etablera vindkraftverk.
Översiktsplanen är inte rättsligt bindande. Beslut om tillstånd enligt miljöbalken och i vissa fall
plan- och bygglagen krävs innan vindkraftverk får byggas och drivas. För vissa mindre
gårdsverk krävs dock inte tillstånd. Mer om detta finns i kap. 5.
Tranemo kommun antog den 25 oktober 2010 en ny översiktsplan för kommunen. Där angavs
preliminära riktlinjer för vindbruket i avvaktan på föreliggande tematiska tillägg.
Översiktsplanen ligger till grund för kommunens ställningstagande i vindärenden, och är
avgörande vid tillstyrkan där länsstyrelsens tillstånd krävs men inte bygglov.

1.9

Pågående projekt i kommunen

För närvarande finns inga vindkraftverk i Tranemo kommun.
Kraftö Vind AB planerar för ett projekt i kommunens östligaste del intill gränsen mot Gislaveds
kommun. Projektet kallas ”Grimsås/Äspås” och ligger inom ett område, ca 1 km söder om
Grimsås, som pekas ut som lämpligt för grupper av vindkraftverk i denna översiktsplan. 13
vindkraftverk planeras med en sammanlagd effekt på ca 20 – 50 MW.
Området utgörs av ett obebyggt höjdområde utan kända konkurrerande allmänna intressen. Se
vidare områdesredovisningen på s. 44. Vattenfall genomför också samråd för ett område norr
om sjön Store Malen. Projektet kallas ”Grönhult” och omfattar bland annat ett område som i
denna vindbruksplan utpekats om lämpligt att prövas för grupper av vindkraftverk.
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Bild 1.Kraftös projekt sett från Grimsås by. Avstånd c:a 2 km. Verkens totalhöj är 150 meter.
Fotomontage: Kraftö Vind AB.

1.10

Vindbruk i grannkommunerna

1.10.1

Jönköping

Jönköpings kommunfullmäktige har antagit en policy för vindkraft 2008‐10‐02. Man anser bl.a.
att vindkraftverk i tätorternas närmiljö kan hämma bebyggelseutvecklingen. Etablering av
vindkraftverk bör inriktas på lägen utanför tätorternas nuvarande och framtida markbehov.
Som riktlinje gäller därför 1000 meter från tätorternas nuvarande och framtida gränser. Enligt
Jönköpings policy ska tillståndsgivningen vara mer restriktiv i områden där det är stor
efterfrågan på mark för bebyggelse, för att slå vakt om den långsiktiga bebyggelse och
tätortsintressena. Avståndet mellan bostad och vindkraftverk avgörs i praktiken i en till
ansökan bifogad teoretisk bedömning av den genomsnittliga bullernivån, som inte får överstiga
40 dBa vid fasad utomhus. Men det är också viktigt att ta hänsyn till den visuella påverkan,
varför avståndet kan utökas.

1.10.2

Gislaveds kommun

En vindkraftspolicy antogs 2008-03-19 där man är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun
arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle med en god
livsmiljö för människorna. Vindkraft är en inhemsk och förnyelsebar energikälla som inte ger
några utsläpp till miljön och som utgör en del i omställningen till ett hållbarare energisystem.
Huvudprinciperna ska vara att vindkraft ska placeras:

•
•
•
•
•

Där det blåser mest
Där andra väsentliga intressen inte störs
I redan påverkade områden
Så att anslutning till el- och vägnät blir så enkel som möjligt
I första hand i ordnade grupper
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1.10.3

Svenljunga kommun

En vindbruksplan för hela kommunen antogs 2011-12-19. Där pekas ett tiotal områden ut för
vindbruk, vid eller nära gränsen mot Tranemo kommun, under beteckningen ”Vindbruk
tillåts”.

1.10.4

Borås stad

Borås kommun har inga kända vindbruksplaner som berör Tranemo kommun.

1.10.5

Ulricehamns kommun

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen om vindbruk har upprättas. Den är utställd för
granskning under tiden 12-07-02 till 12-10-01.
Enligt det utställda förslaget bör bl.a. följande riktlinjer tillämpas (ett urval, fler finns):
I närheten av samhällen och i områden med stor efterfrågan på mark för bebyggelse bör
detaljplan krävas för utbyggnad av grupper av vindkraftverk. För enstaka bostadshus och
Natura 2000-områden föreslås ett generellt skyddsavstånd på 750 meter. Avvikelser från
hänsynsavståndet 750 meter kan i vissa fall godtas, ned till 500 meter. För det krävs bl.a. att alla
berörda fastighetsägare inom avvikelseområdet ska ha gett sitt godkännande.
Komosse framhålls som ett område med mycket känslig landskapsbild och betydande
naturvärden men kommunen anser i det utställda förslaget att intresset att producera
miljövänlig el i detta fall väger tyngre än att bevara ett opåverkat landskap.
Vid vindkraftsetableringar nära kommungränsen ska angränsande kommuner utgöra
remissinstans.

1.10.6

Samråd med grannkommunerna

Tranemo kommun anser som framgår nedan i denna rapport att samråd alltid bör ske i tidigt
skede med berörd grannkommun i vindbruksärenden närmare kommungräns än 4 km. Samma
regel bör tillämpas även av grannkommunerna.
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2

Mål för vindbruk i Tranemo kommun

2.1

Riksdagens mål

Energimyndigheten föreslår att planeringsmålet för vindkraft år 2020 ska vara 30TWh/år, varav
20 TWh/år från vindkraft på land och 10 TWh/år från vindkraftsparker till havs. 2011
producerande vinden ca 6,1 TWh.
Riksdagens mål skull kräva 2000-4000 verk på land om vardera 2-3 MW. Jämnt fördelat över
landets yta skulle Tranemo kommuns andel av dessa 30 TWh kunna produceras av 3-6
vindkraftverk om antalet skulle motsvara kommunens del av landets totala yta.
Dagens teknik med verk på 5 MW innebär att kvoten skulle uppnås med färre verk. Potentialen
för vindkraft i Sverige överstiger med råge det föreslagna nationella planeringsmålet.

2.2

Vindbruket i kommunens översiktsplan ÖP 2009

I översiktsplanen för hela kommunen redovisas lämpliga områden för vindbruk med
preliminära gränser. Några är klassade av Energimyndigheten som riksintresse för vindbruk.
I den antagna översiktsplanen finns översiktliga rekommendationer för prövning och byggande
av vindkraftverk i olika typer av områden tillsammans med skyddszoner där ny bebyggelse ska
prövas i förhållande till vindkraft.

2.2.1

Rekommendationer i ÖP 2009

”Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen ska göras, som allsidigt belyser tekniska, ekonomiska
och miljömässiga förutsättningar för vindkraftverk i kommunen. I avvaktan på ett sådant gäller
följande:
Inga vindkraftverk ska uppföras som påtagligt kan skada landskapsbilden och
naturupplevelsen inom och runt om Komosseområdet. I avvaktan på fördjupade studier av
påverkan bör inga verk byggas närmare än tre kilometer från riksintresseområdets gränser.
Inom områden lämpade för vindkraft enligt karta 2 i ÖP 2009 ska den som vill bygga hus
noggrant upplysas om att området kan komma att utnyttjas för vindkraft i framtiden.
Inom en 750 m bred zon runt ett vindkraftverk ska nya bostadshus undvikas p.g.a. risk för
störningar”
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Bild 2. 150 meter högt vindkraftverk i Tanums kommun, avstånd 750 meter.
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3

Bakgrund och motiv

3.1

Tekniska möjligheter, risker och begränsningar

I Boverkets handbok utgiven 2003 ”Planering och prövning av vindkraftverk” förs en
diskussion om lämpligt avstånd till vindkraftverk: ”Dessa avstånd är lämpligt att bestämma
efter lokala förutsättningar, rådande värden, verkens och anläggningens storlek och efter att ha
inhämtat medborgarnas uppfattning. Uppfattningen om rimligt avstånd har hela tiden ökat
med verkens storlek. De visuella frågorna är numera en väsentlig utgångspunkt för
bedömningen. Rimligt avstånd kan vara 500 - 1000m”.
Den som bygger en anläggning för vindbruk måste alltid visa att närliggande bostäder inte får
högre buller än 40 dB(A) vid fasad utomhus och att skuggverkan blir mindre än Boverkets och
Naturvårdsverkets gränsvärden.
Karta 12, sidan 65, Översiktlig vindbruksredovisning, visar schematiskt de områden där
vindkraftverk inte bedöms som lämpliga av tekniska skäl och med hänsyn till miljön runt
bostäder:

•

områden 750 m från bostäder och 1000 m från tätorter med utbyggnadsområden enl.
riktlinjerna i ÖP 2009 samt byar med kulturmiljövärde i regionalt värdefulla
odlingslandskap.

•
•

Områden runt kraftledningar, viktigare vägar och järnvägar.
Byar som inte ingår i de regionalt utpekade områdena är inte medtagna på kartan, men
kan ändå ha ett utökat avstånd till vindkraftverk. Lista på byar som är aktuella för ett
utökat avstånd redovisas under avsnittet Andra allmänna intressen än vindbruk s. 21.

Gränsen på kartan har bestämts enligt en schablonmetod, s k ”buffring” i dator med hjälp av
GIS-programmet ArcGis. Vissa hus som inte är bostadshus kan ha ”slunkit med” på grund av
brister i underlagsmaterialet. Vid närmare bestämning av verkens läge måste mer detaljerade
studier göras i respektive område. Gränsen för störande ljud ligger ofta närmare än 750 meter
för enstaka verk men framtida teknikutveckling leder till högre torn och större verk. Bullret
påverkas av tekniskt utförande, terrängformer och vegetation. De stora vindkraftverk som man
idag planerar att bygga kan som tidigare nämnts upplevas mycket störande visuellt även på
avstånd som klarar kraven för bullernivåer. Även om verken alstrar buller vid fasaden till
bostäder som inte överstiger 40 dB(A) i genomsnitt över dygnet så kan detta uppfattas som
störande i de tysta boendemiljöer som en vindkraftetablering i Tranemo kommun innebär. Hur
störande bullret och den visuella störningen upplevs beror främst på avståndet till
vindkraftverken Miljömålet ”God bebyggd miljö” som Tranemo kommun anser vara avgörande
för bosättning och inflyttning samt försiktighetsprincipen i miljöbalkens andra kapitel
motiverar ett avstånd av minst 750 m till bostäder.
Frizoner avsätts av säkerhetsskäl på båda sidor av viktigare vägar, järnvägar och kraftledningar
lika med totalhöjden på verket, dock minst 50 meter.
Samverkan längs gränserna till grannkommunerna kan ofta ge utrymme för större och mer
effektiva vindkraftsanläggningar.

