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SOU 1998:152

Till statsrådet och chefen för Miljödepartementet

beslutade denRegeringen 23 april 1998 tillkalla särskild utredare med uppdragatt atten
förutsättningarutreda för lokalisering vindkraft dir. 1998:35.av

Som särskild utredare förordnades den 12 maj departementsrådet1998 Kjell Svensson.

september förordnadesDen 14 1998 sakkunniga i utredningen civilingenjörensom
Kenneth Svenska Kraftverkstöreningen,Averstad Svensk Vindkraftförening och Sveri-

Elleverantörer, avdelningsdirektören Hedvig Naturvårdsverket,Froste utredarenges
Bengt Larsén Boverket, enhetschefen Niels Moe Energimyndigheten och arkitekten
Per-Olof Remmare Riksantikvarieämbetet arkitekten Måns Hagbergsamt expertersom
Länsstyrelsen i Götaland,Västra stadsarkitekten Eva Mill Svenska Kommunförbundet
och länsarkitekten Ann Mari Svensson Länsstyrelsen i Norrbottens län.

sekreterareSom i utredningen anställdes fr.o.m den juni 1998 Henrikl Lindström.

Härmed överlämnar Vindkraftsutredningen delrapport SOU 1998: 152en

VINDKRAFTEN energikälla plats.taren ren

enlighet med utredningsdirektivetI innehåller lägesanalys med redovisningrapporten en
utbyggnadssituationen, problembilden behovet underlag för tillståndsprövningsamtav av

och planering med avseende på etableringar vindkraftverk olika landet.i delarm.m. av av
Vidare redovisas översiktligt behov och kostnader för förstärkning följdelnäten tillav av

utbyggnad vindkraftverk.av av

skallLägesrapporten tjäna underlag för utredningens fortsatta arbete med över-attsom
förkriterier lokalisering vindkraftverk och åtgärder för kostnader förväga ersättaattav

nätförstärlcningar. Utredningsresultatet skall redovisas den junil 1999.senast

Med hänsyn till delrapportens karaktär underlagsmaterial för det fortsatta hararbetetav
överenskommits Miljödepartementetmed utredningen ombesörjer remissbehand-att en
ling rapporten.av

vill emellertid fästa uppmärksamheten Vindlcraftsutredningen,Jag på redani kapitelatt
bedömningen frågor sådan betydelse för vindlcraftens utveckling igör äratt trenu av

landet bör formerna för framregeringen nödvändigt underlagsmaterial.överväga attatt ta
gäller underlag nationellt perspektiv vindförhållandenaDet i strategiskaett samtom om

frågor rörande förutsättningarna för lokalisering vindkraftverk dels till havs, dels iav
fjällområdena.

Stockholm december 1998i

Kjell Svensson

/Henrik Lindström
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Sammanfattning

Uppdraget

direktivet anförs förI motiv utredningensom
det angeläget samlad bild hur fortsatt vindlqaftsutbyggnad kom-äratt att0 en av en

inverka på hushållningen med mark- och vattenområden,attmer
det finns behov överblick läget i fråga vindkraftens utbyggnad landetsiöveratt0 av om

olika delar,

det behövs bättre kunskap och metodutveckling det gäller planering infor beslutnäratt0
tillstånd till lokalisering land- och havsbaserade vindkraftsanläggningar,om av

samverkan mellan statliga och kommunala myndigheter och berörda intressenter iatto
anknytning till den kommunala översiktsplaneringen behöver förstärkas,

lokaliseringslcriterier för vindkraftsetablering behöver utvecklas för främjaatt att0 en
långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden och

förstärkningarbehovet de lokala elnäten behöver undersökas och kostnads-att0 av av
beräknas.

förstaI redovisas, skulle uppgiftervi ställa dagens situationetapp,en som nu samman om
det gäller intresset bygga vindkraftverk och konflikter med andra mark- ochnär attav om

vattenanvändningsintressen till havs och på land och olika delar landet. läges-i Dennaav
analys bör enligt direktivet innefatta

aktuella anspråk på exploatering och anspråk på längre sikt,0
problembilden,0
behovet underlag för tillståndsprövning och planeringav0 m.m.,
behovet särskilda kommunala insatser och0 av

kostnaderna för förstärkningarbehovet och lokala elnät, främst vid kusterna och0 av av
fjällen.i

skall redovisad den skallandra juni 1999 utredningenI letappen som vara
föreslå kriterier for lokalisering vindkraftverk bakgrund kravet på lång-mot0 av av en
siktigt god hushållning med mark- vattenområden skyddsbehoven gälleroch vadsamt
miljöeffekter, för olikalandskapsbild Kriterierna bör anpassade situationeretc. vara
och olika delar landet.av

nätförstärlmingarföreslå åtgärder fråga för kostnader för ivid behov i ersättning0 om
vindkraftsprodulctionen byggs ochlokala elnät när ut

eventuella åtgärder i övrigt.0

Underlag

för de kartläggningar viunderlagen redovisningen i dennaviktigasteDe ärrapport som
respektive centralaenkätundersökningar riktade till länsstyrelsernatvåhar gjort genom

frågoroch företag bedömdes berördaintresseorganisationermyndigheter, som av om
del ochvindkraftverk. sekretariatet har vidare tagitutbyggnad rapporterav annanav

utomlands, främst Danmark.vindkraften och idokumentation i Sverigerörsom
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Utredningen har gjort studieresor till Gotland och Danmark. Den särskilde utredaren och
sekreteraren har besökt också andra delar landet och haft med länsstyrelser,mötenav
kommuner, enskilda företag.och

För frågor elnäten har bildats arbetsgrupp med Företrädare för Energimyndigheten,om en
Svenska kraftnät, Svenska Kraftverksföreningen, Svensk Vindkraftförening och Sveriges
Elleverantörer.

Vindkraft Sverigei

kapitel framgårAv 2 den installerade effekten i svenskaatt vindkraftverk har ökat nästan
tjugo sjuårsperiodengånger under den Vid årsskiftet 1997/1998senaste fanns det ca
120 MW installerad effekt. Fram oktober åri 1998 hade den installeradet.o.m. effekten
ökat till omkring 165 MW och antalet verk till 400. flestaDe vindkraftverkenöver finns

Ölandpå Gotland, och vid kusterna i södra Sverige.

Vindlcraftverken producerade under år 1997 omkring 0,2 TWh. Elkonsumtionen i Sverige
uppgår till 140 TWh år. Vindkraftverkens produktion har under treårsperiodenca per

År1995-1997 ökat med 40 % år. 1998 kommer produktionen bli 0,3 TWh,ca per att ca
vilket innebär ökning med 45 % jämfört med årän 1997.en mer

Vindkraftverkens storlek har ökat snabbt. De första serietillverkade verken, under 1980-
talet, hade effekt på omkring kW.50 Den vanliga effektstorleken hos vindkraftverken

under år har tagits drifti ligger i storleksordningen 500-650 kW, dvs.som tiosenare
gånger och Vindkraftverkstörre till 1 700 kW introduceras på denmer. upp ca nu
kommersiella marknaden och verkännu aviserade.större Vindkraftverkenär har också
blivit högre. Tomhöjden verk under 100 kW mindre 30ett Ettär vindkraftverkän im.
storleksklassen 500 kW 40-70 högt.är m

De i enkäten till länsstyrelserna redovisade planerna på bygga vindkraftverksvaren att
visar fortsatt snabb utbyggnad, förstai hand verk storleksklasseni 500-750 kW.en av
Även verk, tillstörre 1 7000 kW, bli allt vanligare.väntas Utvecklingstendensemaupp ca
i olika delar landet visar utbyggnaden kan öka starktatt väntas såväl längsav norrut,
norrlandskusten i fjällen. Större etableringar till havs kan också framtiden.iväntassom

Omgivningspåverkan

kapitelI redovisar3 frågorvi betydelse för bedömaär vindkraftverkens på-attsom av
verkan på omgivningen. Kunskaperna vindkraftverkens omgivningseffekter dockärom
dåligt systematiserade. Det angeläget erfarenheternaär uppförda vindkraftverkatt av
bättre till och sammanställs så de kan tjänatas underlag, skall be-att närvara som man
döma lämpligheten kommande lokaliseringar vindkraftverk.av av

Vindkraften förnybar energiformär inte medför några utsläpp för miljön skad-en som av
liga Elproduktion vindkraftverkämnen. från anläggningarersätter eldade medgenom
fossila bränslen, utsläpp till luften skadliga ämnen.som ger av

Den direkta markåtgången för vindkraftverk i regel liten och de areella konflikternaett är
begränsade då marken kan nyttjas inpå vindkraftverk. Genom visuelltätt påverkan påett
landskapet, ljudstömingar och blixtrande skuggor rotorbladen "klipper" solljusetnär kan
emellertid omgivningen påverkas på avstånd från vindkraftverk.stora ett

Påverkan på landskapsbilden den fråga i på våra enkäterär tydligt framstårsom svaren
viktigast det gäller Vindkraftverkens omgivningseffekter.när För kunna bedömasom att

hur vindkraftverk börtlokaliseras med hänsyn till den visuella påverkan behöver göras en
landskapsanalysysom karaktäriseranlandskapet med avseende vilkenpå tålighet det har
för izindlaaftverk; Vi harinitierat rikstäckande studie skall utgångspunkter fören som ge
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utformningoch exempel på placering och vindkraftverk olika försådana analyser iav
landet landskap.typiska

och rotorblad kan elektromagnetiska kommunikationssys-vindkraftverksEtt störatorn
föroch radar radiolänk- och satellitkommunikation. DetTV, radio samt systerntem, t.ex.

försvarets radar- och signalspanings- och radiolänksystem har i delarmilitära vissa av
restriktioner vindkraftverk.landet medfört etableringstora mot av

vindkraftverkens effekter för djurlivet mycket begränsade. Vad gällerKunskaperna ärom
fåglar liten utsträckning kolliderarundersökningar sträckande ifåglar tyder gjorda :vä att

vindkraftverkbarriäreffciñ uppkomma många stårvindlcraftverk. Enmed tättomin
födosökande fåglar vind-rastande och kanflygriktningen. såväl häckandeFörtvärs som

effekt, från tillskrämmande det varierarkraftverk ha art art.menen

vindkraftverk. påeller däggdjur verkar HurVarken vilda störastama renar reagerarav
havslokalisering och strandnära loka-dock erfarenheter Vidvindkraftverk saknas det av.

andra däggdjur sannolikt kunna uppkom-påtagliga störningar sälar ochlisering torde av
känsliga områden.i vissabarama

vindkraft-för fisk kan skadasuppväxtområden och andra marinaLek- och ettarter av
förutsättning-kan andra sidankabeldragningar Fundamentet åverks fundament, gem.m.

effekter för fisk djur, liksommedför positiva och andra marina växter, attgenomar som
betydelse förartificiellt Ljud sprids kan hafungera idet kan vattnetett rev. somsom

Även och kan påverkaelektromagnetiska fält kablarfiskars beteende. runt generatorer
fiskama.

ledningar, kablarvindkraftverk tillhörandetill följd ochsamlade påverkanDen vägar,av
för olikapåverka förutsättningarnaområde och därigenomkan ändra biotopen i ettm.m.

arter.

tyngdVindenergiintressets

ofta områdenvindförutsättningar finns iför vindkraftverk braPlatser med är stortavsom
vindkraftsintressethuroch för friluftslivet. Frågorkulturvärdenvärde för ochnatur- om

kapitelandra intressen iskall dessavägas tasmot upp

mil-ochstimulera förnyelsebaraallmänt inriktad påenergipolitikensvenskaDen är att
vindkraftens roll det svenska energi-mål för ienergikällor. långsiktigtjövänliga Något

perspektivlångsiktigtskall kunna ilagts fast.har dock inte För göra ettattsystemet man
och andra intressen vivindkraftsintressetmellanvälgrundade avvägningar attmenar

produktionengälla förmål skallvilketskulle behöva preciserastatsmakterna avsom
vindkraftverk.från

hushållningen medpåmed avseendevindkraftverk bör hanteraslokaliseringenHur av
detuppgift itillfråga harvattenområden vi övervägaoch närmaremark- attär en som

de kommunalabedömningendenemellertid redan över-arbetet. Vifortsatta attgör nu
helhetsperspektivför igrad bör användas övervägahögresiktliga planerna i att ett mera

härvid hur vind-problemställningvindkraften. viktigutbyggnader En äromfattande av
etablerade bevaran-olikaförhållande tillallmänt intresse ihävdaskraften kan ettsom

deintressen.

Splittrad prövning

på effektenvindkraftverk beroendebestämmelsermiljöskyddslagens MLEnligt prövas
respekti-för miljöskyddKoncessionsnärrmdenlänsstyrelse,lav kommun,skilda instanser;

medförtenligt enkätsvaren,kapitel har detta, större5veregeringen. Som redovisas i atti
denhelhetsbedörrmingsvårighetervilket innebärstyckas göraetableringar5 att avenupp,
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samlade utbyggnaden i omrâde. Man pekar på brister i samordningenävenett pröv-av
ningen enligt miljöskyddslagen och prövningen enligt plan- och bygglagen.

Förstärkning elnätav

I kapitel 6 bedömningen behov förstärka elnäten kan uppstå i sågör att att gottav som
alla delar landet där vindkraftverk byggs. vissa delar landet finns redan omfat-I ettav av
tande sådant behov. Kostnaderna belastar regel den etablering medföri elnätetattsom
når kapacitetsgräns.sin De överslagsmässiga beräkningar har kunnatvi visargöra att
kostnaderna ofta uppgår till miljonbelopp. Vi har till uppgift i det fortsatta arbetetatt

behovet for kostnaderna för förstärkaersättning elnät.närmare överväga attav

Bättre kunskapsunderlag

kapitel sammanfattarI behoven bättre underlag for7 vi och kunskaper planering ochav
tillståndsprövning vindkraftverk.av

Vi bedömer tillgången till vindkarteringar frågorövergripande och strategiska röratt som
havs- respektive fjällokalisering vindkraftverk för vindkraf-sådan betydelseärav av en

utveckling bör formerna för framregeringen nationellt underlags-övervägatens att att ta
material.
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Uppdraget1 och underlaget för arbetet

förDirektiv utredningenl.l

Direktivet för utredningen återges i bilaga

Utredningens uppgifter i sammanfattningär
sammanställa aktuella uppgifter utbyggnaden vindkraftverk,att0 om av
sammanställa aktuella uppgifter erfarenheter vindkraftverk,att0 om av
analysera förutsättningarna för fortsatt utbyggnad vindkraftverk i Sverige,att0 en av
föreslå kriterier för lokalisering underlag för prövning tillstånd till land-att0 som av

och havsbaserade vindkraftverk,

redovisa behov förstärka lokala elnät vid utbyggnad vindkraftverk ochatt att0 av av
förutsättningarbehovet och för ekonomisk tillersättningövervägaatt nätägare.0 av

Utgångspunkterl 1
.

Som motiv för utredningen anförs

det angeläget samlad bild hur fortsatt vindkraftsutbyggnad kom-äratt att0 en av en
på hushållningen mark- ochinverka medatt vattenresurser,mer

det finns behov överblick fråga vindkraftensläget i utbyggnad i landetsöveratt0 av om
olika delar,

det behövs bättre ktmskap metodutveckling det gäller planering inför beslutoch näratt0
vindkraftsanläggningar,tillstånd till lokalisering land- och havslokaliseradeom av

kommunala myndigheter och berördasamverkan mellan statliga och intressenter iatt0
förstärkas,anknytning till den kommunala översiktsplaneringen behöver

för främjalokaliseringslaiterier för vindkraftsetablering behöver utvecklas attatt en0
hushållning med mark- och vattenområden ochlångsiktigt god

undersökas och kostnads-behovet förstärkningar de lokala elnäten behöveratt av0 av
beräknas.

det första hand kommunernasdirektivet vidare iI avväg-ärsägs attatt ansvar genom
för för vindkraft loka-översiktliga planeringen verka etableringsornrådenningar i den att

ochi värdefulla och kulturmiljöerleder till intrångliseras på intesätt natur-ett storasom
ihushållningen med mark-bestämmelserna natuiresurslagenförenligt med iär omsom

och vattenområden.
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l Uppdraget

Kartläggning

l första skall utredningen enligt direktivet ställa uppgifteretapp dagensen samman om
situation det gäller intressetnär bygga vindkraftverk och konflikter med andraattav om
mark- och vattenanvändningsintressen till havs och landpå och i olika delar landet.av
Denna lägesanalys bör enligt direktivet innefatta

aktuella anspråk på exploatering och anspråk på längre sikt,0
problembilden,0
behovet underlag för tillståndsprövning och planering0 av m.m.,
behovet särskilda kommunala insatser och0 av
behovet och kostnaderna för förstärkningar lokala elnät, främst vid kusterna och0 av av

fjällen.i

Enligt direktivet skall denna del arbetet redovisas delrapporteringi densenastav en
l december 1998.

Överväganden förslagoch

I andra skall utredningenetappen
föreslå kriterier för lokalisering vindkraftverk bakgrund kravet på lång-mot0 av av en
siktigt god hushållning med mark- och vattenområden skyddsbehoven vad gällersamt
miljöeffekter, landskapsbild Kriterierna bör anpassade för olika situationeretc. vara

olikaoch delar landet.av
vid behov föreslå åtgärder frågai ersättning för kostnader för nätförstärlmingar i0 om
lokala elnät vindlqaftsproduktionen byggs ochnär ut
eventuella åtgärder i övrigt.0

Resultaten arbetet skall redovisas till regeringen den juni 1999.lsenastav

1.2 Denna rapport

1 .2.1 Underlag

Syftet med denna delrapport redovisa förutsättningar och problem vad gäller etable-är att
ring vindkraftverk skildai delar landet.av av

De viktigaste underlagen för redovisningen de kartläggningar harvi gjortär som genom
två enkätundersökningar. enkäten riktades samtligaDen till länsstyrelser och denena
andra till centrala myndigheter, företagintresseorganisationer och bedömdes berördasom

frågor utbyggnad vindlqaftverk. Enkätsvaren redovisas bilaga bilagai 2 ochav om av

sekretariatet har vidare del och dokumentationtagit vind-rörrapporterav annan som
lqaften och utomlands, främsti Sverige i Danmark.

frågorFör beredning behoven förstärka elnäten har bildats arbetsgruppattav om av en
med företrädare för Energimyndigheten, kraftnät, Svenska Kraftverksförening-Svenska

Svensk Vindkraftförening Enligt särskildoch Sveriges Elleverantörer. överenskom-en,
melse med Energimyndigheten biträder med underlag förmyndigheten utredningen be-
dömning frågor elnätet.rörav som
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Utredningen har gjort studieresor till Gotland och Danmark och tagit del erfarenheterav
där vad gäller etablering vindkraftverk och hur vindkraften behandlas i den fysiskaav
planeringen. På Gotland hade vi överläggningar med företrädare för kommunen och läns-
styrelsen. Vi hade där vidare välbesökt dit allmänhetenett möte inbjuden för attvar
information och lämna synpunkter på vårt arbete. I Danmark sammanträffadeom medvi
företrädare för Miljø- och energiministeriet, Energistyrelsen och Skov- och naturstyrel-

Vi besökte vidare Løgstørs kommune på Jylland där vi vid överläggningarsen. med fö-
reträdare för kommunen fick information kommunens planering för vindkraftverk,om

stöds inom för EU:s ALTENER-program.som ramen

Den särskilde utredaren och sekreteraren har haft överläggningar också med andra läns-
styrelser och kommuner och gjort studiebesök olikai delar landet med skilda land-av
skapsmässiga förutsättningar för lokalisering vindkraftverk. Möten och andra kontak-av

har också med företrädare förter ägt företag i vindkraftsbranschen och med privat-rum
personer.

Till utredningen har överlämnats skrivelser har kommit in till Regeringskansliet.som
Vidare har till utredningen kommit in skrivelser från företag och enskilda personer, som

omfattning också i telefonsamtalstor hört sig till sekretariatet.av

1.2.2 Rapportens disposition

frågeställningarDe vi har till uppgift behandla dennai delrapport redovisasatt i desom
fem följande kapitlen.

I kapitel redovisas2 vindlcraftsutbyggnadens utveckling, omfattning och lokalisering,
med avseende på både befintliga och planerade anläggningar.

I kapitlen 3-5 behandlas problembilden vad gäller vindkraftverkens omgivningspåver-
kan, hushållningen med mark- och vattenområden och den tillståndsprövning görs.som
1 kapitel behandlas6 frågor behovet och kostnaderna för förstärka de lokalaattom av
och regionala elnäten.

detI sista kapitlet, kapitel pekar vi sammanfattningsvis på sådana förbättringar kun-av
skapsunderlaget behövs för på ändamålsenligt kunna bedömaatt lokalise-ett sättsom
ringsfrågoma vid omfattande utbyggnad vindkraften olikai delar Sverige.en mer av av
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Uppförda och planerade vindkraftverk2

Vindkraften i världen2.1

vindkraftverkslutet år fanns hela världen anslutna tillVid 1997 i 35 000ca som varav
effekttotala installerade 7 600elnät. Deras MW.var ca

utbyggnaden Tyskland, där installerade ochUnder år 1997 i 530 MW,störstvar man ca
installeradeDanmark, där 285 MW. Under perioden januari september 1998t.o.m.man

har det tillkommit Tyskland och 180 MW i Danmark.470 MW ica ca

SverigeUtvecklingen i2.2

effekten svenska vindkraftverk har ökat gånger under deninstallerade i tjugoDen nästan
fortlöpande fannssjuårsperioden. driftuppföljning vid års-Enligt den görssenaste som

effekt oktober år 1998 hadeskiftet 1997/1998 installerad i120 MW Fram t.o.m.ca
400.2verk tilleffekten ökat till omkring och antaletinstallerade 165 MWden över

vilket behovetVindlcraftverken producerade under år omkring 200 GWh,1997 motsvarar
under perioden ökatför hushåll. Produktionen har 1995-1997hushållsström 50 000caav

vilket innebärproduktionen bli 300 GWh,med år. För år 1998 kommer40 % att caperca
jämfört medökning med 45 % år 1997.änen mer

1991-1997Vindkraftverk i Sverige 50 kWstörre än
ÅrÅr Effekt Antal Prod. GWhGWhEffekt Antal Prod. MWMW

219 10552 1995 679 111991
303 1461996 9216 86 271992

2051997 122 34226 129 471993
38 157 751994

Driftupptöljning Vindkraftverk1998-2000. 2Vindkraftskonsortiet, Förslag till FoU-prograrnKällor. 1 av
ÅrsrapportensÅrsrapport 98:4/Energimyndigheten ER 1998.Elforsk 4:kW 1997,50över rapportrapport

från till den riktiga uppgiften 122 MW.år justerad 108effektuppgift for 1997 är

serietillverkade vindlcrañverken,förstahar ökat snabbt. DeVindkraftverkens storlek
1990-talet ökadeUnder börjaneffekt omkring kW.hade på 50under 1980-talet, aven

på 225 kW. Denanläggningoch någon enstakatill 225 kW öververkens storlek upp
storleks-drift liggerhar tagits i iunder årvindkraftverkstorleken hosvanliga senaresom

drift år 1997 hadekW iverk 50de 39500-650 kW. Avordningen större än togssom
introduce-till 700 kWVindkraftverk 1effekt 500 MW.lägreendast än upp casex en
finns ocksåaviserade.verk Detochkommersiella marknadenden ärpå ännu störreras nu

gårdsverk.kraftverk för lokalt bruk,småbyggaintresse attstortett av

l Årsrapport Elforsk 98:4/1997,Vindkraftverk 5C kWDriftuppiöljning rapportöverav
omfattas.verkuppgesSamtliga kändaER 1998.Energimyndigheten rapport

I www.kvfse/elforsk/varme/vindstathttznlkW, oktober 1998.Vindkraftverk 50Driftupptöljning överav
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effekten tidenW ENERGI gångeriEFFEKT ärmäts watt
kWhkilowattimme kWi timmekilowatt kW 000 W l 1 111

MWh kWhkW 1 megawattimme l 000MW l 0001 megawatt
GWh 000 MWh000 MW 1 gigawattimme lGW l1 gigawatt

TWh GWhterawattimme 000000 GW 1 lTW 11 terawatt

under eller ha bastuag-spisplatta timme,behövs förkWhEn värma ettattatt enen
under 12 minuter.5 kW pågregat

svensk familj på fyraungefär den energiMWhEn motsvarar personer an-som en
under år.för matlagningvänder ett

medelstor stad.under dygn ienergianvändningenGWhEn ettmotsvarar en
underelförbrulcningen i Sverige 2,5 dygn.genomsnittligadenTWhEn motsvarar

högrevindkraftverken blir allt ochleder tillteknikutvecklingentill störreOrsaken attatt
och rotordiameterMed högre tornhöjdenergirik högre höjd.vinden störreärär att mer
elenergi pådearealeffektiva, dvs.vindkraftverken alltmerblir genererar mer samma

radikalt med storleken. Det bästaproduktionstönnåga ökarVindkraftverkensmarkareal.
kunde köpa år 1984tillförlitlighet och ekonomibemärkelsenvindkraftverk -i man var

Motsvarandeår. år 1990 150-producerade 000 kWhoch 100på kW55 varperca
vindkraftverkserietillverkas på 500-år 1998, lkWh år. Nu,kW och 500 000225 perca

ökningkWh år. Alltså500 000produktionsförmågan 4 000 000-4med700 kW1 per en
forgäller bra vindläge iproduktionenår. angivnatill gånger 15 Denmed 40 45 ett

Världsrekordet årsproduktionkustornråden. isödraNäsudden eller SverigesSverige, typ
vindkraftverket Näsudden påkWh och innehasvindkraftverk 700 0007från ärett av

000 kW.vilket 3Gotland,södra är prototypen

drift detdärför alltid ilåga driftkostnader. Devindkraftverken har närmoderna ärDe
vindkraftverken ihar defungerar. årentekniken Detillräckligt ochblåser senaste nya

grundStilleståndstiden påhaft tidstillgänglighet på 98 %.genomsnittSverige i avcaen
dygn år 2 % 8 760till bara 7har alltså uppgåttproblem och servicetekniska per avca

timmar.

3 Årsrapport Elforsk 98:4/1997,vindkraftverk kW50 rapportDriñuppföljning överav
4:1998.EREnergimyndigheten rapport
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ÖlandflestaDe vindkraftverken finnsi Sverige på Gotland, och vid kusterna i södra Sve-
rige.

Vindkraftverk 50kW länsvis årvid slutet 1997av
Län Antal MW Län Antal MW Län Antal MW Län Antal MW
A 3 0,4 H 19 4,4 P 9 1,7 x 1 0,6
C 1 0,3 1 108 43,4 R 10 2,9 Y 4 1,5
D K 1 0,2 s 2 0,7 z - -
E 9 2,8 L/M 70 28,6 T 2 0,5 AC - -
1 3 0,7 N 54 16,0 U BD- - -
G 0 40 18,3 w-- - - - -

ÅrsrapportKälla. Driftuppföljning Vindkraftverk 50 kW 1997,överav
Elforsk Wat/Energimyndigheten ER 998.4: lrapport rapport

utredningensI enkät till länsstyrelserna efterfrågades redovisningar befintliga vind-av
kraftverk. Enligt dessa redovisningar och driftuppföljningen skulle antalet uppförda verk
ha följande fördelning på län och storleksklasser i oktober 1998.

Uppförda vindkraftverk i oktober 1998
Län 50-99 100-499 500-899 900- Varav off shore
Stockholms län 2 2
Uppsala län 1
Södermanlands län
Östergötlands län 9 7
Jönköpings län 3 1
Kronobergs län 1
Kalmar län 1 8 22
Gotlands län 2155 48 5x50O kW
Blekinge län 1-l
Skåne län 27 48
Hallands län 30 40 3
Västra Götalands län 2 41 40
Värmlands län l 1
Örebro län 4
Gävleborgs län l
Västernorrlands län l 2 4
Jämtlands län 3 2 3
Västerbottens län 1
Norrbottens län 1
1 effektTvå med 000 respektive kWl 3 000 Prototyp.prototyper
Källor. Enkät till länsstyrelserna och Driftuppföljning Vindkraftverk 50 kW, oktober 1998.överav

Vindkraften framförhar byggts allt i södra kustlän.Sveriges Gotlands län har flestut
vindkraftverk, följt Götalands,Västra Skåne, Hallands och Kalmar län. Med undantagav .

