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Sammanfattning

Uppdraget

utredningenmotiv foranförsdirektivetI som
vindkrafts-fortsatthursamlad bildfåangelägetdet är attatt av enen0

ochmark-medhushållningeninverka på vat-utbyggnad kommer att
tenområden,

vindkraftensi frågalägetöverblickfinns behov ut-det överatt omav0
olika delar,i landetsbyggnad

plane-gällermetodutveckling detochkunskap närbehövs bättredetatt0
havsbaseradeochland-lokaliseringtillstånd tillbeslutinförring avom

vindkraftsanläggningar,

berördaochmyndigheterkommunalastatliga ochmellansamverkanatt0
översiktsplaneringen be-kommunalatill denanknytningiintressenter

förstärkas,höver

forutvecklasvindkraftsetablering behöverförlokaliseringskriterieratt0
vattenområdenochmed mark-hushållninglångsiktigt godfrämjaatt en

och

undersökasbehöverde lokala elnätenförstärkningarbehovetatt avav0
kostnadsberäknas.och

VINDKRAFTENredovisades i lägesrapportförstaI etapp, ensomen -
sammanställdes1998:152plats SOUenergikälla tar upp-en ren -,

vind-byggadet gäller intressetsituationdagensgifter attnär avom
vattenanvändnings-mark- ochmed andrakonflikterochkraftverk om
landet.delaroch i olikalandtill havs och påintressen av

utredningenskallredovisasandraI etapp som nuen
bakgrund kra-vindkraftverklokaliseringförkriterierföreslå mot avav0

vattenområdenochmed mark-hushållninggodlångsiktigtvet en
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skyddsbehoven vad gäller miljöeffekter,samt landskapsbild Krite-etc.
rierna bör anpassade för olika situationer och olika delar landet.vara av
vid behov föreslå åtgärder i fråga ersättning för kostnader för0 nät-om
förstärkningar i lokala elnät vindkraftsproduktionen byggsnär ochut
eventuella åtgärder i övrigt.0

Underlag

Lägesrapporten SOU 1998: 152 och remissvaren den har varit detöver
viktigaste underlaget för utredningens arbete i denna I Lägesrap-etapp.

pekas på olika frågor rörande vindkraftverkensporten omgivnings-
effekter, formerna för planering och tillståndsprövning vindkraft-av
verk behovet kostnader för erforderligasamt ersätta elnätsför-attav
stärkningar, har iövervägts dennanärmare etapp.som

Särskilda studier har gjorts om
Landskapstyper och vindkraft, Institutionen för landskapsplanering,0
SLU Alnarp,

Värden i och kulturmiljöer för friluftslivetnatur- med avseende0 samt
på konsekvenser vindkraft, Jan Sundström, länsstyrelsen i Väster-av
bottens län,

"Ytåtgång för framtida vindkraftsutbyggnad, Carolina Karlström,0
Vattenfall AB och

Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft, regler och fiktiva0 exem-
pel, Margareta Olsson, Swedpower.

Sekretariatet har tagit del och dokumentationrapporterav annan som
vindkraften irör Sverige och utomlands, främst i Danmark och Tysk-

land. Utredningen har gjort studieresor till Gotland, Danmark och
Niedersachsen. Till utredningen har kommit skrivelser från företag
och enskilda i omfattning också i telefonsamtal hörtstorpersoner, som

sig till sekretariatet. Den särskilde utredaren och sekreteraren harav
besökt också andra delar landet och haft med länsstyrelser,mötenav
kommuner, enskilda och företag.

Helhetssyn på vindkraftens miljöpåverkan

kapitelI 2 pekar vi på vindkraften stödjer hållbar utvecklingatt dåen
den förnybar, inhemskär och energikälla inte någraen ut-ren som ger
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Livs-elproduktion.föranvändsdenluftföroreningar närsläpp av
energi-andramedjämförtvisarvindkraftverkförcykelanalyser en,

byggande,tillverkning,för transport,energiförbrukninglitenkällor,
under livs-energiproduktiontill dessasförhållandeirivningdrift och

på-luftföroreningarsvindkraftverk begränsarUtbyggnadlängden. av
energimässigtVidmiljön.globalaochstorregionaladenverkan en

omgivningseffekterna,lokaladeblirvindkraftverkutbyggnadstor av
påtagligaskuggbildning,ochlandskapsbildspåverkan genomsåsom

ytåtgången.den stora

fem-detolvuppfyllaindirekt tillellerdirekt attbidrarVindkraften av
fören-skallvindkraftenmiljökvalitetsmålen. För attnationella varaton

hänsynstagandedockkrävsmiljökvalitetsmål, ettdessamedlig sex av
vindkraftanläggning-utformningochlokaliseringsplatsvalvid avav

arna.

vindkraftförriksintresseochPlaneringsmål

vindkrafts-förmålkvantitativtviframhållerkapitel 3 ettatt utanI
fysiski sådanvindkraftsintressethävdasvårtdetutbyggnaden attär

behöver vägasvindkraftsintressetdärtillståndsprövning,ochplanering
ochmark-rörande vatten-intressenetableradetidigaresedanandramot

iskallvindkraftentyngdvilkenotydligtblir ges av-användningen. Det
förstaplaneringsmål idärför ettföreslårVi ettvägningama. att som

vindkraft-förförutsättningargodasärskiltmedområdenredovisassteg
produktionskapacitetsammanlagdmedtill havs,ochlandverk, på en

TWh.10på ca
vissakanutbyggnadsådanförhandlingsfrihettillräckligFör enatt ge

enligt be-vindkraftverkförriksintressenutpekasbehövaområden som
urvalkriterier förSomMB.miljöbalkenkap.i 3stämmelserna av

vindener-delsviföreslårvindkraftverk attförriksintresseområden av
ellerlandetiområdenandraihögrepåtagligtskall ängitillgången vara

minstregelivindkraftsanläggningdelslandet,delviss att omenaven
elnät. Utpe-planeratellerbefintligttillanslutasskall kunna ettMW10

andraavvägningstrikt, motskallriksintressen göras utankandet enav
oförenligamellanbehöveravvägingar görasOmintressen.allmänna

ochplan-enligtplaneringenfysiskai dendeskallriksintressen, göras
tillståndsprövningenvidfinnsplan intefysiskeller avbygglagen enom

vindkraftsetablering.vissen



14 Sammanfattning SOU 1999:75

Vi föreslår Energimyndigheten skall redovisaatt områden med särskilt
goda förutsättningar för vindkraftverk och sammanlagt bedöms hasom

produktionskapacitet på 10 TWh.en ca

Vindkraftverken iden kommunala planeringen

kapitelI framför4 vi med den tänkbara utveckling vindkraftenatt av
kan förutses det angeläget det finnsär handlingsbered-godattsom en

skap i fråga lägen för vindkraftverk, lämpliga i förhållandeärom som
till de många olika intressen behöver beaktas. Vi förordar därförsom

de kommuner har goda vindförutsättningar,att i sina översikts-som
planer behandlar mark- och vattenanvändningsfrågorsnarast rörsom
vindkraften. Detta kan ske omarbetning den gällande pla-genom en av

fördjupning planen eller tillägg till denna.nen, genom etten av genom

Regeringen bör länsstyrelserna i uppdrag verka för berördaattge att
kommuner behandlar vindkraften i sina Översiktsplaner. områdenI med
hushållningsbestämmelser enligt kap.4 3 § MB obrutna kuster- - ,där samtidigt vindtörutsättningarna i regel mycket goda, börär mer
långtgående krav på fysisk planering ställas.

del delar landet där de tekniska och ekonomiska förutsättningarnaav
för vindkraftsutbyggnad goda, samtidigt detär där finns betydandesom
bevarandeintressen, det lämpligt länsstyrelsenär fram vind-att tar en
kraftspolicy. För råd till såväl kommuner och länsstyrelseratt ge om
hur vindkraften kan behandlas i Översiktsplaneringen, bör Boverket,
Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet ge-

inrätta kompetenscenter.mensamt ett

Våra förslag behandling vindkraften i Översiktsplaneringenom tarav
sikte på framtida utbyggnad vindkraften i Sverige.stor Deten ärav an-
geläget det innan det finnsatt genomarbetad planering, detta inte tasen
till intäkt begränsadeför bromsa den relativt vindkraftsutbyggnadatt

kan komma de åren.närmaste Det viktigt kompetens ochärsom att ut-
vecklingskrañ upprätthålls i den i Sverige förhållandevis vind-unga
kraftsbranschen.

I många fall bedömer vi väl genomarbetad översiktsplanatt tordeen
tillräcklig beslutsunderlag vid tillståndsprövning vind-vara som av

kraftverk. andra fallI kan reglering behövasnärmare detalj-en genom
plan eller områdesbestämmelser.
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illståndsprövningT

omgivningspåver-lokaladenbedömningenvi attredovisarkapitel 5I
vidskuggor,ochljudmedföra,vindkraftverk kan sammat.ex.kan som
mindrevindkraftverkflerafrånväl såeffekt kan avtotala storvara

land-fördenskäldettaverk. Av ärfärrefrån störrestorlek, mensom
effekthögre änmedetableringarbaraverkbaserade gränsen enattsatta

allaföreslårolämplig. Vi attenligt MBtillståndsprövasskallMW1
enligt MB.tillståndsprövasskallkW125vindkraftsprojekt över

lokaliseringförlämplighetplatsprövningen avgällerVad av en
utgångspunkter. Förlikartade attPBLochvindkraftverk har MB

börkostnaderochtidsåtgångbegränsaochdubbelarbeteundvika
ellerdetaljplanfalldeIsamordnas.och PBLenligt MBhanteringen en

förverkalänsstyrelsen attbörskall upprättas,områdesbestämmelser
medsamordnasenligt MBprövningenvidmotsvarande moment

iutreddavällokaliseringsfrågoma ärOm en avplanläggningen.
påkravetfrånmedgesfåbörundantaggodkänd planlänsstyrelsen
viförutsättning attUnderenligt MB. anseroch MKBsamråd samma

enligtprövningendelegeralänsstyrelsenförmöjlighet attfinnasbördet
MW10påvindkraftanläggningar änFörtill kommunen. merMB

underViregeringen. atttillåtligheten sammaanserprövas av
gällervadmöjligocksådelegeringförutsättning bör varaen