3.2

Försvarets intressen och restriktioner

På en del platser är vindkraftverk inte lämpliga med hänsyn till totalförsvarets intressen. Vissa
större övningsområden och skjutfält är utpekade som riksintresse där försvarets intressen har
förtur framför andra riksintressen enligt miljöbalken. Andra områden och stråk är viktiga för
signalöverföring, radarspaning, flygsäkerhet m.m. Av uppenbara skäl är dessa inte offentliga.
Alla projekt måste granskas av Försvarsmakten innan tillstånd kan ges.
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3.3

Trafikflygets begränsningar

Enligt preliminär uppgift från Jönköpings flygplats påverkas inte flygtrafiken av vindkraftverk
i de områden som pekas ut som lämpliga för vindbruk i Tranemo kommun. Men
förutsättningarna för flysäkerheten ändras ofta. Flygplatsen måste alltid kontaktas i samband
med projektering och tillståndsprövning.

3.4

Trådlösa telenätet

Samråd om risker för störningar görs i ett tidigt skede av projektering med berörda operatörer.

3.5

Anslutning till elkraftnätet

Möjligheterna att mata ut vindenergin på kraftnätet varierar med projektens storlek och läge
samt ledningarnas kapacitet. Samråd med berörda nätägare måste ske i ett tidigt skede av
projekteringen.

3.6

Riksintressen och andra allmänna intressen

3.6.1

Riksintresse för vindbruk

Sedan 2004 finns i Sverige mark- och vattenområden som är angivna som riksintressen för
vindbruk. Efter en översyn pekar Energimyndigheten år 2008 ut fler och större områden. Det är
nu 423 områden i 20 län som tillsammans utgör drygt två procent av Sveriges yta.
Följande kriterier användes 2008 vid utpekandet av områden av riksintresse för vindbruk. Inga
avvägningar gjordes mot andra viktiga allmänna intressen än vad som redovisas här.

•

Huvudkriterium: Områden med en beräknad medelvind om lägst 6,5 meter per sekund på
71 meters höjd (över nollplansförskjutningen) över land och hav ut till territorialgräns,
samt i ekonomisk zon.

•

Undantag 1: Områden enligt miljöbalken 7 kap. 2 § (nationalpark) och 4 kap. 7 § (nationaloch stadspark)

•
•

Undantag 2: Områden enligt miljöbalken 4 kap. 5 § (obrutet fjäll)

•
•

Undantag 4: Områden med bottendjup större än 30 m.

Undantag 3: Bebyggelseområden enligt lantmäteriets ”Terrängkartan” med ett
skyddsavstånd av 400 m.
Undantag 5: Områden som faller ut av ovanstående kriterier vars yta är mindre än 3 km².

På karta 1 i ÖP 2009 redovisas de riksintresseområden för vindbruk som Energimyndigheten
pekat ut i Tranemo kommun. Karta 1 i ÖP 2009 redovisas som bilaga till denna vindbruksplan.
Det bör noteras att kommunen anser enl. ÖP2009 att skyddsavståndet till bebyggelse bör vara
minst 750 m, detta baserat på dagens allt större vindkraftverk, miljömålet god bebyggd miljö
samt försiktighetsprincipen. Därför kan inte heller riksintresset i detta avseende tillgodoses fullt
ut.
Energimyndigheten arbetar med att ompröva riksintresset för vindbruk i hela landet. Beslut
väntas under 2012.

3.7

Andra allmänna intressen än vindbruk

I ÖP 2009 finns riktlinjer och markreservat för bebyggelsens utveckling i Tranemo kommun.
Översiktsplanen redovisar också de riksintressen och övriga allmänna intressen som skall
beaktas vid bland annat i detaljplanering och lokaliseringsprövning enligt plan- och bygglagen
och vid tillståndsprövning av olika slag.
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Med stöd av miljöbalkens 3 kapitel har olika statliga myndigheter på regeringens uppdrag
pekat ut vilka områden som anses vara av riksintresse för t ex natur- och kulturminnesvård och
rörligt friluftsliv, vilkas värden inte får påtagligt skadas. Områden av riksintresse lämpade för
anläggningar för energiproduktion, t ex vindkraftverk, skall skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Är ett område av
riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på
lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i
övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall som nämnts
försvarsintresset ges företräde.
Områden som pekats ut av statsmakterna framgår av kartorna i ÖP 2009. Där visas också
kommunens uppfattning om vilka andra områden med allmänna intressen som är viktiga att
beakta. Sådana intressen skall enligt miljöbalken så långt som möjligt skyddas från påtaglig
skada. Denna skada kan även uppkomma från vindkraftverk utanför det område som på kartor
är markerat som riksintresse.
I konsekvensbeskrivningen på s 59 redovisas följder för såväl olika riksintressen som övriga
allmänna intressen.
Som tidigare nämnts är kommunens uppfattning att den goda bebyggelsemiljön i tätorterna och
på landsbygden också ett allmänt intresse som är av stor betydelse för kommunens utveckling
och som därför skall väga tungt vid avvägningar mot vindbrukets intressen. Runt följande
områden utanför tätorterna föreslås en utökad zon om en kilometer där stora vindkraftverk inte
medges av hänsyn till landskapsbilden. Områdena är grupperade två kategorier; jordbruksbyar
i öppna höjdlägen och byar i regionalt värdefulla odlingslandskap. Vissa platser redovisas i
båda kategorierna.
Hänsyn till landskapsbilden ska alltid tas vid prövning av vindkraftetableringar. Det kan därför
även finnas andra miljöer som kan behöva ett utökat avstånd till vindkraftverk.

3.7.1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.7.2

Jorbruksbyar i öppna höjdlägen:
Yttre Älvshult – Hylte/Korsgården sydväst Ambjörnarp
Ingestorp – Länghem – Rådde
Sibbarp – Björdal, mellan Månstad o Limmared
Boarp – Växtorp, nordväst Dalstorp
Ekered – Torp, norr Dalstorp
Askåker, Spolabo och Kvistbäck, mellan Grimsås och Ljungsarp
Moghult – Kroken, nordväst Grimsås
Stålared, sydväst Hulared
Rösered, sydväst Månstad
Grälåsa, sex km rakt söder om Länghem
Gölingstorp, 4 km öster Ljungsarp
Lalabo, väster om sjön Store-Malen
Stackebo-Larsabo-Skillerås Snarås Kopparhemmet, skogsbygden sydost om Tranemo

Regionalt värdefulla odlingslandskap.

Byar med K1 (Kulturmiljövärde med största betydelse ur bevarande synpunkt):
•
Hofsnäs-Torpa

•
•

Rösered
Månstad
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•
•
•

Grälåsa
Gisslarp-Hornhult
Algutstorp

Byar med K2 (Kulturmiljövärde med stor betydelse ur bevarande synpunkt):
•
Fägerhult

•
•
•
•
•
•
•
•
3.8

Nittorps by
Ljungsarp-Björstorp
Lagmanshaga
Lilla och Stora Hestra
Kalsebo
Skogsbygd sydost om Tranemo
Övre Lida - Yttre Älvshult
Rude

Risker för växt- och djurlivet

Vindkraftverken kan ibland ha en viss påverkan på djurlivet. Fåglar och fladdermöss kan t.ex.
kollidera med rotorbladen vid födosök. Vissa fågelarter undviker att flyttsträcka eller rasta i
närområdet. Däggdjur påverkas endast marginellt. Fundament, kranplats, ledningar och vägar
kan innebära lokala förändringar och fragmentering av mindre biotoper.
Några av de områden som pekas ut som lämpliga för vindbruk i Tranemo kommun kan beröra
flyttfågelsträck, stråk för födosök av både fåglar och fladdermöss eller häckningsplatser för
känsliga arter.
De flyttstråk vi känner till markeras här schematiskt på kartan nedan.
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Karta 3 Ungefärlig utbredning av flyttfågelsträck
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Förhållandena är till stora delar okända i dag och kan förändras snabbt av andra orsaker än
vindbruk.
Innan ett vindbruksprojekt kan prövas måste fågellivets och fladdermössens förhållanden
undersökas och tydligt redovisas. För känsliga lokaler kan skyddsaspekten vara fullt tillräcklig
för ett avslag.

3.9

Stora opåverkade områden

Enligt miljöbalken ska stora mark- och vattenområden, som inte alls eller endast är obetydligt
påverkade av exploatering eller andra ingrepp i miljön, så långt möjligt skyddas mot åtgärder,
som påtagligt kan påverka områdenas karaktär. Avsikten är att normal jordbruksdrift eller
skogsskötsel ska kunna bedrivas utan annan inskränkning än de hänsyn som ska tas i
näringarna och som kan motiveras med hänsyn till bevarandeintressen. Även bebyggelse för
bostäder och verksamheter utan stor påverkan på omgivningen ska kunna tillkomma.
I Tranemo kommun redovisas tre stora opåverkade områden:

•

Arnås, området begränsas av riksväg 27 och länsväg 156, Kust-till-kustbanan samt vägen
mellan Mossebo och Grimsås

•

Limmareds säteri – Simmesjön, området begränsas av riksväg 27 och två större
kraftledningar väster om Limmared respektive norr om länsväg 156. Kommungränsen
behöver inte utgöra områdets gräns i väster.

•

Pjukasjön – Gräsken, området är tringelformat och ligger söder om Ambjörnarp och väster
om Sjötofta. Det begränsas i öster av en stor kraftledning och i väster av en linje
Ambjörnarp – Sjötofta – Dräggsjön. I söder behöver inte gränsen mot Gislaveds och
Svenljunga kommuner utgöra gräns för området.

3.10

Tysta områden

Tysta områden, d.v.s. områden som inte är påtagligt påverkade av ljudstörningar, kommer med
stor sannolikhet att bli en bristvara i framtiden. Man brukar allt oftare tala om att vi har ett
behov av att få uppleva miljöer som är fria från ”samhällsbrus”. Områden av detta slag kan
redan idag betraktas som unika. Trots att Tranemo kommun är relativt glest bebyggd så är det
få områden som är helt opåverkade och kan betecknas som tysta områden.
Länsstyrelsen har 2001 tagit fram en kartläggning av tysta områden i Västra Götalands län.
Kartläggningen definierar tysta områden genom en inventering av bullerkällor och beräkningar
av ljudutbredningen från dessa, främst vägar och järnvägar. I sin definition anger man områden
med buller från mänskliga verksamheter lägre än 30 dB(A) såsom tysta områden.

3.11

Landskapets förutsättningar

3.11.1

Allmänt

Den europeiska landskapskonventionen definierar landskap som ”Ett område sådant det
uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspelet mellan
naturliga och/eller mänskliga faktorer”. Landskapsbild beskriver hur landskapet uppfattas
visuellt.
Vindkraftverk avviker i form och överstiger i höjdskala de flesta objekt i landskapet. Ofta blir
de med sin storlek eller antal visuellt dominerande i landskapet. Genom att rotorbladen rör sig
drar de blickarna till sig. Med utbyggnad av vindkraft kommer landskapsbilden att förändras.
Värdet av en vacker, spännande landskapsbild, upplevelsen av relativ tyst och orörd lantlig
miljö måste knytas till strategierna för besöksnäringen i Tranemo kommun, och för kommunens
egen ”image” och marknadsföring i syfte att locka nya människor att bosätta sig här.
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Konflikten mellan vindkraft och miljömål av typen biologisk mångfald kan hanteras på vanligt
sätt, eftersom bägge kan förses med numeriska fakta (antal eventuellt hotade arter, störningar
på flyttfågelsträck mm). Då är det värre med landskapsbilden, ”skönheten”, och andra mer
emotionella, subjektiva värden som inte enkelt kan mätas i tex kronor och ören.
Ofta är det ju just denna krock mellan direkt mätbara ekonomiska värden och
upplevelsevärden som det handlar om när en vindkraftpark skall etableras! Indirekt kan dock
upplevelsevärdena få ekonomiska konsekvenser t.ex. påverkan på turism och attraktiva
boendemiljöer.