4Länsbokstäver
Stockholms län H; Kalmar län Göteborgs och Bohus länA; O; W; Kopparbergs län

ÄlvsborgsUppsala län GotlandsC; län län .X2Gävleborgs län. .iSödermanlands län Blekinge länD; K; Skaraborgs lär. esYy-Västemorrlands län.Östergötlands län Kristianstads län Värmlands län "ala-Jämtlands län
ÖrebroJönköpings län Malmöhus länM; T; län inch-Västerbottens län-

G; Kronobergs län Hallands länN; U; Västmanlands län NorrbottensBD; län
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för försöksaggregat utanför Blekinge och på tid genomförd havsetableringett en senare
utanför Gotland har utbyggnaden vant landbaserad.

utbyggnad2.3 Planerad

efterfrågades redovisningarI utredningens enkät till länsstyrelserna också tillstånds-av
uppförda vindkraftverk, föreliggande ansökningar tillståndgivna, inte ochmen av om av

Tillförlitlighetenväntade tillstånc. zppföra vindkraftverk. de häransökningar iom 3
från.Jende underlaget länsstyrelserna har skif-gjorda redovisningama ojämn påär att

omfattning och detaljeringsgrad. Från länsstyrelsen i Gotlands län hartande vi hu-över
kunnat någon redovisning dessa frågor. I många fall där tillstånd harvud intetaget av

lämnats uppgift bygglov enligtenligt miljöskyddslagen finns inte plan- och byggla-om
ihar länmats.gen

naturliga skäl särskilt osäker, med hänsyn tillKategorin väntade ansökningar svå-är av
olika förs fram. Tidsperspektivet bedöm-righeterna bedöma realismen i projekt iatt som

också mellan länsstyrelserna.ningarna kan variera

redovisningama hygglig bildTrots dessa osäkerheter bedömer situationenatt ger en av
finns sammanställda bilagaomkring slutet oktober 1998. Redovisningarna i och4av

och inte helt med sammanställ-två kartor på 20 21. Kartmaterialet överensstämmers.
felaktigheten det kartan saknas uppgifter förningarna i bilagan. Den största är att

uppförda verk, de verkGötalands län vad gäller såväl tillståndsgivna,Västra men som
och de verk för vilka ansökningar sammanlagt 230under prövning väntas,ärsom ca

stycken.

och olika storleksklasser.följande tabeller sammanfattas redovisningama länsvis iI

tillståndsgivna,verken befästs uppgifterna inteDen storlekenstörre om men upp-av
finns flest tillstånd till uppförda verk. majo-förda Götaland avgjort inte Enverk. I Västra

ansenlig mängd finnsstorleksklassen kW, iritet dessa ligger i 500-899 ävenmen enav
tillståndsgivnatill kW. Andra län med många intestorleksklassen 500l men upp-upp ca

fåtidigare har har det gått någ-förda verk Skåne och Halland. inteSomstörre är sagts att
uppförda verk.finns tillståndsgivna, inteuppgifter det på Gotland menra om

följtverk under Skå-län har också det klart antalet prövning,Västra Götalands största av
utbyggnaden kanTendensen alltsåJämtlands, Uppsala, och Norrbottens län. är attne,

öka starkt landet.också iförväntas fortsätta i och södra Sverige,västra utmen norr

växande antal lokaliseringsornrå-utbyggnademade planeradetendens iEn är ettannan
med mycket vindlcraft-för närvarandeden till havs. SkåneI storaprövas storen grupp

Öresund. Kalmarsund och Göteborgs hamninloppförtill havs Ocksåverk kW i1 500
finnsväntade ansökningamavindkraftverk. Bland definns ansökningar grupper avom

betydande intressen riktadefinns ocksåSverigeNorrlandskusten. Imånga längs norra
vindkraftsutbyggnad.förfjällområdeni anspråkatt tamot

osäkra.ansökningar Uti-väntadelänsstyrelsernauppgifter från är nämntsVåra somom
Norrland,tendens etableringar ifortsattdock konstateramaterial kanfrån vårt vi moten

Även Göta-havsetableringar står sig. I Västratendensenfjällvärlden.bland i motannat
vindkraftverk tilluppföraansökningarfleralands län storaväntas att grupper avom

vindkraft-mycketfå uppföraansökanlänhavs. UppsalaI väntas storatt gruppenomen
till havs.verk
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vindkraftverkuppfördaTillståndsgivna intemen
900-1700100-499 500-899Län

Östergötlands län
5Bygglov -

Kalmar län
2Bygglov

länSkåne
323Bygglov
8Tillstånd ML

a,.länHallands
237Bygglov

länGötalandsVästra
61 23Tillstånd ML

Örebro län
1Bygglov

Västernorrlands län
lBygglov

länJämtlands
7Bygglov

länVästerbottens
4Tillstånd ML

länNorrbottens
2Tillstånd ML

tillståndAnsökningar om
off shore900-1700 Varav500-899Län

16Uppsala län
Östergötlands 6län

77län st.Kalmar
4862ll st.länSkåne

3llänHallands
123182Götalands län st.Västra

1Värmlands län
lVästernorrlands län

26Jämtlands län
25länVästerbottens
513länNorrbottens

ansökningarVäntade
off shore900-1700 Varav500-899Län

5985-1162 st.Uppsala län
01länSkåne

4951Götalands länVästra
6länGävleborgs
8länVästernorrlands

10länJämtlands
2länVästerbottens
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Omgivningspåverkan3 och

hänsynstaganden

detta kapitel frågorI redovisar vi bedömervi betydelse för bedöma ochär attsom av
vindkraftverkensanalysera påverkan på omgivningen och därav orsakade effekter för

olika andra Redovisningen byggerintressen. på på enkätervåra påsamt rapportersvaren
och dokumentation harvi kunnat del Vid referenser i åsyftasta textenannan som av.
redovisningar enkätsvaren.i Vidare har uppgifter hämtats från olika svenska och utländ-
ska organisationers hemsidor internet. Alla redovisade uppgifter har inte till fullo kun-

kontrolleras i arbetet med denna kan komma revideras fortsattai vårtnat rapport, utan att
arbete.

Allmänt kunskaperna vindkraftverkens effekter i omgivningen dåligtärsett systema-om
tiserade. de vindkraftverk fåttFör statligt investeringsstöd, vilka för huvud-som svarar

effekten,delen den installerade för andra vindkraftverk, samlas in ochävenav men sys-
detaljeradetematiseras uppgifter driften. Några motsvarande sammanställningarom av

vindkraftverken påverkarhur omgivningen effekternaoch andra intressen inte.görs
angeläget erfarenheternaDet uppförda vindkraftverk bättreär till ochatt tasav vara sys-

så de kantematiseras tjäna underlag vid fysisk planering och tillstånds-att närsom man
skall bedöma lämplighetenprövning etableringar vindkraftverk.av av

energikälla3.1 En platstarren som

Vindkraften förnybar energiforrn medförinte några utsläpp förär miljön skad-en som av
liga modernt vindkraftverkEtt har eftervidare månaders driftämnen. 3-6 i bra vind-ett
läge producerat lika mycket förenergi det går dess tillverkning. Eftersom livs-som
längden för vindkraftverk 25 år, så levererar det totalt 50-100 gånger såär mycketett ca

tillverkningsenergifsinsom egen

Elproduktion vindkraftverk från anläggningar eldade fossilamedersättergenom
bränslen, belägna i Sverige eller länderi har med Sverige integrerade elsystem. dagIsom

elkraft frånutnyttjas danska och finska kollqaftverk marginalkraft i detsom gemensam-
nordiska kraftsystemet.ma

Elproduktion anläggningari använder fossila bränslen medför utsläpp till luftensom av
skadliga bland koldioxid, svavel och kväveoxider. Om exempelämnen, annat man som

den svenska elproduktionen från vindkraftverk år GWh,1998, 300 frånantar att ersatte
koleldade kondenskraftverk i det internationella elsystemet kan uppskatta utsläp-attman

ton.°minskadekoldioxid med 300 000 De utsläppta kan spridasämnena överpen av ca
områden påverka klimatförhållandenaoch och medföra skadliga effekter på markstora

och bland försurning och övergödning.vatten, annat genom

5Livscykelanalyser för energislag deti svenska elsystemet, Vattenfall AB.
6 mycketUppgiften hur koldioxid koleldade kondenskraftverk släpper hämtade från Mil-ärutom rapporten

effektivjöanpassad uppvärmning och elanvändning, Energimyndigheten NUTEK och Naturvårdsverket
1998.
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Vindlcraftverk kan elproduktion från andraersätta anläggningar antingen direkt eller ge-
från vindkraftverk innebär vattenkraftsresurseratt i regleringsmagasinen kanattnom

förlagras behov elproduktion. Det svenska elkraftssystemet har, desenare av genom
och snabba regleringsmöjlighetema vårti vattenkraftssystem,stora unikt goda förutsätt-

ningar kunna klara mängder från vindkraftverk. Till fördel föratt vindkrañenstora är
härvid produktionen i södra Sverige under vinterhalvåret, detatt är störst då blåser mest,
och då samtidigt elförbrukningen högst. Vindkraftverk minskar också behovetär som av
bränsletransporter. Vindkraftens miljöfördelar sålunda global och nationell karaktärär av

användningen vindlcraftverk minskar utsläppen föroreningaratt från dengenom av av
elproduktion den ersätter.som

Vindkraftens nackdelar och i form främstär visuell påverkan på land-naturav annan av
skapet ljud- och ljusstömingar och därav föranledda intressemotsättningarsamt med av-
seende på användningen mark- och vattenområden. Vid energimässigt utbygg-av storen
nad vindkraftverk blir dessa effekter påtagliga varje enskilt vindkraftverkattav genom

förhållandevis lite jämförtenergi, med i Sverige konventionella anlägg-genererar stora
förningar elproduktion. Det skulle behövas antal vindkraftverk för likauppnåett stort att

elproduktion från kämkrañverk eller olje- ellerstor kolkondenskraftverk.ett ettsom

Vid framtida avveckling kärnkraftverk i det svenska energisystemet behöveren av man
omfattande ersättningsinvesteringargöra elproducerandei anläggningar. Vindlcraftennya

kan då ekonomiskt och miljömässigtutgöra intressant komplementett elsystemet.i Den
svenska totala elkonsumtionen 140 TWh, ungefärär 70 TWh produceras inu ca varav
svenska kämkraftverk och lika mycket kommer från våra Vattenkraftverk. För i vind-att
lcraftverk uppnå elproduktion, 10 % den svenska elkonsumtionen,motsvararen som av
14 TWh, dvs. l/5 kärnkraftverkens produktion, skulle erfordras 12 000 vindkraft-av ca
verk storleken 600 kW eller 1 750 vindkraftverk storleken 3 kW.000 Storlekenav ca av

kW500-600 har varit den vanligaste under de två åren. Vindkraftverk påsenaste
kW3 000 kan vanlig storlek inom den IO-årsperioden, framför allt tillnärmastevara en

havs där vindkraftverk land tordestörre kunnaän byggas, främst med hänsyn till land-
skapsbilden Vid etableringar till havs behövs för produktion färre anläggningarsamma

på land till följdän vindförhållanden.av mer gynnsamma

belysaFör inverkan hur de svenska vindkraftverkenatt har placerats från vindenergi-av
synpunkt, har vi utifrån driftstatistik studerat produktionen från de vanligaste typernasex
vindkraftverk 150-600 kW i bra respektive dåliga vindlägen. frånDe vindsynpunkt bäst
placerade verken producerade dubbelt så mycket de placerade. Med beaktandesämstsom

vindkraftverk och skillnader i teknisktyp tillgänglighet produktionskostnademaav av var
i de bra vindlägena hälften så höga dei dåliga lägena. Produktionen, och indirektca som
minskningen utsläpp koldioxid och andra skadliga dubbelt så i deämnen,av storav var

vindlägenabra

Sammanfattningsvis kan konstateras vindkraftverk främst påverkar sin närmiljö,att ett
samtidigt vindlcrafrverkets elproduktion innebär på andra ställen minskakanattsom man
föroreningar, utvinning fossila bränslen och bränsletransponer. Vad önskvärtärav som
vid bedömningar vindkraftens effekter så långt möjligt värdera vindkraftverkensär attav
samlade konsekvenser för miljön vad gäller föroreningar, landskapsbild, ljud ochm.m.
därvid hänsyn till de minskade effekternanegativa frånta den elproduktion från andra
anläggningar vindlcraftverkens produktion ersätter.som

7 har räknatsHär med utnyttjningstid 2 200 timmar 600 kW respektive 2 700 timmar kW.3 000en
l ÅrsrapportDriftuppföljning Vindkrañverk kW50över Elforsk1997, 98:4/av rapport

Energimyndigheten ER 4: 1998.rapport
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Trivs bäst3.2 i landskapöppna

Vindförhållandena föravgörande vindkraftverks ekonomi. God tillgång på vind-är ett
på plats frånenergi viss ekonomisk synpunkt viktigare i vilken del landetär änen av som

vindlcraftsproduktionen sker, kan bättre vindförhållanden i Sverige uppvägat.ex. norra
överföringskostnaden för till områden med hög förbrukning södra Sverige.i

Vindens energiinnehåll minskar till följd ojärrmheter hos vegetation, bebyg-terrängen,av
gelse och andra vindbromsande element i omgivningen. fleraOmgivningen på kilometers

kanavstånd påverka vindförhållandena för vindkraftverk. bästa vindenergiförhål-Deett
landena finns därför på längshav, havskuster, vid sjöar och iöppet öppna öppnastora
inlands- och fjällområden. fjällvärldenFör måste uppmärksammas väderförhållandenaatt
där särskilt komplexa och de geografiska variationema mycketär stora.

Generellt frånvindenergin kusten och inåt land och ökar den med höjden. Kal-sett avtar
klimatlare ökar energiinnehållet vindeni luften Höjdryggarär tvärsatt tyngre.genom

och trånga dalgångar och längs vindriktningen vinden och ökarpass pressar samman
vindhastigheten.

Till havs ökar allmänhet vindtillgångeni med avståndet från kustlinjen. Ytråheten,
skrovligheten, hos kustlinjen för hav på grundnära är större än öppetvattenytan attav
mindre vattendjup friktioninnebär ökad mellan vågor och havsbotten och därmed föränd-
rad ytstruktur. I vindriktriingar från land ökar vindflödet med avståndet också grundpå av

Östersjönden högre ytråheten landytan främstav intresse för följdtill denöver attav
förhärskande vindriktningen västlig. effekterDessa kan ha betydelse till 20-30är upp

frånkm land. Temperaturskillnadema mellan land- och havsytan vissa tider på året kan
dock påverka vinden så dessa generella samband för hur vinden ökar med avstån-att mer
det från land får minskad, ibland ingen, betydelse för vindtillgången.

läsidanPå vindkraftverk minskar vindhastigheten och ökar vindens turbulens.ettav
Kraftverk i placeras med mellanliggande avstånd på rotordiametrar för5-7ett attgrupp
minska riskerna för de varandra. I vindkraftsparker behövs avståndstöratt störrestora
eftersom kraftverkens inbördes läverkan där är större.

Vid lokalisering till havs behöver vindkraftverken flera tiotal föriarrangeras grupper om
etablering ekonomisk med hänsyn till nätanslutning, drift och underhåll. Medgöraatt en

hänsyn till kostnaderna för kraftöverföring och underhåll bör frånavståndet land inte
överstiga km. behöver10-15 Vattendjupet för byggdelamaminst 6 tillatt ettvara m
vindkraftverk skall kunna till platsen. tekniska ekonomiskaoch skälAvtransporteras
bedöms utbyggnad inte kunna ske vid vattendjup längre sikt möjli-15större änen m,

till vattenområden30 I med betydande isbildning krävs särskilda åtgärder.gen upp m.

Vilken vindtillgången och hur vinden beter sig dåligt känt delar landet.iär är stora av
framgårSom kapitel 7 många det behövs övergripande karteringar vind-attav anser av

förhållandena olika delari landet.av

3.3 Påverkan och störningar

påverkan dessDen på omgivningen, och effekter för andra verksamheter och intressen,
vindlcraftsetableringar upphov till varierar med vindkraftverkens placering, stor-som ger

lek, konstruktion o.dyl. det fråga enstaka eller vindkraftverkärsamt aggregatom om
samlade bedömningari De redovisashär utgår från erfarenheterna degrupper. som av
vindkraftverk finns uppförda i Sverige och utomlands.som nu
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Vid bedömningar vindkraftverkens påverkan och effekter måste beaktas vindkraft-attav
verken utvecklas förändras.och redovisas kapitel harSom i 2 skett och sker i snabb takt

ökning vindkraftverkens storlek. har vidare blivit vanligare med vindkraftverkDet iaven
jämfört med tidigare då enstaka verk det vanliga; det finns planer pågrupper, var grupper

med flera tiotal vindkraftverk. Också vindkraftstekniken förändras, bland harstora annat
allt bättre kunnat bemästra frånljudet vindlcraftverken.man

bör ocksåDet vad uppfattas störande hos vindkraftverk varierar frånnoteras att som som
individ till individ. Om vindkraften beror till dels på vilken uppfattningaccepteras man
har vilken roll den skall spela deti svenska energisystemet och hur bedömer deom man
miljöproblem förknippade med andra och till vindkraften alternativa energikällor.ärsom

betydelse också vilken delaktighet vindlcraftsutbyggnadkännerAv i och huru-är man en
vida byggandet vindkraftverk uppfattas del i bygdens utveckling.av som en

Visuell påverkan3.3. l

Påverkan på landskapsbilden frågaden enkäteri på våra allmänhet tydligtiär som svaren
framstår viktigast det gäller vindlcraftverkens omgivningseffekter.närsom

Avviker landskapeti

vindenergin skallFör kunna utnyttjas effektivt vindkraftverkenmåste ligga fritt.att
Vindkraftverken med undantag de flesta mindre verken för lokala elbehov, högaär, av
och awiker i form från det omgivande landskapet. därförDe kan på långa avståndsynas

Ävenhöjdskala flertaletoch överstiger i andra objekt i landskapet. vindkraftverkenom
del synfáltetliten drar de vingarnas rörelse till sig uppmärksamhetenupptar en av genom

hos människor i området.

Vindkraftverkens höjd effektstorleken.ökar med dagI kan den bedömningengöras att
etableringar kommersiella vindkraftverk för produktion avsedd för det allmännanya av

kommerelnätet minst storleksordningen 500 kW. Vi bedömer det dessutomatt attvara av
kommer byggas vindkraftverk för lokala förbehov, vilka den harhäratt övre gränsen

storleksordningentill under följande100 kW. I tabell redovisas vindkraftverkenssatts
storlek olika effektklasser. jämförelsei Som kan stadshustornet Stockholminämnas att

drygt 100 högt och lcraftledningsstolpe för kV-ledning400 den högstaär attm en en
ledningsspänningen i Sverige 37är m.

Vindkraftverk indelade efter effekt och höjd
Effekt kW Tomhöjd m Rotordiameter m

100 30 20
100-500 30-45 20-40
500-900 40-70 40-60
900-2 000 50-80 50-75

60-902 000 60-85

Vindkraftverk blir höjd oftasin dominerande element i det närliggande land-ettgenom
skapet och tydligt element i landskapet på längre avstånd. tumregel vind-En ärett att ett
kraftverk fri siktvid och i klart väder dominerar landskapet inom avstånd på 10 gång-ett

verkets höjd, dvs. inom cirkel med 500 radie vid tornhöjd på vind-50 Etter en m en m.
kraftverk kan möjligt på avstånd till tomhöjden, mil400 gånger dvs. 2att ettvara se upp
vid tomhöjd. Normalt smälter dock vindkraftverk in i landskapet på avståndett ettsamma

km, beroende på landskapets5-10 karaktär. Den visuella påverkan förstärks fleranärav
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vindkraftverk varandra från läsas ihop med varandra.ligger och plats kan Huru-nära en
vida enstaka vindkraftverk och vindkraftverk läses hop med varandrai ärgrupper av
beroende landskapets karaktär.av

På långt håll har rotorbladens hastighet betydelse för synintrycket. medEn störrerotor
radie och rotorblad vanligen långsammare medturbiner större änstörre roterar en- -

därförmindre och lugnare intryck och inte uppmärksamhet.ett sammager

effekterna med hänsyn till verkens storlek, utforrrming, antal och placeringvisuellaDe är
och Vindkrañverkensdet omkringliggande landskapets utseende kvaliteter.beroende av

skalan har betydelse förstorlek förhållande till i det omgivande landskapet hur deni stor
upplevs. vindkraftverk desto blirvisuella påverkan Ju svårare det påstörre ärett att ett

referenser, dominerandevisuellt harmoniskt placera i landskap med tydligasätt ett t.ex.
Eftersom människans förmåga uppskatta höjdskillnader kraftigt nivåriktningar. iatt avtar

har dock avstånd uppfatta skillnaden mellanmed de högsta träden svårt påatt storaman
exempelvis mellan höga höjdskillnad kanverk med olika höjd, 50 och 70 En itom.m

skillnad tillstället uppfattas i avståndet verken. Landskap med storskalig ter-som en en
kraftverk fleratål och småskaliga landskap. Vindkraftverk påänräng större grupper mer

punkter landskapet blir dominerande och det höj dvariationer land-höga i iär storaom
skapet kan det svårt skapa visuell harmoni vid etablering flera kraftverk.att avvara

dock påverkan tillföraVindkraftverk behöver inte innebära negativ kanutan etten ena-
handa landskap värden.nya

landskap har värden och kvaliteter särskilt känsliga förVissa ingrepp och därärsom
vindkraftverk lätt kan upplevas främmande inslag. Den visuella påverkan vind-som av
kraftverk upplevs i i övrigt lite påverkad miljö, speciellt områdeni dit män-mestsom en
niskor söker för uppleva orördhet och finna naturupplevelsen,sig i skärgårdenatt t.ex.ro
och fjällen. storskalig exploatering med vindkraftverk inslag kulturland-En iär nyttett

kan starkt påverka historiska strukturer, odlingslandskap bebyggel-skapet ocht.ex.som
ocksåsemiljöer. Påverkan kan bli påtaglig vindkraftverk lokaliseras intill känsligaom

kultur- och karaktärsbyggnader,landmärken, såsom exempelvis kyrkor och slott, gravhö-
naturformationer, vilkaoch enskilda för visuell konkurrens; här behöverutsättsgar re-

spektavstånd iakttas. Områden i anslutning till industrietableringar och tek-andrastörre
niska anläggningar, hamnar, täkter, ledningsstråk, torde regelstörre störret.ex. som vara
förhållandevis känsliga för förändringarlite landskapsbilden till följd vind-storaav av
kraftverk.

går generell för hur vindkraftverkDet inte och hur många vissgränsatt storaange en en
landskap tål. Vilken betydelse påverkan på landskapsbilden tillmäts vidare be-ärtyp av

roende individ uppfattar vindkraftverken landskapethur inslag i i detettav man som som
moderna samhället, förutsätter anläggningar för elproduktion. uppfattningarDessasom
kan komma förändras med hänsyn till vindkraften: vartefteri energisystemet ochatt
alltfler vindkraftverk kommer till. QI varje område e-ckfinnas för hurtorrf gränsen
många vindkraftverk kan finnas inom landskapinnan "ett med vind-syniáitsom samma
kraftver " upplevs "ett vindkraftslandskap där tekniska konstruktioner dominerarsom
upplevelsen.

Lokalisering med vindkraftverkmycket torde med hänsyn till påverkanstoragrupperav
landskapsbilden första hand komma fråga till havs. för vilkenpå i i Avgörande i grad ett

vindlcraft-havslokaliserat vindkraftverk synligt jordytans krökning, hur högtär är, utöver
verket respektive betraktaren befinner havsytan. Vindkraftverk medsig 50över ca m

Övertomhöjd väl synliga till km från kustlinjen. km kustlinjen för-5 10 frånär upp ca
de alltmer under horisonten teoretiskt kan vidsvinner de ögonhöjden 5 havsytanöverrn

tillberäknas synliga avstånd km. däremellan35 På avstånd upplevsettvara upp om ca
vindkraftverken små, väl synliga flera tillsammansligger inärsom men grupper.
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kunna bedöma hur vindkraftverkFör bör lokaliseras med hänsyn till den visuella på-att
behöververkan i varje enskilt fall landskapsanalys karaktäriserar landska-göras en som

med avseende vilkenpå tålighet det har för vindkraftverk -liksom andra högapet an-
läggningar element landskapet.i utgångspunkter förFör sådana analyserattsom ge av-
landskapet och exempel på placering utformning vindkraftverkoch olika landskaps-iav

Över-har Vindkraftsutredningen lämnat uppdrag rikstäckande studietyper ett om en -
siktlig landskapstypsindelning för vindkraft till Institutionen för landskapsplanering,-
Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.

Ljusejfekter

Vindkraftverkens rotorblad kan upphov till besvärande skuggproblem detattge genom
effektuppstår blixtrande klipperde solljuset". Vid klart väder kan skuggeffekternären

uppträda flera hundrapå avstånd. Skuggornas utbredning solen stårär störst närmeters
lågt, dvs. problemen vid solens och nedgång under våren och hösten. Skug-är störst upp-
geffektema tilltar längre kommer beroende på solens höjd minskar medut attnorr man
breddgraden. Vilka skuggeffekter beror omkringliggandeuppstår på bebyggelse ochsom
vegetation, höjdskillnader och på vilken sida vindkraftverket befinner sig. Det gårav man

beräkna det uppstår besvärliga skuggproblem och vindkraft-näratt att ettprogrammera
verk så det dåatt stannar.

Rotorbladen kan också upphov till besvärande ljusreflexer. dämpaDessa går attge ge-
måla bladenatt matta.nom

allmänna rekommendationer förNågra vad skall iakttas vad gäller påverkansom av
reflexer finnsskuggor och inte i Sverige. enkätsvaren från fleraI håll behovettas upp av

utforma riktlinjer för skuggbildning skall det antal timmar år närbo-att som ange per som
fårende tåla besvärande skuggeffekter.av

ljusfenomen kan besvärande effekterEn visuella vindkraftverk medannat är närsom ge
hänsyn till flygsäkerheten förses med vamingslampor.

Ljudpåverkan3.3.2

Buller definieraskan önskvärt,inte dvs. störande, ljud. Vad störandeär ärsom som en
subjektiv upplevelse hos den för visst ljud, allmänt kan utgåutsätts ettsom men man
ifrån antalet störda ökar högre ljudnivån Vidare märmiskors förvänt-att är. ärpersoner

stömingsfrihetningar på högre i naturområden och lugna landsbygdsområden i andraän
områden påverkade mänskliga verksamheter. Om ljud upplevs bullerärsom mer av som

ljudetsberor också på karaktär.

Vindlcrañverk upphov till två ljud; dels aerodynamsikt ljud formi vind-typerger av av
från främstbrus rotorbladen, dels frånmekaniskt ljud främst växellådanspetsama, ett-

skor-rande ljud, ofta med tydliga s.k. hörbara igenom bakgrundsljudet.trängertoner, som
Även och krañelektronik kan ljud med sådana hörbaragenerator toner.avge

Vindkraftverkens maskinljud den mekaniska ljud nonnalt upplevsär typ av som som
störande. Maskinljudet kan dämpas isolering.mest genom

Ljudet från rotorbladen, på avstånd 100 normalt högre det meka-större än är änsom rn
ljudet,niska saknar hörbara och påminner det naturliga vindbruset. Ljudet fråntoner om

bladen kan dock karaktärsin svischande ljud förändras bladennärettgenom som pas--
vindlcraftverkets skiljas från naturljudet. ljud, främst bestämsDettatornserar som av-

bladspetsamas hastighet, kan begränsas använda variabelt varvtal hos turbinenattgenom
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så ljudalstringen blir lägre vid låga vindhastigheter, då det naturligaatt bakgmndsljudet är
lägst.

För vindkraftverk tillämpas i Sverige regel, Naturvårdsverket angivna riktvärdensom av
nattetid dBA.för industribuller Ljudnivån i mätenheten Om ljudet innehålleranges

hörbara riktvärdena dBA lägre.5 Medär riktvärden de värdentoner normaltavses som
inte bör överskridas.

enkätsvaren framgårAv allmänheti Naturvårdsverkets riktvärden föratt man anser ex-
industribuller tillämpbara för från ljudsynpunkt bestämmaternt hur långt det börattvara
mellan vindkraftverk och bostäder. Svensk Vindkraftförening dock rikt-vara attmenar

värdena bör kompletteras med anvisningar innebär olika bakgrundsljud från and-attsom
verksamheter beaktas.ra

Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller nattetid
Bostäder, utbildningslokaler, vårdbyggnader 40 dBA0
Planlagd fritidsbebyggelse dBA350
Rörligt friluftsliv med naturupplevelser

De naturliga ljuden i omgivningen kan, beroende på topografi, vegetation och vindför-
hållanden, helt eller delvis maskera ljudet från vindkraftverk. Ett vindkraftverkett startar
normalt vid vindstyrkor på 4-5 m/sek. Vid vindstyrka på m/sek ligger5 bakgrundsni-en
vån på dBA40 på 10 höjd i slättornråde och påöppet 50 dBA vid vindstyrkaett påm en
10 m/sek. områdenI med höga träd värdena decibellO högre. Vid kustnäraär lokalise-
ring tillkommer det ljud alstras vågor. Ljudet från vindkraftverk hörs därförsom mestav
vid vind.svag

observerasDet bör ljuds effekterstörande inte bara bestäms ljudnivån,att ett utanav
också påverkas ljudets frekvenssammansättning. Kunskaperna vad ljuds fre-ettav om
kvens förbetyder upplevelsen ljud från vindkraftverk bristfälliga. Den användaärav
mätenheten dBA syftar dock till ihop ljuds olika frekvenserväga så det bliratt jäm-ett att
förbart med vad uppfattar. Lågfrekventa ljud,örat under hertz200 Hz, kan uppfattas på
längre avstånd ljud högremed frekvens, eftersomän de inte i utsträckning däm-samma

olika hinder. När det gäller lågfrekventa ljud det inte bara udupplevelsenärpas av som
intresse. Sådana ljud kan också effekterär på människor formi trötthet,av sämrege av

koncentration och huvudvärk.