MW.10vindkraftanläggningar mer

andraiochtill havsvindkraftverkförgällerprövningsreglerSkilda
vattenområdeietableringland. Ompåmedjämförtvattenområden en

enskildochallmänfrånfördelarnavisasmåstetillåtligskall attvara
verk-olägenhetemaochskadornakostnaderna,överstiger avsynpunkt

bedömnings-olikamedotillfredsställandedetVi ärsamheten. attanser
landpålokaliseringarochvattenområdenilokaliseringarförgrunder
ietableringarpå vat-lönsamhetskravetsärskildavindkraftverk. Detav

Pröv-effekter.lokaliseringsstyrandefåblandtenområden kan annat
harrnoniseras.därförbörningsreglema

tillståndsprövningochplaneringlandskapet ivärderaHur

översiktsplaneringenfysiskadeniförviframhåller attkapitel 6 attI
bevarande-ochvindkraftsintressetmellanavvägningarkunna göra

värden. Detbevarandeintressenasunderlagbättrebehövsintressen, om
uttolkasdirekt kunnaförallmäntalltförregel attifinnsunderlag ärsom
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i förhållande till påverkan från vindkraftverk. För få planerings-att ett
relevant material behöver MB:s bestämmelser bevarandeintressen iom
3 och kap.4 konkretiseras värdebeskrivningar. deI områdengenom

åtnjuter skydd enligt bestämmelserna i kap.naturen 7 MB, börsom av
vindkraftsetablering på principielltprövas motsvarande enligtsätt som
3 och 4 kap. MB. Man bör reda vilken och kulturvärdeut typ natur-av

finns och hur vindkraftverk skulle påverka värdena.som

I analys värdena kan förutsättningar för och konsekvenseren av av
olika former vindkraftsetablering beaktas, istället för tradi-av att
tionellt identifiera konfliktfriasätt områden utifrån geografiska av-
gränsningar bevarandeintressena. Boverket, Naturvårdsverket ochav
Riksantikvarieämbetet bör fram metoder förett land-att tages ansvar
skapsanalys för vindkraftsutbyggnad och integrering denna i över-av
siktlig fysisk planering.

Bestämmelserna i MB för tolkning hur avvägningarutrymmeger av
Åmellan olika intressen skall sidangöras. MB:s syfte främjaär attena

hållbar utveckling, bland kretsloppsprincipannat där för-en genom en
nybara energikällor förordas, och å andra sidan uttrycker MB kravett
på bevarande och kulturmiljöer.ett De nationellanatur- miljökvali-av
tetsmålen skall ledning för tillämpningen MB. Då vindkraften,ge av
beroende på vindkraftanläggnings lokalisering och utformning, kanen

såväl förenlig oförenlig med dessa mål, finns problem medvara som att
avvägningar i planeringengöra och vid tillståndsprövning. Olika syn-

på bevarande ochsätt nyttjande landskapets värden i förhållande tillav
vindkraftens egenskaper kan vilken praxisavgöra blir gällande isom
avvägningama.

Det härmed sammanhängande problemet med de etablerade bevar-att
andeintressena kan hävdas med för tyngd i förhållande till vind-stor
kraftsintresset, har minskat det enligt finnsMBattgenom numera en
självständig myndighet skall vindkraftanläggningarpröva på l-l0som

Miljöprövningsdelegationen.MW, Länsstyrelsemas strategier för regi-
onal miljö STRAM bör kunna utvecklas till underlag,ett som ger en
helhetssyn på vindkraftens miljöpåverkan, vid tillämpningen lag-av
stiftningen.

Vad gäller de områden åtnjuter skydd enligt kap.7 MB,naturensom av
vi det behovet försiktighetatt största finns för nationalparker,anser av

särskilt viktiga lek-, häcknings- och födosöksområden, områden enligt
ministerrådets fågeldirektiv och biotopskyddsområden. Generella uttal-
anden kan inte förgöras kulturreservat, strandskydds-naturreservat,
områden och vattenskyddsområden. Om vindkraftetableringsen
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ibehandlatsharstrandskyddsbestämmelsemamedförenlighet en
frånskäl för dispenssärskiltdettaöversiktsplan, bör utgöra ett

bestämmelserna.

landskapsbildenavseende påmedhänsynstagandenochPåverkan

vindkraftsutbyggnadenförväntadedenviframhållerkapitel 7I att om
ochblirvindkraftverkenoch med störreoch iståndtillkommer att

allti anspråkvisuelltavstånd, i störrealltsynligadärmed större tas
hurhelhetsbildviktigt hablirdetslutsatsarealer. Vår attär att aven
dennapåverkarvindkraftanläggningarolikaoch hurupplevslandskapet

land-i dengrundläggandelandskapsbilden ärbild. Frågor om
planeringen.ibehöverskapsanalys görassom

delsutseende,landskapetsdelsLandskapsbilden är sammansatt av
medlandskapsbildenanalysaspekter. Enupplevelsemässiga avse-av

värderingobjektivt. Enutseende kanlandskapets görasenbart pående
förupplevelsemässiga aspekterna,de attdockbehöver göras manav

olika slagskänslighetvisuellalandskapsanalysera motskall kunna ett
individuell,Landskapsupplevelsenvindkraftsexploateringar. är men

utformninglokalisering ochriktlinjer förallmängiltigavissa av
dock kunnabörlandskapstyperolikaivindkraftanläggningar

övergripande,delsidentifiering kan görasidentifieras. Denna en
utifrånsmåskalig nivådels pålandskapstyper,utifrånstorskalig nivå en

exploateringsplats.tänktpålandskapsrummet en

harbetänkandet, deliredovisas i bilaga 10särskild studiel somen
landskapstypsindelning.översiktligrikstäckandetillgjorts ansats enen

behovspecifikaprincipiella slutsatserdraslandskapstypvarjeFör om
höjd, antalplacering,vindkraftverkensgällervadhänsynstagandenav

blandutifrånskala,landskapets annatgruppering. T.ex.och attantas
ochvindkraftverkstorlekvilkenförhållanden,topografiska avgör av

ocksåtål. kanlandskapet Detverkstorlekvilken somgrupper av
iriktningsverkan,påtaglighar t.ex.landskapstyperiattantas ensom

landskapet. Påiriktningenlängsvindkraftverk placerasbördalgångar,
riktningsgivandetill vilkahänsynbehöversmåskaliga nivånden tas

landskaps-kyrkorkaraktärsbärande t.ex.ochodlingsgränsert.ex.
platsen.finns påelement som
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Påverkan och hänsynstaganden vindkraftverkens närområdei

kapitel framhållerI 8 vi det finns osäkerheter det gällernäratt stora att
beräkna och bedöma vilka Uudstörningar kan orsakas vind-som av
kraftverk och hur det varierar mellan olika områden. rikt-Detyper av
värden tillämpas innebär i acceptabla ljudnivåer. Osä-stort settsom nu
kerhet finns i mätningarna det ljud vindkraftverk och iettav som avger
beräkningarna hur detta ljud sprider sig och uppfattas människor.av av
Vi därför och beräkningsmetodema behöver förfinas. Förmät-attanser

öka säkerheten och minska riskerna för bullemivâema överstigeratt att
riktvärdena, bör försiktighet iakttas vid tillämpningen riktvärdena iav
samband med planering och tillståndsprövning vindkraftanlägg-av
ningar. Vi bör få i uppdrag studie igöraatt expertgrupp attanser en en
syfte förbättra beslutsunderlaget vad gäller och beräknings-mät-att
metoder för ljudutbredning.

Vi skuggstörningar orsakade vindkraftverkens rotorbladattanser av
de i rörelse bör beaktas vid valet plats för vindkraftanlägg-när är av

ningar. Vi föreslår faktisk skuggtid timmarpå 10 år äratt en per en
rimlig högsta skuggfrekvens skall behöva tålas. årligaDetta gräns-som
värde behöver kombineras med högsta tillåtna skuggtid under etten
dygn, så variationer följdtill olika solstånd och siktförhållandenatt av
under året beaktas. Boverket bör få i uppdrag granskanärmareatt
frågan och fram förslag till riktlinjer i samråd med Socialstyrelsen.ta

Vi de kunskaper finns tyder på verk inte behöver med-att attanser som
föra påtagliga skador för fågellivet, försiktighet bör iakttas då kun-men
skaperna i denna fråga bristfälliga avvaktan kunskaperna blirIär att
bättre bör tills vidare undvika uppföra vindkraftverk i fågel-attman
skyddsområden, längs de viktigaste flyttfågelsträcken, i marina

i de viktigaste och födosöksområdena i andranaturreservat, rast- samt
områden med fågelkoncentrationer. försiktighetStor bör iakttas istora
områden berörs ministerrådets fågeldirektiv, våtmarker enligtsom av
Ramsarkonventionen och Afro-Euroasien migratory waterbird agree-

Verk bör inte uppföras och planerade underhållsarbeten bör und-ment.
vikas under häcknings- och flyttningstid.