Bild 3.Vy över Komosses öppna vidder.

Bild 4. Spång i Komosse naturreservat.
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Stillheten, tystnaden försvinner kanske, känslan av orördhet, obruten horisontlinje och
avskildhet likaså.
Vindkraftverkens inverkan på landskapsbilden och vikten av en fackmannamässig
landskapsanalys ges en ingående beskrivning i Boverkets vindkrafthandbok. Faktorer som
handboken behandlar är dels vindkraftverkens placering, utformning och inbördes avstånd,
dels landskapets karaktär.
Småskaligt landskap är oftast mindre tåligt för en storskalig vindkraftsetablering än ett
storskaligt slätt- eller kustlandskap. Det är en fördel när det finns få referenser till den
mänskliga skalan. I öppna landskap är det svårt att få en storleksuppfattning. Storskaliga,
öppna landskap kan bedömas som tåliga.

3.11.2

Komplexitet

Ett komplext landskap, d.v.s. med stor variation, innebär att en vindkraftanläggning blir ett
element i mängden. Det kan medföra att den döljs i vissa vinklar, men kan också medföra att
landskapet kan upplevas som rörigt. Landskapets tålighet för vindkraftanläggning måste
bedömas för varje objekt.

3.11.3

Rumslighet

Topografi, skog och bebyggelse skapar ”rum” i landskapet. I en liten rumsbildning kan
vindkraftverk bli dominanta. Människor föredrar enhetliga anläggningar med tydliga
avgränsningar. Vindkraftanläggning med flera verk, bör om det går hållas samlade i en grupp
för att få en tydlig lokalisering och inte splittra rumsbildningarna.

3.11.4

Öppenhet och slutenhet

Höjder och vegetation som i största delen av Tranemo kommun ökar ofta den visuella
tåligheten för vindkraftverk medan de syns mer och längre i öppna landskap. Verken
dominerar inte på grund av skalan, men kan upplevas som främmande inslag.

3.11.5

Karaktärselement

Vindkraftverk kan genom sin storlek och rörelse konkurrera ut enskilda landmärken eller
karaktärselement som kyrkor och herrgårdar om de placeras för nära.

3.11.6

Riktning

I landskap med påtaglig riktning, t ex sprickdalslandskap, går det att placera rader eller
långsträckta grupper längs riktningen i landskapet utan att ändra landskapets karaktär.

3.11.7

Utformning och placering

Vindkraftverkens storlek och antal måste anpassas främst till landskapets skala och rumslighet,
se ovan. Grupper bör ställas i lätt uppfattbara mönster. Landskapsbilden påverkas mindre om
flera verk samlas i grupper än om de sprids ut.

3.11.8

Avstånd

Betydelsen av avståndet till vindkraftverk varierar beroende på landskapstyp. Exempelvis kan
vindkraftverk inte synas alls på korta avstånd i ett skogslandskap, samtidigt som de i samma
landskap kan vara mycket dominerande på längre avstånd, eftersom de oftast placeras på
höjdområden och därför syns vida omkring.
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3.12

Landskapet i Tranemo kommun, allmän översikt

Kommunen är en del av en svagt sluttande, moräntäckt och småkuperad urbergsslätt,
genomskuren av grunda dalgångar. På några ställen höjer sig markerade bergkullar över
urbergslätten som är rester av högplatån i kommunens nordöstra del. Krusakulle, Bergsås och
Ryttersberget är några exempel på sådana ”bergkullar” i kommunen. Längst i nordöst övergår
landskapet i högplatån med det stora myrkomplexet Komosse.
Höjderna är oftast obebyggda. De största sammanhängande höjdområdena ligger utmed
gränsen till Gislaveds kommun i Jönköpings län. Ett annat ligger runt Krusakulle nordost om
Ambjörnarps samhälle.
I de största dalstråken finns omfattande isälvsavlagringar. Ett variationsrikt komplex av åsar,
terrasser och kullar följer bl.a. Kalvåns, Musåns och Jälmåns dalgångar.
Gammal odlings- och ängsmark på morän och mossjordar finns insprängd i de stora områdena
av gran- och tallskog som bildar kontrast till lövskogs- och haglandskapet kring Torpasjön och
Yttre Åsunden i nordväst.
I skogsområdena mellan dalgångarna finns på flera håll s.k. drumliner, flacka, svagt välvda
morän- och grusåsar i inlandsisens rörelseriktning. Dessa är sedan gammalt uppodlade och
erbjuder vackra utblickar mot det omgivande skogslandskapet.
Det allra högsta området i nordost som höjer sig till mer än 330 m.ö.h upptas av Komosse, som
bl.a. är naturreservat och av riksintresse för naturvården. Området är därför inte lämpligt för
vindbruk som kan störa upplevelsen av orörd ”vildmark”.
Europarådet instiftade år 2000 den europeiska landskapskonventionen med syfte att säkerställa
att kulturhistoria och identitet tas till vara genom en långsiktigt hållbar planering och
förvaltning av landskapet. Landskapsbilden ingår i begreppet ”naturmiljö” vilket medför att
uppförande av vindkraftverk ska prövas mot miljöbalkens hushållningsbestämmelser enligt 3:e
och 4:e kapitlen.
Även vid mindre, ej anmälningspliktiga vindkraftverk ska hänsyn tas till landskapsbilden. För
sådana verk kan samråd enligt 6§ 12 kap MB behövas.

3.12.1

Förutsättningar för vindbruk i de olika landskapstyperna

•

Dalgångarna med vattendrag och de äldsta färdvägarna. Spridd bebyggelse. Närliggande
skogar avskärmar oftast ev. vindkraftverk på höjderna intill.

•

De mest värdefulla mossområdenas opåverkade landskapsbild gör att vindbruk oftast inte
är lämpligt inom synhåll. De flacka och öppna mossområdena saknar oftast några
vertikala element som kullar eller träd. Denna landskapstyp är därför känslig för påverkan
av vindbruk.

•

Hagmarkslandskapet vid de stora sjöarna i nordväst, ”Gårdarna runt sjön”, utgör exempel
på en känslig landskapsbild. Vindbruk är inte lämpligt i detta landskap.

•

De öppna, flacka odlingsområdena mellan dalarna där vindbruk endast är lämpligt med
stor hänsyn till landskapet.

•

Bergkullarna och de delar av högplatån i nordöst som inte ligger nära Komossekomplexet
saknar ofta bebyggelse i närheten. I många fall är de lämpliga för prövning av grupper av
vindkraftverk.

3.13

Delområden som särskilt pekas ut för prövning av vindbruk

Ett antal större områden med goda förutsättningar för vindkraftverk i form av samlade
grupper, ”parker”, har identifierats i kommunen. De lämpligaste områdena ligger i
kommunens östligaste delar. Alla områdena ligger mer än 750 m från bostadshus och 1 km från
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tätort. Tillsammans rymmer dessa områden ca 25 – 50 verk, beroende på storlek, d.v.s. minst
åtta gånger fler än kommunens ”andel” av riksdagens mål för vindbruket i landet.

Karta 4 Områden särskild lämpade för prövning av grupper av vindkraftverk.
Områdena beskrivs utförligt nedan på s. 33 och framåt.
Eftersom dessa områden till största delen är av riksintresse för vindbruk ska de enl. MB 3 kap.
skyddas från åtgärder som påtagligt kan försvåra för vindbruk. Inom och nära områden
lämpade för grupper av vindkraftverk ska den som vill bygga bostadshus eller stycka av tomter
på ett tydligt sätt upplysas om att området kan komma att utnyttjas för vindkraft i framtiden.
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Ny bostadsbebyggelse närmare än ca 750 m från gräns för områden av riksintresse för vindbruk
kan komma att påtagligt försvåra vindbruk, om det inte redan finns bostäder på detta avstånd.
Utöver områdena som räknas upp ovan kan det finnas andra som efter särskild analys och
prövning kan visa sig vara lämpliga för mindre grupper eller enstaka större verk. Närmare
undersökningar behövs t.ex. om påverkan på värdefull landskapsbild, boendemiljöer eller
känsligt djurliv. Nya områden för grupper av verk kan komma att prövas vid omarbetning av
översiktsplanen. Likaså kan lämpligheten av nu föreslagna områden omprövas.

3.14

Konflikter och prioriteringar

Inom de utpekade lämpliga områdena för vindbruk i kommunen ryms flera gånger om det
antal vindkraftverk som är kommunens ”andel” av statsmakternas mål för
vindkraftsutbyggnad i landet. Detta utan att områdena med starka allmänna intressen behöver
tas i anspråk eller påtagligt skadas.
Områdena som är utpekade som lämpliga för vindbruk i detta tematiska tillägg utgår från vad
vi idag om vet om kända konflikter i översiktlig skala. Vid etablering av vindkraft ska
utredningar göras som kan påvisa konflikter som inte har beaktats när områdena föreslagits i
vindbruksplanen.
Riksintresset för vindbruk enligt Energimyndighetens schablonberäkning kan enligt
kommunens uppfattning som tidigare motiverats inte tillgodoses närmare bostäder än minst
750 meter.
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4

Riktlinjer för lokalisering och utformning av
vindkraftverk

4.1

Allmänna rekommendationer

Följande riktlinjer gäller i hela kommunen vid lokalisering och utformning samt bedömning av
risker och annan påverkan från vindkraftverk.

4.1.1

Avstånd

De föreslagna avstånden är riktvärden. Kommunen bedömer de faktiska förhållandena samt
den upplevda störningen av en vindkraftetablering i varje enskilt fall. Riktlinjerna för avstånd
gäller ej gårdsverk med en höjd under 50 m.
Vindkraftverk godtas inte närmare bostadshus än 750 meter. Runt tätorterna och deras
utbyggnadsområden samt runt vissa jordbruksbyar i öppet odlingslandskap godtas inga
vindkraftverk närmare än en kilometer
Avståndet till allmän väg bör enligt Trafikverket vara minst totalhöjden, dock minst 50 meter
oavsett vägtyp även järnväg. Ett lämpligt avstånd fastställs efter samråd med Trafikverket och
andra berörda.
Transportstyrelsen rekommenderar att vindkraftverk och master med stag med en totalhöjd
lägre än 50 meter placeras minst 100 meter från kraftledning. Vindkraftverk och master med
stag med en totalhöjd över 50 meter bör placeras minst 200 meter från kraftledning. För verk
med en rotordiameter på 100 meter eller mer bör avståndet mellan torn och ledning vara större
än 250 meter. Avståndet räknas med utgångspunkt från kraftverksrotorns periferi.
.
Utifrån landskapsbilden samt förhållandena mellan bostadshus och vindkraftverk kan
kommunen vid mycket speciella landskapsförhållanden pröva om skyddszonen kan minskas
eller ökas något. Även om riktlinjerna om ett avstånd på 750 m följs får bullret vid bostadens
fasad inte överstiga 40 dBA enligt gällande regler och praxis.
Vid etablering av grupper av vindkraftverk bör grupperna utformas för att tydliggöra de skilda
parkerna och inte skapa en orolig landskapsupplevelse.