Ljudtrycksnivån med dB för6 fördubblingvarjeavtar avståndet från vindkraftverk.ettav
Därutöver försvagas ljudvågoma markdämpning och hinder derasi väg, t.ex. vegeta-av
tion, naturforrnationer och bebyggelse. På vilket avstånd från etablering vindkraft-en av
verk viss ljudnivå nås vidare beroende maskintypen,är tomhöjden och antaletsom en av
verk. Allmänt kan gränsvärdet dBAsägas 40 för enstaka modernt mindreatt ett aggregat
150-200 kankW klaras på cirka 300 avstånd. För i MW-klassen1 kanett aggregatm
behövas avstånd på till omkring 600 Om flera vindkraftverk ligger iupp m. samma om-
råde blir avståndet längre. Om två likadana finns på avstånd frånaggregat samma en
observatör ökar ljudnivån med 3 dB jämfört med Fem ök-ett aggregat. aggregat ger en
ning 6 á dB. Decibelskalan7 logaritmisk vilket innebärär ökning med 10 dBom att en
innebär tiodubbling ljudet.en av

Emellertid kan omgivningens ljuddämpande egenskaper till följd vegetation, topografiav
mycket olika. I klipplandskap och andra områden vegetation blir ljud-m.m. vara utan

dämpningen mindre och det kan uppkomma kraftigare reflektioner ljudet områdeniänav

9Externt industribuller allmänna råd, Naturvårdsverket 1983.-
° Ljudet 10 höjd vid vindhastighetmäts s rn/sek.m en
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Övermed rikligare vegetation. havet når ljudet mycket längre land dåän över vattenytan
starkt reflekterande och lite ljuddämpande. kuperadI kan vissa platser liggaär iterräng

vindskugga vid vindriktning,viss varvid maskeringseffekten naturljuden minskaren av
och ljudet från vindkraftverk i omgivningen därför hörs tydligare. Detsamma kan in-ett
träffa vindkraftverk byggs höjder i landskapet, där vindhastighetennär kan högrevara

det lägrei omgivande landskapet. För vid lokalisering vindkraftverk bättre kun-än att av
beakta hur ljudet sprids med hänsyn till naturförhållandenvarierande förfinadekanna

och prognosmetoder behöva utvecklas.mät-

sålunda rad förhållandenDet bestämmer hur långt ljudet frånär eller fleraetten som
vindkraftverk hörs. därförDet inte lämpligt utifrån riktvärdena för bullerär någ-att ange

generella riktlinjer för vilka bestämda avstånd skall finnas mellan vindkraftverkra som
och bostäder. vilketInom avstånd från vindkraftverk viss ljudnivå nås ocht.ex. som en
vilken hörbarheten måste bedömas utifrån de förutsättningar gäller förär varje eta-som
blering. I komplex kan det krävas ljudmätningar under lång tid förterräng attmer man

förståskall hur ljudutbredningen sker i olika vädersituationer.

när-skrivelser telefonsamtalI och till harutredningen antal bor iett stort personer som
heten vindkraftverk framfört de upplever störningar form buller från vindkraft-iattav av

förverk vilka riktlinjerna för buller har tillämpats vid tillståndsprövningen.

Ianspråktagande3.3.3 mark- och vattenområdenav

Mark- och vattenanvändning

vindkraftverkEtt i anspråk bara liten för sitt fundament. verk landEtt påtar störreytaen
gravitationsfundamentbehöver betongi med diameter.10-15 Vid placering braett m

kan bergfundament,berg använda förankras med stålstänger berggrundeni ochman som
betydligt mindre i anspråk.ytatar

Vid lokalisering till havs kan vindkraftverken placeras gravitationsfundament t.ex.ett
kasun, flottas och sänks på plats, på s.k. monopile ett stålrör, borrasuten som en som

ned i berggrunden och fastgjuts eller trebensfundament t.ex. stålkonstruktionett en
med ben, fixeras vid havsbotten. Platsens förutsättningar vattendjup, bottenbe-tre som
skaffenhet, vågor, isbildning etc valet fundament.avgör av

Vid bedömning ytbehovet behöver också beaktas vindkraftverk regeli iattav en grupp
placeras fem-sju rotordiametrar från förvarandra energiutbytet skallinte minska föratt
mycket vindlcraftverken stjäl" frånvind varandra.attgenom

Betongfundamenten kan i många mark ned och täckas med jord sågrävastyper attav
mark i direkt anspråk endast för själva tomfoten, Markområdena10-15 ochtas 2 runtrn .ända på kraftverken kan användas, exempelvis betesmark.som

Till vindlcraftverket hör transformatorstation några kablar och2upptar samten som rn
ledningar till och från denna och till elnätet. vindkraftverkHos blir det allt vanligarestora

transfonnatorn placeras inuti havslokaliseradeFör vindkraftverk behövs,att tornet. ut-
anslutningsledningar till land, mark för anslutningsstationer på land.över

Mark behöver i anspråk också för tillfarts- och servicevägar, servicebyggnader o.dyl.tas
oftaVägarna mark i anspråk och kan, liksom ledningar, innebära bestå-tar mer nya mer

ende ingrepp vindkraftverkens fundament, relativt lätt kan bort.än tassom

direkta markåtgången förDen vindkraftverk i regel sålunda och de areellalitenärett
konflikterna begränsade då marken kan brukas inpå vindkraftverk. Vindkraftverktätt ett
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bruknings-med och ledningaråkerfält kan dock tillsammans servicevägarpå m.m. vara
byg-problem. Vid självaintill åkerkanter dettaPlaceras kraftverken begränsashinder.

form markpackning ochskador uppstå ikraftverk, ledningar och kangandet vägar avav
dräneiingssystem.störningar av

produktion beroendevindkraftverkensaspekt behovet markEn på ärär att avavannan
vind-arealanvändning närhetenförsämras ändrad ivindförhållandena inteatt avgenom

avstånd flera km.handla påbebyggelse eller beskogning; det kankraftverken, t.ex. omny
förhållan-säkerhetsavstånd behöva iakttas iföljande kan också olikaredovisas i detSom

verksamheter.till andrade

indirektvisuellt påverkavidare till följd buller och skuggorVindkraftverk kan samtav
kraftverket.relativt avstånd frånmarkanvändningen inom stora

ochoch påverka vattengenomströmningenhavslokalisering kan fundamentVid vat-torn
samband medform deposition sand. Ioch effekter i erosion ochtenutbytet avavge

kan finkorniga sediment spri-och andra anläggningsarbetenmuddring, kabeldragningar
till grumling.das och upphovge -

Elnät

vindkraftverk ligger oftaaktuella för lokalisering iVindrika land blirplatser som av
och därmedabonnenter och låg elförbrukningbebyggda områden medglest svaga

tillräcklig försådant ledningsnät inteelektriska kapaciteten iNär ärnät. att ta emotett
medföra be-vindlcraftverk kan ledningarelproduktion från tillkommandeytterligare nya

förstärka elnäten behandlasoch ställverk. Behovenmark för ledningsgatorhov attavav
kapiteli 6.

säkerhetHinder och

för luftfarkoster.landskapet vindkraftverken hindervertikala element ihögaSom utgör
kortbanor finns krav påmilitära flygplatser och militära s.k.Kring såväl civila ytorsom

hinderñihetflyget vid flygplatser krn i banansfrån hinder. det civila krävs 15fria För
militära bestämmelserna i desamma. Förlängdriktning och 12 km banan. De ärtvärs stort

säkerhetszoner flygriktningama sträcker sig 35 kmmilitära flygfält finns dessutom i som
från flygplanens sättpunkt.ut

sjöfart fiskevindkraftverk elkablar hinder för ochtill havs kan ochVid lokalisering vara
Vidare kankan försvåra navigering.innebära kollisionsrisker. skymmas ochoch Fyrar

tillfrån främst helikopter försvåras anslutningsjöräddningsinsatser i större grupper av
havs.vindkraftverk till

iskast frånför exempelvis brand, blixtnedslag ochMed hänsyn till risken olyckor, rotor-
och anläggningar.vindkraftverk ligga för olika andra verksamheterbladen, bör inte nära

Boverket."rekommenderadeOfta följande säkerhetsavstånd,används är avsom

säkerhetsavståndVerksamhet/anläggning
därByggnader och platser Tomhöjden 3 rotordiametem+0 x

oskyddademänniskor vistas
oftaoch

rotordiametemTomhöj den 3Större allmänna vägar + x0
Övriga Totalhöj denallmänna vägar0

Totalhöjden, dock lägst 50Järnvägar rn0
Kraftledningar Totalhöjden0

Tomhöjden halva rotordiametemTotalhöjden +

råd 1995:1.Boverket, Allmänna
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För naturgasledningar tillämpas i säkerhetsavståndDanmark på vindkraftverkets2ett x
totalhöjd.

framförBoverket det kan finnas anledning de Sverige rekommenderadeiöveratt att se
säkerhetsavstånden bakgrund erfarenheter finnsde vindkraftverk.mot av som nu om

Störningar3.3.4 signalsystemav

rotorbladTorn och kan, bland reflektering signaler, elektromagne-störaannat genom av
tiska kommunikationssystem, TV, radio och förradar radiolänk- ocht.ex. samt systern
satellitkommunikation.

det militära försvarets delFör handlar det radar- och signalspanings- och radiolänk-om
Hur dessa påverkas vindkraftverk studeras utredningsarbeteisystem. system ettav som

beräknas avslutat i juni 1999. För såväl det militära civila flyget kan vindkraft-vara som
medföraverk och landningshjälpmedel.störningar navigations-av

sjöfarten kan försvårasFör navigation grundpå störningar kommunikationssystemav av
radarsignaler.och Sjöfartsverket utredning och testförsök bör förgörasatt utrö-attanser

vindkraftverkens påverkan på radio- och radarsändningar sjöfarten.rörna som

Vid havslokalisering kan uppkomma elektromagnetiska störningar sjömineringar ochav
militära fråni havet. Ljud kraftverk kan militära sonaranläggningarstöraettsensorer som

undervattensljudavlyssnar med hjälp mikrofoner.av

sådana slagFör inte skall kan vissa sektorer och stråk behöva hållasatt system störasav
fria från vindkraftverk.

kommunTanums ansvarstörhållanden och tekniska lösningar vad gälleratt stör-anser
ningar börTV-mottagare utredas. Enligt mätningar Teracom kan störningar påav
mottagningen TV- och radiosignaler uppkomma sektor,inom med vinkel på 10av en en
grader, till km bakompå 3-4 vindkraftverk i riktning från sändaren. Teracomettupp
redovisar konstaterade störningar på TV-mottagning i fall Bohuslän.i Beträffandeett par
radiolänkförbindelse föreslår Teracom för störande reflektioner skall minimeras, blandatt

vindkraftverk skall placeras verketsså "synlighet" från radiolänkantennannat att att en
blir litenså möjligt.som

samband med vår enkät harI varken Telia eller telestyrelsen furmitPost- och anledning
föreslå några allmänna hänsynsregler bör iakttas i anslutning till olika radiolänk-att som

vindkraftverk lokaliseras. kanDet i Danmark tillämpar regelnnärsystem noteras att man
det skall fritt från vindkraftverk inom avstånd på 300 på varje sida hu-att ettvara m om

vudstrålen i radiolänkstråk. Vidare denskall danske Telestyrelsen höras vindkraftett när
verk placeras inom vinkel på grader på3 varje huvudstrålen från såvälsi.- mätten n4
sändar- mottagarmasten.som

Effekter3.3.5 för djur

Kunskapsunderlaget vad gäller vindlcraftverkens effekter för djurlivet mycket begrän-är
behöveroch enligt flera enkätsvar förbättras. Naturhistoriska riksmuseet betonarsat sär-

skilt vikten bättre kunskap fram beträffande effekterna flytt-på sälkolonier ochatt tasav
fåglar vid havsetablering vindkraftverk.av
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Fåglar

Studier fåglars beteende i närheten vindkraftverk främsthar gjorts utomlands,av av men
det finns svenska studier. uppgifterDe här redovisas bygger på dansk litte-även som en
raturstudie, genomfördes under perioden september 1994-juni 1995, med syftet attsom

vindkraftverk."sammanställa och värdera kunskapsläget beträffande fåglars reaktion på

Kollisionsrisk

Gjorda undersökningar tyder på fåglarsträckande i liten utsträckning kolliderar medatt
vindkraftverk. Kollisionsrisken vid dålig sikt. Fåglar sträcker normalt i stillaär störst
väder med god sikt och ofta högre höjd vindlcraftverkens, vissa fågelarter sträckerän
dock på natten.

Luftledningar innebär vindkraftverk.normalt kollisionsriskstörre änen

fåglarNär sig vindkraftverk flygriktningtycks de regel ändra ochnärmar ett som passera
förbi kraftverket. För vissa rovfåglar kan det finnas förhöjd risk för kollision ien sam-
band med bytesjakt.

Skrämseleffekt

skrämseleffekt har kunnat iakttas förEn häckande fåglar, effekten varierar för olikamen
förklaring kanEn vilka fria flygytor behöver. bör observerasDetarter. art attvara som en

återkomst till häclcningsplats där vindkraftverk har uppförts kan kortsiktigen vara av
beroende på viss individs platstrofasthet.natur en

Också för rastande och födosökande fåglar kan vindkraftverk ha skrämmande effekt,en
dessa fall fråni varierar det till På avstånd på tilläven 250 har detart art. ettmen upp m

fåglarvisat sig antalet kan minska med till 95 har94. Det registrerats störandeatt upp
effekter på till 800 för och vadarfåglar. specielltDet viktigt uppmärk-gäss är attupp rn

förrisken skrämseleffekter i områden har god tillgång till attraktiv föda, t.ex.samma som
musselbankar anslutningi till havslokaliserade vindkraftverk.grupper av

sträckande fåglar kanFör barriäreffekt uppkomma många vindkraftverk står tätten om
flygriktningen. Vid avstånd på till å mellan vindkraftverken100 200 kantvärs upp m

uppstå så stark barriäreffekt fåglarna emellan.inteatten passerar

Däggdjur

Varken vilda eller däggdjur verkar vindlcraftverk. Djuren betar i anslutningtama störas av
till vindkraftverken.

Hur på vindkraftverk saknas det dock erfarenheter Jordbruksverketrenar reagerar av.
befarar många vindkraftverk inom begränsat område väsentligt kan minska onirå-att ett
dets attraktivitet för och vissa områden känsligakan särskilt för rennäring-attrenar vara

trånga för kalvningslandvandring, samlingsområden, ocht.ex.en, passager renarnas
områden högt fjällenpå där söker svalka. Samernas riksförbund pekar på attupp renama
det för de nyligen uppförda vindkraftverken vid Rodovålen i Härjedalen har föreskri-tre
vits konsekvensutredning påverkan renskötseln framhållerpå och vikten atten om av
denna följs upp.

Vid havslokalisering och strandnära lokalisering torde eventuella störningar sälar ochav
andra däggdjur sannolikt kunna ha påtaglig betydelse bara i lekområden och för närings-
fångsten särskilt viktiga områden.

u Vindmøllers indvirkning fugle, Status viden perspektiver, Faglig fra DMU 147,rapportover og nr.
Miljø- Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser, December 1995.og
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och andraFisk marina arter

påverkas vindkraftverk till havsfiskarKunskaperna hur och andra marina ärarter avom
begränsade.mycket

vindkraftverkets fundament, kabeldragningaroch uppväxtornråden kan skadasLek- av
medför effekter förförutsättningar positivakan å andra sidanFundamentet somgem.m.

kan fungera artificielltliksom detandra djur,fisk och marina växter, ettatt somgenom
rev.

vindkraftverk och fortplantas iorsakasuppfatta ljud och vibrationerFiskar kan avsom
sprids kan ha betydelseintraljud, ikänt ljud, inte minstDet vattnetär storvattnet. som

Även kan påverkafält kablar ochelektromagnetiskafiskars beteende.för runt generatorer
fiskarna.

Biotopförändringar

tillhörande ledningar, kablartill följd vindkraftverk ochsamlade påverkan vägar,Den av
förutsättningarna för olikadärigenom påverkaområde ochkan ändra biotopen i ettm.m.

kan ibland skapa bio-innebära utamining, debehöver inteFörändringarna utanarter. en
förekommande, önskvärda,fall område intei vissa i arter.etttoper mengynnarsom

byggande vindkraftverk och kringut-negativ biotopförändringexempel påEtt är att aven
stränder och strandängar. särskiltvärdefulla fågellokaler, såsom Somskadarustning kan

internationellt värdefulla strand-Ornitologiska Förening devärdefulla pekar Sveriges
Öland, tilloch Halland. Grundområden havs kanGotland, på i Blekinge ipåängama

särskilt känsliga biotoper.förockså vissa artervara

mångfor-fritt från kan motverkavindkraftverk hålla högre vegetationkringIntresset att
betesdriftåterinförasärskilt helåkersbygder. Genomjordbrukslandskapet, imigheten i att

etablerassidan försvunna pålandskapet kan å andrahållaför öppet nytt.arteratt



SOU 1998: 152 planeradEn utbyggnad med helhetssyn 35

4 planeradEn utbyggnad med helhetssyn

4.1 Hushållning med mark- och vattenområden

Grundläggande bestämmelser hushålla med olika mark- ochatt vattenområden lan-iom
finnsdet i lagen 1987: 12 hushållning med EnligtNRL. kap.1naturresurserom m.m.,

§1 NRL skall marken, och den fysiska miljön i övrigt användasvattnet så frånatt en
ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning främjas. I

kap. finns2 grundläggande hushållningsbestämmelser rörande olika användningsändamål
och i 3 kap. finns särskilda hushållningsbestämmelser för vissa områden. Motsvar-större
ande bestämmelser har tagits in miljöbalkeni 1998:808, MB, träder i kraft den 1som
januari 1999. Hushållningsbestämmelsema i 2 och kap.3 återfinnsNRL paragraf för
paragraf i och kap.3 4 MB.

Eftersom områden med för vindkraftverk bra vindförutsättningar, framgår kapitelsom av
ligger i landskap med lite bebyggelseöppna de ofta förvärdeär ochstort natur-av

kulturvärden och för friluftslivet. Intresset bygga vindkraftverk riktas oftaatt sådanamot
områden med hänsyn tillstörre sina och kulturvärden i sin helhet riks-natur ärsom av

intresse enligt 3 kap. NRL, bland vissa kustorriråden och områden fjällen.iannat Vidare
det falli många fråga områdenär där det finns bevarandeintressen angivna iärom som

de grundläggande hushållningsbestämmelsema i 2 kap. NRL och i vissa fall ärsom av
riksintresse. Områden med höga och kulturvärden kan ocksånatur- särskilt skydda-vara
de med stöd lagstifming. Med stöd naturvårdslagen kan finnas1964:822av annan av
områden nationalparker,avsätta naturvårdsornråden och naturrninnen.naturreservat,som
Vidare gäller enligt naturvårdslagen generellt längs stränderna strandskydd på landett
och i med hänsyn till friluftslivet ochvatten och djur. Fornlämningarväxter skyddadeär
enligt lagen 1988:950 kulturminnenom m.m.

finnsI NRL bestämmelser tillämpligaäven på skyddär områden lämpade forsom av
vindkraftverk. Enligt 2 kap. 8 skall§ NRL mark- och vattenområden särskiltärsom
lämpliga för anläggningar för energiproduktion så långt möjligt skyddas åtgärdermot

kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet sådana anläggningar. Ornrå-som av
dena kan i vissa fall riksintresse. Syftet med bestämmelsen skydda blandär attvara av

områden med särskilda kvaliteter för lokaliseringannat vindkraftverk åtgärdermotav
kan det svåraregöra utnyttja områdena för detta ändamål.attsom

De ansvariga centrala myndigheterna skall vilka områdenatt ange man anser vara av
NRL."riksintresse enligt bestämmelserna i 2 kap. Några områden riksintresse förav

vindlcraftsutbyggnad har inte pekats på begäran Energimyndigheten tidigareut, men av
NUTEK har arbete med identifiera sådanaett områden till lands påbörjatsatt länssty-av
relserna i vissa delar landet. finnsDet inget hindrar Energimyndighetenattav som som

resultat detta arbete områdeett riksintresse för vindkraftverk,att ett ärav ävenanger av

n Förordning 1993:191 tillämpning lagen 1987: 12 hushållning medom Dennaav naturresurserom m.m.
förordning miljöbalken träder kraftersätts i mednär Förordning 1998:896 hushållning med mark-om
och vattenområden m.m.
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det tidigare har pekats riksintresse för något ändamål, för naturvår-ut annatom t.ex.som
den, kulturvärden eller friluftslivet.

De områden där det finns sådana allmänna intressen i kap.2 NRL intesom avses anges
geografiskt i lagen och de materiella bestämmelserna allmänt hållna. Det förutsättsär att
bestämmelserna konkretiseras i de Översiktsplaner varje kommun skall ha se vidaresom

Även för4.2. deavsnitt områden i kap.större 3 NRL, och med hänsynsom anges som
till de och kulturvärden finns i respektive område i helhetsin riksintres-natur- ärsom av

behöver skyddsvärdena tillpreciseras sitt innehåll.se,

Vad skyddsvärt varierar från område till område ochär avsikten med hushållnings-som
bestämmelserna, enligt såväl 2 kap.3 NRL, hindrainte alla åtgärderär i områ-att ettsom
de de syftar till respektive områdes värden bibehålls. skallDet dockutan observerasatt

gruppstationer för vindkraft med fleraeller vindkraftsaggregatatt med sammanlagdtre en
uteffekt minst får10 MW inte komma till stånd inom kustornrådena och skärgårdama iav

ÖstergötlandBohuslän från Norge till Brofjorden, i Smålandgränsen och från Sim-mot
Ångermanland Ångermanälvenstill Arkösund och i från Storfjärden vid mynningpevarp

Öland."till Skagsudde på Kustornrådenas havet bör enligtsamt gräns propositio-ut mot
baslinjenNRL bestämmas inom på 1-3 sjömil utanför och den närmarenen om en zon

PBL.avgränsningen ske i samband med planläggning enligt

Om utbyggnad vindkraftverk i område bedöms inte förenlig med andraetten av vara
hushållningsintressen i området framgår det bestämmelserna i NRL företräde skallattav

det eller de ändamål på lämpligaste främjar långsiktig hushållningsätt medges som en
marken, och den fysiska miljön i övrigt. Om område behövs förvattnet anläggningett en

företräde."för totalförsvaret skall försvarsintresset ges

Vilken tyngd har4.1 vindkraftsintresset

Den svenska energipolitiken allmänt inriktad på stimuleraär förnyelsebara och mil-att
jövänliga energikällor, till vilka vindkraften hör. I propositionen god livsmiljö årom en
1991 det angeläget utnyttja de goda förutsättningarsägs förär vindkraftatt finnsatt isom
Sverige." direktivet tillI utredningen pekas flerai sammanhang vidtagit åt-att staten

förgärder främja ökad användning vindkraft, blandatt bakgrund denannat moten av av
omställning det svenska energisystemet skall ske föroch begränsa använd-attav som

fossilaningen bränslen och på så minska utsläppen koldioxid.sättav av

För närvarande stöds utbyggnaden vindkraftverk med effektminsta kW200av en om
investeringsstöd på %. Elproduktionen15 från vindkraftverk tillgodoräknasettgenom

vidare s.k. miljöbonus den nivå energiskatten på elkraft gällermotsvararen som som
vid hushållsförbrulcning. Investeringsstödet syftar till inom femårsperiod få tillatt en
stånd vindkraftverk motsvarande elproduktion TWh0,5 år. Om vindkraftenen om per
byggs i denna omfattning skulle den i juni år 2002 ha installerad effektut en om ca
370 MW och kunna producera storleksordningen 0,7 TWh/år, vilket 0,5 %motsvarar av
den svenska elförbrukningen år 1997.

" 3 kap. 3 § NRL.
UBaslinjema, utgångspunkten för beräkningär territorialhavet, strandlinjen lågtvidutgörssom vatten-av av

stånd, där det finns hamnar, vikar, o.dyl. går baslinjer dessa.öar utanför 1966:374räta Lag Sve-men om
riges sjöterritorium.

MPropositionen prop. 1985/86:3 lag hushållning med 112-113.naturresurserom om m.m., s.
n kap. § och kap.l l 2 10 § NRL.
" 1990/9190,Prop. 89.s.
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Något långsiktigt mål för elproduktionen från vindkraftverk deti svenska energisystemet
har lagts fast.inte Vilken prioritet vindkraften skall med hänsyn till dess roll i denges
framtida energiförsörjningen därför oklart.är

Boverket vindkraften har svårt hävda sig allmänt energiintresseatt i deatt ettanser som
vindenergirika områden där det finns många andra allmänna intressen, för naturvår-t.ex.
den och friluftslivet. Verket orsak till detta avsaknaden mål föratt är ett ut-menar en av
byggnaden vindkraften i Sverige. Boverket Energimyndighetens arbete med attav ser
identifiera områden riksintresse för vindkraft, få till ståndsättett att än-ettav som mer
damålsenligt arbete för vindkraften skall kunna tillgång till lämpliga områden.att

Halmstads kommun samhällsmålen kring vindlaaftens roll i energisystemetatt ärmenar
oklara och förankrade.svagt

För skall kunna långsiktigti perspektiv välgrundadegöraatt avvägningar mellanettman
vindkraftsintresset och andra intressen vi statsmakterna i energipolitiken skulleattmenar
behöva precisera vilket mål skall gälla för produktionen från vindkraftverk.som av
Avsaknaden sådan målsättning medför svårigheter på konsekvent bedö-att sättettav en

vilken tyngd vindlcraftsintresset skall i avvägningar motstående allmän-gentemotma ges -
intressen vid tillämpningen NRLzs hushållningsbestämmelser, liksom också för-ina av

hållande till enskilda intressen; det torde innebära skillnader i awägningsprinciper-stora
behöver i anspråk områden för hundratals eller för flerata tusentals vind-na om man

kraftverk. Dessa svårigheter framgår tydligt enkätsvaren och informationav av annan
har deltagit bland vad gäller länsstyrelsernas arbete med riktlinjer förannatsom av,

lokaliseringen vindkraftverk och i arbetet med identifiera områden riksintresseattav av
för vindkraftverk och också de överväganden och ställningstaganden i dengörsav som
kommunala fysiska planeringen och i enskilda tillståndsärenden.

utredningensI enkäter har tagits frågorantal hur vindenergin behandlasett rör iupp som
förhållande till hushållningsbestämmelsema i NRL och områden där det finns förordnan-
den med stöd naturvårdslagen. detI följande sammanfattas de redovisningar harav som
lämnats.

främst de förutsättningarnaI län där för vindkraft sedan tidigare har bedömts godavara
finns riktlinjer för etablering vindkraftverk. För områden riksintresse för kultur-av av
minnesvården, naturvärden och friluftslivet 2 kap. 6 § och kap.3 NRL innebär riktlin-
jerna i många fall starka restriktioner utbyggnad vindkraftverk. Detta framgårmot av
också direkt vissa enkätsvaren.av av

Länsstyrelsen i Hallands län bedömer från fall till fallsäger påtaglig skadaatt man om
kan uppkomma, hittills bevarandevärden riksintresse har haft starkareatt ställningmen av

vindlcraftsintresset samtligai aktualiseradeän ärenden. För tillstånd till vindkraftverkatt
skall i områden enligt 3 kap. börNRL enligt länsstyrelsen krävas etableringarstorages

mycket energi. På detta kan bäst hushålla med såvälsätt vindresursersom ger man som
markområden.