Erfarenheterna i olika länder visar varken vilda eller land-att tama
levande däggdjur vindkraftverk. Vi dock det behövsstörs attav anser
bättre kunskaper verkens eventuella störningar dessInnanom av renar.
bör försiktighet iakttas med lokalisera vindkraftanläggningar iatt om-
råden där förekommer. Särskilt känsliga områden kan kalv-renar vara
ningsland och trånga passager som renama passerar.
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kanhavsområdenvindkraftverk ierfarenheteravsaknadenl manavav
hävdvunnasälar frånbortskrämmakunnaverk skulleuteslutainte att

ochinstallationerandrapåhur sälarErfarenheternalokaler. reagerarav
börförsiktighetfallet. Storså intedocktyderverksamheter äratt
hår.sälarochsälar föder ömsardär näri områdeniakttasdock ungar

förvinter.ochunder höstunderhållsarbeten börochAnläggnings- göras
enligtsälskyddsområden MB.uppföras ifåinteVindkraftverk bör

fiskefekter påvindkraftanläggningars ärbeträffandeKunskapsläget
vindkraftverklokaliseringförkriteriergenerellanågrasådantinte att av

börfiskfaunanför påverkanriskbedömningarVidutformas.kan av
vissa fiskarterpåverka förskullevindkraftverkbeakta ettomman

i ochvattenströmningenändrauppväxtområden,lek- ochviktiga
vandring,årligavissa fiskarsochpåverka biotoper störadärigenom

vandring.och laxensålenssillens,t.ex.

störningarvilkabedömakunskapsunderlag förintefinnsDet att som
elektromagnetiska signalsystem.för olikainnebäravindkraftverk kan

Viutredas.behöverochkomplicerad attnärmareFrågan är anser
Energimyn-medtillsammansuppdragiPostTelestyrelsen bör attges

böruppdragetfinnas.kan Istömingsriskerutreda vilkadigheten som
utredningFörsvarsmaktensiframkommerresultatdenyttjas avsom

stödMedvindkraftverk.radiolänkstråkende militära störs avavom
behövsdetPostTelestyrelsenstudier bör övervägagenomförda om

till sådana.förslagfall lämnaoch i såhänsynsreglersärskildanågra

rådallmännai Boverketsdeanledningdet finns överVi attatt seanser
vindkraftverk. Iförsäkerhetsavstånden översynenrekommenderade

läggaavstånd, börgenerellaför övervägaistället attvi att man,anser
enskilt fallvarjerisksituationen ifrågormed t.ex.;checklistafast omen

risk förfinnsverket,åskledare påfinnstypgodkänt,vindkraftverketär
avstånd kanGenerellai närheten.människor oftaoch vistasnedisning

kraftledningar. Förochjärnvägarallmänna attlämpligt för vägar,vara
viäldre,verken blirsäkerhetsnivå atthög närsäkerställa även anseren

olycksrisker.förebyggaförfinnas,börinspektionssystem attett
utredas.börsådantförForrnema systemett

allaangelägetdetvisäkerhetssynpunkt är attytterstFrån attanser
finnsför flygplan,kollisionsriskinnebäravindkraftverk, kan ensom

visjöfartenförsäkerhetenflygkartor. För attaktuellainlagda på anser
utnyttja denförförutsättningarnaundersökabörSjöfartsverket att

lokaliseringVidluftfartsområdet.inomfinnshinderdatabas avsom
ochför flyghinderrnarkeringamavihavsvindkraftverk till attanser
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sjöfart bör samordnas. Vi markeringssystem bör utvecklasatt ettanser
Försvaret, Luftfartsverket och Sjöfartsverket.av

Erfarenhetsâterföring, pilotprojekt och undersökningar

framgårSom detta kapitel kunskaperna vindkraftverkensär på-av om
verkan i närområdet genomgående bristfälliga. Det därför angelägetär
med bättre erfarenhetsåterföring från uppförda vindkraftanlägg-en
ningar. Detta bör Energimyndigheten,göras Natur-gemensamt av

pilotprojektvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Boverket. börI
studeras de särskilda förutsättningar vissa vindkraftslokaliseringarsom

börDet uppgift för Energimyndigheten beslutaattger. vara en om pro-
för sådana projekt. förProgram kontroll och uppföljning stör-gram av

ningar bedömer det kan finnas risk för, bör läggas fast vidattsom man
tillståndsprövning.

Naturvårdsverket bör för råd och samordnaett attges ansvar ge om
studier flora och fauna i områden för vindkraft i denavsättsav som
fysiska planeringen. Statsbidrag bör kunna lämnas för studier störreav
allmänt intresse. Naturvårdsverket bör sammanställa och utvärdera
genomförda undersökningar. ellerInnan, i samband med, någon större
utbyggnad vindkraften till havs sker, bör övergripande studier görasav

riskerna för konflikter med olika biologiska intressen.av

Stöd för utbyggnad elnätav

kapitell framhåller9 vi det bör införas möjlighet till statligt eko-att en
nomiskt förstöd förstärkning elnät till följd vindkraftsutbyggnadav av

land.på Stöd skall kunna utgå till elledningar från regionnät fram tillett
mottagningsstation i sådana områden utpekats lämpliga fören som som

vindkraft i kommunal översiktsplan. Kommunen skulle bestäl-en vara
lare ledningen och stationen och tillsammans med berörda elnäts-av
företag söka det statliga stödet.

Vi det krav skall ställas på område för stöd skulleatt ett attanser som
kunna lämnas, bör bestämmas med hänsyn till den specifika kostnaden
för den erforderliga nätförstärkningen. Som specifikt mått kan använ-
das kostnaderna för nätförstärkning fördelade den beräknade
elproduktionen under viss tidsperiod. Vi bidrag till för-atten anser
stärkning elnät skall kunna lämnas också till etableringarav som
aktualiseras utanför de i kommunens översiktsplan utpekade vind-
kraftsområdena. Förutsättningen för detta skulle dock nät-attvara en



Sammanfattning 21SOU 1999:75

kostnadseffektivitet nät-kravuppfyllerförstärkning som ensamma
översiktsplan.pekats ivindkraftsområdeförstärkning i utett ensom

får bedömasbörnätkostnadspecifik övre gränssättasVilken somsom
skilda delarutbredning iregionnätensochvindenergitillgångenutifrån

för-utifrån lokalamotiverasocksåkangränsvärdenlandet. Olikaav
vindkraft,förkanstorlekgällervad avsättasutsättningar ytor som

bostadsbebyggelseochförhållandentopografiskaberoende på m.m.
iockså instrumentanvändasgränsvärden kanDifferentierade som

regionalpolitiken.liksom imiljöpolitiken,ochenergi-

och miljö-energi-ske inomstödet börfinansieringenföreslårVi att av
tillräckliga börintedessaOmområdets anslagsramar. är enramar

stödmotsvarandekonsumtionsledet. Om någotieller skattavgift tas ut
finnsdå det barabedöma,svårthavslokaliseringarförbehövs är att

etableringar.sådanaerfarenheterbegränsade av

kartläggningarövergripandeBehov av

övergrip-finns behovvi detbedömerkapitel 10framgårSom att avav
förförutsättningarochvindkarteringargällervadkartläggningarande

kart-fjällområdena. Dessaoch ivindkraftverk till havslokalisering av
i lan-utvecklingvindkraftensförbetydelsesådanläggningar är av en

skalanationellför iformernaregeringen bör tadet, överväga attatt
underlagsmaterial.nödvändigtfram

vind-allakompletteras såbörvindenergikarteringarHittills gjorda att
havsområden ochochkarterade. Kust-landet blirområden iintressanta

priorite-börbedömsvindenergipotentialendärfjällvärlden, stor,vara
avhjälpa bristerkansiktbörUtvecklingsinsatser övervägas somras.
vindenergipo-karteringochtill beräkninggäller möjligheternavad av

ochbör följasvindenergiproduktionenfaktiskatentialen. Den upp
Energimyndig-vindberäkningar.gjordaverifieringaranvändas för av

uppföljningsdata.sammanställaförbörheten attett ansvarges

komplexa fråge-mångavindkraftverk till havsEtablering rymmerav
kunna bedömaförutsättningar. Förområdensolikaställningar kring att

strategiskövergripande,lämpliga krävshavslokaliseringar är envar
land-ekonomiska, tekniska,blandtillmed hänsynhelhetssyn annat

förutsättningar.säkerhetsmässigaochekologiskaskapsbildsmässiga,
bakgrund deangelägenöverblicknationellsamladsådan är motEn av

Vi bedömertill havs.vindkraftenutbyggnadökade anspråken attav
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det till havs den avgjortär potentialen för vindkraftsut-störstasom
byggnad finns i landet.

Vi utredning på central nivå därför bör genomförasatt föranser en att
studera de samlade lokaliseringsförutsättningama för etablering av
vindkraftverk till havs och i kustzonen. Den bör i nationellutmynna en
klassificering olika områdens lämplighet för etablering vindkraft-av av
anläggningar. Syftet vägledning för kommunernasär översiktligaatt ge
planering, också bra kunskapsunderlag for konkretaatt ettmen ge
vindkraftsprojekt.

fjällområdetI bedömer vi anspråken på vindkraftsetableringar kom-att
öka starkt. Vi bedömer vindenergipotentialenatt att ärmer stor, men

samtidigt bevarandeintressenaär utbredda. Etablering vindkraftverkav
i fjällen många komplexa frågeställningar kring olika områ-rymmer
dens förutsättningar. För kunna bedöma fjällokaliseringaratt ärvar
lämpliga krävs övergripande strategisk helhetssyn med hänyn tillen
bland ekonomiska, tekniska, landskapsbildsmässiga,annat ekologiska
och säkerhetsmässiga förutsättningar.

Vi utredning på central nivå bör genomförasatt för studeraanser en att
de samlade lokaliseringsförutsättningama för etablering vindkraft-av
verk i fjällen, också i förfjällsområdet. Utredningen bör iutmynnamen

nationell klassificering olika områdens lämplighet för etableringen av
vindkraftanläggningar. Syftet vägledning för kommunernasär attav ge

översiktliga planering, också bra kunskapsunderlag föratt ettmen ge
konkreta vindkraftsprojekt.
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genomförandeoch dessUppdraget1

utredningenförDirektiv1.1

i bilagautredningen återgesförDirektivet

varitsammanfattningsvisharuppgifterUtredningens
vindkraftverk,utbyggnadenuppgifteraktuellasammanställa avatt om

vindkraftverk,erfarenheteruppgifteraktuellasammanställa avatt om
vindkraft-utbyggnadför fortsattförutsättningarnaanalysera avatt en

Sverige,verk i

till-prövningförunderlaglokaliseringförkriterierföreslå avatt som
vindkraftverk,havsbaseradeland- ochstånd till

vind-utbyggnadvidlokala elnätförstärkaredovisa behov att avatt av
kraftverk och

ersättningekonomiskförförutsättningarochbehovetövervägaatt av
till nätägare.