•
•

Avstånd mellan verken i en grupp bör vara lika stort.
Vindkraftverk ska samlokaliseras. Det bör också i landskapet vara tydligt vad som är ett
enstaka verk och en vindkraftpark.

För att säkra utbyggnaden av vindbruk i Tranemo kommun ska enstaka bostäder undvikas i en
zon om 750 meter från utpekade områden för utbyggnad av grupper med vindkraftverk.
Bostäder ska också undvikas 750 meter från befintliga verk.

4.1.2

Buller

De rekommendationer som finns angående buller och vindkraft, utgivna av naturvårdsverket
säger att; Ljudnivån från vindkraft vid bostäder bör inte vara högre än 40 dBA. I
friluftsområden och i områden med lågt bakgrundsljud bör den inte överstiga 35 dBA.

4.1.3

Små vindkraftverk, ”gårdsverk” med en totalhöjd under 50 m

Vindkraftverk med en höjd under 50 m får inte innebära olägenheter i omgivningen och en
olämplig placering ur landskapsbildssynpunkt.
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4.1.4

Områden med särskilda bestämmelser

Inga vindkraftverk godtas inom naturreservat, områden med strandskydd som finns utpekade
på karta 1 i ÖP09 eller områden som omfattas av Natura 2000-direktiven.
I områden av riksintresse för annat än vindbruk godtas inga vindkraftverk.

4.1.5

Samråd med grannkommuner

Ett vindkraftverk som gränsar till eller ligger närmare än 4 000 meter från en gräns till annan
kommun skall planläggas i samråd med grannkommun.
Vid etableringar i andra kommuner som kan påverka Torpa- Hofsnäsområdet ska alltid samråd
ske med Tranemo kommun. Samråd ska i sådana fall ske även om vindkraftverken ligger
längre bort än 4 000 meter från kommungränsen.
Verk som kan påverka Komosse skall alltid planläggas i samverkan mellan berörda kommuner.

4.1.6

Lokalisering

Vindkraftsetableringar ska orsaka minsta möjliga påverkan på naturen. Vid en etablering inom
områdena som pekats ut för grupper av vindkraftverk ska ett effektivt utnyttjande av
områdena eftersträvas.
Lokaliseringar av mindre anläggningar eller enstaka verk får inte förhindra att dessa områden
kan utnyttjas till sin fulla potential.
Verken bör inte placeras så att kalkning från luften av försurade sjöar och vattendrag försvåras
och/eller kan stängas av då kalkning sker.

4.1.7

Utformning

Enstaka verk inom områden för avsedda för utbyggnad av grupper av vindkraft ska undvikas.
Vid kompletteringar i befintliga grupper bör tillkommande verk visuellt samverka med
befintliga vad gäller storlek, höjd, utformning etc.
Enhetlig utformning inom en grupp ska eftersträvas så att typ av verk, färgsättning,
rotationsriktning etc. blir samma inom gruppen.
Vindkraftverk bör färgsättas i ljust grå kulör. Reflexfria material ska användas på rotor och
torn. Text, logotyp eller annan reklam bör inte förekomma på torn. Tillverkarens och/eller
ägarens namn kan lämpligen anges på turbinhuset.

4.1.8

Prövning i kommunen

Prövning och tillståndsgivning av vindkraftverk ska i kommunen alltid ske i samverkan mellan
berörda sektioner och tjänstemän för snabb handläggning och entydiga beslut. Samråd ska
alltid ske med grannkommun om det aktuella projektet ligger närmare kommungräns än 4000
meter.

4.1.9

Hälsa och säkerhet

Antalet skuggtimmar per år vid bostad eller annan störningskänslig bebyggelse får uppgå till
högst 30 timmar teoretisk skuggtid per år och 8 timmar faktisk skuggtid per år. En
riskbedömning med förslag till åtgärder mot tänkbara olyckor kan erfordras då vindkraftverk
lokaliseras till områden där allmänheten frekvent vistas i vindkraftverkens närområde. Det kan
gälla iskast eller andra nedfallande delar.
Inga vindkraftverk placeras närmare större vägar, järnvägar eller kraftledningar än verkens
totalhöjd eller en kilometer från tätorterna och 750 m från bostadshusen utanför tätorterna.
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4.1.10

Avveckling

Riktlinjer och villkor för avveckling av vindkraftanläggningar ska ställas i samband med
bygglov och anmälan enligt miljöbalken.

4.2

Områden som är särskilt lämpliga för prövning av grupper av
vindkraftverk.

Ett antal större områden med goda förutsättningar för vindkraftverk i form av samlade
grupper, ”parker”, har identifierats i kommunen. De lämpligaste områdena ligger i
kommunens östligaste delar. Alla områdena ligger mer än 750 m från bostadshus och 1 km från
tätort och kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer. De nedan uppräknade områdena
rymmer tillsammans ca 25 – 50 verk beroende på storlek vilka kan producera upp till 250 GWh
per år eller 0,25 TWh.
Eftersom dessa områden till största delen är av riksintresse för vindbruk ska de enl. MB 3 kap.
skyddas från åtgärder som påtagligt kan försvåra för vindbruk. Inom och nära områden
lämpade för grupper av vindkraftverk ska den som vill bygga bostadshus eller stycka av tomter
på ett tydligt sätt upplysas om att området kan komma att utnyttjas för vindkraft i framtiden.
Ny bostadsbebyggelse närmare än ca 750 m från gräns för utpekade vindbruksområden samt
områden av riksintresse för vindbruk kan påtagligt försvåra vindbruk. Sådan ny
bostadsbebyggelse bör därför undvikas. Även andra bygglov t.ex. för det trådlösa telenätet bör
undvikas om de kan försvåra utbyggnaden i utpekade områden.
På kartorna på följande sidor gäller nedanstående teckenförklaring:
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4.2.1

Område 1

Karta 5. Skogsområde mellan Dalstorp och Grönahög intill gränsen mot Ulricehamns kommun. Området
kan ev. utvidgas in i Ulricehamns kommun
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Område 1, Tekniska förutsättningar
area

3-5 km2

markhöjd

240-270 m.ö.h

vind 100m ö mark

6,5-7,5 m/s

vind 140m ö mark

7-8 m/s

geologi, mark och vegetation

Urberg, oftast med tunt moräntäcke.
Blandskog, gran dominerar.
Fornlämningar kräver hänsyn vid ev. breddning av
infart söderifrån (se nedan).

vägnät

Skogsbilvägar når större delen av området.

elnät

Regional ledning 130 kV ca 2 km söder om
området.

Allmänna intressen
inom området

Lagskyddat: Två fornlämningar och några mindre
områden med fornåker och röjningsrösen.
Strandskydd längs Jälmån.
Övrigt: Några partier med sumpskog.
Området berörs av flyttfågelsträckningen genom
kommunen.

intilliggande områden

Längs Jälmån finns ett område av vetenskapligt
riksintresse för kulturmiljövården med ett stort
antal fornlämningar i form av rösen, gravar och
domarringar. Tät granskog skymmer ev.
vindkraftverk i närheten.
Kulturlandskapsbilden sedd från byn Växtorp
söder om område 1 är värdefull.
Avståndet till det värdefulla öppna landskapet vid
Komosse är 4-12 km.

Landskapsbild
Relativt kuperad skogsmark minskar risken för
störande visuell påverkan i bebyggda närområden.
Etablering för vindbruk ska göras med hänsyn till
hur landskapsbilden på Komosse påverkas
Sammanfattande bedömning
Området bedöms lämpligt för grupp av
vindkraftverk.
Områdesknutna riktlinjer och hänsynstagande
Tidigt samråd krävs med länsstyrelsen om vägnät,
kranytor och med krav på inventeringar
kabeldragning med hänsyn till fornlämningar och
sumpskog.
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Arkeologisk utredning behövs liksom redovisning i
bilder av om/hur verken syns från
Komossekomplexet och från byn Växtorp .
Inga broar över Jälmån (strandskydd).
Eftersom flyttfåglar passerar genom området är det
särskilt väsentligt att utreda konsekvenserna för
fågellivet.

Bild 5. Växtorp mot norr och område .1
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Bild 6. Växtorp mot nordväst och område .1

Bild 7. Växtorp Skattegården mot norr och område 1.
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Bild 8. Ågården mot norr och område 1.
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4.2.2

Område 2.

Karta 6. Skogsområde mellan Nittorp och Ljungsarp
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Område 2, Tekniska förutsättningar
area

drygt 4 km2

markhöjd

ca 200 m.ö.h

vind 100m ö mark

6-6,5 m/s

vind 140m ö mark

7-7,5 m/s

geologi, mark och vegetation

Urberg, morän, torv. Delvis öppna mossar, i övrigt
skog, mest barrträd

Vägnät

Skogsbilvägar finns från flera håll. Områdets östra
del ligger 1 km från allmänna vägen mellan
Ljungsarp och Grimsås.

Elnät

Ledning i stamnätet passerar områdets norra del.
Bedöms dock som svårt att ansluta direkt till
stamnätet.

Allmänna intressen
Inom området

Lagskyddade: sju objekt, husgrunder, rösen och
fornåker.

Övrigt:

Våtmarker och en del sumpskog.

Intilliggande

Området gränsar i SO till Kättesjömossarna som är
av områden riksintresse för naturvården och som
ingår i Natura 2000 (art- och habitatdirektivet)

Landskapsbild
Flackt skogs- och våtmarksområde. Skogen gör att
visuell omgivningspåverkan begränsas.
Sammanfattande bedömning
Markerna utanför mossarna bedöms som lämpliga
för vindbruk
Områdesknutna riktlinjer med krav på inventeringar
Tidigt samråd med länsstyrelsen krävs om hur av
vägar, kranytor med och elkablar kan förläggas
utan att skada naturmiljön. Särskild och
hänsynstagande utredning krävs om avgränsning
mot naturvårdens intressen sydost om området.
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4.2.3

Område 3.

Karta 7. Skogs- och mossområde mellan Lagmanshagasjön och gränsen mot Gislaveds kommun
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Område 3, Tekniska förutsättningar
area

5-6 km2

markhöjd

ca 200 m.ö.h

vind 100m ö mark

6-7 m/s

vind 140m ö mark

7-8 m/s

geologi, mark och vegetation

Urbergsplatå med torvmossar och mellanliggande
långsträckta fastmarkspartier med berg och morän.
delvis öppna mossar, annars skogsbeklädda
mossar, mest tall.

vägnät

Skogsbilvägar. Ca en km till Rv 26 i Gislaveds
kommun

elnät

?

Allmänna intressen
inom området

Lagreglerat: Två fornlämningar i form av äldre
bosättningsspår.
Omfattande våtmarker med en del sumpskog.
Ett biotopskyddsområde med äldre
naturskogsartad tallskog längst i NO.

Intilliggande områden

Nissans dalgång någon km österut är av
riksintresse för friluftslivet.