Länsstyrelsen i Uppsala län utbyggnader verk och inte bör skeatt störreanser av grupper
i områden riksintresse för naturvård och kulturrninnesvård.av

Länsstyrelsen i Skåne län mindre påverkade delar kustzonen, inomattmenar av en ca en
km bred inte bör utnyttjas för vindkraftsetableringar och först riksintresseom-attzon, om
råden pekas för vindkraftverk kan prioritering ske vindkraftsintresset förhållan-ut ien av
de till andra riksintressen. Länsstyrelsen vidare opåverkade områden enligtatt storaanser

kap.2 § bör undantas2 NRL från vindlcraftverk.större grupper av
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s.k. obrutna fjällområdena enligt 3 kap. uteslutna förDe § NRL etablering vindlqaft-5är
verk. Vad gäller fjällområden har flertalet fjällän mycketövriga restriktiv inställningen

vindkraftverktill lokaliseras där.att

Flera områden med förordnandenlänsstyrelser enligt naturvårdslagen,att t.ex.anser na-
naturvårdsområden och strandskyddsområden, kommainte bör i frågaturreservat, som

områden riksintresse för vindkraftverk. Flera länsstyrelser vidare inom så-attav menar
områdendana naturvärdena normalt så starka inte heller etablering enstaka vind-är att av

kraftverk kan tillåtas.

Riksantikvarieämbetet framhåller ofta saknasdet plandokument riktlinjeratt som anger
för vindlcraftens fortsatta utbyggnad. Det gäller såväl regionala riktlinjer kommunalasom
Översiktsplaner. Kulturvärden och vindkraftens påverkan på dessa ofta behandla-inteär
de. redovisningar dessa frågor bör ske och grundasBättre på bland de miljömålannatav

miljömål.fastläggs svenskai propositionensom som

Energimyndigheten bevarandeintressena tradition hanteras med alltföratt storanser av
tyngd planarbetet, både kommuner och länsstyrelser. Enligti myndigheten förefallerav

naturmiljöhänsyndet i ganska mening tillåts frågor tillstånd tillsnäv avgörasom om om
vindkraftsetableringar och tillräcklig hänsyn till vindkrafteninte utsläpps-äratt tas att en
fri inhemsk energikälla.

Halmstads kommun det tveksam metod peka riksintresseornråden föräratt att utanser en
uppnå energimål viss produktion från vindkraftverk i del landet.viss Såatt om en en av

har skett i det arbete pågår med föreslå områden riksintresse för vindkraft.attsom nu av

Branschorganisationerna för kunna vindenerginutnyttja på bästa måsteatt sättattmenar
det tillåtet etablera vindkraftverk där den bästa vindtillgången finns. Vid avväg-attvara

fåtthar andra intressen många gånger alltför dominerandeningar roll detgentemoten
allmänna energiintresset. Vid prövningar i regel hänsyn har tillinte tagitsattmenar man

vindkraftverk bidrar till förbättra miljön.att att

Översiktsplaneringens4.2 roll

Bestämmelser

skall enligt plan- och bygglagenKommunerna 1987: 10, fysiskaPBL, i sin planering
tillämpa bestämmelserna finnsi NRL. När det behov med hänsyn bestäm-tillett att,av
melserna hushållningen med mark- och vattenområden, vindenergiintresseavväga ettom

andra mark- och vattenanvändningsintressen skall detta därför kom-primärt imot göras
översiktsplan, obligatorisk och skall hållas aktuell. Länsstyrelsen har tillärmunens som

uppgift bevaka riksintressen tillgodoses översiktsplaneringeni och skall vidareatt att
bevaka behovet mellankommunal samordning och frågor hälsa och säkerhetattav om
tillgodoses.

Genom regler samrådPBL:s olika såväl lokala regionala och nationella in-om ges som
tresseföreuädare, liksom enskilda medborgare, möjligheter till insyn i och inflytande över .

medarbetet översiktsplanen. Förslag till översiktsplan medskall bli föremål för samråd
länsstyrelsen och kommuner berörda. Andra myndigheter och sammanslutningarärsom

enskilda skall beredas tillfälle till samråd. Planförslaget skall därefter ställassamt ut un-
der minst två månader.

Prop. l997l98zl45.
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Översiktsplanen inte bindande, den betydelsefulltär underlag vägled-är ettmen som ger
för fortsattning planering och vid den prövning enskilda ärenden skall ske enligtav som

bland PBL och miljöskyddslagen 1969:387. Om kommunannat i sin översiktsplanen
områden kommunen bedömer lämpliga för etablering vindkraftverkanger som vara av av

omfattningolika underlättas och påskyndas den efterföljande planeringen och tillstånds-
prövningen konkreta vindkraftsproj ekt aktualiseras.när En exploatör behöver vidare inte
lägga ned tid och kostnader för ansökningshandlingar för tillståndsprövning innanm.m.

områdes lämplighet för vindkraftverk har bedömts med hänsynett till de allmänna intres-
skall beaktas enligt bestämmelserna i NRL och PBL.sen som

Planering praktikeni

Erfarenheten hos Koncessionsnämnden för miljöskydd markintrång, påverkanär påatt
landskapsbilden intrång i områden för friluftsliv de vanligastesamt invändningar-naär

uppförande vindkraftverk. Det viktigaste underlagsmaterialetmot i vindkraftsärendenav
därför bra planunderlag.ettanses vara

Enligt Boverket erfarenheterna vindkrañverken oftaär byggts någonatt ut störreutan
fysisk planberedskap och hellerinte utifrån någon långsiktig strategi för utbyggnaden.
Det har vidare brustit i förankringen hos allmänheten, vilket sannolikt ha skapatanses
onödiga motsättningar inte hållbar utveckling. Verket det finnsattsom gagnar en menar

behov fysisk planering för lösa lokaliseringsfrågomaett då den traditionellaattav pröv-
enligtningen miljöskyddslagen ML och PBL inte räcker till för på samlat iatt ett sätt en

kommun/region hantera de allt fler och allt vindlcraftverken. fysiskastörre Den plane-
ringen också nödvändig med hänsynär till behovet uppnå god hushållning medattav en
vindenergiresursema.

Naturvårdsverket pekar på vikten översiktsplanering, möjliggör tidig hanteringav som en
vindkraften och motstående bevarandeintressen. Verket har i två fall till regeringenav

anmält behovet Ölandöversiktsplanering för utbyggnad vindkraft på och Gotland.av av

4.3 Närmare reglering mark- och vattenanvändningenav

detaljplan eller områdesbestämmelser-

Avvägningar och bedömningar lokalisering vindkraftverk i översiktsplan kanom av en
tillräckliga underlag för den prövning bygglov skall enligt PBLgörasvara som av som

kapitelse 5. Länsstyrelsen i Gotlands län pekar på vikten översiktsplanen till-att ärav
räckligt detaljerad för vägledning vid ställningstaganden till vindlcraftsprojekt.att Enge
detalj ering med hänsyn till möjligheterna lokalisera vindkraftverk behöver inte inne-att
bära gällande översiktsplan omarbetas helt, kanatt uppnås kompletterautanen attgenom
planen med avseende på vindkraftsfrågor. fall,I vissa framför allt det gällernär större
etableringar, kan det krävas reglering olika frågornärmare mark- och vattenan-en av om
vändning och bebyggelse med stöd andra planinstitut enligt PBL. kanDet görasav ge-

områdesbestämmelser eller detaljplan.nom

I detaljplan eller områdesbestämmelser kan kommunen lägga fast vilka regleren genom
skall gälla för vindlcraftsetablering olikainom områden, verkens storlek ochsom t.ex. om

utfomining, avstånd mellan olika vindkraftverk, antal verk, gränsvärden för buller,
kringutrustning. detaljplanEn byggrätten, vilket områdesbestämmelsertryggar inte gör.

Restriktioner markanvändning för säkerställa vindlcraftsintressetmot kanattannan anges
i detaljplan. Genom områdesbestämmelser det inte möjligt meddelaär bestäm-en att
melser byggförbud vindkraftverken,runt område för vind-att ettom avsattsmen genom
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lcraftsutbyggnad torde detta beaktas bygglov och tillstånd enligtvid prövningen av annan
lagstiftning. område kan kommunen särskiltvisst för bebyggelse bestämmaFör avsettett

lcrävs för uppföra ekonomibyggnader och krävs förbygglov marklovt.ex. att attatt
beskogning.

förFalkenbergs kommuns har policy kräva detaljplan områden med änatt ettsom mer "
vindkraftverk. anförs genomförandefrågoma klargörs allsidigt, byggrättenSom motiv att
säkerställs, det innebär godtagbar demolaatisk beslutsprocess med avvägningaren av

estetiska placering, utformningolika intressen och styrning aspekter påatt en av m.m.
kan åstadkommas.

och kostsamt för vindkraftsföretaget utarbeta detaljplandet lång tidUtöver äratt tar att en
förhållandeviserfarenheterna upprättade planer detaljerat har bundit markan-visar att

planområdet. gäller särskilt de fall där det finns många fastighets-vändningen i Detta i
etableringsornrådet mellan vilka markanvändningen måste regleras. Genom deniägare

utvecklingen förändras bland storleken på vindkraftverken snabbttekniska ochannat
därmed avstånden mellan verken, vilket planen på relativt kort tid kan bli inak-gör att
tuell. Planen måste då vilket tid och medför ytterligare kosmader för vind-göras tarom

därförlcraftsföretaget. Detaljplaneinstitutet lämpligt använda konkretär närmest att ett
finns vindlcraftsutbyggnad genomföraetableringsintresse och aktuell under denär atten

tiden.närmaste

flera enkätsvar framgår detaljplaneinstitutet skall användas allmänt måsteAv att om mer
utfominingdetaljplanen flexibel vad tillämpas dag. bör tilli Den sinänmer somges en

likna områdesbestämmelser, ändå byggrätt.karaktär Branschorganisationemamen ge
frågan och hur detaljplan eller områdesbestämmelser skall användasnärattmenar om,

bör utredas, varvid utgångspunkt skall de bestämmelser böratten vara som anges vara
övergripande reglera alltför mycket detalj.och inte i

hushålla4.4 Hur

delar landet där vindkraftsintresset betydandesådana eller kan bli detI är väntas ärav
uppfattningenligt vår angeläget det övergripande vindenergiin-awägningargörsatt av

förhållandei till andra intressen; landskapsbilden och rad andra frågor rörtresset en som
miljön och mark- och vattenanvändningen. Vid överväganden använda vissaattom om-
råden för vindkraftverk behöver också beaktas vindresurser utnyttjas sågoda attatt man

försämrar förutsättningarna för lokalisera antal vind-inte inom område störreatt ettett
kraftverk. behövs helhetssyn hur vindlcraftsetableringar olika omfattningDet en av
bedöms påverka område i olika avseenden och hur utbyggnad kanpå vägasett moten
bevarande och vård olika landskap.av

Vid mellan olika mark- vattenanvändningsintressen visst områdeavvägningar och i ärett
viktigt ha skydd intresse,det i minnet bestämmelserna i NRL visst ävenatt att ettom av

bestämmelserna riksintressen, verksamheter området.andra i Be-inte utestängerom
tillstånds-stämmelserna hänsynsregler forskall underlag planering ochtjänaär somsom

prövning enligt olika andra lagar.

kunna bedöma planerad vindlcraftsetablering med sådana bevar-står i stridFör att om en
specifikaandevärden och 3 kap. behöver de skyddsbehov be-i 2 NRLsom anges som

områdes värde tydligt Bevarandevärdena måste beskrivnatingar beskrivna.ett vara vara
sådant det går hur de förhåller till den specifika påverkanpå sigsätt avgöraett att att som

etablering vindkraftverk skulle medföra. värdebeskrivningar finns kan iDeen av som nu
fall behöva fördjupas för dettamånga skall möjligt.att vara
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Vid bedömning graden konflikt mellan vindenergiintresset och andra intressenen av av
blir det fråga kvalitativaregel värderingar, där varandra har ställamot attsom om man
värden helt olika karaktär; ekonomiskt värde, estetiska kvaliteter, vetenskapliga, ide-av
ella och värden,imaginära miljöskydd, attitydermänniskors enligtDet vårärm.m. upp-
fattning därför viktigt med tydlig och redovisning de effekter olikaiöppenen av avseen-

för-den och de och nackdelar planerad etablering bedöms kunna medföra. Avav som en
vikt också redovisar på vad grundar de bedömningar och avvägningarär att man man

med hänsyn till olika motstående intressen.görssom

framgår det tidigare sagdaSom det primärt kommunens i arbetet medär attav ansvar
Över-översiktsplanen sådana och bedömningaravvägningar här hargöra nämnts.som

siktsplanen också eftersträvansvärd öppenhet i Svaren på utred-garanterar en processen.
enkäter visar dock utbyggnaden vindkraftenningens hittills i bara mycket litenatt av

utsträckning konkret har behandlats i de kommunala översiktsplanema eller i andra mer
strategiska dokument. Utbyggnaden vindkraftverk har sålunda i huvudsak skett efterav
bygglovsprövning stöd övergripande bedömningar den långsiktiga hus-utan av mera om
hållningen med mark- och vattenområden, med avseende på såväl andra intressen påsom
hur vindresursema i område bör utnyttjas optimalt.ett

frågor lokaliseringen vindkraftverkHur bör hanteras konkret har tillviom av mera upp-
gift fortsattai det arbetet, då enligt direktivet skall föreslå kriteri-närmare övervägaatt

för lokalisering vindkraftverk bakgrund kravet på långsiktigt god hus-moter av av en
hållning med mark- och vattenområden skyddsbehoven vad gäller miljöeffekter,samt
landskapsbild etc.

bakgrund vårt hittillsvarandeMot arbete redanvi den bedömningen degör attav nu
översiktligakommunala planerna i högre grad bör användas för ochövervägaatt styra

omfattande utbyggnader vindkraften. angelägetDet kommunerna harär över-attmera av
desiktsplaner samlade förutsättningarna för vindkraften och där ocksåattsom anger

förutsättningarnabeaktas angränsande kommunersi områden. den översiktliga plane-I
erforderligaringen kan avvägningar mellan olika intressen och det sker i demo-göras en

kratisk, där olika intressen och enskilda insyn och möjlighetöppen garanteras attprocess
påverka den slutliga planen. De centrala myndigheternas och länsstyrelserna har här vik-

uppgifter försetiga kommunerna med planeringsunderlag vad gäller olika statligaatt
allmänna intressen och bevaka frågor riksintresse blir tillgodosedda. Länsstyrelsenatt av
skall vidare bevaka behovet mellankommunal samordning frågoroch hälsa ochav om
säkerhet.

genomgångDen vi har gjort på frågorvisar rad och problem vi har över-attsom en som
vad gäller vilka utgångspunkter och vilket underlag för skallkrävsväga attsom man

kunna sådana avvägningar mellan intresset bygga vindkraften och andragöra att ut an-
språk på använda mark- och vattenområden med goda vindtillgångar, såatt att man upp-

långsiktignår god hushållning med naturresursema.en

problemställningEn viktig hur vindkraften kan hävdas allmänt intresse i fysiskär ettsom
planering tillståndsprövningoch förhållandei till olika etablerade bevarandeintressen,

i regel tyngd. En fråga i det sammanhanget områden med särskiltstor ärsom ges om
goda vindenergiförutsättningar skall områden förriksintresse vindkraftverkanges som av
och vilka kriterier falli så bör gälla för urvalet sådana områden. svårighetEnsom av
härvid avsaknaden förnationellt mål utbyggnaden vindkraft.är ettav av
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Tillståndsprövning5 och stöd

Tillståndsprövning5.1

uppförandeFör vindkraftverk krävs prövning enligt flera olika lagar. Seav samman-
ställning 44. landbaseradeFör vindkraftverk tillståndsprövningen enligtär plan- ochs.
bygglagen 1987:10, PBL, och enligt miljöskyddslagen 1969:387, omfattan-ML, mest
de. Vindkraftverk till havs skall tillståndsprövas enligt vattenlagen 1983:291, VL. För
gruppstationer med eller flera med sammanlagd uteffekt minsttre 10 MWaggregat en av
skall tillåtligheten regeringen enligt kap.4 lag 1987:prövas 12 hushållning medav om

NRL.naturresurser m.m.,

Bestämmelserna ML, ochi VL blir frånNRL den l januari inordnade i miljöbalken och
prövningar tillstånd Koncessionsnämndcn förgörs miljöskydd och Vatten-av som nu av
domstolen kommer regionala miljödomstolar.görasatt av

5.1 Gällande bestämmelser

Plan- och bygglagen

Enligt PBL krävs bygglov för uppföra vindkraftverk, vindturbinens diameteratt ärom
2 eller kraftverket placerasstörre än mindre kraftverkets höjd innanföränm om

eller kraftverkettomtgränsen på byggnad. Detaljplan kan erfordras imonterasom en
fall.vissa

Miljöskyddslagen

Enligt ochML miljöskyddsförordningen 1989:364 skall vindkraftverk med uttagenen
effekt 25 kW och till l MW skallän anmälas till kommunen. effektenDå ärav mer upp

och tilll MW 10 MW skall tillståndän sökas hos länsstyrelsen.mer upp

Vid effekt 10 MW skall tillståndän Koncessionsnämndcn för miljö-en om mer ges av
skydd, det fråga gruppstationernär är med minst skall tillåtlighetentre aggregatmen om
först regeringen enligt 4 kap.prövas NRL.av

Vattenlagen

För i vattenornråde uppföra vindkraftverk med tillhörande kablar krävsatt tillståndm.m.
Vattendomstolen.av
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Prövningsregler för vindkraftverk
Bygglov KommunenPBL om

Bedömning behovetrotordiametem8 kap. 2 § första 6 2st. 0 avrn
höjd planläggning.kraftverketsnärmare tomtgräns än av0

från bygglovfast byggnad Dispensmonterat0
kan tillräckligges om
reglering detaljplan.i

Detaljplan med betydandePBL 5 kap. för anläggning
stycket inverkan anläggningen§ första 2 omgivningen1 om

bygglov ellerkan samband medinte iprövas
tillräcklig regleringförhandsbesked och om

områdesbestämmelser.skettinte genom
pådetaljplan skall normalt grundasl8 § En pro-

och skallMKB upprättasgram
Anmälan till kommunenMiljöskydds- Anläggningar kW-lML och 125 MW
LänsstyrelsenMBK-kravförordningen 1- 10 MW.
Koncessionsnänmden;Minst 10 MW

minst 3 aggregat,om
först NRLprövning
Koncessionsnämnden/medNRL kap. 1 § Regeringsprövning gruppstationer4 treav

eller flera sammanlagd Vattendomstolenmed prövaraggregat en
effekt de villkorenminst 10 MW. MKB-krav. närmareom
Byggande i VattendomstolenVL vatten.
Rådighet allmänt Kammarkollegietöver vatten.
Biotopskyddade områden och Områden med Länsstyr./kommunenNVL 14, 14a

frånskydd för fall tilleller djurart MKBväxt- avgörs
strandskydd allmänhetens fall15§ för att garantera
tillträde till stränder och för skydda vissaav
biotoper

MW naturmiljön ändras10 Om
tillDispensprövning stränder eller andra väsentligt anmälan0 om

samrådskyddade områden berörs länsstyrelsen för
samråd20 Ev. 20 §, inte§ pröv-0 om

ningsplikt enligt10 MW ML.
frågorNVL klaras vid respektiveML-0

NRL-prövningen
KML, 2 kap 12 § Dispensprövning för fornlämningar Länsstyrelsenfasta
Kontinentalsockellagen skall konti-Hänsyn till anläggningartas

nentalsockeln
föreskrivsden ekonomiskaLagen Sveriges Inomom zon som av

ekonomiska krävs tillstånd ellerregeringen regeringenzon av
den myndighet regeringen bestämmer.

Energimyndighetenöverföringsledning ochEllagen Koncession för sjö-
kabel. MKB-krav
Tillstånd Alternativt avtalsservitutLedningsrättslagen till kablar och luftledningar

jordabalkenenligt

enligtlokaliseringar vindkraftverk kan det aktuellt med prövningFör vissa ävenav vara
eller flera följande lagar.en av

Naturvårdslagen

med förordnanden enligt naturvårdslagen krävs tillståndområden 1964:822, NVL,Inom
falllänsstyrelsen, vissa kommunen.iav
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Om arbetsföretag väsentligt kan komma ändra naturmiljön skall samråd ske medett att
länsstyrelsen 20 § NVL.

Kulturminneslagen

fornlämningarFasta skyddade enligt 2 kap. lagenär 1988:950 kulturminnenom m.m.,
KML. Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för rubba, ändra eller bort fast fom-att ta en
lämning.

Kontinentalsockellagen

Enligt kontinentalsockellagen 1966:314 har kuststat rättigheter utforskasuveräna atten
kontinentalsockeln och tillgodogöra sig dess tillgångar. För vindkraftsetableringar inne-
bär lagen lokalisering måste ske under hänsynstagande till anläggningaratt harsom upp-
förts enligt bestämmelserna i kontinentalsockellagen

Lagen Sveriges ekonomiskaom zon

Enligt lagen Sveriges ekonomiska 1992:1140 krävs tillstånd regeringen ellerom zon av
den myndighet regeringen bestämmer för anläggningar inom den s.k. ekonomiska izon
havet, utanför territorialgränsen, regeringen föreskriver.som

bygga ledningarFör och kablar kan behövas särskilda tillstånd enligt följandeatt lagstift-
ning.

Ellagen

överforingsledningFör och för anslutande sjökablar vid havslokalisering krävs, enligt
ellagen 1902:71, nätkoncession Energimyndigheten.av

Ledningsrättslagen

bygga kablarFör och luftledningar inom områden enskiltatt med och på landvatten
krävs tillstånd enligt ledningsrättslagen 1973: alternativtl 144 avtalsservitut med fastig-
hetsägaren enligt jordabalken.

vindkraftsetableringNär kan beröra miljön i grannland skall Nordiska miljöskydds-etten
konventionen Esbokonventionenoch miljökonsekvensbeskrivningar i gränsöver-ettom

tillämpas."skridande sammanhang Konventionema syftar till berörda länder insynatt ge
i och inflytande etableringar på sidoröver nationsgränsen.ömse om

Erfarenheter5.1.2 tillståndsprövning iav

enkätsvaren framgårAv många upplever tillståndsprövningen splittrad ochatt som
olämpligt utformad.

erfarenhet försSom flera fram effektgränserde vad enligt miljö-avgöratten av som som
skyddslagen skall kommun, länsstyrelse, Koncessionsnämndenprövas för miljöskyddav
respektive regeringen leder till svårigheter angelägna helhetsbedömningargöraatt av
många lokaliseringar vindkraftverk. Flera länsstyrelser pekar på etableringar iblandattav
delas så MW inte nås för1 varje delprojekt, varvid det inte behövsatt någon pröv-upp

enligtning endast bygglovsprövning.ML Branschorganisationemautan att ettmenar

2 so söoch1974:99 1992:1.
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sådant lcnngående lagstiftningen ofta har nackdelar form mellaninneburit i osämjaav av
markägare, dåligt utnyttjande markarealen, missnöjd och dåligomgivning anpassningav
till landskapsbilden.

Bland andra vindkraftverks effektlänsstyrelsen Skåne län olämpligti äratt ett ettmenar
prövningskritenum, eftersom vindkraftverk mycketkan höga och innebära på-vara en
taglig inverkan på omgivningen effekten når till den storleksgränsinteäven när upp som
kräver vindkraftverkprövning enligt ML. Länsstyrelsen mindre l MWäven änattanser
borde enligt bestämmelserna för skall kunna bedömai ML deras inverkanprövas att man

miljönpå i helhet.sin

Koncessionsnämden för miljöskydd framhåller, bilagan till förordningeniatt attgenom
1998:899 miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd begreppet gruppstation med vind-om
kraftverk inte definierat, framtidendet möjligt anmäla verki iär är även attatt, ettgenom

efter hand bygga tillståndsprövninggmppstation någon enligt miljöbalken.taget, utanen

Länsstyrelsen Jämtlands län pekari på exploateringar lO MW och störrestörreatt
ibland delas för skall undvikai regeringsprövning enligt 4 kap.etapper attupp man en
NRL. Detta försvårar helhetsbedömning samladevilken påverkan den exploate-en av
ringen skulle få på omgivningen. skall kan det dessutomNär prövasetappersenare
handla verk, vilket kan innebära påverkan landskapsbildennegativstörreom en av som

kundeinte bedömas vid det tidigare ställningstagandet.

Länsstyrelsen läni Kalmar pekar på få verk i regel mindre miljöpåverkanatt stora ger en
många små. ifrågasätter därförMan prövningsskyldigheten enligt kap.4 NRLän om som

effekt,gruppstations totala relevant gäller10 MW, mått vad miljöpåverkanär ettavser en
både med landskapsbildavseende på och ianspråktagen mark-/bottenareal.

Enligt Gotlands kommun fungerar inte samordningen mellan plan- och bygglagen PBL
och enligt miljöskyddslagenprövningen ML. kan enligtDetta innebära prövningatt en

avvaktarML inte antagandet fördjupad vindkraftöversiktsplan för enligt dvs.PBL,av en
avvaktar bedömning helheteninte innan beslut utifrån viss aspekt.tarman en av man en

Boverket bedömer miljöskyddslagen fungerar bra för reglera miljöstömingar såsomatt att
buller och skuggproblem från enskilda vindkraftverk. klarar den inte regleraDäremot att
den viktigaste frågan, påverkan på landskapsbilden, och med vindkraftverkensisom
utveckling kommit i fokus vad gäller konsekvenserna olika etableringar.av

Länsstyrelserna i Uppsala län frågan vindkraftverk skulleutbyggnadertar attupp om av
kunna regleras i lagstiftning.en egen

Branschorganisationema tycker handläggningstidema föralldeles långa mångaiäratt
vindkraftsärenden, speciellt på många länsstyrelser och ärenden har överklagats.i som

önskarMan maximitider för normal handläggning läggs fast. Branschorganisationemaatt
efterlyser också objektiva bedömningsregler, för alla län, såär attmer som gemensamma
det blir förutsägbart erforderliga tillstånd kan lämnas för projekt.visstettmer om

Branschorganisationema reglerna för för vindkraftverk, gårds-bygglov mindreattmenar
verk, bör förenklas, de jämställs med ekonomibyggnader för vilka bygg-t.ex. attgenom
lovsprövning särskilt föreskrivas.måste

De redovisade erfarenheterna formerna för till-visar på behov analyseranärmareattav
ståndsprövningen vindkraftverk. utfor-Frågan hur rationell prövning börav om en vara
mad kommer fortsattavi det arbetet.iövervägaatt
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5.2 Stöd

vindkraftverk."Bidrag kan lämnas till uppförande Bidragsreglema syftar till attnyaav
stimulera till utbyggnad ekologiskt uthållig elproduktion. första hand stöd tilllämnasIav
vindkraftverk kosmadseffektiva, dvs. hög elproduktion förhållande till in-iärsom ger

kapital. Bidrag får lämnas förutsättning vindkraftsanläggningenendast undervesterat att
lokaliseras till plats med goda vindförhållanden.en

Bidrag till de investeringskostnader nödvändiga för vindkraftverk skallär att ettges som
kunna uppföras och drift.i Kostnader för ansökningshandlingar för bygglovspröv-tas

förprojektering, markförvärvning, och under undantagna. Miljökon-byggtidenränta är
sekvensbeslcrivning MKB ingår begreppet förproj ektering.i

Olika slag utredningsarbeten inför ledetablering, inte minst MKB, oumbärligtär ettav en
i etablerandet ekologiskt uthållig elproduktion. uppfattningEnligt vår detär vä-av en
sentligt bygglovshanteringMKB, och eventuell detaljplaneläggning kan grundas påatt ett

underlag.bra Kostnaderna för beslutsunderlag detta slag kan bli höga.av

Vi fortsattai det arbetet, anslutning till dei överväganden vi skall huratt göraavser om
lokaliseringar vindkraftverk bör behandlas i den fysiska planeringen, också övervägaav
formerna för hur för tillståndsprövningen tillfredsställande beslutsunderlag skall kun-ett

åstadkommas. bör härvidEn så långt möjligt finna allmängiltiga be-strävan attna vara
vindkraftverkensskrivningar egenskaper omgivningseffekteroch kan tjänaav som som

utgångspunkter för den prövning skall ske i enskilt fall och för erforderligtvarjesom
MKB-arbete.

på kostnadseffektivitet,Kravet dvs. goda vindförhållanden, för bidrag skall kunnaatt
lämnas självklart. kanDet dock leda till lägen föreslås värdefullasärskiltär äratt som
från fñluftslivssynpunkt.eller sådana delar landet där detta börI vanligtnatur- är enav
möjlighet kravet på kostnadseffektivitet, så kan välja mindre kontro-att attnyansera man
versiella lägen, längre frånin kusten, enligt uppfattning utesluten.vår inte heltLex. vara

u Staten energimyndighets föreskrifter statligt bidrag till vissa energiområdet; vind-investeringar inomom
kraft, NUTFS 1998:4.
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6 Förstärkning elnätenav

Enligt vårt direktiv skall vi i den delrapportenaktuella undersöka behovet ochnu av
kostnaderna för förstärkningar lokala elnät, främst vid kusterna fjällen.ochav

bedömaFör dessa frågor har, på särskild begäranatt utredningen, Energimyndighetenav
underlag.ställt Redovisningen i detta kapitel grundas på dettaett underlag ochsamman

uppgifter har lämnats frågorpå i enkäten till myndigheter, organisatio-som som svar
och företag. frågorDe elnäten här har vidare behandlats i utredning-tasner om som upp
särskilda arbetsgrupp rörande frågor elnäten, Nätgruppen.ens om

hurdet fortsattaI arbetet har i uppdrag behovet åtgärderöverväga vad gälleratt av
erforderliga nätförstärlmingar skall finansieras.