Utgångspunkter1.1.1

i direktivetanförsutredningenförmotivSom
vindkrafts-fortsatthursamlad bildfåangelägetdet är attatt enaven

mark- ochmedhushållningeninverka på vatten-utbyggnad kommer att

resurser
vindkraftensi frågalägetöverblickfinns behovdet över omatt av

delarolikai landetsutbyggnad

gäller plane-detmetodutvecklingochkunskap närbättredet behövsatt
havslokalise-ochland-lokaliseringtillstånd tillbeslutinförring avom

vindkraftanläggningarrade
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samverkan mellan statliga och kommunalaatt myndigheter och berörda0
intressenter i anknytning till den kommunala översiktsplaneringen
behöver förstärkas

lokaliseringskriterier för vindkraftsetableringatt behöver utvecklas0 för
främja långsiktigt god hushållningatt med mark- och vattenområdenen
behovet förstärkningar de lokalaatt elnäten behöver undersökas0 av av

och kostnadsberäknas

direktivetI vidare det i förstasägs hand kommunernasäratt attansvar
avvägningar i den översiktliga planeringen verka för etable-genom att

ringsområden för vindkraft lokaliseras på inte leder tillsättett som
intrång i värdefulla och kulturmiljöerstora och förenligtnatur- ärsom

med bestämmelserna i naturresurslagen hushållningen med mark-om
och vattenområden.

l I Uppdraget.

Kartläggning

förstaI skulle utredningen ställaetapp uppgifter dagensen samman om
situation det gäller intressetnär bygga vindkraftverk och kon-attav om
flikter med andra mark- och vattenanvändningsintressen till havs och

land och i olika delar landet. Denna lägesanalys skulle enligtav
direktivet innefatta

aktuella anspråk exploatering och anspråk 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, främst0 av av
vid kusterna och i fjällen.

Denna del arbetet redovisade vi i december 1998 i delrapport,av en
VINDKRAFTEN energikälla platstaren ren
SOU 1998:152.
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överväganden förslagoch

utredningenharslutbetänkandei dettaredovisasandraI etapp somen
uppgifttillhaft att

bakgrundvindkraftverklokalisering motkriterier förföreslå avav0
vattenområdenochmark-medhushållninglångsiktigt godpåkravet en

Krite-landskapsbildmiljöeffekter, etc.vad gällerskyddsbehovensamt
landet.delarolikaochsituationerolikaföranpassadebörrierna avvara
för-förkostnaderförersättningfrågaiåtgärderföreslåbehovvid om0

ochbyggsvindkraftsproduktionen utelnätlokalaistärkningar när

i övrigt.åtgärdereventuella0

Kunskapsunderlag1

Lägesrapporten.2.11

underlagtjänaskulledendelrapportenhuvudsyfte med attEtt somvar
hoskaraktärtill dennaMed hänsynarbete.fortsattautredningensför

Miljödepar-medöverenskommelseefterutredningenhardelrapporten
Delrapportenremissbehandlingför rapporten.tementet svarat av

sammanfatt-utdragEttfortsättningen Lägesrapporten.ibenämns av
i bilagaåtergesi Lägesrapportenningen

dei Lägesrapportenredovisningamaförunderlagenviktigaste varDe
enkätundersökningar. Dentvågjordevikartläggningar enagenomsom

centralatillden andraochlänsstyrelsersamtligatillriktadesenkäten
berördabedömdesföretagochintresseorganisationermyndigheter, som

fåsyftade tillvindkraftverk. Enkätema attutbyggnadfrågor avomav
erfarenhetervindkraftverk ochbyggauppgifter intresset att omavom

vattenanvändningsintressenochmark-andramedkonfliktergällervad
vindkraftverk.rörandetillståndsprövningochplaneringfysiskoch av

viktigastevarit dethardenremissvarenoch överLägesrapporten
i dennaarbetetförunderlaget etapp.
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det sistaI kapitlet i Lägesrapporten pekade vi följande frågorpå visom
bedömde viktiga i vårt fortsatta arbete.överväga närmareattvara

vindkraftverks visuella påverkan landskapet,av
störande skuggbildning från vindkraftverk,

ljudspridning och ljudstömingar från vindkraftverk,

säkerhetsavstånd för vindkraftverk

vindkraftverks störningar signalsystem,av
vindkraftverks effekter för djurlivet,

områden riksintresse for vindkraftverk,av

översiktsplaneringen instrument för lokaliseringenatt styrasom av
vindkraftverk i helhetsperspektiv,ett

värdebeskrivningar områden intresse for kulturmiljövården,av av
naturvärden och friluftslivet med avseende på inverkan från vindkraft-
verk,

former for reglering mark- och vattenanvändningen i områden förav
vindkraftverk,

former for tillstândsprövning vindkraftverk,av
beskrivningar vindkraftverkens egenskaper och effekter under-av som
lag för tillståndsprövning och miljökonsekvensbeskrivningar och

åtgärder for kostnader för erforderliga förstärkningarersätta el-att av
orsakade vindkraftverk.näten av

I remissvaren Lägesrapporten har inte framförts några erinringaröver
vår bedömning dessa frågors vikt och i många fall har remiss-om av

instansema uttryckligen vår bedömning.stött

beredningFör frågor elnäten har funnits arbetsgrupp medav om en
företrädare for Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, Svenska Kraft-
verksforeningen, Svensk Vindkraftförening och Sveriges Elleverantör-

övriga frågornaDe har beretts i arbetsgrupper bestående sakkunnigaer.
och i utredningen.experter
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studierSärskilda1.2.2

låtitområdenföljandevi inomharkunskapernafördjupaFör att
studiersärskildagenomföra

ochprojektledareSkärbäckErikvindkraft,ochLandskapstyper0
landskapsplanering, SLUförInstitutionenAnne-Lie Mårtensson,

A. BrammeAnders Bramme,Malmö;FFNSSvensson,Alnarp,;Ingvar
10.Bilagalandskapsarkitektur.

avseende påmedfriluftslivetförkulturmiljöerochVärden i samtnatur-0
Västerbot-länsstyrelsen iSundström,vindkraft, Jankonsekvenser av

Bilaga 11.län.tens
Karlström,Carolinavindkraftsutbyggnad,framtidaförYtåtgång0

Bilaga 8.Vattenfall AB.

exempel,fiktivaochvindkraft, reglerMiljökonsekvensbeskrivning för0
Bilaga 9.Swedpower.Olsson,Margareta

Övrigt kunskapsunderlag1.2.3

dokumentationochdeltagitSekretariatet har rapporter somannanav
Tysk-ochDanmarkfrämst iutomlands,Sverige ochvindkraften irör

land.

medöverläggningarhaftharsekreterarenochutredarensärskildeDen
lan-olika delarstudiebesök igjortochoch kommunerlänsstyrelser av

lokaliseringförförutsättningarlandskapsmässigaskildameddet av
med före-ocksåharkontakterandraoch ägtvindkraftverk. Möten rum

med privatpersoner.ochvindkraftsbranscheniför företagträdare

Nieder-ochDanmarkGotland,tillstudieresorgjortharUtredningen
vind-etableringgällervaderfarenheter därtagit delochsachsen avav

Påplaneringen.fysiskai denbehandlasvindkraftenkraftverk och hur
ochför kommunenföreträdaremedöverläggningarviGotland hade

sammanträffade viDanmarkoffentligt Iochlänsstyrelsen möte.ett
ochEnergistyrelsenenergiministeriet,ochför Miljø-företrädaremed

påkommunebesökte vidare LøgstørsVinaturstyrelsen.ochSkov-
BezirksregierungmedöverläggningarvihadeNiedersachenJylland. I

DeutschesHoltriem,SamtgemeindeOldenburg,iWeser-Ems
Wind EnergieBundesverbandesochDEWIWindenergie-Institut
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nationell vindkraftförening. fickVi också information och besågom
olika vindkraftanläggningar, bland andra vindkraftpark istoren
Holtriem.

Enligt särskild överenskommelse med Energimyndigheten har myndig-
heten biträtt utredningen med underlag för bedömning frågorav om
behov och kostnader, inklusive finansiering, för förstärkning elnätenav
till följd utbyggnad vindkraftverk.av av

Till utredningen har överlämnats skrivelser har kommit tillsom
Regeringskansliet. Till utredningen har vidare kommit skrivelser från
företag och enskilda i omfattning också i telefon-storpersoner, som
samtal hört sig till sekretariatet.av

1 Branschföreträdare

Kenneth Averstad har sakkunnig i utredningen företrätt Svenskasom
Kraftverksföreningen, Svensk Vindkraftförening SVIF och Sveriges
Elleverantörer. Averstad har haft beredningsgrupp meden represen-

för de organisationerna.tanter tre

På några punkter har SVIF inte kunnat dela utredningens slutsatser,
Averstad ställer sig bakom. SVIF har därför fått möjlighet attsom

komma med skrivelse med sina synpunkter på dessa frågor. Skri-en
velsen återges efter huvudtexten i betänkandet.
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vindkraftenspåHelhetssyn
miljöpåverkan

hållbarstödjerVindkraften2.1 en

utveckling

inteenergikällaochinhemskförnybar,Vindkraften är gersomrenen
elproduktion.används fördenluftföroreningarutsläpp närnågra av

storregionaladenpåverkanvindkraftverk begränsarUtbyggnad av
producerad ivindkraftfrån ersätterglobala miljön,och attgenom

svaveldioxid,koldioxid,utsläppanläggningarfossileldade avgersom
bilaga 3.nedan. Sekväveoxid och aska se rutan

varje år:kaneffekt på MW1vindkraftverk medEtt en
hushållsel ibehovetvilketMWh,2 500producera motsvarar avca0

villor,500

1vilketkol näraknappt l 000 motsvararutvinningen tonav0 spara
kol minut,kg per

med 2 500koldioxidutsläppminska ton,caav0
med 3svaveldioxidminska utsläpp ton,caav0

ochmed 2/2kväveoxiderutsläppminska toncaav0
spridningochbränsletransporterkol,brytningförnaturen avspara0

aska.av

i formframför alltmiljön,lokaladenpåverkar främstVindkraftverken
Vidljudalstring.skuggbildning ochlandskapsbilden,förändring avav

effekterdessavindkraftverk, blirutbyggnadenergimässigt stor aven
energianläggningar,andrajämfört medden,påtagliga typer avgenom

producerad kWh.ytåtgångenstora per
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Elproduktion i vindkraftanläggningar tillgodoser flera viktiga aspekter
på vad krävs för hållbar utveckling i enlighet med bestämmel-som en

i miljöbalken MB. För vindkraften gäller sålunda denserna att
förnybar 2 kap.är 5 § MB,0

inte några försurande och övergödande effekter inte bidrar till0 ger samt
växthuseffekten kap.l förstal § fjärdeoch punkterna ochMB

hushåller med användningen material och energi kap.1 femte1 §0 av
punkten och 2 kap. §5 MB.