Landskapsbild
Området är en relativt plan, beskogad högplatå
med flera mossar med glesare eller ingen skog.
Terräng och skog minskar risken för störande
visuell påverkan österut mot Nissans dalgång
Sammanfattande bedömning
Fastmarkspartierna i området är lämpliga för
grupp av vindkraftverk
Områdesknutna riktlinjer med krav på inventeringar
Placering av verk, kranytor och vägar måste
anpassas till mosskomplexet i området. Tidigt
samråd med länsstyrelsen och hänsynstagande
krävs innan projektering.

42

Bild 9. Område 3 sett från öster.
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4.2.4

Område 4

Karta 8. Skogsområde söder om Grimsås och väster om Hestra.
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Område 4, Tekniska förutsättningar
area

4 km2

markhöjd

250-290 m.ö.h

vind 100m ö mark

6,5-7 m/s

vind 140m ö mark

7-7,5 m/s

geologi, mark och vegetation

Urberg med tunt moräntäcke och med inslag av
torv. Barrskog dominerar. Några mindre mossar,
delvis utan skog.

Vägnät

Skogsbilvägar når området från flera håll.

Elnät

Kraftledning tvärar området

Allmänna intressen
inom området

intilliggande områden

Lagskyddade: drygt tio kända fornlämningar,
bebyggelsespår och odlingsrösen. Smärre områden
med sumpskog och våtmark.
Riksintresse för friluftslivet ca tre km österut.

Landskapsbild
Skogsbevuxet höjdparti. Skogen minskar visuell
påverkan i närområdet. Delvis synligt från området
av riksintresse öster om Hestra men har mycket
liten betydelse för upplevelsen.
Sammanfattande bedömning
Området bedöms vara mycket lämpligt för större
grupp av vindkraftverk. Kraftö Vind AB planerar
att bygga tretton verk, 150 m höga, några i
Gislaveds kommun.
Områdesknutna riktlinjer med krav på inventeringar och hänsynstagande
Krav på hänsyn till våtmarker och sumpskog vid
anläggande av vägar, kranytor och elkablar.
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Bild 10. Fåglabo mot område 4.

46

4.2.5

Område 5

Karta 9. Skogs- och myrområde mellan Mossebo och Hestra.
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Område 5, Tekniska förutsättningar
area

3,5 km2

markhöjd

225 m.ö.h

vind 100m ö mark

6,5-7 m/s

vind 140m ö mark

7,5-8 m/s

geologi, mark och vegetation

Urberg med tunt moräntäcke samt torv. Blandskog
med trädlösa mossar. Östra delen är kuperad.

Vägnät

Flera skogsbilvägar.

Elnät

Ledning två km österut

Allmänna intressen
inom området

Lagskyddade: två fornlämningar (husgrunder)
Övrigt: Flera våtmarker och några sumpskogar i
västra delen.

Intilliggande områden

Värdefull bebyggelsemiljö i Mossebo, ca 1,5 km
bort.

Landskapsbild
Flackt skogs- och våtmarksområde. Östra delen
som är torrare och kanske lämpligast för vindbruk
ligger ca tre km från Mossebo med mellanliggande
skog. Påverkan som kan ge påtaglig skada på
landskapsbilden runt Mossebo bör inte uppkomma
p.g.a. skymmande skog.
Sammanfattande bedömning
En mindre grupp vindkraftverk kan vara lämpligt
att placera i områdets östra del.
Områdesknutna riktlinjer och krav på inventeringar
Landskapsbilden sedd från kulturmiljön runt
Mossebo kyrka måste redovisas tydligt vid
prövning. Hänsyn till våtmarkerna och
sumpskogen krävs vid projektering
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Bild 11. Från Mossebo kyrka mot område 5.
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4.2.6

Område 6

Karta 10. Berg nordost om Store-Malen. Höjdpartier på båda sidor om riksväg 27 strax innan den
passerar gränsen mot Gislaveds kommun. Området kan fortsätta österut in i Gislaveds kommun.
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Område 6, Tekniska förutsättningar
area

ca 2 km2

markhöjd

250-300 m.ö.h

vind 100m ö mark

7-7,5 m/s

vind 140m ö mark

7,5-8,5 m/s

geologi, mark och vegetation

Urberg med tunt moräntäcke. Blandskog täcker
berget. En del stora hyggen och nyplanteringar

vägnät

Skogsbilväg upp till bergets topp från närbelägna
Rv 27.

elnät

Regional 130 kV-ledning ca två km mot SV.

Allmänna intressen
inom området

Inga kända konkurrerande allmänna intressen.

intilliggande områden

Skrikemossekomplexet, som är av riksintresse för
naturvården, börjar en kilometer från områdets
västgräns.

Landskapsbild
Området ligger på markanta höjder i det
omgivande landskapet, s.k. restberg eller
bergkullar. Omgivande skogar minskar de visuella
effekterna av vindkraftverk. På långt håll kan de
synas vida omkring.
Sammanfattande bedömning
Utmärkt läge för en eller några grupper stora
vindkraftverk
Områdesknutna riktlinjer med krav på inventeringar och hänsynstagande
Inga särskilda hänsynskrav. Endast de allmänna
riktlinjerna.

4.2.7

Område ej medtaget

Vindbruksområdet mellan Uddebo och Ambjörnarp är inte medtaget som rekommenderat
område i denna vindbruksplan. Skälet till att detta område inte utpekas som lämpligt för
vindbruk är att det kan finnas risk för betydande skador på känsligt djurliv. I kommunens
översiktsplan finns också planer för bostadsområden söder om utpekat riksintresse. Under det
påbörjade arbetet med kommunens naturvårdsplan ska förutsättningarna för vindbruk i
området klarläggas. Resultatet kommer att beaktas vid kommande revidering av
översiktsplanen.

4.3

Områden där enstaka större verk eller mindre grupper kan prövas

Utöver områdena som rekommenderas ovan kan det finnas andra som efter särskild analys och
prövning kan visa sig vara lämpliga för enstaka eller mindre grupper av större verk. Närmare
undersökningar behövs t.ex. om effekter för bebyggelsemiljö, värdefull landskapsbild eller
känsligt djurliv.
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4.4

Områden som ska undantas helt från vindbruk

4.4.1

Komosseområdet

Komosseområdet med omgivningar anses inte lämpligt med hänsyn till det unika landskapet
och dess mycket höga naturvärden. Kommunerna och länsstyrelserna runt Komosse,
Ulricehamns, Jönköpings och Tranemo kommuner samt länsstyrelserna i Västra Götalands och
Jönköpings län, strävar efter en gemensam policy om minsta avstånd till vindkraftverk med
hänsyn till naturupplevelsen från olika delar av mosskomplexet. Policyn ska arbetas in i
respektive kommuns översiktsplan.

Bild 12. Skidåkning är en del av naturupplevelsen på Komosse.
Inga vindkraftverk godtas som påtagligt kan skada landskapsbilden och naturupplevelsen
inom och runt om Komosseområdet. Därför godtas inga verk närmare än tre kilometer från
riksintresseområdets gränser. Alla vindkraftverksetableringar som kan ses från Komosse måste
noga prövas.
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4.4.2

Torpa-Hofsnäsområdet

Torpa – Hofsnäsområdet, hagmarkslandskapet vid de stora sjöarna i nordväst, de s.k.
”Gårdarna runt sjön”, utgör en känslig landskapsbild som bör bevaras. Vindkraftverk närmare
än tre kilometer från riksintresseområdenas gränser bör undvikas. Alla vindkraftetableringar
som kan ses från Torpa – Hofsnäsområdet måste prövas noggrant så att inte landskapsbilden
påverkas så att upplevelsevärdena försämras.

Bild 13. Torpa stenhus

Bild 14. Strandområdet vid Hofsnäs herrgård.
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4.5

Övriga hänsynsområden

I övriga hänsynsområden ska vindbruket utformas så att det inte skadar bebyggelsemiljöns,
naturvårdens, kulturvårdens och friluftslivets värden. Här kan ofta gårdsverk och i vissa fall
enstaka större verk prövas lämpliga.
Skyddsavstånden där inga större verk godtas följer den allmänna riktlinjerna: 750 m kring
spridd bostadsbebyggelse, 1000 m runt tätorterna och deras utbyggnadsområden samt de
utpekade byar och områden i avsnittet Andra allmänna intressen än vindbruk, på s. 21.

4.5.1

Stora opåverkade områden

Nya vindkraftsparker måste med nödvändighet ligga i sådana områden som saknar
bostadsbebyggelse. I goda vindlägen utanför områden av riksintresse för naturvård, friluftsliv
och kulturvård bör intresset att producera miljövänlig energi vägas mot intresset att bevara
områdena oexploaterade och tysta.

4.5.2

Tysta områden

De områden som enligt länsstyrelsens definition anses som tysta ska ses som en tillgång och
hänsyn ska tas till dessa vid planering, samtidigt som de ska vägas mot andra intressen. Flera
av de utpekade områdena för grupper av verk hör till denna kategori men kommunen bedömer
att vindbruksintresset väger tyngst här.
Områden inom riksintresse för naturvård och friluftsliv samt tätortsnära eller opåverkade
friluftsområden ska värderas högre än nyttan av vindbruk.
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5

Prövningsprocessen

5.1

Tillstånd, bygglov och genomförande

Prövningsprocesserna är föremål för förändringar. Denna beskrivning redovisar förhållandena i
juni 2012.
Från och med den 1 augusti 2009 gäller nya regler för prövning av vindkraft. Reglerna har
ändrats i miljöbalken och i plan- och bygglagen. Syftet med ändringen är att underlätta
utbyggnaden av vindkraft utan att minska kraven på en rättssäker och omsorgsfull prövning.
Sammanställd aktuell lagstiftning och råd om ansökningsförfarande m.m. finns att hämta under
Energimyndighetens och de statliga myndigheternas hemsida www.vindlov.se. Prövning av
tillstånd för vindkraftverk och vindkraftanläggningar regleras genom miljöbalken (MB) och
plan- och bygglagen (PBL).
Sammanfattningsvis gäller:

•

För vindkraftanläggningar inom områden utanför detaljplan krävs ingen prövning i
detaljplan annat än i de fall då det är stor efterfrågan på mark och där starka
konkurrerande intressen finns.

•

Tillstånd enligt Miljöbalken för uppförande av en vindkraftanläggning får endast ges om
kommunen tillstyrkt det. Regeringen kan dock tillåta en etablering som kommunen
avstyrkt, om det är av synnerligt nationellt intresse att etableringen kommer till stånd.

•

Om det finns tillstånd till etableringen enligt Miljöbalken krävs inget bygglov enligt planoch bygglagen. (Prövningen ska kunna ske samordnat).

•

Gränsen för bygglovpliktiga verk är sådana som har totalhöjd större än 20 meter över
markytan eller har en diameter på vindturbinen större än 3 meter.