6.1 Bestämmelser nätanslutning småskaligom av

elproduktion

EL,ellagenI 1997:857, finns, generella bestämmelserutöver elnäten och handelnom
med el, särskilda bestämmelser för småskaliga produktionsanläggningar. Enligt EL avses
med småskalig elproduktionsanläggning anläggning har effekt högsten en som en om

kWl 500 installerad märkeffekt.

Allmänt1 l
.

För bygga och använda elektriska starkströmsledningaratt krävs nätkoncession, kansom
visst geografiskt område eller viss linje.ett Den har nätkoncession skyldigavse ären som

skäligapå villkor ansluta anläggning till ledningsnätet.att Koncessionshavaren ock-ären
räkning."skyldigså på skäliga villkor överföra föratt annans

Innehavaren produktionsanlägging levererar till har till ersättningnätet rättav en som
nätkoncessionshavaren. Ersättningen skall dels värdet den minskningav motsvara av av

energiförluster i ledningsnätet inmatningen medför, dels värdet den reduk-som av av
tion nätkoncessionshavarens avgifter för ha sitt ledningsnät anslutet tillattav nät-annan
koncessionshavares anläggningen.ledningsnät blir följden den anslutnasom av

Utom vad gäller avgift för anslutningen till får nättariffema i områdenätet inteetten vara
ligger."olika beroende på anslutningvar en

n Statens energimyndighet, Anslutning småskalig kraftproduktion, 1998-10-29.av
2 Ellagen 1997:857, trädde i kraft den januaril 1998, baseras huvudsaki på de materiella bestämmel-som

lageni l902:7l innefattande vissa bestämmelser elektriska anläggningar och lagenserna 1994:618om
handel med vilka samtidigt upphörde gälla.om attm.m.,

EL 2 kap. och1 2 §§, 3 kap. 6-7 och 9 §§.
EL3 kap. ls
EL kap. och4 3 § 5
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Inom koncessionsområde får särskild leveranskoncession inte ske elleverans tillett utan
omfattar."anläggningar anslutna det ledningsnättill nätkoncessionenärsom som

6.1.2 Småskalig elproduktion kostnader och ersättningar-

Innehavaren småskalig elproduktionsanläggning skall till nätkoncessionshavarenav en
betala engångsavgift för anslutning till avgift för med tillhörandenätet mätaresamten

och dessutrustning installation. överföringen skallFör el betalas endast den delav som
enligt nättariffen den årliga kostnaden för ochmätning rapportering på konces-avser
sionshavarens Den årliga avgift för älva nätanslutningennät. gäller får intesom annars

för småskaliga produktionsanläggningar. flera småskaligaOm anläggningar,tas ut ärsom
belägna i närheten varandra, in på skall anläggningarna be-nätet,gemensamt matarav

anläggningar."traktas separatasom

Innehavaren leveranskoncession skyldig det finns särskildainte skäl tillär att,av en om
undantag, skäligttill pris köpa från småskalig produktionsanläggning belä-ären som

Äveninom leveransområdet. för denna fråga gäller flera anläggningar iatt när-gen om
heten varandra på ledningsnätet,in skall anläggningarna betraktasgemensamt matarav

anläggningar.separatasom

6.2 Behov och kostnader för förstärka elnätatt

Det svårt precisera vari landet förstärkningar elnätet kan komma förär behövasatt attav
skall kunna ansluta tillkommande vindkraftverk. Allmänt kan konstaterasatt sett attman

platser land med förpå vindkraftverk goda vindförhållanden ofta ligger i glest bebyggda
områden med få abonnenter och låg elförbrulming och därmed elektriska nät,svaga som
inte byggda för elkraft. Behov förstärka elnäten kan denna bak-är att ta emot att motav
grund uppstå i så alla delar landet vindkraftverkdär skall drift.i vissaIgott tassom av
delar landet finns redan omfattande sådant behov. Med hänsyn till möjligheternaett attav
bygga vindkraften finns i dag de behoven förstärka elnäten på Gotland ochut största att
Öland, södrai delen Skåne, i Halland och i Bohuslän.av
Även vid havslokaliseringar kan behov nätförstärkningar uppkomma, här bör detav men
i många fall finnas bättre förutsättningar kunna elnätansluta till med tillräcklig kapa-att
citet. Anslutningspunkterna till de långa kablar normalt kommer behövas föratt attsom
föra i land elektriciteten kan välj med hänsyn till nätförutsättningama samtidigtas som
kostnadema för kablar och eventuella nätförstärkningar kan slås den förhållandevispåut

produktion förutsättning för havslokaliseringar skall ekonomiska.ärstora attsom en vara
üKostnaderna för nätförstärkningar normalt fra elproducent ansluter sig tilltas ut som

Om inte skulle kostnaderna, hen frånnätet. eller delvis, producentennätägaren ta ut
skulle kostnaderna drabba nätkimderna i området högre avgifter.ytterst genom

Utöver läget påverkas möjligheterna ansluta vindkraftverk till elnätet och kostna-attav
dema härför storleken på den eleffekt behöver anslutas. Enstaka vindkraftverkav som
med effekter till 225 kW placerade vid bondgård eller industriområdestörre ettupp ca en
förorsakar regel inte några investeringar för anslutningen till elnätet. I södrastorasom
Halland har utbyggnaden vindkraften till del skett på det deFör verkstor sättet.av som

:ZELSkap. 1

nEL4kap. 10§.
51.5 kap. lloch 12 §§.
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Energimyndigheten där har lämnat till från juli år har laaft-bidrag 1997 1998l t.o.m.
verksägamas kostnader för nätanslutning lcr/installerad kWvarit i genomsnitt 500 se
följande sammanställning.

vindkraftverk och medföra elnätetStora vindkraftverk kan vid viss till-attgrupper av en
kommande etablering når kapacitetsgräns och det vid det tillfället behovsin uppståratt av

investeringar och språngvis kostnad för förstärka elnätet. Ett exempel på dettastora atten
planerad effektenetablering tolv stycken vindkraftverk med 600 kW vardera iär en om

kommun Bohuslän. Anslumingskostnaden där har beräknats tillTanums i 3,6 milj.norra
kr. del kostnaden beror från den i området befintligaEn påstor att uttagen trans-av av
formatorstationen tillräckligt varför bygga särskiltinte måste s.k. ställ-är ettstora, man

förverksfack kunna leverera den vindlcraftsproducerade elkraften till regionnätet. Detatt
frågabehöver dock inte utbyggnader omfattning,så omständighe-utanstorvara om av

kan sådana behovet nätförstärlcningar uppkommer enstaka verknärterna att ettvara av
skall uppföras. I vissa små distributionsområden kan otillräcklig förnätkapaciteten vara

från relativt vindkraftverk, gäller blandsmå det Orust.även västraatt ta emot annat

På Gotland behöver förbygga högspänningsledning 70 kV kunna överföraattman en
från vindkraftverken södra delen härför harpå Gotland till Visby. Kostnaden beräk-av

till 180 milj. kr.nats ca

uppgifterEnligt de Energimyndigheten har tillgång till däri de ärenden investe-som
ringsbidrag har beviljats från 1 juli 1997 år 1998 har i områden med många vind-t.o.m.
kraftverk följande genomsnittliga kostnader för investeringar elnäten beräknats belastai
vindlqaftverken.

Genomsnittliga kostnader kWper
områdenför nätanslutningar i vissa

Område ler/kW Antal verk
Gotland 1 469 30
Öland 1181 22
Bohuslän l 430 22
Södra Halland 462 24

den följ ande tabellenI redovisas framtagnaNätgruppen exempel på aktuella anslut-av
ningskostnader i och södra vindkraftverkSverige för med minsta storlek påvästra en

Fallen600 kW. l-8 baserade på budgetofferter från nätinnehavama medan kostnader-är
för fallen 9-11 beräknade utifrån vindkraftverkaktualiserade lokaliseringar ochärna av

finnsde elnät i området.som

Sammanställningen visar det för dessa finns direktetableringar inte något sambandatt
mellan anslutningskostnaden kW hur den anslutna effektenoch Kostnadenstorper
bestäms uteslutande det geografiska läget och nätförutsättningama i området.nästan av
Anslutningskostnaden kW för verk "bra nätläge", lcr/kW,enstaka i 550 under-ett ettper

barastiger obetydligt kostnaden för vindkraftsparkenden 18 MW. Samtidigtstörsta är
denna kostnad mindre hälften för parkerna,så hög de två dämäst kanän störstasom som

ligga i normalt nätläge. högsta anslutningskostnaden kW, kr,Den 2 125ettanses mer per
har den parkenminsta 1,2 MW.
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Kostnader kW för nätanslutningarper
på vissa platser i och södra Sverigevästra
Lokalisering Effekt, MW Kr/kW
l Västra Sverige 1,2 2 125
2 Västra Sverige 2,3 1 000
3 Västra Sverige 3,0 870
4 Västra Sverige 3,0 083I

Västra5 Sverige 3,8 870
6 Västra Sverige 7,5 l 160
7 Västra Sverige 6,0 1 040
8 Västra Sverige 18,0 610

Södra9 Sverige 12,0 l 290
Södra Sverige10 15,0 490l
Enstaka verk,ll 0,7 550
"bra nätläge"

Stora vindkraftsparker

För mycket vindkrañsparker, 50-60 MW, krävs tillinmatning regionnätet 70-130stora
kV eftersom existerande mellanspänningsnät 10 alt. 20 kV inte kan såett ta emot stora
effekter. skallFör regionnätet kunna elproduktionen från sådan vind-att ta emot storen
kraftspark krävs därför fördelningsstation 13070/ 1020 kV och tillhörandeatt en - -
anslutningsledning 130 alt. kV byggs.70

Kostnaden för sådan investering med längd på regionledningen 10 kmantagenen en av
har Nätgmppen beräknats till kr/kW.650 För varje ytterligare mil anslutningsled-av ca

tillkommer lcr/kVV.ning 175 Till detta skall läggas kostnaderna för det 10 20 kV:s nät
mellanspänningsnät tillhörandemed 69/1020nätstationer kV erfordras för attsom- -

producerad från de enskilda vindkraftverken till fördelningsstationen.transportera
förKostnaden detta kan uppgå till kostnad för enstaka verk i "braantas nät-samma som

läge", dvs. kr/kW enligt550 i tabellen.llpostca

Antagandet kostnaden för mellanspänningsnätet bygger på nätkostnadenattom per ag-
blir låg till följd den koncentration vindkraftsparken ochgregat inteutgör attav som man

behöver hänsyn till befintligt elverksnät. Längden km för10 regionnätet erfa-ta ett är ett
renhetsvärde baserat på den täthet regionnäten har. Kan uppföra vindkrafts-som man
parken i anslutning till regionnätet reduceras kostnaderna något, dock inte med den
nämnda kostnaden kr/kW,175 eftersom ändå har kostnader för älva anslutningen.man

De totala kostnaderna för i normalt läge ansluta vindkraftspark till region-störreatt ett en
kan sålunda beräknas till 1 200 650 550 kr/kW. ungefär storlekDetnätet + är av samma

genomsnittskostnaden för anslutning vindkraftsparkmindre till befintligtettsom av en
elverksnät, dvs. 100 lcr/kW enligt del i tabellen redovisade kostnaderna.ca

Inverkan på stamnätet

Det måste i ögonblickvarje råda balans mellan producerad och förbrukad effekt i det
samlade svenska elsystemet. kräverDetta det hela tiden sker reglering effekt-att en av
produktionen frekvensreglering vilket förstai hand sker reglering vatten-genom av- -
kraften. för denna regleringAnsvaret ligger hos Svenska Kraftnät kostnadernatar utsom
för detta sin tariff.genom

Introduktion vindkraft i elsystcmet medför totalt behov förregleringstörreett settav av
hålla frekvensen föreskrivnainom beror på vindkraftverkensDetta elpro-gränser.att att

duktion varierar på grund snabba förändringar vinden vindbyar.i variationDennaav
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finns inte i den elproduktion vindkraften En mycket elproduktionersätter. frånstorsom
vindkraftverk kommer alltså medföra ökade kostnader för frekvensregleringenatt i stam-
nätet.

Om mycket etableringar vindkraftverk inomsker begränsatstora geografiskt områ-ettav
de kan inte heller uteslutas kostnader för nödvändiga förstärkningar stamnätet.av
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underlag för7 planering ochBättre

tillståndsprövning

harVi i kapitlen 3-6 redovisat olika behov bättre underlag och förkunskaper planeringav
och tillståndsprövning vindkraftverk. detta kapitelI lämnar vi sammanfattandeav en
redovisning frågor.dessaav

7.1 Nationella kartläggningar

bedömer följande frågorVi sådan betydelse för vindkraftens utvecklingär iatt tre av en
landet, regeringen bör formerna för nationell skala frami nödvändigtövervägaatt att ta
underlagsmaterial.

Vindenergikarteringaro
Havslokalisering0

ällokalisering0

Vindenergikarteringarl l
.

karteringar vindenergiresursemaDe har gjorts omfattar södra kustornrå-Sverigesav som
och vissa andraden områden i landet. Vår bedömning det angeläget heltäck-är äratt att

ande vindenergikartor fram också för Norrlandskusten och fjällområdena. Med dentas
teknikutveckling sker blir inlandslägen alltmer för vindkraftverk,intressanta varför isom

andra vindkarteringar bör ske där. angeläget gjordaDet vindkartering-ett steg även är att
fortlöpande veriñeras, bland utifrån faktiskaden produktionen vid uppfördaannatar

vindlcraftverk, så kan bedöma deras tillförlitlighet.att man

Utöver generella vindkarteringar finns behov kunskaper hur vinden beter sigett av om
land och hav beroende depå platsbundna forutsättningama i topografi,över vegetation,

byggnation m.m.

Behovet bättre kunskaper vindtillgångama många enkätsvaren.itasav om 1:"- avr
QLänsstyrelserna Hallands, Västernorrlands, Väster; Dalarnas och Kronobergsi zs,

län efterlyser alla bättre underlag vindenergin. Länsstyrelsen Hallands län fram-iett om
håller särskilt behovet kunskaper hur vinden beter landsig och hav, blandöverav om

för bättre skall förstå vad vindtillgången i olika områden medannat att avgörman som
hänsyn till topografi och hur detta inverkar vilken storlek krävs på vind-m.m. som
lcraftverken.

Energimyndigheten det bör komplettera de SMHI gjorda vind-övervägasatt attmenar av
karteringna med områden.nya

Elforsk SMHI bör utarbeta vindkartor för hela riket.attanser

Branschorganisationerna framför vindkartor med hög kvalitet behöver fram föratt tas
havet.hela landet, inklusive
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framhållerSMHI översiktliga vindenergikarteringar ofta måste kompletteras med lo-att
kala beräkningar för skall kunna det bästa läget för vindkraftverk, däratt ettman ange
hänsyn till de effekter lokaladen har vindförhållandena.tas För gruppstatio-terrängen

bör alltid detaljerad simulering vindförhållandena for den aktuella plat-görasner en av
sen.

Varbergs kommun efterlyser bättre kunskaper beräkning/bedömning vindensom av ener-
giinnehåll med hänsyn till landskapets topografi och vegetation.

7.1.2 Förutsättningar för havslokalisering

Vindkraftverksprojekt till havs komplexamånga frågeställningar kring olikarymmer
områdens förutsättningar. För på tillfredsställande kunna bedöma havslo-att sättett var
kaliseringar lämpliga krävs helhetssyn på regional ochär nationell nivå med hänsynen
till såväl ekonomiska, tekniska, landskapsbildsmässiga, ekologiska säkerhetsmässigasom
frågeställningar. bedömerVi därför det behövs samlad nationell överblick foratt att taen
fram riktlinjer för planering och tillståndsprövning vindlcraftsetableringar till havs. Enav
sådan överblick särskilt angelägen bakgrund de ökade anspråkenär på utbyggnadmot av
till havs och bedömningvår det till havs den avgjort potentialen föräratt störstasom
vindkraftsutbyggnad finns i landet.

Behovet ökade kunskaper och enhetligt beslutsunderlag har tydligt kommit tillettav ut-
tryck såväl i enkätsvaren i remissvaren på den föreliggande ansökan etableringsom om

Öregrund.vindkraftspark vid Lillgrund istorav en

Länsstyrelserna Skåne, Hallands, Gotlands och Uppsala läni pekar på det finnsatt stora
intressen etablera vindkraftverk till havs, mycket lite kunskaper vilkenattav men om
miljöpåverkan sådana etableringar medför. Man det vikt bättre be-attstoranser vara av
slutsunderlag fram på central nivå.tas

Boverket de ökade anspråken vindkraftsutbyggnad i havet innebär rikt-att attmenar
linjer behöver fram för hur vindkraftsetableringar till havs kan hanteras. Vindkraftsut-tas
redningen bör därför tilläggsdirektiv studera lämpliga områden till havs förett attges
vindkraftsetableringar.

Riksantikvarieämbetet riktlinjer för den havsbaserade vindkraften bör utvecklas.attanser
För den havsbaserade vindkraften ämbetet kunskapsunderlaget vad gäller marin-attanser
arkeologi bör lyftas fram planeringsprocessen.i viktigtDet beakta hur denävenär att
havsbaserade vindkraften kan påverka kultunniljövärden på land.

Naturvårdsverket det i samband med vindkraftsetableringar till havs viktigtatt ärmenar
bevaka bullerfria i skärgården frågormarina Andraatt reservat samt reservat. att upp-

märksamma fisket och obetydligt påverkade områden enligt kap.är 2 2 § NRL. Detstora
behövs vidare jämförande forskning vad gäller havslokaliserade vindkraftverks effekter
på fåglar.

Energimyndigheten bedömer det krävs ytterligare kunskaper och underlag avseendeatt
havsbasering vindkraftverk.av

Fiskeriverket det olämpligt vindlcraftsetableringvarje till havsäratt att prövasmenar
isolerat och det därför angeläget övergripande planering och styrning kommeräratt att en
till stånd, så olägenhetema för fisket långtså möjligt kan reduceras.att

Försvarsmakten efterlyser samlad nationell överblick beträffande förutsättningarna fören
havsetablerade vindkraftsparker. Enligt försvarsmakten finnsstora vidare behovett av

bättre kunskap de marina signalspaningssystemens störningskänslighetom
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SGU pekar på det saknas tillfredsställande redovisningar vattendjupsförhållandenaatt av
och allmänt tillgänglig redovisning havsbottnens uppbyggnad,över sammansättningen
och dynamik.

Stockholms Vattendomstolentingsrätt, för underlätta tillståndsgivningenatt attanser av
vindkraftverk till havs någon form översiktlig fysisk planering värdefull.vore av

Halmstads kommun det behövs nationell redovisning förutsättningarna förattanser en av
vindkraft till havs.

Falkenbergs kommun arbetet med riksintresseområden för vindkraftatt attmenar ange
också bör omfatta havet.

7.1.3 Förutsättningar för fjällokalisering

Även fjällområdet framstår del landet där förväntakan sig anspråkenattsom en av man
på vindkraftsetableringar kommer öka starkt. frågorDe strategiskaatt nämntssom som

Ävenför havsetablering, återfinns i för fjälletablering.princip för fjällområdena vianser
det behöver samordnade ochgöras övergripande studier förutsättningarnaatt för loka-av

lisering vindkraftverk.av

Vi vill särskilt peka följandepå två frågor speciella för fjällområdena.ärsom

Vindenergipotentialen fjälleni bedöms tillgången på mätdata liten. Detstor, ärvara men
därför angeläget insamlingär vinddata kommer till stånd. Vind-att och kli-övrien av ga

matförutsättningar mycket skiftande och skiljerär högsig i grad från vad gäller isom
landet För kunna vindkarteringarövrigt. hög kvalitetgöra med fjällvärldenatt i torde1
därför behöva utarbetas modeller och metoder.nya

Bevarandeintressena utbredda och överlag mycketär starka från såväl sociala veten-som
skapliga synpunkter. Utifrån det specifika syftet med bevarandet behöver de olikaiman
områdena urskilja värdekämoma och studera möjligheterna för olika vindkrafts-typer av
etableringar.

Följande enkätsvar linjei med vår bedömningär det angeläget övergripandeäratt att en
utredning kommer till stånd vad gäller förutsättningarna för lokalisering vindkraftverkav

fjällornrådena.i

Boverket de ökade anspråken på vindkraftsutbyggnad fjällenatt i innebär rikt-menar att
linjer måste fram för hur vindkraften kan hanteras.tas

Riksantikvarieämbetet riktlinjer för den fjällbaserade vindkraften böratt utvecklas.anser
fjällenFör finns särskilt behov öka ktmskapernaett kring den samiska näringen ochattav

dennas kulturlämningar.

Naturvårdsverket behovet bullerfria fjälleni viktigtatt bevaka.ärreservatmenar attav

Energimyndigheten bedömer det krävs ytterligare kunskaper och underlagatt avseende
fjällbasering vindkraftverk.av

Branschorganisationema det generellt behövs bättre underlag för bedömaatt attmenar
förutsättningarna för etablering fjällterräng.i efterlyserMan särskilt bättre vinddata för
fjällen, där ofta har komplexterrängen struktur det svårt bedöma vindför-gör atten som
hållandena.

Försvarsmakten framför det finns behov bättre kunskap förutsättningarnaatt förav om
fjällbaserade vindkraftverk.
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Andra behov kunskaper och utredningar7.2 av

Landskapsanalys7.2.1

framgår finns analysera hur visuella upple-Som 3.3.1 behov denavsnitt ett attstortav av
velsen olika vindlcraftsprojekt beror vilken landskapstyp etablering ske.på iav en avses

förEtt uppdrag särskild studie har lämnats till Institutionen landskapsplanering vidom en
Lantbruksuniversitet, Alnarp.Sveriges

Behovet bättre kunskaper framgår följande enkätsvar.bland annatav av

Länsstyrelserna Västernorrlands och Dalarnas län hävdar det i de flesta fall krävsi att
särskilda för vindkraftverkensutredningsinsatser bedöma den visuella upplevelsenatt av
påverkan på landskapet.

Trelleborgs kommun efterlyser vad gäller landskapsbildsfrå-bättre bedömningsunderlag

gor.

efterlyserVarbergs kommun bättre kunskaper påverkan landskapsbilden.påom

Falkenbergs kommun finnsdet behov från centralt håll sammanställaatt ett attmenar av
kunskapsunderlag bland landskapsbildsfrågor.annatom

frågorVissa andra7.2.2

har tidigare kapitel redovisat rad frågorVi i andra där underlaget för ställningstagan-en
den till vindlcraftverk i planering och tillståndsprövning förbättras. föl-kan behöva detI

sammanfattas punktforrnjande i sådana frågor har anledningvi överväga närmareattsom
i det fortsatta arbetet.

för frånriktlinjer skuggbildning vindkraftverk avsnitt 3.3.10
beräkningsmetoder för ljudspridning och riktlinjer för ljudstömingar gäller vind-vad0
kraftverk, med hänsyn till olika naturförhållanden och ljud från olika andratagen
verksamheter avsnitt 3.3.2
säkerhetsavstånd för vindkraftverk avsnitt 3.3.30
riktlinjer med hänsyn till vindkraftverks signalsystemstörningar avsnitt 3.3.40 av
vindkraftverks effekter för djurlivet avsnitt 3.3.50
områden riksintresse för vindkraftverk avsnitt 4.10 av
formerna för reglering mark- och vattenanvändningen i områden för vindkraftverk0 av
avsnitt 4.3.

översiktsplaneringen instrument för lokaliseringen vindkraftverkstyrning i0 som av av
helhetsperspektiv avsnitt 4.4ett

värdebeslcrivningar frilufts-områden för kulturvärden, naturvärden ochintresse0 av av
livet med avseende på inverkan från vindkraftverk avsnitt 4

formerna för tillståndsprövning vindkraftverk avsnitt 5.1.20 av

beskrivningar vindkraftverkens egenskaper och omgivningseffekter allmän-0 av som
giltigt underlag för tillståndsprövning och härför erforderliga miljökonsekvensbe-
skrivningar avsnitt 5.2

föråtgärder kostnader för erforderliga förstärkningar elnäten orsakadeersättaatt0 av av
vindkraftverk kapitel 6.
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Kommittédirektiv

Förutsättningar för lokalisering vindkraftav

Dir. 1998:35

Beslut vid regeringssammanträdeden 23 april 1998.

Sammanfattning uppdragetav
särskild tillkallas med uppdragutredareEn att

sammanställa och erfarenheter utbyggnaden land- och havsbaseradvindkraft,aktuella uppgifter om av av-
analysera förutsättningarna för fortsatt utbyggnad vindkraft i Sverige,en av-
föreslå kriterier lokalisering underlag inför beslut tillstånd till lokalisering land- och havsba-för avsom om-

vindkraft. skall redovisa behov förstärkning lokala elnät, främst vid kusterna ochserad Utredaren även av av
med utbyggnad vindkraft, det sammanhanget behovet och förutsätt-fjällen i samband och ii övervägaav av

ekonomisk tillför ersättningningar nätägare.

Bakgrund

Utbyggnaden vindkraften hittillsav
den tillsatta Vindkraftsutredningen betänkande, vindkraftjuni år 1988 lämnade regeringen Läge förl ettav

där för lokalisering vindkraft redovisades. Vindkraftsutredningens huvud-SOU 1988:32, förutsättningar av
sakliga bedöma det lämpligt vindkraftverk iuppgift i Sverige placeraatt att storavar var

antal från det Vindkrañsutredningens betänkande lämnades har utbyggnaden vindkraftUnder ett att av
med grannländer enstaka och på högstutgjorts mindre där varjei Sverige äraggregataggregatav grupper

kW. utbyggnad har fall orsakat konflikter med andra främst och kultur-600 Denna i vissa intressen, natur-
från mindre vindkraftverk förut-miljöintressen. Erfarenheterna Danmark visar kraftig utbyggnadatt en av

omsorgsfull planering kommunal nivå.sätter en
samråd Naturvårdsverket Råd "EtableringBoverket därför i med NUTEK och Allmänna 1995:1utgav av
regeringsuppdrag. lämplig lokalisering utifrånvindkraft land" efter denna har metoder förIett angetts en

hushållningsbestämmelsema hushållning naturresurslagen ochi lagen l987:12 med inaturresurserom
enlighet med plan- och bygglagen miljöskyddslagen naturvårdslagen m.fl.1987: 10, 1969:387, 1964:822

kommunala fysiska översiktsplaneringen grunden för hantera och förebygga kon-lagar. Den attanges som
ocksåflikter mellan allmänna och vindkraft. berörda länsstyrelserna har fram under-intressen De tagitmest

sedan grad legat tilllag i eller mindre grund för kommunernas hantering vindkraften i sinastörresom av
Översiktsplaner.

för bygga vindkraften skala har ökat. gäller för lägen tillIntresset i successivt Dettastörre ävenatt ut
havs och den svenska fjällvärlden. Eftersom vindkraft förnybar energikälla har flerai iär staten samman-en

åtgärder bl.a. bakgrund omställningenhang vidtagit för främja ökad användning vindkraftatt moten av avav
svenska och begränsa bränslen och så minskadet energisystemet för användningen fossila sättatt av

utsläppen koldioxid. närvarande stöds vindkraft investeringsstöd s.k. miljöbonusFör 15 % samtav genom en
energiskattenivå elkraft hushållsförbrukning. utgår flertaletden för gäller vid Bonusen imotsvararsom som

fall till levererar vindkraftsproduceradde yrkesmässigt el.som

Motstridiga intressen

Områden särskilt lämpliga för anläggningar energiproduktion skall så långt möjligt skyddasförär motsom
åtgärder kan påtagligt försvåra tillkomsten sådana anläggningar. framgår kap. 8 §Detta 2 naturre-avsom av

frågasurslagen. Innebörden bestämmelserna bl.a. skydda områden med särskilda kvaliteter iär attav om
åtgärdervindkrañsproduktion kan det svårare framtiden områdena för dettai utnyttja än-göramot attsom

damål. och teknikutvecklingsverket energimyndighet har i samarbeteNärings- NUTEK, Statensnumera
berörda länsstyrelser inlett arbete med kan riksintresse förmed områdenavgränsaett att som ansesvara av

genomförvindkraft. Försvarsmakten för närvarande forsknings- och utvecklingsprojekt för klarläggandeett
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störning radarspanings-, signalspanings- och radiolänksystem från olika vindkraftverk med varierandeav av
utfomuning, konstruktion och gruppering.