Ett modernt vindkraftverk har efter 4 månaders drift i bra vindlägeettca
producerat lika mycket energi det går för dess tillverkning. Livs-som
cykelanalyser visar energiförbrukningen för tillverkning,att transport,
byggande, drift och rivning vindkraftverk l % dessett motsvararav ca av
energiproduktion under livslängden. Motsvarande förtal olje-t.ex. ett
kondenskraftverk %.12är ca

Som vi redovisar i avsnitt bidrarnästa vindkraften till uppfylla fleraatt av
de nationella miljökvalitetsmålen.uppsatta Dessa mål skall enligt proposi-
tionen prop. 1997/98:45 miljöbalk ledning vid tillämpningenom ge av
MB avseende bedömningen vad hållbar utveckling innebärav en

Bland remissvaren Lägesrapporten kanöver länsstyrelsen inoteras att
Dalarna det intressant principiellaatt och övergrip-göraattanser vore
ande jämförelser mellan olika elproduktionsanläggningar medtyper av
avseende på bland arealbehov/arealpåverkan, kostnad, kapacitet,annat
miljöpåverkan, risker och säkerhet. Denna kunskap jämte regio-annan
nal och lokal kunskap skulle enligt Länsstyrelsen kunna användas för
strategiska miljöbedömningar i regionala och kommunal över-program
siktsplanering.

Det angeläget beaktarär både den lokala ochatt den storregionalaman
miljön. samladeDe konsekvenserna, såväl positiva negativa och såvälsom
direkta indirekta, till följd elproduktion i vindkraftanläggningarsom av
behöver därför så långt möjligt vid planering tillståndspröv-vägas och
ning vidarese kapitel 6.

Som framgår det sagda frågor rörande vindkraftenspänner överav nu
många samhällssektorer/-intressen. För för vindkraften viktiga frågoratt
skall kunna beaktas på rättvisande behövs dialogett sätt helhets-en om en

på energisystemet mellan planerings- och beslutsnivåer lokalt, regio-syn

Livscykelanalyser för energislag i det svenska elsystemet, 1996, Vattenfall AB.
2 Prop. 1997/98:45, Del sid.
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med deliksomsamhällssektorer,skildanationellt och mellanochnalt
förkla-dialog kansådanAvsaknadenberörs.människor vara enav ensom
hurd.v.s.stad-land-relationen,ochrörande energivarför frågortillring

energiforsörjningen,lokalatill denkan bidratillnärlandskapet tätorten
i kommu-med Agenda 21i arbetetgenomslagbegränsathittills har fått ett

l-arbetetAgenda 2fallet framgårsåAtt är rapport omav ennerna.

miljömålNationella2.2

fastlagda natio-statsmakternade deavsnitt behandlar videttaI avav
utnyttj-samband medindirektellerhar direktmiljömålennella ettsom

Hav i balansvindkraften miljökvalitetsmålenFörande samtav
proposi-ifjällmiljöStorslagenskärgård ochochlevande kust anges

vindkraftverk.byggandevidskall iakttashänsynsreglertionen avsom
bebyggdodlingslandskap, Godriktmiljökvalitetsmålen EttFör

vattendragochLevande sjöarvåtmarker ochMyllrandemiljö,
vindkraftsetableringar. Ividhänsynstagandenredovisar vi behov av

miljökvalitets-behandladeövriga härtill dessa ochförhållande ossav
uppfyllatillvindkraftverk bidraganvändningenmål innebär attav

luft minskar.utsläpp tillförorenandeolikamålen, attgenom

skärgårdochlevande kusti balansHav2.2.1 samt

ökvalitetsmål 5Milj

Östersjön produk-hållbarlångsiktigtskall haochVästerhavet en
bevaras.mångfalden skall Kustbiologiskaochtionsförmåga den

upplevel-mångfald,biologiskgradskall ha högskärgårdoch aven
ochrekreationNäringar,kulturvärden.ochsevärden natur-samt

bedrivas såskärgård skallochnyttjande hav, kust attannat enav
skyd-områden skallvärdefullaSärskiltutveckling främjas.hållbar

störningar.och andraingreppdas mot

Brundinenkätundersökning,3 P.med Agenda 21: EnarbeteSvenska kommuners
universitet.UmeåStatsvetenskapliga institutionen,Eckerberg,och K.

4 Rskr. 1998/99:l83.1998/99:MJU6,1997/98:145,Prop.
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Vad gäller lokalisering vindkraftverk i propositionen detsägs attav
vid utbyggnad vindkraftverk i många fall uppstår konflikter medav
motstående intressen, bland vid vämandet kustlandskapensannat av
innehåll vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden, samt natur-
och kulturvärden

Vi Iokaliseringen vindkraftverk i kust- ochatt skärgårdsområ-anser av
den bör kunna ske på inte leder till intrång isätt värdefullaett storasom

och kulturmiljöer och förenligtnatur- med bestämmelsernaärsom om
hushållning med mark och i MB.vatten

Delmål skydd viktiga biotoper och djurarterväxt-samtom av

Fysisk påverkan på grunda havsområden viktiga förärsom repro-
duktion och yngeltillväxt hos fisk och ryggradslösa djur påver-samt
kan från övergödning och miljögifter bör så långt möjligt upphöra.

I propositionen skyddet de grunda havsområdenasägs från bådeatt av
fysisk exploatering och förändringar orsakade försämrad Vattenkvalitetav

mycket viktig förutsättningutgör för på sikt kunna bevara både bio-atten
logisk mångfald och den marina miljöns Fysisk påverkan pånaturresurser.
sådana områden viktiga för reproduktionär och yngeltillväxt hos fisksom
och ryggradslösa djur bör upphöra

Vi grunda havsområden kan nyttjas för vindkraftverkatt underanser
förutsättning vid val lokaliseringsplats kan hänsynatt tilltaman av
viktiga biotoper. En negativ fysisk påverkan vindkraftsexploateringav
kan uppstå fundament placeras och eventuell muddring skerom ett
från ekologisk synpunkt olämpligt exempelvis på för olikasätt, djurart-

viktiga bottnar för bland lek och födosök. En positiv fysisk på-annater
verkan kan i andra fall skapas fundament för vindkraftverkattgenom
kan fungera artificiella kan öka tillgången på föda försom rev som
olika djurarter.

5Prop. 1997/982145, 83.s.
° Prop. 1997/98:145, 86.s.
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Storslagen fjällmiljö2.2.2

Miljökvalitetsmål 10

biologiskFjällen skall ha hög grad ursprunglighet vad gälleren av
mångfald, upplevelsevärden och kulturvärden. Verk-samt natur-

i fjällen till värden och såsamheter skall bedrivas med hänsyn dessa
områden skallhållbar utveckling främjas. Särskilt värdefullaatt en

skyddas ingrepp och andra störningar.mot

propositionen bland kultur-miljökvalitetsmålet innebärI sägs attatt annat
7och utvecklas.miljövärden, särskilt det samiska kulturarvet, bevaras

vindkraftverk iMed utgångspunkt i detta mål vi lokaliseringattmenar av
långsiktigafjällområden skall och bör kunna ske med hänsyn till naturens

produktionsförmåga, biologisk mångfald, och kulturmiljövärdennatur-
värden för friluftsliv.samt

Minskade utsläpp2.2.3

direkt sambanddetta avsnitt redovisar vi miljökvalitetsmål harl tre ettsom
användningen vindkraftverk.med av

miljökvalitetsmålövergödning, 6Ingen

del inte får hamålet belastningen näringsämnen någonEn är attav av
negativ inverkan hälsa eller minska förutsättningarna förmänniskors
biologisk mångfald. vattendrag i skogs- och fjällandskap skall haSjöar och

naturligt näringstillstånd. Sjöar och vattendrag i odlingslandskap skallett
naturligt tillstånd, vilket högst kan näringsrikt eller måttligtha ett vara

näringsrikt. Näringsförhållanden hav skall i deti kust och motsvara stort
tillförsel tilltillstånd rådde under 1940-talet och näringsämnensom av

7 1997/982145, 130.Prop. s.