•

Tillståndpliktiga vindkraftanläggningar anges i föreskrifter enligt miljöbalkens 9 kapitel 6
§. Tillstånd krävs för två eller fler vindkraftverk med totalhöjd högre än 150 meter som
står tillsammans (gruppstation) eller för en gruppstation med sju eller fler verk med
totalhöjd högre än 120 meter.
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Vindkraftverk,
antal i gruppen
1 verk

Storlek,
totalhöjd
20-50 m

Bygglov
– PBL

Anmälan
– MB

Tillstånd
– MB (lst)

1 verk

50-120 m

X

X

2 eller fler

20-120 m

X

X

1 – 6 verk

120-150 m

X

X

1 verk

>150 m

X

X

7 eller fler

120-150 m

2 eller fler

>150 m

X

X
X

Tabell 1. Sammanfattande tabell om kraven på bygglov enligt PBL, anmälan och tillståndsprövningar
enligt MB, för vindkraftanläggningar.

5.2

Stora etableringar

Tillstånd från länsstyrelsen enligt MB 9 kap. krävs för

•

samtidigt anläggande av två eller fler vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än
150 meter.

•

gruppstation med sju eller fler vindkraftverk, som vart och ett inklusive rotorblad är högre
än 120 meter.

•

tillkommande vindkraftverk som vid successiv utbyggnad inom ett område överskrider
tillståndsgränsen för hela området.

Bygglov krävs inte för vindkraftverk som omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kapitlet MB,
dock krävs alltid bygganmälan till kommunen.
Kommunens tillstyrkan krävs alltid för stora etableringar.
Från den 1 aug 2009 gäller följande:
MB 16 kap 4§: Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där
anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Första stycket gäller inte om regeringen har
tillåtit verksamheten enligt 17 kap.
Avsikten är att bibehålla kommunens inflytande över vilka ändamål mark‐ och vattenområden
är mest lämpade för men samtidigt ta bort dubbelprövningen enligt MB och PBL. Kommunens
tillstyrkan krävs för att tillstånd skall kunna ges oavsett om verksamheten omfattas av krav på
tillstånd eller om verksamhetsutövaren ansökt om s.k. frivilligt tillstånd.
Det innebär att kommunerna i princip har ”vetorätt” när det gäller tillståndspliktiga
anläggningar. Undantaget gäller att regeringen kan tillåta vindkraftsanläggningar, som från
nationell synpunkt är synnerligen angelägna att komma till stånd.
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5.3

Medelstora etableringar (under tillståndsnivå) och enstaka verk
över 150 meters totalhöjd

Anmälan till kommunen enligt MB krävs för

•
•

vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter.
en gruppstation med två eller flera vindkraftverk med höjd under 50 meter.

För dessa verk krävs enl. Plan- och bygglagen även bygglov.
Miljöbalken föreskriver:
”En anmälan av verksamhet för vindkraftverk ska, utöver vad som anges i 25 § första stycket,
innehålla:

•
•

ett kartunderlag som visar verksamhetens lokalisering,

•

en beskrivning av vindförhållandena på platsen och det förväntade energiutbytet från
verksamheten,

•

en beskrivning av hur verksamheten påverkar natur‐ och kulturmiljöer, särskilt områden
som är reglerade i 3, 4 och 7 kap. miljöbalken,

•

en uppgift om huruvida det eller de vindkraftverk som omfattas av anmälan ska stå
tillsammans med redan uppförda vindkraftverk,

•

en redogörelse för förekomsten av vindkraftverk inom en radie på 2 kilometer från varje
vindkraftverk som omfattas av anmälan,

•

en redogörelse för de vägar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och
verksamheten,

•

en redogörelse för dragningen fram till elnätet av de kraftledningar som behövs för
uppförande och drift av anläggningen och verksamheten,

•

en landskapsanalys som med ett fotomontage eller på annat sätt visar hur anläggningen
syns i landskapet,

•
•

en beräkning av bullret från anläggningen vid berörda byggnader, och

en teknisk specifikation som för varje vindkraftverk innehåller uppgift om höjden
inklusive rotorblad, navhöjden och rotordiametern samt övriga tekniska uppgifter av
betydelse,

en beräkning av skuggning och reflexer från anläggningen vid berörda byggnader.

Om det behövs för prövning i vissa fall kan kommunen begära in ytterligare uppgifter från den
sökande.
Mindre etableringar (under anmälningsnivå). För enstaka vindkraftverk som är lägre än 50
meter inklusive rotorblad krävs varken miljötillstånd eller anmälan. Dock krävs bygglov för
verk då någon av nedanstående punkter uppfylls:

•
•
•
•
5.4

en rotordiameter på mer än 3 meter
en höjd på mer än 20 meter
en placering närmare tomtgräns än verkets höjd
en fast montering på byggnad

Detaljplan

Detaljplan enligt PBL:s regler kan i vissa fall vara ett lämpligt sätt att långsiktigt säkerställa
rättigheter och inskränkningar i markanvändning.
I rena skogsbruksområden utan konkurrens med anspråk på mark för bebyggelse av större
omfattning behövs inte detaljplan.
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Eventuella vindkraftverk inom eller i direkt anslutning till tätorterna bör regleras i detaljplan.
Om kommunen inte kräver detaljplan skall eventuellt bygglov prövas samtidigt och samordnat
med prövning enligt miljöbalken för att undvika dubbla processer som drar ut på tiden och kan
ge motstridiga besked.

5.5

Överklagan och överprövning

Beslut om bygglov och tillstånd för vindkraftverk kan överklagas av dem som är berörda.
Kommunens beslut om att tillstyrka eller avstyrka stora etableringar som kräver tillstånd av
länsstyrelsen kan inte överklagas av någon.
Sedan maj 2011 har de tidskrävande överprövningsprocesser ersatts, bl.a. med en samlad
prövning i de nyinrättade mark‐ och miljödomstolarna.

5.6

Miljöbedömning

En miljöbedömning ska göras enligt miljöbalkens 6 kapitlet 11 § i samband med att
förutsättningarna för etablering av vindkraftverk klargörs i kommunens översiktsplan. Syftet
med miljöbedömningen är att miljöaspekter vägs in i planen så att en hållbar utveckling
främjas.
Vindkraftverk kan enligt miljöbalken ibland anses medföra en ”betydande miljöpåverkan”.
Då krävs enligt miljöbalkens 6 kapitel 12-18 §§ en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) både vid
planering och etablering. Som underlag för den obligatoriska miljöbedömningen skall därför en
särskild MKB upprättas av kommunen vid översiktsplanering.
Den som avser att bygga två eller fler vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150
meter eller en gruppstation med sju eller fler vindkraftverk, som vart och ett inklusive rotorblad
är högre än 120 meter måste upprätta en egen miljökonsekvensbeskrivning inför länsstyrelsens
prövning enligt miljöbalkens 9 kap.
I korthet bedömer Tranemo kommun att:

•
•

Betydande övergripande miljövinster görs av vindkraftsutbyggnad.

•
•

Områdena av riksintresse för annat än vindbruk undantas helt.

Landskapsbilden påverkas från vissa platser och stråk där människor vistas och färdas.
Upplevelsen av sådan påverkan är individuell och kan variera över tid. Men inga verk
närmare bostadshus än minst 750 m godtas.
Inga områden som ingår i nätverket Natura 2000 påverkas. Förutsättningarna för växt- och
djurlivet i naturreservat eller i områden med strandskydd påverkas inte heller.
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6

Miljökonsekvensbeskrivning

6.1

Inledning

Enligt gällande bestämmelser ska konsekvenserna av en översiktsplan, eller av ett tillägg till
översiktsplan som denna vindbruksplan är exempel på, tydligt kunna utläsas i planen. Med
detta menas att de samlade konsekvenserna av planens förslag, dvs. inte bara de miljömässiga
utan också de sociala och de ekonomiska konsekvenserna, ska beskrivas i planen.
Krav finns också på att en miljöbedömningsprocess med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning, MKB.
MKB ska följa denna typ av planeringsarbete om det finns risk för att genomförandet kan
innebära det som kallas ”betydande miljöpåverkan”. Översiktsplanen och dess tillägg anses
alltid kunna få betydande miljöpåverkan med krav på MKB. Tanken med miljöbedömningen är
att miljöaspekterna blir integrerade i hela planprocessen. Ett samråd med länsstyrelsen ska
genomföras tidigt under processen och inför att arbetet med MKB inleds. Samrådet syftar till att
avgränsa innehållet och nivån på miljökonsekvensbeskrivningen. Resultatet av samrådet ska
beaktas i det fortsatta arbetet. Samråd med Länsstyrelsen om miljöbedömningen och
avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen har genomförts den 21 maj 2012. I
miljökonsekvensbeskrivningen ska planförslaget bedömas jämfört med minst ett alternativ.
Tidigare under arbetet med denna vindbruksplan har områden som bedömts olämpliga för
etablering valts bort. Motiven och metoden för denna tidiga utvärdering har redovisats i kapitel
3 och 4. Två typer av områden har utgått från vidare studier. Det är dels sådana där utbyggnad
av vindkraft skulle medföra hälso- och säkerhetsrisker, dels sådana där utbyggnad på ett
oacceptabelt sätt skulle förändra områdenas bebyggelsemiljö eller natur- frilufts- eller
kulturvärden. I detta har även områden som bör bevaras som s.k. tysta/stora opåverkade
områden ingått. Därigenom har risken för betydande miljöpåverkan från de förslag som ställs i
planen minskats i flera avseenden.
Om endast planens föreslagna områden tas i anspråk har risken för betydande miljöpåverkan
sammantaget minskat.
I senare skeden, i samband med tillståndsansökan för enskilda grupper av vindkraftverk,
behöver ytterligare miljökonsekvensbeskrivningar genomföras där miljöpåverkan i olika
avseende tas upp på en mer detaljerad nivå.

6.2

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB

Miljökonsekvensbeskrivningen ska särskilt behandla de miljöaspekter som kan leda till
betydande miljöpåverkan om planen genomförs. Avgränsningen av
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll ska dock göras efter aktuell plannivå, vilket för en
översiktsplan som denna innebär det att det främst är miljöpåverkan och konsekvenserna på
den övergripande nivån som ska uppmärksammas. En samlad bedömning görs av
konsekvenserna om samtliga av de i planen studerade områdena blir bebyggda med
vindkraftverk.
Risken för betydande miljöpåverkan föreligger i följande avseenden:

•

Påverkan på landskapsbilden av de föreslagna vindkraftanläggningarna och på
upplevelsevärdena i landskapet.

•

Påverkan och effekter på natur‐ och kulturmiljö och på friluftsvärdena i värdefulla och
välbesökta friluftsområden av de föreslagna vindkraftanläggningarna.
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•

Påverkan och effekter på strandskyddade områden av stor betydelse för friluftslivet i
sjörika delar av kommunen.

•

Negativ påverkan på enskilda boendemiljöer.

Den samlade effekten och konsekvenserna av en storskalig vindkraftutbyggnad i flera eller
samtliga föreslagna områden ska bedömas och beskrivas för landskapet som helhet respektive
för varje berört sektorsintresse.
Exakt var och hur exploatering lämpligast sker i varje område och konsekvenserna av detta, är
en fråga för efterföljande planering och tillståndsprövning.
I de områdesvisa rekommendationerna framgår vilka aspekter som är särskilt viktiga att
uppmärksamma i de enskilda områdena.
Beroende på de planerade vindkraftanläggningarnas omfattning, och vilken miljöpåverkan de
åstadkommer, bestäms kraven på detaljerade projektinriktade miljökonsekvensbeskrivningar
eller andra konsekvensbeskrivningar från fall till fall.