Områden lämpliga för vindkraft ofta sådana områdenär skyddsvärda påär grundärsom natur-som av
eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet. intresset bygga vindkraften riktas således oftaatt utav

de kust- och fjällområden i sin helhet riksintresse enligt 3 kap.mot naturresurslagen. Upp-som ansesvara av
förande vindkraftverk har ofta påtaglig inverkan Vid tillståndsprövningomgivningen. det därförav ären
vanligt kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter allt oftare ställs inför konflikteratt mellan intresset

bygga vindkraften och andra mark- och vattenanvändningsintressen.att kan frågorut Det gälla ochnatur-om
kulturmiljön inklusive inverkan landskapsbilden, fisket, friluftslivet och totalförsvaret, vilka mångai fall

riksintressen enligt 2 och kap.även utgör 3 naturresurslagen. Dessa frågor behandlades Vindkraftsutred-av
ningen, förutsatte mellanavvägning olika motståendenärmare intressen redovisasatt kommunensisom en
översiktsplan enligt plan- och bygglagen.

behövs bättreDe planering

Frågan vindkraftens hantering i den kommunala planeringen har behandlats Plan-i och byggutredningensom
Översynslutbetänkande ochPBL va-lagen SOU 1996:168. Utredaren konstaterar behandlingenav att av

vindkraften kommunernasi planering varierar och flertalet vindkraftverk i landet har enbart iatt prövats
samband med prövning ansökan bygglov. Utredaren vindkraften inte bör särregleras plan-iattav om anser
och bygglagen, föreslår generell skärpning kravet på detaljplan skall syftenär iupprättasmen en attav gynna

planmässig hantering anläggningar med betydande inverkan på omgivningen. Förslaget bereds fören av
närvarande inom regeringskansliet. Behovet kommunal planering för vindkraftsutbyggnad har ävenav en
aktualiserats i skrivelser till regeringen. Naturvårdsverket har skrivelseri år 1992 och 1996 dnr M92/3827/7
och M96/1288/7 enligt 6 kap. 2 § naturresurslagen till regeringen anmält behov fördjupad planering förav

Ölandutbyggnad vindkraft och Gotland. Boverket har skrivelsei dnr M97/404/7 enligt kap.6 2 §av
naturresurslagen till Öland.regeringen anmält behov fördjupad planering för utbyggnad vindkraftav av

kommunOrust har skrivelsei dnr M 96/3916/7 begärt regeringen skall frågan hur deprövaatten mot-om
stående samhällsintressena Äveni fråga vindkrattsetablering skall kunna bedömas och samordnas. andraom
skrivelser avseendevindkraftsetablering har kommit till regeringen.

Utbyggnad vindkraftverk kan beroende lokaliseringen medföra behov förstärkningar lo-ettav av av
kala elnät. Kostnaderna för dessa förstärkningar skall enligt ellagen 1997:857 finansieras det nätföretagav

innehar nätkoncession för det aktuella lokala Kostnaderna för förstärkningar-nanätet. förssom nätta-genom
riffema vidare till nätföretagets kunder.

NUTEK har i Utvecklingen elmarknaden 1997 dnr N97/3274 påpekatrapporten koncentrationenatt
småskalig elproduktion, främst vindkraft, i vissa delar landet har medfört omfattande behovav ett attav av

förstärka det lokala elnätet. kan befarasDet elkundema i dessa områden får betala betydligt högreatt en
nättariff de skulle ha gjort med mindreän omfattande etablering småskalig elproduktion. Problemenen av
kan bli särskilt nätornrådeni utpräglad landsbygdskaraktär, exempelvis vid kusterna och fjällen,stora i därav

litet kundkollektiv kan belastas med betydande kostnader nätutbyggnadenett upphov till.som ger

Utbyggnad vindkraft behöver utredas vidareav

Förutsättningarna för utbyggnad vindkraft har förändrats väsentligai avseenden sedan Vindkraftsut-en av
redningen redovisade betänkande.sitt Det angeläget få samlad bild hurär fortsatt Vindkraftsut-att en av en
byggnad kommer inverka på hushållningen med mark- och i berörda delar landet.att Detvattenresurser ärav
i första hand kommunernas avvägningar i den översiktliga planeringen verka för etable-attansvar attgenom
ringsområden för vindkraft lokaliseras leder till intrånginte i värdefulla och kul-sättett stora natur-som
turmiljöer och förenligt med bestämmelser hushållningen med markär och i naturresurslagen.som vattenom
Samrådet med länsstyrelserna betydelse dettai sammanhang. Skrivelsema tillär regeringen aktuali-storav

också behovet överblick läget i fråga vindkraftens utbyggnad landets olika delaröver iserar samtav om av
förbättrad kunskap och metodutveckling det gäller planering inför beslut tillstånd till lokaliseringnär om av
land- och havsbaseradvindkraft.

Metoder för planering inför beslut tillstånd för lokalisering land- och havsbaserade vindkraftsan-om av
läggningar behöver förbättras. Samverkan mellan statliga och kommunala myndigheter och berörda intres-

i anknytning till den kommunala översiktsplaneringen behöver förstärkas.senter Lokaliseringskriterier för
vindkraftsetablering i olika situationer behöver utvecklas för främja långsiktigt god hushållning medatt en
mark och Frågor behöver belysas i detta sammanhang bl.a. miljökonsekvenservatten. lokaliseringärsom av
till Ävenhavs och land, vad gäller buller, påverkan beteendet hos fåglar, fiskar, sälar kon-t.ex. m.m.
sekvenser för landskapsbilden och för verksamheter sjöfart, fiske, försvar liksom frågor klimat-rörsom som
förhållanden och geografiska begränsningar behöver belysas. Myndigheternas tillståndsprövning vind-av
kraftsärenden bör därmed underlättas.



SOU 1998:152 Direktiv Bilaga 631

Behovet planering särskilt påtagligt det gällerär utbyggnad vindkraftnär i skalaav m.m. störreav an-
tingen anläggningar eller koncentration flera mindrestora till begränsat områ-genom genom aggregat ettav
de. Det emellertid angelägetär också den pågående utbyggnaden mindre friståendeatt anläggningar förav
lokalt bruk uppmärksammas. Också sådan utbyggnad innebär ofta konflikter med motstående intressen och
bör därför behandlas deni kommunala planeringen. Denna fråga ingår deni redovisade översynenovan av
plan- och bygglagen.

.En rationell utbyggnad vindkraften förutsätter behovet nätförstärkningar i lokaliserings-att vägsav av
besluten. Behovet nätförstärkningar lokalai elnät behöver därför undersökas och kostnadsberäknas. Där-av
vid bör klarläggas i vad mån någon fonn ekonomisk ersättning till sambandinätägaren med nätför-av
stärkningar förutsättning förär utbyggnad skall komma till stånd i olikaatt situationer. utgångs-Enen en
punkt för överväganden lämpligheten ekonomiskt stöd bör eventuella ersättningar finansierasom attav vara
med de medel anvisade för stödär till installation vindkrañverk, för därmed skapa förutsättningarsom attav
för rationell utbyggnad vindkraften.en av

Uppdraget

Utredaren skall i första ställa uppgifter dagens situation gälleretapp det intresset byg-en närsamman om att
vindkraften och konflikter med andra mark- ochut vattenanvändningsintressen till havs ochga på land och i

olika delar landet. lägesanalysDenna bör innefatta aktuella anspråk på exploatering och anspråk på längreav
sikt, problembild behov underlag för tillståndsprövning och planeringsamt l sitt arbete skall utreda-av m.m.

samråda med bl.a. berörda myndigheter. Utredaren skall studera inhemska och internationellaren nyare
erfarenheter och det eventuella behovet särskilda kommunala insatser. Utredaren skall vidare undersökaav
behovet och kostnaderna för förstärkningar lokala elnät, främst vid kusterna och i fjällen.av

Utredaren skall redovisa denna del sitt arbete i delrapportering till regeringen den l decem-av en senast
ber l998.

I andra skall utredaren föreslå kriterier för lokaliseringetapp vindkraft bakgrund kraveten motav av
långsiktigt god hushållning med mark och skyddsbehovcn vad gäller miljöeffekter,en land-vatten samt

skapsbild Kriterierna bör anpassadefor olikaetc. situationer olikaoch delar landet. Utredaren skallvara av
vid behov föreslå åtgärder, bl.a. frågai eventuell ersättning för kostnader för nätförstärkningar lokalaiom
elnät och vindkrattproduktionennär byggs arbetel sitt skall utredaren samråda med bl.a.om ut. berörda
myndigheter.

Utredaren skall redovisa resultatet sitt arbete till regeringen den junil 1999.senastav
För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare redovisningom av

regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, offentliga åtaganden dir.pröva 1994:23, redovisaatt jäm-
ställdhetsaspekter dir. 1994:124 redovisa konsekvenserna för brottsligheten och det brottsförebyggan-samt
de arbetet dir. 1996:49. De ekonomiska konsekvenserna åtgärder och förslag skall redovisas. Förslag tillav
finansiering skall lämnas enligt dir. 1994:23.

Miljödepartementet
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Sammanfattning på Vindkraftsutredningensav svar

enkät till länsstyrelserna

det följandeI sammanfattas på Vindkraftsutredningens enkät till länsstyrelsernasvaren
fråga för fråga. Enkätens frågor redovisas rubriker.som

Svaren på fråga uppförda och1 planerade vindkraftverk redovisas dock inte här iutanom
tabellbilaga bilaga 4 och på kartor i kapitelegen

Svaren på fråga Kända problem med kapaciteten hos befintligadet lokala och regio-
nala elnätet, fråga Tillämpas vidGIS hanteringen vindkraft kommuneri och läns-av

Övrigastyrelse och fråga 10, kommentarer, den karaktären det finnsär inte skälattav
redovisa dem här.att

Fråga Kommunal behandling enligt PBL

Hur används översiktsplan, fördjupning översiktsplan, områdesbestämmelser,av
detaljplan och bygglov

fåtal kommunerEtt har behandlat vindkraften i plansammanhang, använder regelman 1
endast bygglovprövning vid lokalisering vindkraftverk. Några kommuner har utanav
någon vidare analys redovisat de områden för vindkraft redovisades i Läge för vind-som
kraft, SOU Helsingborgs1988:32.. kommun har följande riktlinjer i sin översiktsplan:
lokalisering i högst fem verk, medelstora verk prioriteras, anpassning tillgrupper orn
landskapet färg, form, storlek och placering.genom

Jönköpings kommun har gjort vissa utredningar för klargöra hur mycket vindkraftatt
ÖstraVisingsö och Vätterstranden tål med hänsyn till bestämmelserna i 2 kap. och6som

kap3 2 NRL. Vid bygglovprövning har hittills haft restriktiv hållning till etable-man en
ring dessainom områden. I Stockholms län har bygglovsansölmingar avslagits p.g.a.
naturvårds- och/eller totalförsvarets intressen. I Hallands län har kommunerna hittills inte
tagit någon särskild hänsyn till kap.3 NRL, däremot kap.2 I sarnrådsversionenmen av
vindkrafts-ÖP för Halmstad dock etableringar får skesägs inte inom 3 kap. områdenatt
med undantag för hamnområdet i Halmstad.

Fråga Eventuell behandling i kommunala och/eller regionala
energiplaner

frågorI regel vindkraft mycket lite ellerär inte alls redovisad i energiplaner-na. Dettaom
beror främst på befintliga energiplaner gamla, varför vindkraften har ak-inte varitatt är
tuell redovisa.att
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LänsstyrelsebehandlingFråga

på behandling enligt NRLExempela
bör undantaskap. 2 §områden 2opåverkadelänLänsstyrelsen i Skåne storaattmenar

övården,kultur-miljförriksintresseområdengällerVadgrupplokaliseringar.från större av
områden ska undantassådanaoch 3 kap.friluftslivet 2 kap. 6 §och sägsnaturvärden att

påtaglig skada på intressena. Förstinnebärvindkraftverk dessafrån etablering omomav
vind-prioritering skekanvindkraftsanläggningarförutpekasriksintresseområden aven

utnyttjasOpåverkad del kust börtill andra riksintressen.förhållandekraftsintresset i av
vindlcraftsetableringar börbred Störrekm1vindkraftsetablering inomför zon.en ca

och CW-Våtmarker riksintresseför fågellivet.betydelseske områdeni är avsom av
anslutning tilleller ivid kusten sjövåtmarksområdeutpekat ett stort,områden EUav

odlingslandskapetdetvindkraftverk. Iför etableringfår nyttjas öppnaområdeöppet av
skadas. innebärDettavärdena intekulturhistoriskadevindkraftverk placeras såbör att

fårintebyar,med fornlämningar, ägogränserkulturmiljöersammanhållna etc.attt.ex.
med omgivningen.sammanhangförlorar sittså desplittras att

uppkomma,påtaglig skada kanfall till fallfrånHallands län bedömerLänsstyrelsen i om
samtligavindlcraftsintresset ihaft starkare ställningbevaranderiksintressena änhittills har

etableringarområde krävsskall kap.tillstånd i 3förfrågningar. För storaaktuella att ges
hushållningsmotiv.mycket energisom ger

riksin-med hänsyn tillverkbygglovsgivnahar förbjudit vissaKalmar länLänsstyrelsen i
Förbudetändring.regeringsrättenprövning ioch 3 kap, motenligt 2 även utantressen

Öland syftethavsornrådet, dågällabörpå pål0 MWgruppstationeretablering av
Ölands kulturvärden påochsärprägladekap. 3 § NRLmed 3 värna natur-är att om

land.

naturvård ochenligt kap. 6 §riksintressen 2län har uttalatUppsalaLänsstyrelsen i att
ochverkutbyggnaderför framtidaanvändaskulturrniljövård inte bör större grupper,av

Östhammarskusten be-karaktär kanlandskapetsDalälvsornrådet ochkap.heller 3 om
hållas.

lokaliseringlämplighetenVästernorrlands länLänsstyrelsen i överväger av avnoga
opåverkadepåverka karaktären ikanenstaka verkliksomverk, storaäven attgrupper av

NRL gällerkap 1-2och 32 kap. 6 §Kustenkap. NRL. För Högaområden 2 2 §
etableringarrestriktivitetstriktvindkraftspolicyregionalformellt antagande motintill av

vindkraftverk.av

oexploateradeexploatering inominställning tillrestriktivhar mycketFlertalet län en
2kap. och kap2 3enligt antingensällan omfattas riksintressenfjällområden inte avsom

och 5

§ börkap. 6närrelcreationsområden 2länNorrbottensLänsstyrelsen i atttar un-upp
vindkraftsetablering.dantas från

behandling enligtpå PBLb Exempel

ochskuggorm,300-500dBsåsom ljud 40 35säkerhetsfrågorochHälso- samtresp.
länsstyrelsen Norrbottensiisslungningrotorblad ochbrand, avbrutnareflexer, tas avupp

län.länsstyrelsen i Skånelän och

på behandling enligt MLExempelc
vidmåste undvikasfriluftsområdeninverkan naturupplevelsen ioch påBullerstömingar

länsstyrelsen ilän,Länsstyrelsen Kalmarlän. ilänsstyrelsen i Skånelokaliseringen menar
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Västernorrlands län och länsstyrelsen i Västerbottens län vid till-attuppger man
ståndsprövning tillämpar, i enlighet med rekommendationerna i Boverkets allmänna råd

de1995:1, normala reglerna för industribuller. Närboende inom 600-800 in-externt m
formeras skriftligen länsstyrelsen i Västra Götaland, hävdar landskapsbildenattav som
och buller de två dominerande frågorna vidär prövningen.

a Exempel på behandling enligt N VL

Inom områden förordnandenmed naturvårdsområden och strand-t.ex. naturreservat,
skyddsområden naturvärdena så starka etablering vindkraftverkär normalt kanatt av
ske där länsstyrelserna Skåne,i Gotlands, Norrbottens, Västerbottens och Uppsalaanser

Östergöt-län. Biotopskydd enligt a19 naturvårdstörordningen länsstyrelsen itas upp av
lands län. Länsstyrelsen i Gotlands län söker undvika etablering inom själva strandlinjens
närområde. Enligt länsstyrelsen i Västernorrlands län samrådet enligt 20 § NVL detär
viktigaste instrumentet för delge sökanden synpunkter länsstyrelsens uppfattningatt om

tänkta lokaliseringar, såvida inte prövning sker enligt ML. Bedömningen utgår frånom
lokaliseringen innebär avsevärd skada på naturmiljön inklusive landskapsbild ochom

ñiluftsliv, och kan innefatta kulturmiljö andra allmänna intressen.samt

påe Exempel behandling enligt KML

skyddsavstånd måste hållas till värdefulla kulturminnen kyrkor, väderkvamar,t.ex.
fomlämningar och genuina bymiljöer länsstyrelserna i Skåne och Uppsala län.anser

ÖstergötlandsLänsstyrelsen i län landskapet kan ha kulturrniljövärdentar att storaupp
fasta fornlämningar inte berörs.även Ett exempel helhetsupplevelsen od-ärom ettav

lingslandskap med historisk kontinuitet i fasta fornlämningar, kyrkor, byar, gårdar,en
stadssiluett För kunna bedöma fleraeller vindkraftverkatt kan uppföras iettm.m. om
harmoni med kulturlandskapet, behöver principer för placeringen, utformningen höjd,
färgsättning m.m. och grupperingar vindkraftverk utarbetas.av

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hävdar vindkraftverk bör placeras höjderpåatt
där finnsdet fornnordiska och i rösestråk. Mellan bör inga placeringar med-rösengravar

heller mellan havet och Avstånd till enskildarösena. beror på bl.a.ges topogra-gravar
fin, minimiavstånd 100-200 Vägsträckningar börett är redovisas i ansökningarmen m.

tillstånd då dessa kan medföra betydande ingrepp i naturmiljön.om

f Exempel på frågor arbetet medi områden riksintresse för vindkraftatt ange av

Länsstyrelsen i Kalmar län följande lcriterier:anger
vindenerginivå på 2400 kWh/kvm och år på land obs havetl redovisas ej0
skyddsavstånd vad gäller buller bör för vindkraftverk minststörre 4000 vara m
skyddsavstånd till kyrkor symbolfyllda landmärken bör minst 10000 vara rn

naturvårdsområden och Naturanaturreservat, 2000-områden bör exploateras0
riksintressen för naturvård, friluftsliv och kultunniljövård bör undvikas0
försvarsintressen skall beaktas0

Länsstyrelsen Hallandsi län anger:
detaljplanelagda områden undantas0

uteslutsnaturreservat0
vindenergiinnehåll 4000 m/s år på 50 höjd0 m

Länsstyrelsen Stockholmsi län diskussion med Energimyndigheten föratt taavser upp en
förbättra planeringsunderlaget för energiproduktion,att däribland vindkraft. dettaI sam-

manhang kommer behandlas vilkaäven områden skall bedömasatt riksin-som vara av
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någongjordes 1996 bedömningenför energiproduktion. samråd med NUTEKI atttresse
möjlig de starka motstå-vindkraftsutbyggnad Stockholms läni intestorskalig var p.g.a.

storlek. Länsstyrelsenvindstyrkor och anläggningarsantagandenende intressen, samt om
delvis kan ha ändrats sedan.det förutsättningarpekar på äratt som

arbete med peka områdenJönköpings län pågår inte någotlänsstyrelsen iVid att ut av
motstånd"länsstyrelsen, det "mentalavindkraft. Huvudskälet, bedömerförriksintresse är

Visingsö/Östra finns bevaranderiks-Vätterstranden, då det mångafinns pekaatt utsom
medveten vind-samtidigtområdet. Länsstyrelsen siginomintressen säger attvara om

meriter.skall pekas på sinakraftens eventuella riksintressen ut egna

tillståndsprövning ochErfarenheter planering ochFråga avav

etableringargenomförda

på verkmed till storlekaroch ansökningsförfaranden hänsynPlaninstrumenta
på verkstorlekaroch avgrupper

skall kommun, länsstyrelsekW-storlek mellan vadGränsdragningama prövas avsom
exploateringar ochproblem. Större 10 MWupplevs mångaoch regering stör-ettav som

regeringsprövning länsstyrel-för undvikasällan idelas intere etapper att menarenupp
innehålla olika storlekar på verk, vilketkan sinsemellanJämtlands län.i Etappemasen

samladevilken påverkan den exploatering-försvårar helhetsbedömningytterligare aven
får på omgivningen.en

huvudmän, varvid kravet påkan fördelas flera ochMW påEtableringar löver etapper
omgivningspåverkanbedöms olycklig hantering dåutgår.ML-prövning Detta som en

län.Götalands, Hallands och Gotlandslänsstyrelserna Skåne,ändras i Västrainte menar

ochvindkraftverkets effektstorlek MWgäller för ML-prövning llcriteriumDet ärsom
vindkraftverk påtaglig inverkan på omgivningenkan innebäraMycket högastörre. en

länsstyrelsen itillståndeffekten når till den storlek kräverinteäven när menarupp som
Även for graden påverkan på omgivningen.antalet verk betydelseSkåne. är av av

ÖPfördjupadlän bör iLänsstyrelsen Norrbottensi prövasstoratt grupp enmenar en
verk kW kan klarasoch enstaka 1-3 ca 600och/eller med MKB,DP samtprogram

finnseller kWfor detaljplanelcrav antal verkmed enbart bygglov. Någon anta-gräns
konkurrerandebebyggelse ochfrån fall till fall med hänsyn tillbör skePrövninggen.

intressen.

Östergötlands hanteringenerfarenheter vad gäller den styckevisaLänsstyrelsen länsi av
med mindre juste-vindlcraftverk, regel verken kan vissaenskilt ivarje är accepterasatt

få uppföraspeciallagstifmingar. problem ansökningarutifrån olika Ettringar är attatt om
av/ grupperingartillfällen, platser olikainkommer vid olika olikaverk samt typer avavser

varförvindlcraftsetableringama,kommunerVidare det flera berörsverk. är un-som av
intill omöjligtDärmed detoch ställningstaganden kan variera.derlag, attityder näst attär

påverkar land-utvecklingen vindkraften och hur etableringamafå helhetsgrepp påett av
tållandskapet intepå sikt. svårtskapsbilden och riksintressen Det är även avgöra näratt

vindkraftverk.fler

PBLenligt två olika prövningssystemetableringar skallRefererande till prövasstörreatt
lämplig-tidigarelänsstyrelsen län behovet prövningi Kalmar påoch ML, visar avav en

behöva läggaskulle exploatör intetill viss plats. Härigenomheten lokalisering en enav
speciallagstiftningför innankostnader på handlingar prövning enligtomfattande resp.ner

detaljplan med stöd ibedömerlämplighet i sig Länsstyrelsenplatsens prövats. att en
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översiktsplanen flexibelmed utformning teknikutvecklingen förutsättningar vadger nya
gäller storlek på och avstånd mellan verk och till sin karaktär ska lilcna områ-som mer
desbestämmelser, ändå byggrätt, bör förordas vid den regleringennärmaremen ge av
mark- och vattenanvändningen.

Länsstyrelsen i Hallands län i och med teknikutvecklingen går mycket forttar att attupp
blir innehållet i översiktsplanen relativt snabbt inaktuellt. Länsstyrelsen understryker
också vikten allmänhetens deltagande i och ska möjligheter attav processen som ge se
konsekvenserna föreslagen utbyggnad.av

Enligt länsstyrelsen i Gotlands län bör översiktsplanen ha tillräckligt detaljerad skalaen
for verkligen kunna vägledning och överblick. Detaljplaner haratt haft för detaljeradege
bestämmelser med hänvisning till teknikutvecklingen. Totalhöjden dock viktig hållaär att
fast vid medgivanden avvikelser från DP då landskapsbilden många gånger tålinteom
högre verk.

b Administrativ hantering vid parallella prövningsförfaranden länsstyrelse ochi
kommun

de fallI fördjupning översiktsplanen skall eller detaljplan börgöras upprättas,en av en
länsstyrelsens prövning enligt ellerML NVL normalt inte föregripa planarbetet menar
länsstyrelserna i Norrbottens och Halland län. Vid bedömningen detaljplan skallom en

eller hävdarinte, länsstyrelsenupprättas i Västra Götalands län bör beaktas vadtvärtom,
bedömts enligt ML i syfte undvika dubbelprövning detalj frågor.attsom av

kommunenNär lokaliseringen direkt i bygglov,prövar det lämpligt kommunenär att
avvaktar resultatet det samråd ska föregå ansökan enligt ML länsstyrel-av som en menar

i Norrbottens och Västerbottens län. Den MKB skall bifogas ansökanserna som en om
tillstånd enligt ML nödvändigt underlag forutgör bygglovprövningen.närmastett

Avståndc mellan grupper

Länsstyrelsen i Kalmar län framhåller definieras enligt ellagen vindkraft-att som grupp
verk har anslutning till elnätet. formellt kanRent stå i direktsom en gemensam en grupp
anslutning till så länge dennästa ledning till elnätet. Men sådangrupp, ges en egen en
tolkning kan inte i överensstämmelse med syftet med bestämmelsen.vara

d effekt -påverkan pågruppstationers miljön

Länsstyrelsen Kalmar läni i regel få verk mindre miljöpåverkanatt stora änmenar ger en
många små. kan därförDet ifrågasättas definitionen i kap.4 NRL visst antalatt ettom
kW i den relevanta vadär gäller miljöpåverkan både med avseendemest påen grupp
landskapsbild och ianspråktagen mark-fbottenareal.

e Kommentar miljöbalken 12 kap.om

Vid tillståndsprövning enligt kap.12 MB skall intrång i och kultunniljön beaktas.natur-
Istället för endast de vindkraftverken, klassas miljöfarligstörre verksamhet,att som som
ska ha tillstånd enligt MB borde prövning alla vindkraftverk ske avseende på des-en av

inverkan på miljön dessi helhet länsstyrelserna i Skåne och Västerbottens län.sas anser
Länsstyrelsen bör ha möjlighet delta i prövningen samråd i inledande skede.att ettgenom

Länsstyrelsen i Uppsala län frågan vindkraften helheti sin skulle kunnatar regle-upp om
i lagstiftning, i likhet med övrig NRL-anknuten exploateringslagstifming.ras en egen
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Problemställningar särskild betydelse vidFråga ärsom av

olika etableringartyper av

olika slags landskapstyper:a i

Omgivningspåverkan komplex tjällterräng bör därförsvår bedöma i Man ställaär att
höga krav på visualiseringar länsstyrelsen Jämtlands län.ianser

vindkraftverkLänsstyrelsen Skåne län sin lokalisering och radio-i i rapportger om av
översiktliga ornrådesvisa beskrivningar konfliktbedömning för vindkrañ-master samt

förverk. Följande landskapstypsindelning ligger till grund den ornrådesvisa redo-grova
kustlandskap och våtmarker, odlingslandskap, backlandskap,visningen: åsar ochöppet

dalgångar. för bedömningen huvudsakligen landskapsbild, kulturmiljö,Kriterier är natur-
och fxiluftsliv. finnsvärden I också avsnitt estetiska synpunkter på land-rapporten ett om

skapsanpassning illustreradei generella bl.a. några exempel.termer, genom

län särskild studie kring visuella upple-Vid länsstyrelsen i Västernorrlands pågår denen
velsen kustlandskapen och hur inpassning vindkraftverk bör ske. Studien kommerav av

inarbetas regionalt policydokument för vindlcraft. studien finns följandei I prelimi-att ett
indelning landskapstyper: flack skogsdominerad kust, flack uppodlad kust, småku-inära

perad skogsdominerad kust, brant skogsdominerad kust, kuperade odlingsbygder,
landskapstyp finns rekommendationerspricklandskap. För varje för place-principerom

och utformning vindlcraftsanläggningar. innefattarring Studien Höga Kusten ut-av som
riksintresse för naturvärden och friluftslivet omfattasenligt 2 kap. 6 §gör sär-samt av

hushållningsbestämmelserskilda enligt kap. 1-3 del området föresla-3 NRL. En ärav
världsarvslista.till UNESCO:sget

ÖstergötlandVadstena kommun har tagit initiativ till utredning hur kommunenen om
bör etableringar utifrån landskapsbildssynpunkt.se nya

bullretskunskaper utbredning i olika landskapstyper behövs länsstyrel-Bättre om anser
Götalands län.i Västrasen

Länsstyrelsen Hallands län bedömer det viktigt Hallandskusten delas områ-i in iattsom
den med eller vindlcraftsutbyggnad. kustlandskapetDet kräver lokalise-öppnautan att
ringen blir på ställe. Slutenhet med landskapsrum finns Laholmsslätten,endast pårätt
vilket bättre "stöd" för utspridda verk.ger

områden/miljöerb olika slags kap.enligt NRL 2 och 3i

Blekinge nyanseradLänsstyrelsen län redovisar försvarsmakten harI aviseratatt meren
redovisning restriktioner kust- och skärgårdsornrådet och vilketi 2 3 kap. NRLav
kommer medföra krav tydlighet från bevaranderiksintressen, då dessa hittillspåstörreatt
har försvarsmaktens utslagsgivande och starka restriktioner."utnyttjat"

c annat

Fjällklimat innebär risk för nedisning vindkraftverken särskilt nordvästra ochi västraav
delen framförJämtland länsstyrelsen Jämtlands län.iav
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Fråga Frågor för vilka det krävs bättre underlag/kunskaper för

planering och tillståndsprövning

ÖstergötlandsLänsstyrelsen i län vindkraften skall byggasatt staten attmenar om anser
i skala behöverstörre övergripande principer utarbetas belyserut avvägningen mel-som

lan vindlcraftsintresset och andra markanvändningsintressen.