2- 191198
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havet ska övergödning. Skogsmark skall ha närings-inte orsaka någon ett
artsammansättningentillstånd bidrar till bevara den naturligaattsom

miljökvalitetsmålBara naturlig försurning, 7

Målet innebär onaturlig försurning marken skall motverkas såatt attav
den naturgivna produktionsfönnågan och den biologiska mångfalden

skall for depositionen försurandebevaras. Sverige verka ämnenatt av
kritiska förpå lång sikt inte överskrider den belastningen mark och

Halterna i luft skall understiga mikrogram svaveldioxid/m35vatten.
och mikrogram kvävedioxid/m3 årsmedelvärden for skydda20 att

materialtekniska

miljökvalitetsmålklimatpåverkan, 15Begränsad

Målet innebär åtgärdsarbetet skall inriktas halten koldioxidpå attatt av
i atmosfären stabiliseras halt lägre halterna550än attsamten ppm

övriga växthusgaser i atmosfären inte ökar. Målets uppfyllande ärav
länder.till avgörande del beroende insatser i allaav

Vår bedömning

Vindkraftverk bidrar till uppnå dessa miljökvalitetsmålatt tre attgenom
de elproduktion i anläggningar använder fossila bränslen,ersätter som
vilka utsläppger av

svaveldioxid forsurandeär0 som
kväveoxid både forsurande och övergödande ochär0 som
koldioxid klimatpåverkan.0 som ger

8 1997/981145, propositionen felaktigt måttenheten93. I mg.Prop. s. anges
°Prop. 1997/98:l45, 101.s.
l° l997/98zl45,Prop. 162.s.
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Andra kulturmiljöer2.2.4 och tätorternatur- samt

användningen vindkraftGenom innebär minskning förorenandeatt av av
utsläpp till luft minskning depositionen mark ochpå isamt vattenaven av
luftburna Föroreningar, vår bedömning vindkraften indirekt,är att men
ändå tydligt bidrar till uppfylla följande miljökvalitetsmål.sätt,ett att

Miljökvalitetsmål Frisk luft;0

Miljökvalitetsmål Grundvatten god kvalitet0 av

Miljökvalitetsmål Levande sjöar och vattendrag0

Miljökvalitetsmål Myllrande våtmarker0

Miljökvalitetsmål Levande skogar0

Miljökvalitetsmål rikt odlingslandskapEtt0

Miljökvalitetsmål God bebyggd miljö11;0

förhållande till fyra dessa miljökvalitetsmålI miljökvalitetsmålav -
och kan vindkraftverk innebära9 11 negativ fysisk påverkanen-

och/eller påverkan upplevelsevärden,på vad gäller den biologiska
mångfalden, kulturmiljövärdena och förutsättningarna för frilufts-
liv/rekreation. sådan påverkan kanEn uppstå vindkraftverkt.ex. om

förplaceras i och djurlivet viktiga biotoper eller i ålderdomligaväxt-
kulturlandskap känsliga för påverkan landskapsbilden.påärsom

Vid lokalisering vindkraftanläggningar måste hänsyn till de vär-tasav
den dessa mål vindkraftanläggning behöver inte medföraEnsom avser.

negativ påverkan på dessa värden förutsättningunder de beaktasatten
vid placering och utformning anläggningen.av
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forPlaneringsmål riksintresseoch3

vindkraft

1 Lägesrapporten

förkvantitativt mållångsiktigtvi någotkonstaterarI Lägesrapporten att
Vidarefastvindkraftverk inte har lagtselproduktionen från staten.av

väl-skall kunnabehövas försådant mål skulle göraattsägs att ett man
och andra intressenvindkraftsintressetavvägningar mellangrundade

Avsaknad-vattenområden.olika mark- ochanvändningenvad gäller av
vilkenbedömainnebär svårighetermål för vindkraften attetten av

avvägningar.skall vid sådanavindkraftsintressettyngd ges

tillförhållandehävda sig ivindkraften skall kunnabetydelse för hurAv
särskiltområden medhuruvidabevarandeintressenetableradeolika är,
förriksintressevindenergiförutsättningar skallgoda avanges vara

i miljöbalken Ibestämmelsernai den meningvindkraftverk anger.som
inte har pekatssådana områdennågra attut,attrapporten noteras men

landet arbetarvissa delarlänsstyrelserna iinitiativ NUTEK avav
vindkraftverk.förriksintresseidentifiera områdenmed till landsatt av

arbete.för dettaEnergimyndighetenharNumera ansvaret

Remissvar

och delar idessa frågorbehandlarantal remissinstansemaEtt stort av
vindkraftenutbyggnadenmål förfall bedömningende flesta att ett av

dockKraftverksföreningenfast statsmakterna.läggasbör attanserav
vindkraftenproduktionsmål forlämpligt ställaintedet är att ettupp

fri elmarknad,ingår ielförsörjningenden svenskaeftersom som om-en
avlägsentroligen inteFinland och inomSverige, ochfattar Norge en

utbygg-VidareEU-området.omfatta helaframtid kommer sägs attatt
villkoren, inklusiveekonomiskadevindkraftennaden avgörs avav
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eventuella ekonomiska stöd, i relation till alternativa tillgodosesätt att
elbehovet.

Kraftverksföreningen emellertid bör kunna definieraatt statenmenar
kvantitativa energimål förgrund utpekande riks-områdensom av av

Ävenintresse för vindkraftverk, vilket vikt.storman anser vara av
övriga remissinstanser frågan områden riksintressetarsom upp om av
för vindkraftverk med få undantag, det viktigt sådanaäratt attanser,
områden blir angivna. Några förslag hur dessa områden skall identifie-

lämnas inte remissinstansema.ras av

Riksantikvarieämbetet sig områden riksintresse förmotsätter att av
vindkraftverk pekas Länsstyrelserna i Skåne och Västerbottens länut.
ifrågasätter lämpligheten peka sådana områden.att ut

3.2 Bestämmelser förarbetenoch

Enligt 3 kap. 8 miljöbalken§ MB skall mark- och vattenområden som
särskilt lämpliga för vissa anläggningar,är blandtyper annatav

anläggningar för energiproduktion, så långt möjligt skyddas mot
åtgärder kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandetsom av
sådana anläggningar. De områden riksintresse skall skyddas.ärsom av
Bestämmelserna desamma tidigare bestämmelser iär naturresurs-som
lagen NRL." Vad anförs bestämmelserna i propositionensom om om

skallNRL prop. 1985/86:3 gälla framgent, enligt vad isägssom pro-
positionen 1997/98:45.MB prop.om

Allmänt innebär bestämmelserna kommunerna och myndigheternaatt
inte skall planera för eller lämna tillstånd till sådana verksamheter inom
eller i närheten områdena kan påtagligt försvåra de utnyttjasattav som
för de angivna ändamålen. Bestämmelsen riksintresse grund förom ger

i samband med den kommunala planeringen bevakastaten att att
handlingsfriheten för områdena behålls i fråga mark- och vatten-om
användningen.

Enligt förordningen 1998:896 hushållning med ochmark ärvattenom
det uppgift för Energimyndigheten till länsstyrelserna lämnaatten
uppgifter sådana områden myndigheten bedömer riks-om som vara av
intresse för anläggningar för energiproduktion och energidistribution.

" kap.2 8 § naturresurslagen.
2 Propositionen miljöbalk prop. 1997/98:45, Del 29.om en s.
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ställninginte tagit slutligsådant ställningstagande innebärEtt att staten
får utföras i området, innebördentill anläggning är statenutan attatt en

ochi sin planering enligt plan-möjlighet till kommunenatt attges se
fråga.för ändamålet ibyggnadslagen markreservationgör en

omfattas bestämmelserna i kap. §område skall kunna 3 8För att ett av
vattenområden sinskall det frågan mark- ochMB som genomvara om

beskaffenhet läge särskilt lämpliga för anläggningareller sitt är som
nödvändiga funktioner i samhället.behövs för vissa viktiga och Det

lägesbundnahandlar bland slå vakt sådanaannat att naturresur-om om
exempel anförs imindre vanligt förekommande. NRL-Somärser som

kan fysiska särskiltpropositionen det gällaatt gynn-resurser som ger
för Vidare det kanförutsättningar vindkraftsproduktion. sägs attsamma

eller landsdelsfråga anläggningar behövs för landets envara om som
3viss produktion, bland energi.behov annatav

vattenområden riksintresse sådana behövsMark- och är ärsom av som
nationell betydelse skall kunna kommaför anläggningar äratt som av

stånd. gälla preciseras inte,till Vilka energianläggningar det kan men
för produktion vaddet gäller anläggningar industriell sägsnär att som

främst industrianläggningar det slag enligtär storaavses nya av som
regeringen.skall tillåtlighetsprövaskap. kap. MB4 NRL nu 17 av

omfattades inte de ursprungliga bestämmel-Vindkraftanläggningar av
införtsi vindkraftverk viss storlek harNRL, över senare.serna men

överväganden och förslag3.3

planeringsmål för vindkraftenbehövs3.3.1 Det

kvantitativtvi framhåller i det svårtSom Lägesrapporten, är att ettutan
vindkraftsintresset i sådanmål för utbyggnaden vindkraften hävdaav

vindkraftsintresset behöverplanering och tillståndsprövning där vägas

3 Propositionen lag hushållning med prop.naturresurserom om m.m.
och1985/86:3, 76 167.s.

4 Propositionen hushållning med prop.lag naturresurser m.m.om om
1985/86:3, 76.s.

5 1985/86:3,Proposition lag hushållning med prop.naturresurserom m.m.om
168.s.
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intressen rörande mark- ochandra tidigare etableradesedan vat-mot
vindkraften skall ivilken tyngdtenanvändningen. blir otydligtDet ges

avvägningama.

medframhåller sitt yttrande det förenatKraftverksföreningen iSom är
för vindkraftens utvecklingosäkerhet bedöma förutsättningarnastor att

elmarknad. osäker-fri geografiskt växande Enpå ochen gemensam
ekonomiska styrmedel kommerhetsfaktor och vilkaär attsom an-om

for i enlighet med inten-vändas i Sverige och i övriga EU:sEuropa att
energikällor. bakgrundstimulera användningen förnybara Mottioner av

vi detvindförutsättningar finns i Sverigede mycket goda ansersomav
planeringsmål föremellertid angeläget att garanteraatt enangevara

lokalisera tänkbar, betydanderimlig handlingsfrihet för kunnaatt en
betydelse vind-utbyggnad antalet vindkraftverk i landet. Ju störreav
finns tillräckligdet till detkraften få desto viktigare är att attantas se

vindkraftverk lämpliga lokaliseringsområden.tillgång till för

vi det rimligt i förstaplaneringsmål bedömerSom att ett stegett vara
med särskilt goda förutsätt-försöka identifiera och redovisa områden

sammanlagdoch till havs, medningar for vindkraftverk, land en
befint-storleksordningen TWh år.produktionskapacitet på i 10 Deper