6.2.1

Vindkraftens positiva effekter på miljön

Vindkraften är en förnybar energikälla som omvandlar vindens rörelseenergi till elkraft utan
några utsläpp av miljöfarliga ämnen. Den sammantagna energi som krävs för att tillverka,
uppföra och så småningom demontera ett vindkraftverk motsvarar den energi som verket
levererar under mindre än ett år. De nordiska ländernas elsystem är sammankopplade och har
direkta förbindelser till kontinenten. Inkoppling av nyproducerad vindkraft kan därför i stor
omfattning antas ersätta importerad kolkraft eller el från oljeeldade kraftverk. Utbyggnad av
vindkraft innebär minskad användning av fossila bränslen och därmed minskade utsläpp av
svavel-, kol- och kväveoxider inte bara i ett nationellt utan också i ett nordeuropeiskt
perspektiv.

6.2.2

Beskrivning av alternativen

Planförslaget
Efter utvärdering av olika prövade områden för utbyggnad finns ett förslag med sex områden
som översiktligt bedömts som möjliga för större vindkraftanläggningar. Detta benämns
planförslaget. Förutom de sex föreslagna områdena kommer också att på några platser finnas
möjligheter till prövning av enstaka eller mindre grupper av vindkraftverk där det med hänsyn
till avstånd från bostäder eller andra restriktioner finns förutsättningar för utbyggnad. I delar
av kommunen tillåts inga anläggningar alls, inte ens enstaka gårdsverk. Det beror på
riksintresse, regionala eller lokala värden för friluftsliv, kultur eller natur, tysta områden, stora
opåverkade områden, känslig landskapsbild, skyddade områden eller arter osv. Detta gäller
framförallt områden kring Torpa – Hofsnäs och Komosse.
Nollalternativet
Planförslaget ska även bedömas i förhållande till minst ett nollalternativ som speglar en trolig
utveckling om planförslaget inte antas eller genomförs.
Nollalternativets innebörd är inte entydig. Om inte vindbruksplanen antas kommer
rekommendationerna i ÖP 2009 för Tranemo kommun att gälla som översiktligt
beslutsunderlag för vindkraftsärenden för flera år framöver.
Rekommendationen lyder:
”Inga vindkraftverk ska uppföras som påtagligt kan skada landskapsbilden och
naturupplevelsen inom och runt om Komosseområdet. I avvaktan på fördjupade studier av
påverkan bör inga verk byggas närmare än tre kilometer från riksintresseområdets gränser.
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Inom områden lämpade för vindkraft enligt karta 2 i ÖP 2009 ska den som vill bygga hus
noggrant upplysas om att området kan komma att utnyttjas för vindkraft i framtiden.
Inom en 750 m bred zon runt ett vindkraftverk ska nya bostadshus undvikas p.g.a. risk för
störningar”.
Om kommunen intar en restriktiv hållning kan resultatet bli att få vindkraftverk kommer att
uppföras i kommunen. En annan tillämpning med friare tolkning av översiktsplanen kan dock
ge motsatt resultat med en ostrukturerad utbyggnad.

6.3

Påverkan och konsekvenser

6.3.1

Påverkan och konsekvenser för bebyggelseutvecklingen och
besöksnäringarna i Tranemo kommun

Planförslaget
Planförslagets styrning av vindbrukets större anläggningar till östra kommundelens mycket
glesbebyggda och vindutsatta delar med större avstånd till bebyggelse än vad ”praxis” tillåter
bidrar till att den goda bebyggda miljön inte påverkas negativt och inte heller förutsättningarna
för besöksnäringarna.
Nollalternativet
Utan preciserade riktlinjer i ett tillägg till översiktsplanen riskerar bebyggelsemiljön att
försämras liksom förutsättningarna för besöksnäringar.

6.3.2

Påverkan och konsekvenser för landskapsbilden

Planförslaget
Etableringarna kommer att förändra landskapet på så sätt att från en del platser där
vindkraftverken blir synliga kan de utgöra dominerande inslag i landskapsbilden. Detta gäller
särskilt inom närområden i öppna landskap eller vid större sjöar dvs. inom ca 3 km avstånd
från verken. En objektiv värdering av hur den förändrade landskapsbilden påverkar olika
betraktare kan inte göras, eftersom påverkan upplevs olika från person till person. Några
betraktare ser en positiv förnybar och ren energikälla där andra ser fula intrång i landskapet.
Åter andra ser verken som en god inkomstkälla. Med planförslagets regler med minsta avstånd
från vindkraftverk till bostäder minskar risken för att verken upplevs allt för störande i den
lantliga och lugna boendemiljön.
Nollalternativet
Utan planförslagets tydliga styrning av utbyggnad för vindbruk riskerar landskapsbilden att
förfulas både nära bostäder och i allmänhet.
Flera konflikter och utdragna rättsprocesser kan bidra till negativ inställning till vindbruket i
allmänhet och därmed försvårar vindbrukets utbyggnad i kommunen.

6.3.3

Påverkan och konsekvenser för värdefulla områden för friluftslivet

Planförslaget
Kommunens mest värdefulla områden för det rörliga friluftslivet vid Komosse och Torpa Hofsnäs påverkas inte. De föreslagna skyddszonerna om 750 och 1000 m till eventuella enstaka
större verk rymmer de flesta närströvområdena runt tätorterna och många områden med
samlad och spridd bebyggelse. Inget av de förslagna områdena för grupper av större verk anses
vara särskilt värdefulla för det rörliga friluftslivet.
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Nollalternativet
Utan regler utanför närzoner med buller över 40 dB(A) kan betydande negativ påverkan
befaras inom områden av värde för friluftslivet.

6.3.4

Påverkan på och konsekvenser för värdefulla naturmiljöer

Planförslaget
Nära Kättesjömossarna intill område 3 krävs särskild utredning så att negativ påverkan av
vindbrukets anläggningar undviks inom och intill det område som är av riksintresse för
naturvård och som omfattas av Natura 2000-direktiven.
I flera av områdena som föreslås för grupper av större verk finns värdefulla sumpskogar och
våtmarker som inte får skadas vid utbyggnad av vägar, ledningar, mastfundament och
uppställningsplatser.
Nollalternativet
Utbyggnad utan riktlinjer i översiktsplanen riskerar att det blir fler betydande ingrepp i
värdefulla naturmiljöer.

6.3.5

Påverkan på och konsekvenser för värdefulla kulturmiljöer

Planförslaget
Riksintressanta kulturmiljöer runt Torpa - Hofsnäs undviks helt.
Område 1 tangerar det riksintressanta fornlämningsområdet vid Jälmån. All utbyggnad i
närheten av detta område måste föregås av arkeologisk utredning. Väg- och ledningsdragning
genom eller intill fornlämningsområdet ska undvikas.
Området vid och runt fornlämningarna är skogbevuxet. Miljön vid fornlämningarna kommer
därför inte att nämnvärt påverkas visuellt av vindbruk i närheten.
Den riksintressanta miljön vid Mossebo kyrka påverkas visuellt bara marginellt.
Enligt lag får inga vägar, ledningar, fundament eller uppställningsplatser skada fasta
fornlämningar. Sådana finns i flera av de föreslagna vindbruksområdena.
De värdefulla i miljöerna på de uppodlade höjdryggarna skyddas av det utökade
skyddsavståndet 1000 m.
Nollalternativet
Spridd, oreglerad utbyggnad innebär större risk för påtagliga skador på kulturmiljöer och
fornlämningar.

6.3.6

Övrig påverkan i form av störande ljus, buller och anläggningar på mark.

Ljus och buller
Bostäder som ligger nära föreslagna områden för vindbruk riskerar att utsättas för störande
ljud- och ljuseffekter. I områden med varierad topografi och växtlighet är det svårt att generellt
bedöma var bostäder påverkas. Genom att det i planen undantagits väl tilltagna områden i
närheten av bostäder och att gällande gränsvärden, regler och här angivna rekommendationer
ska följas, bör det dock inte finnas risk för att någon ska utsättas för oacceptabel påverkan i
dessa avseenden.
Vindkraftverk med totalhöjd 45-150 m ska enligt luftfartens regler ha rött blinkande sken under
skymning, gryning och mörker, placerat på tornet. Vid totalhöjder över 150 m ska skenet vara
vitt och blinkande. Blinkande sken kan upplevas mer störande än ett fast sken. Det finns även
regler för skärmning av skenet mot bostäder i närheten.
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Kranplatser och vägar
Samtliga föreslagna områden ligger i skogs- och bergsterräng. Kranplatser och vägbyggen
medför ingrepp i naturen i första hand under byggskedet, men ingreppen kan också medföra
bestående förändringar. I flera fall kan även våtmarker beröras. På särskilt känsliga platser kan
utbyggnad medföra att biotoper splittras och artförekomster påverkas. Stora öppna områden
för kranplatser kan också medföra risk för stormfällning av skog i områden mellan de enskilda
platserna för verken.
Kraftledningar
Tranemo kommun korsas av några större kraftledningar som påverkar landskapsbilden. Om
vindkraftutbyggnaden kräver ytterligare utbyggnad av kraftledningsnätet blir påverkan på
landskapsbilden större. Om det är möjligt bör nya kraftledningar i första hand placeras i
befintliga stråk och ledningsgator eller markförläggas i kabel.

6.3.7

Påverkan på och konsekvenser för riksintresset vindkraft

De områden som Energimyndigheten pekat ut som riksintressanta för vindbruk utgår bl.a. från
ett avstånd på minst 400 m från bostäder. Detta är i dag alldeles för litet av flera skäl.

•
•
•

Mer än dubbelt så stora verk byggs idag som när riksintresset utpekades.

•

Kommunens attraktionskraft för inflyttning till en lugn och vacker lantlig miljö befaras
minska.

•

Andra viktiga allmänna intressen i kommunen än vindbruk är inte beaktade.

Miljömålet ”God bebyggd miljö” uppfylls inte.
Försiktighetsprincipen (2 kap. Miljöbalken). Exploatörernas bullerberäkningar ofta för
optimistiska.