Länsstyrelserna Skåne,i Hallands, Gotlands och Uppsala län det finnsatt storamenar
intressen för etablering vindkraft till havs, mycket lite kunskaper vilken mil-av men om
jöpåverkan sådana etableringar skulle medföra. Det vikt för det fortsattaär arbetetstorav

bättre beslutsunderlag fram. En utredning bör skeatt på central nivå.tas

För bedöma den visuella upplevelsen vindkraftverkenatt påverkan landskapetav
krävs de flesta falli särskilda utredningsinsatser på regionalt initiativ hävdar länsstyrel-

i Västernorrlands och Dalarnas län.serna

Acceptansfrågomas betydelse länsstyrelsen i Kalmar länstora jämför hurtas upp av som
kraftledningar kommit ofrånkomlig del landskapet.att accepteras som en av

Vindenergikarteringar angelägna länsstyrelsernaär i Västernorrlands, Kronobergs,anser
Dalarnas och Västerbottens län.

Länsstyrelsen Hallandsi län efterlyser material visar hur vinden "beterett sig" översom
land och hav, bl.a. för bättre förståelse för vad lokalt topografi förut-m.m.avgörsom

försätmingama olika storlekar på verk. Säkerhetsavstånd kontra upplevelseavstånd intill
och järnvägar påverkanvägar lågfrekvent buller bör utredas.samt förbrukadeHurav

vindkraftverk skall hand bör också utredas. Skall förslagsvistas deponeradom en summa
kunna användas länsstyrelsen.menar
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Sammanfattning på Vindkraftsutredningensav svar

till ochenkät centrala myndigheter, organisationer
företag

Vindlcraftsutredningens till centrala myndigheter, organisationer ochSvaren enkät
frågaföretag sammanfattas här för fråga. Enkätfrågoma rubriker.anges som

sammanfattning finnsSist i denna förteckning vilka haröver svarat.en som

Utredningens Eva Mill, företräder kommunerna, har överlämnat henneexpert som av
inhämtade synpunkter från Gotlands, Halmstads, Trelleborgs, VarbergsMalmö, Tanums,

Falkenbergs kommuner.och

Utredningens sakkunnige Kenneth Averstad, utredningen företräder Svenskaisom
Kraftverksföreningen Vindlcraftföre-KVF, Sveriges Elleverantörer SVEL och Svensk

har sammanställt och dessaning SVIF, lämnat enkätsvar från organisa-ett gemensamt
sammanfattningen benämnstioner, i KVF/SVEL/SVIF. SVIF har också lämnat ettsom

flestadär de allra synpunktema återfinns detieget svaret.svar, gemensamma

Erfarenheter planering förFråga och tillståndsprövningav av

vindkraftverk

Boverket det finns behov fysisk planering för lösa lokaliseringsfrågor-att ett attmenar av
traditionella fördå den prövningen enligt miljöskyddslagen räcker till påML inte attna

kommun/region vindkraftverken.samlat i hantera de allt fler och allt MLsätt störreett en
fungerar bra för reglera miljöstömingar såsom buller och skuggproblem från enskildaatt
vindkraftverk, klarar landskapsbilden, iinte reglera den viktigaste frågan,attmen av som

vindlcraftverkensoch med utveckling kommit fokus vad gäller konsekvenser olikai av
fysiskaetableringar. planeringen också nödvändig med hänsyn till behovetDen är attav

uppnå god hushållning med vindenergiresursen. utvecklingen vindkraftenFör att styra av
behövs också regionala underlag för vindkraften.policys

Erfarenheterna efter ofta byggtsnågra år, Boverket, kraftverkenär utatt utanmenar v v-
fysisk planberedskap fornågon och heller långsiktig strategiinte ågonutistörre E

utbyggnaden. har vidare brustit vilket sannolikt ska-Det i förankringen hos ....imänheten,
onödiga motsättningar inte hållbar utveckling.pat som gagnar en

erfarenhet vindkraften har allmänt energi-En haft svårt hävda sigär att ettattannan som
enligt kap. de finns andraintresse 2 NRL i vindenergirika områden där det många intres-

naturvårds-, friluftslivs- Länsstyrelsemas regionalaoch totalförsvarsintressen.t.ex.sen,
har ofta funnits och vind-lokaliseringsunderlag utgått från vilka etablerade intressen som

funnits.kraften har fått tillgång till områden där andra etablerade redan Enintressen or-
sak till detta avsaknaden mål för utbyggnaden svenska vindkraften.den Dettaär ettav av

fysiskahar inneburit den planeringen har haft utgångspunkter deinte några änatt annat
vindkraftsprojekten.konkreta Boverket arbete med rik-också Energimyndighetensser
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för vindkraftsintresse på land, få till stånd förutsättningslöst arbetesätt att ettett mersom
för vindkraften skall kunna till lämpliga områden.tillgångatt

Naturvårdsverket påpekar vikten översiktsplanering möjliggör hanteringtidigav som en
vindlcraften, och dessutom detaljplanering i många fall bör ske. Verket har därför iattav
falltvå till anmälan förtagit initiativ till behovet planering utbyggnadregeringen om av

Ölandvindkraft på och Gotland. Verket har också förslaget i PBLöversynenstöttav av
begränsa möjligheterna till undantag från detaljplanekravet liksom förslaget infö-att om

rande förMKB områdesbestämmelser.av

Ett exempel på prövningsprocessen klarar tillståndsfrågoma deninte vanligtäratt av
förekommande utbyggnaden vindkraftsuccessiva område och där anlägg-inom ettav
ningar bara behöver anläggningar1 MW anmälas enligt ML, där MW behöver1men
tillstånd enligt lag. Ska område tillkommande verk enligtinom prövasettsamma nya

Gäller tillståndetML då de gamla verken Verket anför också det faktumäven attatt
sker enligt olika lagstiftningar medförprövningen den blir otydlig och ojämn.att

Naturvårdsverket redovisar vidare två erfarenheter ekonomisk förstaDen ärart. attav en
markägare blikan ekonomiskt gynnad framför översiktsplan utpekarannanen om en
vissa områden lämpliga för vindkraft framför andra från vind-andra. utgårDen attsom
kraftverk kan medföra får bygga verk där det lämpligast såvälinteatt etten granne vore
vindmässigt föremiljömässigt, vilket undvikas exploateringkan kommersom om man

helhetslösning avtal eller exploateiingssamverkan.överens om en genom

Riksantikvarieämbetet finner det plandokument riktlinjer för vindkraftensatt som anger
fortsatta utbyggnad saknas på många håll gäller såväl regionala riktlinjerDetta som
kommunala Översiktsplaner där vindlcraft behandlas. Redovisningen kulturvärden ochav
vindkraftens påverkan dessapå ofta behandlade och utveckling dessa frågorär ären av
därför angelägen. En sådan utveckling bör ske med utgångspunkt från bl.a. miljömålen i
miljöpropositionen 1997/98: 145. De regionala riktlinjer tagits fram har mycketsom en
skiftande kommunal förankring, varför former för samråd och ligheterstymingsmöj bör
undersökas.

Energimyndigheten bevarandeintressena tradition hanteras med alltföratt stormenar av
tyngd i planarbetet, både kommuner och länsstyrelser. därför viktigt med beslutDet ärav

riksintresse för vindkraft, så detta formell jämställs medintresse i mening andraattom
riksintressen. sakligaDe övervägandena fall korrekta idag. Myndigheteni många inteär

det förefaller endast natumiiljöhänsyn i ganska mening tillåtsatt snävmenar som om
frågor tillåtlighet för vindkraftsetablering. Vindkraften värderas eftermåsteavgöra om

sina egenskaper utsläppsfri inhemsk energikälla.som

Koncessionsnämnden för miljöskydd påpekar till miljöskyddsförordningeni bilaganatt
l998.808 miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd begreppet gruppstation inteärom
definierat, vilket innebär det vindluaftverk ikan möjligt, anmälaatt att ettattvara genom

bygga enligt miljöbalken. möjlig-gruppstation någon tillståndsprövning Entaget, utanen
het lösa detta problem, enligtnämnden, sänka för tillståndspliktenär gränsenatt attmenar

så enstaka, mindreML verk blir tillståndspliktiga.ävenatt

Nämnden vidare det viktigaste underlagsmaterialet vindkraftsärendeni äratt ettmenar
bra planunderlag. beroende bedömningenMen brister i planeringsunderlagets kan av
framför allt begreppet "påtagligt "NRL-områdenskadar" svår. flera känsligaFörvara
finns dock underlagbättre reviderade Översiktsplaner Emellertid,ettnu me-genom m.m.

närrmden, det angeläget arbetet med bestämmande områden riksintresseär attnar avav
för vindkraft slutförs. erfarenhetEn detaljplanekrav praktiskt aldrigär att tagetannan
upprätthålls, varför förslagdet detaljplanekrav lämnades utredningen SOUiom som
1996:168 PBL angelägetöversyn är överväga.attom av
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VEL/SK VF/S VIF tolkningen lagstiftningen vilket osäkerhetervarierar iattmenar av ger
vindkraftsprojekten. Ibland handläggningstidema långa hos myndigheterna.mycketär

Projektörer och myndigheter bör kunna förut-prövningstid under vissa givnaenas om en
kringgå lagstiftningensättningar. Att 1 dela projekt i enstaka verkMW attgenom upp

har inneburit nackdelar för samtliga i slutändan, såsom osämja mellan markägare,mest
dåligt utnyttjande markareal, dålig till landskaps-missnöjd omgivning och anpassningav
bilden. Elnätssituationen grundfrågoma ställning till initialskedetmåste iär taen av man

projekt.ettav

utarbetades fannsNär NRL medvetenhet vindkraftens roll i hållbart samhälleetten om
för vindenerginutnyttja på bästa måste det tillåtet etablera vindkraftverkatt sätt attvara-

där den bästa vindtillgången finns. Vid har det enskilda mångaavvägningar intresset
gånger fått alltför dominerande roll det allmänna intresset. Vid prövningargentemoten

regelhar i tagits hänsyn till vindkraftverk till förbättra miljön.bidrar Gene-ävenatt att
rella förbud bör bort och individuell prövning.ersättastas av

för förReglerna bygglov gårdsverk bör förenklas, eko-de jämställs medattex. genom
nomibyggnader. områdeI med god vindtillgång, där det uppenbart det istörre ärett att
framtiden kommer byggas flera vindkraftverk, det viktigt utbyggnaden skeräratt att

planerat Frågan och hur detaljplan eller områdesbestämmelser skallsätt. närett om an-
vändas bör utredas, utgångspunkt bör planen bör övergripande ochattmen en vara vara

reglera allt detalj. Slutligeni bör sakägarbegreppet definieras.

Försvarsmakten övergripande planering vad gäller vindkraftsutbyggnad ärattmenar en
förönskvärd tillståndsprövningen skall bli så korrekt möjligt. Möjlighetatt attsom ge

tillstånd kan beroende hur många verk skall etableras område.inom ettvara av som
Bjrgglovprövning och miljöprövning borde alltså synkroniseras bättre vilketsätt,ett

förenklaockså bör de administrativa rutinerna i handläggningen ärenden.av

Luftfartsverkets erfarenhet det vindlqaftsindustrininom saknas kunskap regel-är att om
verket för luftfartcivil och det finns kunskapsbrister detta avseende hos såväli ävenatt
länsstyrelser kommuner. Luftfartsförfatmingamas användning ärendehanteringenisom

och behöverojämn generellt lyftas. missuppfattning anmälanEn tillär Försvar-är att en
smakten tillräcklig för luftfartens behov.är

En svårighet olika ärenden skall till olika avdelningar Luft-gå inomär att typerannan av
fartsverket och här pågår internt arbete för hanteringen.inom verket underlättaett att
Luftfartsverket för också fram anmälan vindkraftverk medalltid skall görasatt en av en
totalhöj d 40 meter.

Stockholms Vattendomstolen vindkrafthar i mål tillstånd till havsbaseradtingsrätt, ett om
Gotlandpå framfört det saknades vind-övergripande kommunal planering överatt var

kraftverk kan och vilken förväntasi mån påverkan kunde på motstående in-accepteras
enligt kap. och2 6 § 3 kap. och1 2 NRL.tressen

Västerbottens framförhållning kommunal planering har saknats.iattmuseum menar

LRF kommunernas tolkning lagstiftningen Landskapsbildsskyddvarierar. ärattmenar av
de restriktioner för förhindra etableringar. byråkratinDenanvänts att storaaven som

kring ansökan avskräcker erfarockså enskilda från också kommu-initiativ. LRFatt taen
nal okunskap vindkraft långa Offensivaoch handläggningstider. planer önskas därom
kommunerna går före och detvisar kan byggas med bästa lönsamhet.var

Vestasvind Svenska tillståndsprövningenAB fungerar på olika Sverige.iatt sättmenar
Kunskapsnivån behöver lyftas generellt hos handläggarna. Myndigheterna bör förses med

regelverk inte för den enskilde subjektiva bedöm-tjänstemannensett utrymmesom ger
och hur lagarning avvägning skall tolkas, vad gäller påverkan landskapsbildenpåt.ex.
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gått till prövning högreärenden ivindkraftverkens störning. Vestasoch att sommenar
sakskälen fått starkare innebörd deofta tolkning,instans har givit där änenen annan

lägreupplevt gäller vid instans.subjektiva bedömningar man

relevant. MKB-kravetför MW intekravet på MKB anläggningar 1Vestas ärattmenar
det vid handläggningenvindkraftverkens fysiska storlek. Vidareborde istället ärstyras av

till länsstyrel-och hänsyn inteden miljömässiga aspektenpå länsstyrelsen atttasstyrsom
viddärmed borde in dettaenergiförsörjning ochsamhällsansvar förhar även vägaettsen
framarbetar aktivt medlänsstyrelsernaDärför det viktigttillståndsprövningen. är att taatt

föreslår följande kriterier dettavindkraft. ibli riksintressen för Vestasområden kansom
villkorbärighet långsiktiga ekonomiskavindpotential för ekonomisktillräckligarbete: 1

läns-markägarintresse. Idag tycksinfrastruktur elnät, m.m. 3förutsättning 2 vägaren
konflikter mellan markäga-vilket innebär onödigadessa aspekter,styrelserna inte väga

lämpliga områden pekasvindenergisynpunkt mindreexploatörer,och ut.attsamtre ur

vid vindkraftsetableringarstyrmedeldetaljplan inte något braVestas äratt p.g.a.menar
handläggningstider. Istället förordasbygglov och långahöga kostnader utan garanterat

låser fastså inte sigområdesbestämmelser bör utformade på sätt attett mansom vara
alla verk skall haövergripande och talarkring detaljer, är att torn-utan sammaommer

bostadsfastighet,bullervärde får dBA vidhöjd, överstiga 40inget närmastenärmaste
avstånd till allmänna vägar m.m.

byggovs-/miljötillståndsansölcningargälltVind skiftande krav har vidEolus AB attmenar
utpekat för vindkraft ilänsstyrelser. bygglov söks i områdeoch Omi olika kommuner ett

snabbt. övrigt handlägg-förhållandevis Men iöversiktsplan brukar ärendena gå ären
framför allt länsstyrelserna.för långa, påningstidema

länsstyrelsemasmiljöaspektemaNordanvind vindkraft det endast är styratt somanser
församhällsansvarlänsstyrelsen harhandläggning tillståndsprövningar, trots att ettav

skiftande från länsstyrelseupplevs ocksåförsörjning energi. Handläggningssättet somav
efterlyses bättre politiskgäller kommunernas bygglovprövningtill länsstyrelse. Vad en

handläggningstiderför- nackdelar med vindkraftsprojekt. Försvaretsavvägning ochav
besiktnings-föreslår form delegeratuppfattas alltför långa och Nordanvind någon avsom

byggnadsnämndema.förfarande förenklat behandlingsförfarande hosmed ett

Östra alltför omfattande regelverkVärmland det finnsIndustrikunskap ABi ettmenar
värdesätts bättre,vindkraftverk. egenskaperkring små Små verks positiva t.ex. attgenom

till kW.investeringsstödet utgår verk 200även

enligt PBLfinns kring begreppetGotlands kommun det oklarheteratttar grannarupp
kommunen PBL inteärendehanteringen. Vidare8:22 och vad detta innebär i ärattmenar

obegränsadevindkraft.omgivningspåverkan Denanpassad till projekt med så stor som
mellanSynkroniseringenrättsosäkerhet för exploatörema.överprövningstiden ger en

då avvaktar beslutfungerar idag intebygglov- och miljötillståndsprövning inte omman
beslut utifrån viss aspekthelheten i lokaliseringsprövningar PBL innan tar en-enman

ligt ML.

nödvän-vindkraftsutbyggnadensamordningHalmstads kommun regional äratt avmenar
dig.

utökad med bredareefter lovprövningVarbergs kommun har beviljat bygglov först ett
samråd.

skallomfattning sakägarkrctsen ha. De-kommun frågan vilkenFalkenbergs tar upp om
vindkraftverk följande skäl: ltaljplanelcrav generellt föråberopas än ett genom-avmer

säkerställs och under-allsidigt utbyggnadstaktförandefrågoma klargörs 2 byggrätt och
och 4lättas godtagbar demokratisk beslutsprocess med avvägningar olika intressen3 av
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bättre styrning estetiska aspekter på placering, utformning policyKommunens ärav m.m.
förstai hand tillgodose sammanhängande utbyggnad begränsat antali däratt ett grupper,

effektiv och samhällsnyttig industriell elproduktion kan ske. restriktivitetStor bören
gälla för etablering enskilda verk mellan Falkenbergs kommun vida-av grupperna. menar

arbetet med riksintresseområden för vindkraft också bör innefatta havet.attre

Sveriges Hembygdsförbund det vikt medborgarna får medär störstaatt attanser av vara
från början etablering vindkraftverk ska ske. medborgarnaOm bereds del-när en av en
aktighet i samrådsprocessen kan protestaktioner stället omvandlas till berikandei ettsena
inslag planeringen.i

ErfarenheternaFråga genomförda etableringar olikaav av

storlekar och omfattning

Naturvårdsverket har erhållit klagomål främst den till planlösa utbyggnaden påom synes
Näsudden på Gotland. Klagomålen gäller vidare risker för haven eller isnedfall och sker
ibland grund personliga skäl utifrån allmänna intressen, troligtvis bero-samtav men
ende grundläggande inställning ochtill vindkraft attityder till omställningav personens

energisystemet.av

Riksantikvarieämbetet konstaterar i och med vindkraftverken blir allt högre, ställsatt att
allt högre krav planering och awägning, då landskapstyperi vissa också liten höj-en

Öland.ning höjden verken påverkan, på Grupplokaliseringarstor ärav ger en ex
lättare i områden redan olikapåverkade verksamheter indust-att acceptera är t.ex.som av
rilandskap. Stadens silhuett viktig hänsynsfaktor bevaka. småskaliga od-är atten annan
lingslandskap i regel känsliga för höga vindkraftverk grupplokaliseringar.ochär

K VF/SVEL/S VIF vindkraftsprojektörema övertygade vindkraftverkäratt attmenar om
stör/kommer försvarets anläggningar den omfattning befaras.i SVIF:sstöraatt som re-

försvaretsi utredning, Sg Vind, bedömer restriktionema kommer blipresentant att att
mindre i framtiden. kanDet heller inte uteslutas det tillåta vindkraftverkgår inomatt att

försvaret förbjudna områden detta föregås mycket utredningav om av en noggrann som
hänsyn till topografin och möjliggör proj kan modifiera projekten.äventar att

Vidare visar erfarenheterna lokal förankring informationoch betydelse föratt är storav
hos de närboende. Djur och påverkas inte alls eller möjligen i ringaacceptansen växter

omfattning, friluftslivet kan ofta efteröka utbyggnad tack förbättrad tillgänglig-en vare
het.

Fiskeriverket redovisar i undersökningar fiskvid Nogersund har visat undflyendere-att
aktion för infraljud alstras vindkraftverken. kan medföra framför alltDetta attsom av
fisket efter vandringsål fastamed bottengam kan påverkas, ålen till följdattgenom av
infraljuden frånavviker kurs.sin normala

SMHI redovisar det finns ökad efterfrågan relevanta underlag för uppföljningpåatt en av
produktionen vid vindlcraftverken, bearbetad vindstatistik.t.ex.

Försvarsmakten redovisar återrapporteringen vindkraftverk byggtshar inteatt av var
fungerar tillfredsställande. Detta kan leda till på vindkraftsetableringar, dåonödiga avslag
försvaret tvingas grunda sina beslut på uppgifter tillståndsgivna verk och inte på fak-om
tiskt uppförda, vilket alltså kan vilseledande förbild förväntat intrång försvaretige en av
känsliga områden.

Jordbruksverket produktionsbortfallet på jordbruksmark obetydligt, iärattmenar men
enskilda fall kan vindkraftverk hindra brukandet. flora- faunasynpunkt etable-Ur och är
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Verketvid markbearbeming.hänsynproblem, bör särskildregel ingetringar i tamen man
Långå-försöksanläggningama vidtilltänktafölja påverkan på vid deattavser upp renar

utsträckningi någonHärjedalen. Sannolikt dock intevålen, större ett ensta-störs avrenar
dock befarasområde kanbegränsatvindkraftverk. Många vindkraftverk vä-ka inom ett

aktiviteterna kringmänskligaför Desentligt minska områdes attraktivitetett ex.renar.
sådant.verkettänkas betydelsetillfartsvägar kan större är som

falli i Bohuslän..TV-mottagningkonstaterade påredovisar störningarTeracom ett par
Möjliga lösningarmottagningen.störning påMetallblad plastblad orsakaräven mestmen

TV-sändare etablera2till alternativriktapå problemen l attär att mottagarantennema
mindre sändar-etableraför drabbade hushåll och 3mottagningsantenn att engemensam

för drabbade hushåll.station

föreskriven kon-uppföljning börRiksförbund påpekarSvenska Samernas görasatt aven
etableringen vid Långå-den tänktavid Rodovålen ochsekvensutredning etableringenom

Härjedalen.vålen i

etableringarplaneradeförankringlokal och tidigVestasvind Svenska AB äratt avmenar
för hos närboende.betydelse acceptansenstorav

detaljplaner eller fördjupningdå vindkraften etableratsGotlands kommun utanattmenar
strukturen etablering-påverka den totala iöversiktsplanen blir det svårt i framtidenattav

vindenergin.syfte nå maximalt utnyttjandei att avarna, ex

erfarenheter påkommun har störningar TV-mottagare.Tanums av

riktlinjer föroch/ellerBehov bestämmelserFråga av

omfattningolika storlek ochvindkraftsetableringar av

allmänna rådenriskavstånd i debör deBoverket övervägaatt angesom sommenar man
hamn- ochetableringen ihaft alltför återhållande effekt påbör Har deöver. exenses

uppkommerfrågeställningardetta sammanhang deindustriområden iHur möts som
vidare erfaren-Boverketvindkraftverken blir allt och störrelcring atttystareatt menar

överväganden rekom-skuggfrågor, vilket bör resultera iheter har skapats kring omnu
Med hänsyn till vadtåla.för vad den enskilde måste kunnamendationer gränser som

revidering/komplettering de allmännaunder fråga diskuterasockså avanges nu en
råden.

industribuller tycksförallmänna rådNaturvårdsverket verkets externtatt varamenar
industriornråden, däroch bostäder. Iför avstånd vindkraftverktillfyllest mellansättaatt

turbindiametemtänd 3xstyrande, gäller säkerhetsabullerriktlinjer inte blir +ett nav-
ochgäller vidfinnasTveksamhet kan i kommunernahöjden. vägart.ex.omom t:"

bl.a. påver-riktlinjer,frågorna svårare hantera .edvisuellajärnvägar. De attär att g.a.p.
"visuell buffertzon" börtill landskap, någon formkan från landskapvarierar avmen

reflexeffekter.behövs för skugg- ochRiktlinjer ocksåkunna övervägas.

klasser;områdenbör iNaturvårdsverket vidare varje kommun avsätta ute-treattmenar
motståendeVid avvägningaroch lämpliga områden.möjliga områdenslutna områden, av

bränslen,fossilaförbränningelproduktion,bör konsekvenserintressen avex.av annan
vindkraftsutbyggnad.jämföras med

vindkraftförbestämmelserriktlinjer ochRiksantikvarieämbetet bedömer behovet somav
fria från etable-bör hållaspekar områdenfinnas riktlinjerbörDet utstort. somsomex
kulturmiljöfrå-för lyftaallmänna råden bör bl.vindkraftverk. Dering över, atta.sesav

och fjällfrågor.också för integrera havs-attgan, men
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Energimyndigheten bedömer bestämmelser och riktlinjer angående ljud, reflexer ochatt
liknande effekter behövs.

K VF/S VEL/S VIF generella objektiva kriterier för vindkraftverkens påverkan påattmenar
landskapet frammåste och användas vid prövningen ansökningar tillstånd.tas av om
Säkerhetsavstånd bara relevant då det finns risk för isbildning. Ljud bör beräknas förär
varje projekt.

huvudregel börEn all vindkraftsproduktion skall klassas småskalig, detattvara som om
måste finnas kan den höjas till 5 MW. Detta bör den förgräns även övre gränsenen vara
länsstyrelsens prövning enligt kommandeML, MB. Naturvårdsverkets riktlinjer för in-
dustriellt buller kan tillämpas fortsättningeni den kompletteras med anvisningarom om
hur hänsyn skall till bakgrundsljud. förEn gränsvärde skuggtid bör fastställas. Entas
kombination skuggor och ljud bör användas för beräkna erforderligt skyddsavståndattav
i varje enskilt projekt.

.Sjöfartsverket ytterligare bestämmelser och riktlinjer reglerar säkerhetsav-attmenar som
stånd angivet icke tillräckligt i remissvar Lillgrund bör fram för etableringöver tassom
till havs.

Försvarsmakten redovisar den forskning Sg Vind syftar till revidera försva-att attsom
riktlinjer förväntaskan maj/juni Hinderfnai 1999. militärarets presenteras runtytor

flygplatser i med kring flygplatser.civilaöverensstämmer finnsDessutomstort ytorna
säkerhetsytor i inflygningsriktningama sträcker km frånsig 35 sättpunkten. Inomutsom
dessa kan tillstånd för vindkraftsetablering komma avslås flygsäkerhetsskäl.ytor att p.g.a.
Under hösten 1999 kan Försvarsmakten kartmaterial med nämndapresentera ett ovan
ytor.

Luftfartsverket hänvisar till gällande Bestämmelser för Civil Luftfart BCL där hinder-
frihetslcrav erfordras flygplatsernormalt vid km hinderfrihet15 längdledi ocht.exanges;
12 km på banans längdled. Vad gäller "skyddsavstånd för luftfartsradiosystemtvärs mot
aktiva och passiva störningar från anläggningar för kraftöverföringelektrisk och tågdrift"
måste dessa efter varje enskild vindkraftsetablering, då den lokala terrängen äranpassas
avgörande för påverkan dessa system.

Vägverket de allmänna råden inte tillräckligt underlag för behandla land-att attmenar ger
skapsbildsfrågor, hur vindlcraftverken påverkar uppmärksamheten hos trafikanter,ex.
trañkantupplevelser och vägmiljöns värden. Dessa frågor bör uppmärksamhetstörreges
vid framtagandet kriterier för lokalisering vindkraftverk.av av

Kammarkollegiet behovet riktlinjer nyckeltal i mängd avseenden,att är stortanser av en
bl.a. vad gäller ekonomiska bedömningar.