TWh.liga vindkraftverken producerar på år 0,4ett ca

vissahandlingsfrihet för sådan utbyggnad kantillräckligFör att ge en
riksintressenvindkraftverk lämpade områden behövaför anges som

områdenenligt bestämmelserna i kap. se avsnitt. De3 MB nästa som
ofta riksintresse med hänsynhar de bästa vindförutsättningama är av

friluftsliv.naturvård, kulturmiljövård ochtill olika bevarandeintressen;
för vindkraftverk det inteområden riksintresseUtan äratt ange av

angivna iandra riksintressen,möjligt avvägningar ärgöraatt mot som
utbyggnad vindkraft-och svåra förena medområde ärett att avsom en

vindkraftsetable-verk. följer bestämmelserna i kap. EnDet 3 MB.av
med de bevarandeintressenring behöver dock inte oförenlig somvara

från fall till fallknutna till område. fråga måsteDenna prövasär motett
betingar bevarandeintressetbakgrund analys vadnärmare av somav en

och bilagase 6.2.1 11.avsnitt
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områden riksintresseKriterier för urval3.3.2 av av
för vindkraftverk

förarbetena till ochde i avsnitt redovisade motiven i NRL MB3.2Av
uppfyllda för områdevissa förutsättningar skallframgår att att ettvara

skall riksintresse för vindkraftverk.kunna anses vara av

verksamheten och anläggningarnadet första ställs kravFör att som
skall i området skallrymmas

nationell betydelse och0 vara av

nödvändiga funktioner i samhället ellerbehövas för viktiga och0
landsdels behov viss produktion.behövas för landets eller en av0

elproduktionen i vindkraftverkkrav väcker frågor vilken rollDessa om
för vind-ha och hur etablering behöver vissskall stor att enen vara

skall ha den angivna nationella betydelsen.kraftanläggning

vindkraftens roll konstateras den svenska miljö- ochVad gäller kan att
inriktad stimulera förnybara och miljövänligaenergipolitiken är att

propositionen god livsmiljö år 1991energikällor. Redan i sägsom en
för vindkraftutnyttja de goda förutsättningardet angelägetäratt att

Sverige.finns propositionen uthållig energi-i I år 1997 om ensom
elförsörjningenförsörjning anförs det långsiktiga målet base-äratt att

tillförseln från för-ekologiskt uthållig elproduktion ochpå att avras
öka. sedan den förstanybara energikällor skall gällerI MB, som

grundläggande regel fast i första hand för-januari i år, slås attsom en
användas.energikällor skallnybara

energi-Med anledning den riksdagen beslutade omställningen avav av
fossila bränslen haroch för begränsa användningensystemet att av

åtgärder främjat ökad användning vindkraf-olikastaten en avgenom
utbyggnaden vindkraftverk in-närvarande stödsFör ettten. genomav

och s.k. miljöbonus den nivåvesteringsstöd på %15 motsvararen som
elkraft gäller vid hushâllsförbrukning.för energiskatten på som

för-målsättningar, uttalanden och åtgärderbakgrund dessaMot omav
vindkraftverk bör kunna konstateranybara energikällor och att ettman

vindkraften för energiproduktion verksamhetutnyttjande ärav en av

° Propositionen god livsmiljö prop. 1990/91 :90, 89.s.om en
7 uthållig energiförsörjning 1996/97:84, 36.Propositionen prop. s.om en
i kap.2 5 § MB.
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sådan nationell betydelse mark- och vattenområden kan behövaatt
skyddas enligt kap.3 8 § till förmån förMB vindkraftverk.

Vad gäller frågan hur den verksamhet skall i områdetstor som rymmas
behöver för den skall kunna riksintresse kan det,attvara anses vara av

bakgrund de i det föregående avsnittet redovisade motiven imot av
NRL-propositionen, rimligt utgångspunkt i bestämmelsen iatt tavara
MB regeringen skall tillåtligheten vissa verksamheter.prövaattom av
Enligt MB-propositionen dessa verksamheter viktiga samhälls-är
intressen samtidigt det finns risker de bland kan medföraatt annatsom

omgivningspåverkan eller miljön.ingrepp i vindkraft-Förstor stora
verk krävs regeringsprövning gruppstationer med eller fleratreav
vindkraftaggregat med sammanlagd effekt MW.minst 10en av

olika delar landetFör kan det dock finnas skäl ställa skilda kravattav
på möjlig etablerings storlek för område skall riks-att etten vara av
intresse. kanDet motiverat de förutsättningar finns för attvara av som
lokalisera vindkraftverk med hänsyn till vindförhållanden, topografi
och bebyggelsemönster elbehovet i den berörda delen landet.samt av

För mark- eller vattenområde skall kunna riks-att ett anses vara av
intresse för visst slags anläggning skall vidare, enligt förarbetena,ett
området

sin beskaffenhet eller sitt läge särskilt lämpligt för i fråga0 genom vara
varande anläggning och

erbjuda lägesbundna mindre vanligt förekomm-naturresurser är0 som
ande.

kunnaFör riksintresse måste sålunda område ha föratt ettvara av en
verksamhet speciella förutsättningar skiljer det från andra områ-som
den.

Naturresursen vind skiljer sig från andra betingarnaturresurser attsom
område riksintresse för viss anläggning. andraär För anlägg-ett av en

ningar vindkraftverk handlar det tydligt lägesbundnaän och i be-om
gränsad omfattning förekommande egenskaper. NRL-propositionenI

bland djuphamnsmöjligheter,nämns mineralfyndigheter, fall-annat
höjder och naturgivna möjligheter vattenmagasin."anordna Vind-att

9 Propositionen miljöbalk prop. 1997/98:45, Del 215.om en s.
2° 17 kap. § punktl 8 MB.
2 Propositionen lag hushållning med prop.naturresurserom om m.m.

1985/86:3, 75.s.
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plats,till vissinte bundnakaraktäriseras de är utanatt enresurserna av
ytmässig utbredning.har storen

tillräcklig förvindenergini landet därfinns områdenDet är attgott om
elenergi.omvandlas till Förrimliga villkorvindkraftverk undermed att

skallför vindkraftverkriksintresseområde skall kunnaett vara avanses
egenskaper.särskiljandeområdet ha vissahardock, sagts,som

vindenergitillgångama påtag-naturligtvisegenskapsådan ärEn är om
Meddel landet.eller vissandra områden i landetligt högre iän aven

bedömas vad kanvindkarteringar fårutgångspunkt i ettanses varasom
kunnaför det skallvindenergiinnehålletlämpligt påkrav attsättaatt

tidigare NUTEKEnergimyndighetensärskiljande. deI avanses vara
påbörjade inventering-Sverigelänsstyrelserna i södratillsammans med

vind-ställs krav påför vindkraftverkriksintresseområden attarna av
kWh/m och årskall minst 000sådant område 4styrkan i ett vara

höjd.kWh/m Sådanaoch år på 50400höjd motsvarar 2100 mm
områden i landet.finns inomvindförutsättningar stora

ställas till-krav börfrågan vilketNågot slutligt på om somsvar
riksintresseområde skall kunnavindenergi förpågången att ett vara av

vindkarteringar finnsförrän devindkraftverk kan intefor ärsomges
Medvad vi föreslår i 10.1.enlighet medkompletterade i avsnitt ut-

med hän-elförsörjningen ochperspektiv förgångspunkt i regionaltett
finns kanskillnader i vindförutsättningamatill de stora mansomsyn

landet.i skilda delar Ettpå vindstyrkanmöjligen ställa olika krav av
tillmotiveras närhetenexempelvis kunnalägre krav skulle ett om-av

denoch därmed kortaelkonsumtionråde med transporterstor av pro-
ducerade elen.

Även kanvissaegenskaper förekomstenandra sär-än naturresurserav
etableringsärskilt lämpligt föroch detskilja område störregöraett en

möjlighet elnätetegenskap vilkenvindkraftverk. sådanEn är attgerav
grundligger tillden promemoriavindkraftanläggning.ansluta I somen

kunnabörframförs minst l MWpåbörjade kartläggningama,för de att
alltför låg förelnätet. vitill punkt i Dennaanslutas gräns anser varaen

detdet kan motiveraspecielltområde skall så ärattattatt ett anses vara
utgångspunktenangivnabakgrund den tidigareriksintresse. Mot avav

bordevindkraftanläggningar riksintressedefinitionenför avav
minst 10vindkraftanläggning MWkunnanormalkravet att omenvara

22 for vindkraft, December 1996.RiksintresseNutek/Energimyndigheten,
23 vindkraft, December 1996,Riksintresse förNutek/Energimyndigheten, s.
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skall kunna anslutas till befintligt eller planeras mednät nätett ett som
hänsyn till vindkraften. kanDet i yttrande år 1993noteras att ett anger

somNUTEK riktlinje för utpeka riksintresse för vindkraft gälleratt att
området lämpar sig för installerad effekt MW.minst 10att en

kapacitetEn 10 MW också det krav Energimyndigheten, iärom som
förslag till utredningen, ställer för skall kunna subventio-ett att staten

utbyggnad elnätet till område. Se kapitel 9.ettnera av

vissa delarI landet kan det svårt finna lokaliseringsplatserattav vara
kan så etableringar vindkraftverk. kan beroDet påstorasom rymma av

bland topografm, bebyggelsens utbredning eller för vindkraftverkannat
inom områden starkt hindrande verksamhet, viss militärstora t.ex.
verksamhet. Om frånutgår regionalt perspektiv skulle därförett ettman
område, har kapacitet vad normalt skulle krävas,sämre änsom som
ändå kunna ha sådana egenskaper det kan bedömas riks-attanses vara
intresse.

framgårSom vad har redovisats skall, utifrån bestämmel-av som nu
i kap.3 8 § förMB, utgångspunkten identifiera områdenattserna av

riksintresse för vindkraftverk området har för vindkraftspro-attvara
duktion särskilt goda förutsättningar. princip skall detI striktvara en
redovisning, avvägning andra allmänna intressen. Omutan moten av-
vägningar behöver mellan oförenliga riksintressen i område,göras ett

mellan vindkraftsintresset och naturvårdsintresset, skall de it.ex. göras
den planering skall ske enligt plan- och bygglagen eller1987: 10som
vid tillståndsprövningen viss etablering. situationer finnsI detnärav en
likvärdiga alternativa områden, tillgodoser kraven för kunnaattsom

områden riksintresse för vindkraftverk, bör valet mellananges som av
dem naturligtvis så det innebär minsta möjligagöras att sammantaget
skada för de andra intressena.