Kommunens skyddsavstånd om minst 750 m ger betydligt mindre områden än
Energimyndighetens.
Flera av de riksintressanta områdena utgår därför av storleksskäl och efter avvägning mot
andra väsentliga allmänna intressen. Större avstånd leder som tidigare nämnts till mindre
konfliktrisker, färre utdragna rättsprocesser och färre negativa attityder till vindbruk, vilket i
sig stärker riksintresset för vindbruk.
Efter buffring 750 resp. 1000 m återstår av de utpekade riksintressanta vindbruksområdena som
är större än tre kvadratkilometer bara ett område utöver de sex som föreslås lämpliga för
grupper av större verk i denna översiktsplan, nämligen höjderna mellan Ambjörnarp och
Uddebo. Skälet till att detta område inte utpekas som lämpligt för vindbruk är att det kan
finnas risk för betydande skador på känsligt djurliv. I kommunens översiktsplan finns också
planer för bostadsområden söder om utpekat riksintresse. Under det påbörjade arbetet med
kommunens naturvårdsplan ska förutsättningarna för vindbruk i området klarläggas.
Resultatet kommer att beaktas vid kommande revidering av översiktsplanen. Kommunen kan
därför inte i detta tematiska tillägg till ÖP rekommendera området.
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Karta 12. Översiktlig vindbruksredovisning, kommunens bedömning av områden särskilt lämpliga för
grupper av vindkraftverk.
Var finns risk för betydande miljöpåverkan?
Genom att undanta två större områden från all utbyggnad av vindkraftverk bör de viktigaste
natur- och kulturvärdena och befolkningens möjligheter att ha tillgång till opåverkade och tysta
rekreationsområden tillgodoses. Utifrån tillgänglig kunskap är bedömningen att risken är liten
för att utbyggnad i de föreslagna områdena ska medföra någon betydande miljöpåverkan.
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I tidigare avsnitt har beskrivits konsekvenser av utbyggnad av vindkraftanläggningar i
planförslagets sex utpekade skogsområden. Risken för möjlig påverkan konstaterades för
kulturvården sydväst om område 1 och för naturvården sydost om område 3.
Ansökan om tillstånd skall alltid åtföljas av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

6.4

Miljömål

I miljökonsekvensbeskrivningen ingår också en avstämning av de förslag som ställs mot de av
riksdagen antagna miljömålen samt mot gällande miljökvalitetsnormer. Flera nationella
miljömål berörs. I det följande beskrivs kortfattat hur berörda miljömål påverkas.

6.4.1

Planförslaget

Miljömål som bedöms kunna påverkas
De fyra miljömål som sammanhänger alla med luftutsläpp i samband med omvandling av
energi med fossilt ursprung kommer att påverkas; 1 Begränsad klimatpåverkan, 2 Frisk luft, 3
Bara naturlig försurning och 7 Ingen övergödning. Nyproducerad vindkraft kommer i stor
utsträckning att ersätta elenergi från kol- eller oljeeldade kraftverk och kommer därmed att
bidra till att minska växthuseffekten och till att försurande och övergödande nedfall sprids.
Utbyggnad av vindkraften i kommunen bidrar därmed till uppfyllelse av samtliga fyra
miljömål som är relaterade till luftutsläpp.
Vad gäller 11 Myllrande våtmarker kan miljömålen i viss mån påverkas negativt av
anläggningarnas fysiska intrång med effekter på den biologiska mångfalden, på våtmarker och
på kulturlandskapet. Föreslagna utbyggnadsområden och planens rekommendationer bedöms
dock medföra att denna påverkan endast blir av begränsad omfattning. En förutsättning är att
hänsyn tas dels till skyddsvärda arter samt fladdermöss och fåglars rörelser i landskapet, dels
genom att inte nämnvärt påverka de hydrologiska förhållandena vid vägbyggen och
etableringsytor för verken.
Vad gäller 12 Levande skogar så fragmenterar byggnation och tillfartsvägar våra skogar och
utgör spridningshinder och barriärer i våra skogar. Dessutom hotas skogens värde för
friluftslivet. Föreslagna utbyggnadsområden och planens rekommendationer bedöms dock
medföra att denna påverkan endast blir av begränsad omfattning.
Vad gäller 13 Ett rikt odlingslandskap kan genom visuella störningar kultur och
bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet hotas vilket också kan påverka odlingslandskapets värde
för friluftslivet. Föreslagna utbyggnadsområden och planens rekommendationer tar särskild
hänsyn till att boendet i öppna och kulturellt värdefulla odlingskap får ett utökat skydd vid
etablering av stora vindkraftverk.
Fragmenteringen av landskapet kan påverka populationer av växter och djur. Det påverkar
därför miljömålet 16 Ett rikt växt- och djurliv. Särskilt känsliga är långlivade och långsamt
reproducerande djurarter som fladdermöss, rovfåglar, tranor och lommar som vid kollisioner
med vindkraftverk eller ledningar mellan vindkraftverk kan påverka dessa populationer
negativt. Bevarandestatus för vissa hotade arter kan försämras av vindkraftetableringar.
Föreslagna utbyggnadsområden och planens rekommendationer bedöms dock medföra att
denna påverkan endast blir av begränsad omfattning. En förutsättning är att hänsyn tas dels till
skyddsvärda arter samt fladdermöss och fåglars rörelser i landskapet.
Vad gäller 15 God bebyggd miljö så innebär miljömålet bland annat att program och strategier
ska tas fram för hur förnybara resurser ska tas tillvara och för utbyggnad av
produktionsanläggningar för vindkraft mm. Vindbruksplanen medverkar i dessa avseenden till
att miljömålet uppfylls. Bebyggelsemiljön kan emellertid också påverkas av skuggbildning,
buller och av en förändrad landskapsbild. Planens utformning innebär att dessa aspekter väger
tungt vid lokalisering och utformning av vindkraftanläggningar på ett sådant sätt att miljömålet
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inte motverkas. Genom att föreslå områden där vindkraftanläggningar inte ska tillkomma
säkras de mest värdefulla områdena mot utbyggnad. Planen kan därmed bidra till att
miljömålet God bebyggd miljö uppfylls.

6.4.2

Nollalternativet

Oavsett hur det tolkas bedöms nollalternativet innebära sämre förutsättningar för kommunen
att uppfylla miljömålen än planförslaget gör liksom också för att utveckla energisystemet i den
riktning som krävs för hållbar utveckling.

6.5

Sammanfattande bedömning av miljökonsekvenserna om en
utbyggnad i samtliga områden genomförs

6.5.1

Allmänt om naturresurser och hushållning med mark och vatten samt
miljöpåverkan

Avsikten är att vindbruksplanen ska kunna bli ett användbart planeringsinstrument för
utbyggnad av vindkraft i kommunen. I planen som baseras på ett hushållningsperspektiv, görs
avvägningar så att de negativa konsekvenserna av utbyggnaden blir så små som möjligt. Planen
bidrar också till att flera miljömål uppfylls utan att andra mål i betydande omfattning
motverkas och medverkar därför till att en långsiktigt hållbar utveckling kan uppnås.
En hänsynsfull etablering bidrar till positiv inställning till utbyggnad för vindbruk .
Nollalternativet kan inte garantera detta.

6.5.2

Konsekvenser för landskapsbilden

I detta planförslag redovisas sex utbyggnadsområden. Bedömningen är att från det skogklädda,
småskaliga och endast svagt kuperade odlingslandskapet blir det generellt svårt att se
vindkraftverk i flera områden samtidigt. En betraktare skulle från enskilda platser samtidigt
kunna se vindkraftverk på avstånd i områdena 4 och 5, under förutsättning att utbyggnad
skulle ske i båda dessa områden. Vindkraftverk i områdena 1 och 2 kan möjligen bli synliga
samtidigt från vissa delar av Komosse.
Påverkan på landskapet i grannkommunerna har inte närmare studerats. Bedömningen är att
landskapet som helhet tål en utbyggnad enligt förslaget.

6.5.3

Konsekvenser för friluftslivet

Som helhet bedöms värdena för friluftsliv inte påverkas annat än i mindre omfattning genom
planens förslag.

6.5.4

Konsekvenser för värdefulla naturmiljöer

En utbyggnad i samtliga föreslagna skogsområden kommer för naturmiljön att innebära att det
finns risk för att våtmarker och strandområden vid mindre vattendrag och sjöar påverkas. I
rekommendationerna till denna plan fastslås dock att ingrepp i våtmarker och vattenområden
ska undvikas för att minimera skador i områdena. Hur detta ska ske ska lösas i samband med
detaljprojektering av anläggningar i respektive område. I rekommendationerna fastslås även att
inventeringar och studier av påverkan på fåglar och fladdermöss ska utföras i samband med
detaljprojektering av anläggningar. Åtgärdsförslag för att minimera skadorna ska lämnas.

6.5.5

Konsekvenser för värdefulla kulturmiljöer

Vid en utbyggnad i samtliga föreslagna skogsområden bedöms kulturvärdena utifrån idag
tillgänglig kunskap totalt sett endast påverkas marginellt. För områdena 1 och 5 bör
noggrannare studier göras. I skogsområden kan fornlämningar påträffas, vilket innebär att
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antikvariska utredningar måste ingå i ansökan om utbyggnad. Konsekvenserna av eventuell
fornlämningsförekomst inom områdena kan inte bedömas i denna översiktliga MKB.

6.5.6

Konsekvenser för grannkommunerna

Planförslaget
Påverkan på landskapsbilden i grannkommunerna har inte närmare studerats. Bedömningen är
att landskapet som helhet tål en utbyggnad enligt förslaget och därför inte påverkar
grannkommunerna negativt.
Område 1 skulle kunna utvidgas något in i Ulricehamns kommun och göra en etablering
effektivare och mer ekonomisk. Väljer Ulricehamns kommun att avstå kommer skogklädda
höjder att minska risken för påverkan på landskapsbilden där.
Områdena 3, 4, 5, och 6 gränsar mot Gislaveds kommun där grupperna kan utvidgas något
utan väsentliga försämrande miljöeffekter. I område 3 planerar redan Kraftö Vind AB för en
grupp av stora verk som delvis ligger i Gislaveds kommun vars vindkraftspolicy inte strider
mot detta.
Borås stad och Svenljunga kommun berörs inte av de utpekade områdena för vindbruk i
Tranemo kommun.
Nollalternativet
Oreglerad utbyggnad kan leda till negativ påverkan på grannkommunernas bebyggelsemiljöer
eller natur- och kulturvärden.

6.5.7

Sociala och ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser av en Vindkraftsutbyggnad kan leda dels till att fler arbetstillfällen skapas. Dels
tillfälligt för lokala anläggningsentreprenörer, dels under driftskedet för underhåll, service och
tillsyn. Markägare inom de områden som utpekas lämpliga för vindkraftutbyggnad kan
upplåta sin mark mot ersättning för vindkraftanläggningar samtidigt som skogsbruket kan
pågå inom områdena. Förutsättningarna för rationellt skogsbruk kan påverkas något i
anslutning till vindkraftverken som kräver vegetationsfria ytor för underhåll mm. Å andra
sidan kan nya och bättre vägar till vindkraftverken underlätta transporterna inom
skogsområdena och därmed bidra till bättre villkor för skogsbruksnäringen.
Ibland erbjuds lokalbefolkningen möjlighet att delta ekonomiskt i vindkraftprojekt. Detta kan
ofta vara goda investeringar samtidigt som effekten blir att större grupper av människor känner
sig delaktiga i projekten. Det blir lättare att få acceptans för eventuella störningar och
olägenheter. Om den ekonomiska avkastningen endast kommer de markägare till godo som
upplåter sin mark medan störningarna från anläggningarna drabbar grannar och annan
lokalbefolkning i närområdet kan oönskade spänningar uppstå mellan exploatörer och
närboende. På sikt kan det försvåra en utbyggnad av vindkraften och motverka uppfyllelsen av
målen. En omfattande nationell och regional utbyggnad av vindkraften medför att stora
investeringar måste göras i utbyggnad av kraftnätet på nationell, regional och lokal nivå.
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