Upplandsmuseet det önskvärt kommunerna vid revideringenäratt att över-menar av
siktsplanema riktlinjer och bestämmelser vindkraft.förtar upp

Elforsk framför det generellt önskvärt med tydliga bestämmelser och riktlinjer föräratt
vindkraft.

föreslårTeracom följande riktlinje för etablering vindkraftverk med hänsyn till stör-av
ningsrisk för analog vindkraftverkTV: bör placeras så bostäder hamnar inomatt en
tre-fyra km lång sektor bakom vindkraftverket från aktuell TV-sändare. Sektomssett
vinkel bör 10 grader. Beträffande radiolänkförbindelse föreslås följande riktlinje:vara
vindkraftverk skall placeras så verkets "synlighet" från radiolänkantenn minimeras,att en

vindkraftverk skall placeras så störande reflektioner minimeras. Detta måstesamt att att
från fall till fall.avgöras
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LRF grupplokaliseringar miljösynpunkt föredra framför mångaäratt att ut-menar ur
spridda verk. Vindlcaftverk högre 60 landskapsbildsproblem, varför mind-än utgör ettm

verk förordas, vilka ändå god återbäring..re anses ge

Svenska Samernas Riksförbund det väsentligt etablering vindkraftverkäratt attmenar av
föregås tidig kontakt med berörd sameby.av

Sveriges F iskares Riksförbund vindkraftverk skall uppföras haveti på grundattanser
förväntade allvarliga negativa konsekvenser för yrkesfisket, främst det småskaligaav

fisket.

Sveriges Ornitologiska flyttstråkFörening hänsyn bör till för fåglar, inteatt tasanser
ledlinjerminst längs kusten, där kollisionrisk föreligger särskilt vid dåligt väder och nat-

tetid. detNär gäller etablering värdefullai fågelmiljöer bör särskilt stränder och strand-
Öland,beaktas. Internationellt värdefulla strandängar Gotland,ängar i Blekinge och

Halland fl. platser oacceptabla för lokalisering vindkraft. Grundområden till havsärm. av
också potentiella konfliktområden.utgör

Sveriges Hembygdsförbund det vid byggandet vindkraftverk synnerligenärattanser av
viktigt med väl tilltagen frizon nationalparkema.moten

Vestasvind Svenska förAB småskalig elproduktion bör ändras till 3-5gränsenattmenar
MW, så inte produktionen denna minskas i onödan idag "stryps" verk tillgränsatt p.g.a.

fast1,5 MW de byggda för effekt. Industribullemormen bra och börär tilläm-större är
på exakt och systematiskt Generella riktvärden för fasta avstånd mellansätt. be-ettpas

byggelse och vindkraftverk inte användbart, då varje etableringstyp/-plats måste be-är
dömas för sig. skuggbildningsnorrnEn måste utformas och bygga på antal skuggtim-
mar/år. Något generellt riskavstånd bör införasinte bör från fall till fall,avgörasutan
utifrån olika närliggande verksamheter klimattyper. Möjlighetentyper samt använ-attav
da tidsbegränsade bygglov kan alternativ vid etablering, tillsammans medettvara garan-
tier bortforsling och återställning mark.om av

Eolus Vind anför med hänsynAB till de samlade effekterna buller, skuggeffekteratt av
och iskast kan minimiavstånd till bostäder på 400 Små vindkraftverkövervägas ett m.
500 kW borde energihushållningssynpunkt etableras på platserinte där verkstörreur
kan få etableras. hänsyn till landskapsbildenAv bör tomstorleken följa storleken på ro-
tordiametem, så möjlig effekt vid tomhöjd. Vindkraftverkengiven böratt mesta uttas en

landskapsbildssynpunkt placeras vilketi också energiutbyte.störstur grupper, ger

Nordanvind vindkraft säkerhetsavståndet till vindkraftverk, storlek, böratt oavsettmenar
skyddsavståndlOO Som till bostäder bör i regel avstånd på 500 gälla.ettvara m. m

Gotlands kommun efterlyser buffeitzon mellan närboende/allmänhet och vindkraft-en
verk, frånutgår olika påverkansaspekter förändringaroch klarar etableringamaisom som

Malmö kommun säkerhetsavstånden behöver bättre för demotiveras inteatt attmenar
skall uppfattas alltför godtyckliga jmf. andra verksamheter bedrivs männi-närasom som
skor.

Varbergs kommun det behövs enhetliga riktlinjer och bättre strukture-attmenar mer en
ring myndighetshanteringen. Vad gäller riktlinjer för säkerhetsavstånd kommu-av menar

Boverket och Vägverket har olika tolkningar. bedömningsunderlag erford-Bättreattnen
också för skuggbildning och reflexer.ras

Falkenbergs kommun ifrågasätter de till skyddsavstånden vägarstora motsynes som
Vägverket hävdar. Om vindkraftverk placeras skyms i regel horisontlin-närmare vägen
jen mindre för vägtrafikanterna.
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Fråga Synpunkter på utbyggnads- och ersättningsfrågor vad

gäller lokala och lokala elnät

Riksantikvarieämbetet betonar hänsynstagandet till kulturvärdena landskapeti kabel-vid
dragningar befintliga ledningsstråk i möjligaste mån utnyttjas.attsamtm.m.

Vestasvind Svenska AB finansieringsmodell måste tillskapasatt snarastmenar en som
innebär kan bidrag för kostnaderna förnätägama nätförstärlcningar. De högaatt an-
slutningsavgiftema bl.a. på Gotland negativa effekter på möjligheten byggaatt utger
vindkraften dei vindrika områdena landet.imest

Eolus Vind AB då inte får fullt för nödvändignätägama prisatt nätutbyggnadta utmenar
inkl. framtida underhåll, så finns inbyggd konflikt mellan och vindkraftse-nätägarenen
tableraren. Kostnaderna läggs också elkonsumentema i kommun. Eldistdbutö-resp.

bör inte heller betala för vindlcraftsel för el.änrema mer annan

Nordanvind vindkraft kostnader för nätförstärlcningar bör bekostas tillattmenar statenav
80 % och resterande nätbolaget, särskilt vad gäller gruppetableringar. 100 % ersättningav
bör utgå till projekt vid ansökan kan visa på lönsamhet. Nordanvind vindkraftsom menar

stödet till vindkraften bör jämföras med vad gällde byggdesatt förnär näten ut vat-som
tenlcraften, då ersättningsbelopp betaladesstora ut.

ÖstraIndustrikunskap Värmlandi AB har erfarenheter anslutningsavgiften föratt ettav
litet vindkraftverk orimligt hög Kristinehamns Elnätär AB och avgiften börattmenar

efter verkets storlek.anpassas

Gotlands kommun anslutningsavgiften till elnätet har klart återhållandcatt ef-menar en
fekt på vindlcraftsetableringar.

VF/SK VEL/S VIF det finns behov mall för "normalkontrakt" mellanatt vind-menar av en
lcraftsägare, och leveranskoncessionnätägare mall för administrativaär, rutinersamt en
för föreningar vindkraftverk och med andelsägareäger ochinom leveranskon-utomsom
cessionsområdet. Om det sker utbyggnad vindkraften kan det orsakastor nätägamaen av
kostnader, de måste vindenergiproducenter eller sina kunder. kom-ta ut Dettasom av av

fortsatt vindkraftsutbyggnadatt stoppa större beroende på antingen blir kost-mer attupp
naden för producera vindelenergin alltför hög eller blir nätkostnadenatt för kunderna så
hög de blir negativa till fortsatt utbyggnad vindkraften.att en av

Det rimligt nätförstärlcningskosmademaär fördelas lika på alla elnätskunderatt landet.i
behövsDet vidare enhetliga regler för hur anslutningskostnader skall beräknas. Frågan
koncession och anslutning kraftledning från vindkraftverk till havs bör utredas.om av
finnsDet behov ändra ellagens bestämmelser så det blir tillåtet förett fleraatt attav

bygga verk och ansluta det till respektive fastighet.att finnsett Detgemensamtgrannar
också behov enhetliga regler för ersättning elenergi ochett mätningskostnader förav av
gårdsverk.

Fråga Frågor för vilka det krävs bättre underlag/kunskaper för

planering och tillståndsprövning, bl. behovet nationellaa. av
överblickar för fjäll- och havsområden

Boverket de ökade anspråken på vindkraftsutbyggnad i havet och fjällenatt inne-menar
bär dessa områdenöversyn måste genomförasatt och riktlinjer fram för huren tasav
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vindkraften därförkan hanteras. Vindlcraftsutredningen bör tilläggsdirektivett attges
också studera lämpliga områden till havs för vindkraftsetableringar.

Naturvårdsverket bullerftia fjällbehovet i och skärgård, mari-att reservat samtmenar av
viktigt bevaka. Andra frågor bör bevakas fisket och obe-är ärreservat att storana som

tydligt påverkade områden enligt jämförande2 kap. 2 NRL. Det behövs vidare forsk-§
effekterning vad gäller främst på fåglar.

Riksantikvarieämbetet för fjällbaseraderiktlinjer den havs- och vindkraften börattanser
utvecklas. För den havsbaserade vindkraften ämbetet kunskapsunderlaget vadattanser
gäller marinarkeologi bör lyftas fram planeringsprocessen. Det viktigti beaktaär även att
hur den havsbaserade vindkraften kan påverka kultuimiljövärden på land. fjällenFör
finns särskilt behov öka kunskaperna kring den samiska näringen och dennasett attav
kulturlämningar.

Energimyndigheten bedömer det krävs ytterligare kunskaper och underlag avseendeatt
fjäll- och havsbasering vindkraft. Myndigheten vidare det bör övervägasatt attav menar
SMHI:s vindkartering bör utökas med områden.nya

K vindkartering förVF/S VEL/S VIF SMHI bör de delar till landsgörasattmenar en av
karterats och till havs. behövs generellt bättre förDet underlag etablering iännusom

komplex fjällterräng.

.Sjöfartsverket utredning och testförsök bör för vindkraftver-göras utrönaatt attmenar
kens påverkan på radio- och radarsändning. Verket hänvisar till sitt angåenderemissvar
ansökan på Lillgrund där det verket berett medverka till hitta lämp-äratt att att ettanges
ligare finnsområde dvs. det behov överblick för havslokaliseringar.bättreett av-
Fiskeriverket det olämpligt vindkraftsetableringvarje till havsär prövasatt attmenar
isolerat och det därför angeläget övergripande planering och styrning böräratt att en
komma till olägenhetemastånd, så för fisket långt möjligt kanså reduceras.att

SMHI den översiktliga vindenergikarteringen ofta måste kompletteras medattmenar
lokala beräkningar för det exakta läget för vindlcraftverket, varvid hänsyn kan till detas
effekter lokaladen har vindforhållandena.på För gruppstationer bör alltidterrängen en
detaljerad simulering vindförhållandena med och vindkraftverk för dengörasutanav
aktuella platsen.

efterlyserFörsvarsmakten samlad nationell överblick beträffande havsetableradestoraen
vindlqaftsparker. Möjligheterna upprätthålla sjöräddningsberedskap begränsas mycketatt

sådanainom områden. Försvarsmakten också behov bättre kunskapredovisar ett omav
de militära marina stömingskänslighet. planeras fram forDetta inomsystemens tas ramen
Sg Vind forslcningsprojekt.

Luftfartsverket frågan och flygräddning hårt väder kan påverkassjö- inämner attom
negativt ansamling många vindkraftverk i till anläggning.storgenom areanav en

SGU påpekar det saknas fullständig vattendjupsförhållandenredovisning inomatt en av
aktuella för vindkraftsetableringområden och allmänt tillgänglig redovisning överen
havsbottnens uppbyggnad, och dynamik.sammansättning

Stockholms Vattendomstolen för underlätta tillståndsgivningentingsrätt, att attanser av
vindkraftverk till havs form fysisk planering värdefull.någon översiktlivore gav

Naturhistoriska riksmuseet betonar vikten kunskap fram beträffandebättre tasattav
vindkraftverkens effekter effekter flyttfågelpå djurlivet, sälkolonier och vidpåex.
havsetablering.
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Västerbottens fjäll-i kust-respektive och skärgårdsmiljöer i kul-att samtmuseum menar
turmiljöer riksintresse bör lämpliga lokaliseringar utredas.av

Norrbottens redovisar det saknas underlag vad gäller fornlämningar fjällen,iattmuseum
vilket viktigt hänsyn till vid vindkraftslokaliseringar.är att ta

Elforsk det önskvärt kartunderlag fram områden till vilka vind-att tasanser som anger
kraftverk miljöskäl bör lokaliseras, områden kräver särskild miljöhänsyn.samtav som
Det också väsentligt SMHI:s vindkartor färdigställs förär hela riket och integrerasatt
med restriktionsområden i GIS.ett

LRF behovet kunskaper för kunna fram riktlinjer förtar Vä-att taupp av gemensamma
nerornrådet, också ställer frågan upplevelsen landskapet vanesak jmf.ärsom om av en
kyrktom.

Sveriges F iskares Riksförbund inneliggande ansökningar tillstånd tillattanser nu om
uppförande vindkraftverk haveti skall behandlas innan Vindlaaftsutredningen harav
slutförts.

Sveriges Ornitologiska Förening påverkan på bottenområden till havs börattanser un-
dersökas. En övergripande regional och nationell planering för vindkraftens utbyggnad är
nödvändig för förhindra omfattande diskussioner i allt för många enstakaatt ärenden.

ÖlandsEolus Vind förAB fjäll, slätter, alvar och havsområden behövs plane-attmenar
ring och riktlinjer från statliga och regionala organ.

Nordanvind vindkraft det behövs mätdata medelvindar i fjällen och förattmenar om
Norrlandskusten, bidrag bör för referensverk bättre för utvärderingsamt att är änges som
enbart vindmätare.

Halmstads kommun det behövs nationell redovisning förutsättningarna förattanser en av
vindkraft till havs.

Malmö kommun det angeläget nationelltär vilka havsområdenatt överattmenar se som
bör skyddas från etablering bl. vindkraftverk.av a.

Tanums kommun ansvarsförhållanden och tekniska lösningar vad gälleratt stör-menar
ningar på IV-mottagare

Trelleborgs kommun efterlyser bedörrmingsunderlag vad gäller landskapsbildsfrågor.

Varbergs kommun efterlyser bättre kunskaper bullerberäkningars tillförlitlighetom
särskilt samverkande bullerkällor, påverkan på landskapsbilden och beräk-
ning/bedömning vindens energiinnehåll med hänsyn till landskapets topografi ochav
vegetation.

Falkenbergs kommun det finns behov från centralt håll sammanställaatt ett si:menar av
kunskapsunderlag för planeringen nationell överbli i bl. tillståndsprövningar,.isom a.
juridik, miljöfrågor, landskapsbildsfrågor och diverse tekniska frågor. Underlag för po-
licy för gårdsverk behövs också kommunen.menar

Fråga Uppgifter underlag intresse vid övervägandenom av om

lokalisering vindkraftav

Försvarsmakten hänvisar till slutrapport från pågående studier avseende vindkraftverkens
störning på radar radiolänk,och förväntas i maj/juni 1999. Beträffandepresenterassom
signalspaning kommer rapport senare.
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luftfarten".skriften "Vindlcraften ochLuftfartsverket nämner

utreds hurGöteborgs Energi EU:sför tänkt etableringredovisarVF/S VEL/S VIFK att en
fågelskyddsområde skall tolkas.direktiv om

där forskning ellerUppgifter institutioner el. dyl.Fråga om

vindkraftutvecklingsarbete pågår kring

berälcningsmetoder för vindenergi vidförbedriver utvecklingsarbete bättreSMHI ex.
komplex terräng.

och Ericson.hänvisar till FoU hos FMV, FOA, FRAFörsvarsmakten

vindkraftsutbygg-Nordsjösamarbete, därredovisar 2cRiksantikvarieämbetet Interreg.ett
kommer behandlas.kustområdennad i att

individuellavindkraftverks påverkananför forskningsarbetet kringVEL/S VIFK VF/S att
Åke Meteorologiskmycket angeläget.Chalmers,elnät, bedrivs Larsson,på äravsom

UppsalaMeteorologiska institutionen, universitetvindkraftsforslcning bedrivs vid
vindkraften.ochkring samspelet mellan elsystemetbedrivs forskningMIUU. Vid KTH

elsystemfrågor, off-shore frågor, vindkraft iutvecklingsprogram därElforsk harAB ett
Vattenfall Utveckling bedriver utvecklingsarbetebehandlas. ABarktiskt klimat m.m.

vindenergimodellering slagsberäkningshjälpmedel för i olikaområdetb1.a.inom terräng
vindlcraftsprojekt.visualiseringmetoder församt av

Övriga kommentarerFråga

vindkraftensvillkor etableras förunderstryker vikten långsiktigaVEL/S VIFK VF/S attav
vindkraftsrådgivare bör anstäl-Branschrekommendationer utarbetas ochutveckling. bör

las staten.av

bra,enligt 3:4Kammarkollegiet regeln ekonomiska bedömningar VL äratt menanser om
styreffekt, vindkraftden får olycklig så landbaseradattatt gynnas.en

för på TV-mottagningkostnader avhjälpande störningarTeracom stör-att resp.anser av
falld.v.s. dettaorsakar stömingen, iradiolänkförbindelse bör ligga på denningar på som

flytt-vindkraftverk förorsakavindlcraftverk.till aktuellt Skulle etableringägaren ettav
Mkr.kostnaden förlänkstation i riksnätet detta 6ning är caenav

förinvesteringsbidragsfonnerfmansierings-Vestasvind Svenska ochAB att pro-menar
vindkraft utredas.jektutvecklingskostnader för havsbaserad bör

oberoendeför vindkraftverk börbeskattningsreglemaEolus Vind AB görasatt avmenar
företagsform.

vattenlagen kom-då miljöbalkenVattendomstolen redovisarVäxjö Tingsrätt, ersätteratt
tillståndsprövasvindlcraftsanläggningarhavsbaseradesåväl landbaserade att avsommer

ochåvattenanläggningartillåtlighetsreglema vadMiljödomstolen. Dessvärre är enaavser
medföravilketidentiskt utformade, kommermiljöfarlig verksamhet å andra sidan att

beroende på detolika,för få tillstånd kommerförutsättningarna äratt ett attatt omvara
havsbaserad anläggning.fråga landbaserad ellerom en

vindkraftens energisystemetsamhällsmålen kring roll iHalmstads kommun ärattmenar
metod förförankrade. peka riksintresseområden tveksamoklara och Att är attsvagt ut en
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uppnå energimål produktionviss i bestämt område. Viktigare kommuner-ärett attom en
har Översiktsplaner totalt förutsättningar för önskvärd utbyggnad. Kom-settna som ger

Energimyndighetens planeringskompetens bör förstärkas elleratt störremunen menar
läggas departement eller Boverket, i arbetet med riksintressen för vindlcraft.ansvar

HembygdsförbundSveriges alternativa energikällor ska användas och utvecklas,attanser
så beroendet fossila bränslen och kämlcraft minskar.att av
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Vindkraftsutredningens enkätFöljande har påsvarat

Banverket
Boverket
Energimyndigheten
Fiskeriverket
Försvarsmakten
Jordbruksverket
Kammarkollegiet

for miljöskyddKoncessionsnämnden
Kustbevakningen
Luftfartsverket
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
SGU
Sjöfartsverket
SMHI
Socialstyrelsen
Tingsrätten, Vattendomstolen Stockholmi

VattendomstolenTingsrätten, i Växjö
Vägverket

riksmuseetNaturhistoriska
Gotlands Fomsalar

KristianstadLänsmuseet
Upplandsmuseet
Västerbottens museum
Norrbottens museum

Elforsk
LRF
Svensk Vindkraftförening
Svenska Kraftverksföreningen, Svensk Vindkraftförening, iSveriges Elleverantörer och
gemensamt svar

RiksförbundSvenska Samernas
RiksförbundSveriges Fiskares

HembygdsföreningSveriges
Sveriges Ornitologiska Förening
Vindkraftskonsortiet

Teracom
Svenska Kraftnät
Telia

Eurowind AB
VindEolus AB

ÖstraIndustrikunskap Värmlandi
Nordanvind vindkraft
Pitch Wind AB

Wind MollösundWest AB-
Vestasvind Svenska AB
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Gotlands kommun
Halmstads kommun
Falkenbergs kommun
Malmö kommun
Tanums kommun
Trelleborgs kommun

kommunVarbergs
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Uppgifter vindkraftverk uppförda,ärom som

tillståndsgivna eller under prövning och sådana för

vilka ansökningar väntas

följandeI tabell har sammanställts uppgifter vindkraftverk uppförda, till-ärom som
ståndsgivna i övrigt eller under prövning och sådana för vilka ansökningar Sam-väntas.
manställningen bygger på de uppgifter har redovisats i på fråga l i Vind-som svaren
kraftsutredningens enkät länsstyrelserna. Uppgifter har också hämtats från den driftupp-

görs.följning som

Vår bedömning uppgifternaär uppförda vindkraftverk haratt tillförlitlighet ochstorom
sammanställningen bör innehålla alla vindkraftverkatt i landet, med undantag för små

verk, 100 kW och mindre, där underlaget falli många bristfälligt.är

Materialet ojämnt vad gäller de verkär tillståndsgivna iär övrigt, de underärsom som
prövning och sådana för vilka ansökningar Från länsstyrelsenväntas. i Gotlands län har

huvud inte kunnat fåöver någon redovisning detta.taget fallI många där tillståndom
har lämnats enligt miljöskyddslagen finns inte uppgift bygglov enligt plan- ochom
bygglagen har lämnats.

Kategorin väntade ansökningar naturliga skälär särskilt osäker, hänsynmed till svå-av
righeterna bedöma realismen i olika projekt förs fram.att Tidsperspektivet bedöm-isom

kanningarna också variera mellan länsstyrelserna.

mDriftuppfoljning vindkraftverk 50 kW, oktoberöver 1998. www.kvf.se/elforsk/varme/vindstathtml.av
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Omstruktureringar och beskattning. årsFi. 29. 1976 lag immunitet och privilegier i vissaom.
Tänder hela livet fall UD.översyn.en-.

ersättningssystem for vuxentandvård. 30. Utlandsstyrkan. Fö.nytt-
Välfärdens genusansikte. A. vård31. Det gäller livet. Stöd och till barn och.

alltid Nivå-Män och organisationsspecifika ungdomar med psykiska problem. Bilaga.+passar.
med exempel från handeln. vårdbehovA. 32. Rättssäkerhet, och sarnhällsskydd vidprocesser

Vårt liv kön. Kärlek, ekonomiska och tvångsvård.psykiatrisksom resurser.
maktdiskurser. A. 33. Historia, ekonomi och forskning.
Ty makten din Myten det rationellaär Fem idrott. In.rapporterom om.
arbetslivet och det jämställda Sverige. A. 34. Företagare med restarbetsformåga. S.
Översyn rörelse- tillsynsregleroch for kollektiva 35. Förordningar till miljöbalken. Bilagor. M.av +.

försäkringar. Fi 36. Identifiering och identitet digitalai miljöer
Alkoholreklam. Marknadsföring alkoholdrycker frånReferat hearing den 12 november 1997.av en-.
och Systembolagets produkturval. IT-kommissionens 4/98. K.rapport
Integritet- Effektivitet- skattebrott. Fi. 37. Den framtida arbetsskadeförsäkringen. S..

10. Campus for konst. U. Vad får38 vi for pengarna Resultatstyming av-.Friståendel utbildningar med statlig tillsyn statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala
inom olika områden. U. området.

12. Självdeklaration och kontrolluppgifter 39. finsk-svenskaDet gränsälvssamarbetet. M.
förenklade förfaranden. Fi. 40. BROTFSOFFER.-

13 Säkrare kemikaliehantering. Fö Vad har gjorts Vad bör göras Ju..
14. E-pengar frågor.näringsrättsliga Fi. 41. Läkemedelsinformation for alla.-
15. Gröna nyckeltal- Indikatorer for ekologiskt 42 Försvarsrnaktsgemensam utbildningett for.hållbart samhälle. M. framtida krav. Fö.

åsikter16. När blir handling. En kunskapsöversikt skall43. Hur Sverige må bättreom
bemötande med funktionshinder. S. forsta nationella folkhälsomål. S.av stegetpersoner mot-

17. Samordning digital marksänd TV. Ku. 44 En samlad vapenlagstiftning. Ju.av .18. En myndighet Fi.gräns 45. Sotning i framtiden. Fö.en-
och19. IT regional utveckling. 46. Om buggning och andra hemliga tvångsmedel. Ju.

120 exempel från Sveriges län. K. 47 Bulvaner och Ju.annat..IT-kommisionens20. hearing infrastrukturen 48. Kontrollerad och ifrågasattom
för digitala medier. Andrakammarsalen, intervjuer med med ñmktionshinder. S.personer-
Riksdagen 1997-10-24. K. 49. Konsekvenser taxfreeförsäljningen avvecklasattav

21. Problem med inbäddade inför ZOOO-skiftet. inom EU. K.system
Hearing anordnad kommissionenIT i 50. De 39 Läkemedelsutredningar underav stegen.
samverkan med Industriförbundet och Statskontoret 1900-talet och underlagsmaterial tillannat
1997-11-14. K. Läkemedel vårdi och handel, SOU 1998:28.

22. Försäkringsgaranti. 51. Vuxenutbildning livslångtoch lärande.
Ett garantisystem för försäkringsersättningar. Fi. Situationen inför under åretoch första med

23. Staten och exportñnansieringen. N. kunskapslyftet. U.
24 Fiskeriadrninisuationen i EU-perspektiv. 52 Utstationering arbetstagare.ett A.av. .Översyn fiskeriadministrationen Östersjöregionen.Jo. 53. Ta på möjligheterna i N.av m.m. vara
25. Tre städer. En storstadspolitik för hela landet. 54. Hur offensiv IT-användning kan skapa tillväxt-

bilagor.4+ st for rådslagmindre företag. Ett anordnat av
Från26. hembränt till Mariakliniken. IT-kommissionen på uppdrag Kommunikations-av

fakta ungdomar och svartsprit. S. departementet, Närings- och handelsdepartementetom-
27. Nya ledningsregler för bankaktiebolag och och Industriforbundet.

försäkringsbolag. Fi. Rotundan, Rosenbad 1997- 1 l 8.K.1-
28. Läkemedel vårdi och handel. Om säker, flexibel 55. Demokratins räckvidd. Dokumentation frånen ett

och samordnad läkemedelsforsörjning. S. seminarium. Demokratiutredningens skriftserie.
SB.
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Avdrag56. för ökade levnadskostnader vid Distansutbildningskommittén.tjänsteresa 83. DUKOM
och tillfälligt arbete. PåFi distans utbildning, undervisning och lärande.

57. DUKOM Distansutbildningskommittén. Kostnadseffektiv distansutbildning. U.
Utvärdering distansutbildningsprojekt Distansutbildningskommittén.med 84. DUKOMav
IT-stöd. U. Flexibel utbildning distans. U.
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IT-kommissionens 6/98. K. folkomröstningar och direktdemokrati i Schweiz.rapport
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Rädda och Skydda. Fö. på rättsområdet.86. Utvecklingssamarbete-

Östeuropa.60. Hallandsåsen.Kring M. Ju.
61. Livsmedelstillsyn i Sverige. Jo. 87. Premiepensionsmyndigheten. Fi.
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kämavfallsomröstningen Malåi kommun utbildning1997. M. och arbetsfördelning. Ju.-
63. En god affär Motala.Joumalistemasi avslöjanden 89. Greppet vända regions utveckling.att en-

och läsarnas etik. Demokratiutredningens skriftse- frånRapport Söderhamnskommittén. N.
SB.rie. 90. Steget före. Nedslag i det lokala

64. ochBättre tillgänglig information. brottsförebyggande arbetet. Ju.mer
Småföretagsdelegationens N. 91 Nya kommunal förnyelse och kompetens-rapport grepp -.65. tider,Nya förutsättningar... utveckling. In.nya
IT-kommissionens 8/98. K. 92. Goda idéer småföretag och samverkan.rapport om

66. FUNKIS funktionshindrade elever i skolan. SmåföretagsdelegationensU. N.rapport-
67. Socialavgiftslagen. 93. Kapitalförsörjning till småföretag.
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74. Styrningen polisen. Ju. Europaåret rasism. In.motav
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erfarenheter från hearingar under 1998. ln.tre mars
IT-kornrnmissionens 9/98. K. 106. Unga i ohälsoförsäkringen.rapport

80 Bostadsrättsregister.Ju. Tid för aktivitet och utveckling..
8 l Användningen vissa statsflygplan, SB. 107. Främjandelagen A.översyn.av m.m. en-.
82. Försäkringsföreningar-ett reformerat regelsystem 108. Analysera Jo.mera.

Fi.
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133. God etik IT-kommissionensnätet. rapport

l 1/98 K.
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138. Kvinnor, och funktionshinder.män S.
139. En särskild utsatthet. Om medpersoner

funktionshinder från andra länder.
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