3.3.3 arbeteFortsatt

I överensstämmelse med de redovisade övervägandena börav oss
Energimyndigheten redovisa områden med särskilt goda förutsättningar
för vindkraftverk och sammanlagt bedöms ha produktionskapa-som en

24Yttrande hemställan från Statens Naturvårdsverk redovisning enligtöver om
kap.6 2 lagen 1987 12 hushållning med frånnaturresurser: om mm

Ölandkommunerna på vindkraftsutbyggnad, 1993-03-31, dnr 11-93-885.av
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dettillkomplementkanarbeteTWh. Detta ettpå 10citet ses somca
vindkraft-förriksintresseområdenföreslåmedarbetetpågående att av

omfattandedetydligtframstårarbetesådantBetydelsenverk. ett avav
produktionskapacitetförtillgängligaskulle behövaarealer göra ensom

3.3.1.storlek se avsnittdennaav
vindkraftverkförriksintresseområdenvilka ärdefinieraFör att avsom

Lägesrapporten,remissvaretframför i överEnergimyndighetenär, som
initierade,NUTEKnämnda,tidigarei detanvändskriterierde avsom

krite-vilkaerforderligadentillräckliga. översynenFörintearbetet av
viövervägandendearbetet börfortsattagälla i detskallrier somsom

utgångspunkter.tjäna3.3.2 kunnairedovisar avsnitt som

vindenergi-de bästabedömningsamladförFörutsättningar varaven
riks-skallområdenvilkafinns ochtillgångarna vara avansessom

finnsvindkarteringar ärdeförräninteföreliggerintresse som nu
10.1. Därutöveriföreslårvad vi avsnittmedenlighetkompletterade i

förutsätt-gällervadförbättrasövrigtikunskapsunderlagetbehöver,
vilketfjällområden,och ihavsvindkraftverk tilllokaliseraningarna att

respektive 10.3.10.2ibehandlar avsnittvi

fullfölja.årnågrakommerundersökningar attErforderliga taatt
inventeringargenomföra sinasuccessivtdärförbörEnergimyndigheten

medtaktoch ikunskapertillgängligagrundvalbedömningar påoch av
ochbedömningenslutligafram. Denkommerkunskaperatt nya

förriksintresseskallområdenvilkaredovisningen vara avansessomav
samlad bildfinns övertills detanstådockvindkraftverk måste meren

landet.delarolikavindkraftsetableringar iförförutsättningarna av

led-utbyggnadförutgåkunnastöd skallföreslår vikapitel 9I avatt en
översikts-sinikommunområdenvissatillningsnäten angersom en

UrvaletEnergimyndigheten.frånanvisningarstödmedplan, av om-av
arbete.sådantmedsamordnasbörriksintresse ettråden av
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kommunalai denVindkraftverken4

planeringen

1 Lägesrapporten

vind-landet därsådana delardet iframhållsI Lägesrapporten att av
övergrip-angeläget medbetydandeblieller kankraftsintresset ärväntasär

till andra intressen;förhållandevindenergiintresset iavvägningarande av
kultunniljönochfrågoroch rad andralandskapsbilden rör natur-somen

användaövervägandenvattenanvändningen. Vidmark- ochoch attom
verk pla-varjeockså beaktasvindkraftverk behöverförområdenvissa att
inomföronödan försämrasinte ivindförutsättningamaså ettattattceras

på hurhelhetssynbehövsflera vindkraftverk. Detbyggaområde ensenare
område ipåverkaomfattning bedömsolikavindkraftsetableringar ettav

ochbevarandeutbyggnad kanhuravseenden och påolika vägas moten
landskap.vård olikaav

detbygglagen 1987:10, PBL,ochbestämmelserna i plan ärEnligt
översiktsplanenmedi arbetet göraprimärt kommunens att er-ansvar

andra mark ochochvindenergiintressetmellanforderliga avvägningar
hit-vindkraften har dockUtbyggnadenvattenanvändningsintressen. av

behandlats i de kommu-konkretutsträckningmycket litentills i bara
kommunala do-strategiskaheller i andraöversiktsplanema.nala Inte

ivindkraften tagitsharenergiplaner,kommunalakument, t.ex. upp
utsträckning.någon större

kommunaladebedömningendeni över-Vi gjorde Lägesrapporten att
ochanvändas förgrad böri högresiktliga planerna överväga styraatt

vindkraften.utbyggnaderomfattande avmera

behovetockså fråganbehandlas närmarel Lägesrapporten attavom
planinstitutstöd andramedvattenanvändningenmark- ochreglera av

konstaterasdetaljplan.områdesbestämmelser eller Detenligt PBL, att
markanvänd-binderförhållandevis starktdetaljplantraditionellen
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ningen och planen på relativt kort tid kan bli inaktuell till följdatt av
vindkraftverken utvecklas snabbt, bland vad gäller storleken.annat
Detaljplaneinstitutet därför lämpligtär använda konkretmest näratt ett
etableringsintresse finns och vindkraftsutbyggnad aktuellär atten
genomföra under den tiden. Områdesbestämmelsernärmaste mindreär
styrande har den nackdelen byggrätten inte Om detalj-att tryggas.men
plan skall användas allmänt bör den flexibel utformning ochmer ges en
till sin karaktär likna områdesbestämmelser, byggrätt.men ge

Remissvar

Remissinstansema delar lag våra bedömningaröver utbyggna-attom
den vindkraft behöver grundas helhetssyn framhålleroch vik-av en

lokaliseringen vindkraftverk på tydligtten att behandlas isättettav av
de kommunala översiktsplanema.

Vad gäller den regleringen remissutfalletnärmare splittrat frånär gene-
rellt krav på detaljplanering till bygglov kan lämnas stöd iatt utan
någon detaljplan.

Översiktlig4.2 planering

bedömningarDe och överväganden vi här behandlinggörsom om av
vindkraften i den kommunala översiktliga planeringen sikte påtar en
framtida utbyggnad vindkraften i Sverige.stor Det utvecklingärav en

vi bedömer kan komma med kort varsel till följd marknadenssom av
krav på koldioxidfri elproduktion och därpå följande ekonomiska inci-

för elproduktion i fossileldadetament ersätta anläggningaratt med pro-
duktion baserad på förnybara energikällor. förslagDe vi lämnar attom
systematiskt behandla vindkraften i den översiktliga planeringen är
angelägna för få handlingsberedskap för sådan framtidaatt ut-en en
veckling.

Det samtidigt lika angelägetär det innan det finns genomarbetadatt en
planering, detta inte till intäkt för bromsa den relativt begränsadetas att
utbyggnad vindkraftverk kan komma aktualiseras deatt när-av som

åren. viktigtDet kompetensär och utvecklingskraftmaste att upprätt-
hålls i den i Sverige förhållandevis vindkraftsbranschen. Vi be-unga
dömer den förestående utbyggnadennärmast vindkraftverkatt hu-iav
vudsak förutsätter investeringsstöd lämnas och utbyggnaden där-att att
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ochtillochnärvarandebegränsad. Förförhållandevisblikanbaraför
inve-vindkraftverkbyggande ettförlämnas30juni 2002med den av

stöddettamedel för motsvararTillgängliga en%.på 15steringsstöd
vindkraftverkantaliuttrycktellerMW, ca50årutbyggnad caavper

periodenunderkanjämförelse nämnas attår. Somstycken70 per
DanmarkiMW275installeratsårgenomsnittidethar1996-1998 per

Tyskland.iMWoch 585

planeringöversiktligförformerochBehov4.2.1 av

angelägnaredestouppförafrågadet attvindkraftverk ärfler omJu som
vadtillmed hänsynlokaliseringsövervägandenmeddetär noggranna

för hän-ochochmarkmedhushållning vattengodförkrävs ensom
harframgår LägesrapportenSomintressen.olikatillsynstaganden av

undersnabbtutvecklatstidigare,medjämförtSverige,ivindkraften
storlek. Deverkensvindkraftverkantaletsåvälgällerdetår, somsenare

vindkraftverk visarbyggaplanernaredovisade atti Lägesrapporten
utbyggnad.snabbfortsatten

möjlighe-såvälkunskaperochutvecklingen nyatekniska gerDen nya
ellerteknisktansågsintetidigaredetdärPlatserproblem. varater som

möjligabedömsvindkraftverkbyggamöjligt varaekonomiskt nuatt
alltutvecklingfortsatt mottendenstydlig ärEnetableringsplatser. en

tendensEniplaceradeblioftast annanverk, grupper.större avsessom
ikustområdenafrånsigspridervindkraftenbyggaintresset utattär att

harhandförstahittills ivindkraftendärlandet,delarnasödrade av
landet.delenoch ikustenfrånlängreområden avtill norrabyggts ut,

och inorrlandskustenlängsredovisatsharexploateringsintressenStora
tillvindkraftverkförläggaintresse attfinnsfjällen. stortDet även av

havs.

betydandeblikaneller väntasvindkraftsintresset ärområden därI
hel-skaffa sigkommunerna,såvälsamhället, enstatenbehöver som

tidigtiochvindkraftsutbyggnad ettkonsekvensernapåhetssyn enav
förhållan-ivindkraftsintressetavvägningarövergripandeskede göra av

behövervindkraften vägas motutbyggnadEnintressen.andratillde av
säkerställaochområdenoexploateradebevaraintresset attav

natio-såväliutgångspunktMedslag.skildamiljöerskyddsvärda av
förutsättning-börenergiproduktionenförmållokala angesnella som

elproduk-förvindresursemaanvändarationellt sättpåför ettattarna
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tion under hänsynstagande till olika andra mark- och vattenanvänd-
ningsintressen.

För utbyggnad vindkraftenatt skall komma till stånd ien de områ-av
den lämpligast iär helhetsperspektiv måsteett vindenergiintressetsom
vägas med andra intressen i övergripande planering.samman Enen
planering skall syfta till identifiera för vindkraftverkatt lämpligasom
områden, liksom sådana områden skall hållas fria från vindkraft-som
verk.

Behovet i planering föratt vindkraftverkavsätta lämpadeav en områ-
den framgår tydligt de fordrasstora vindkraftenytor kom-av som om

få nationellt betydandeatt roll. I bilagasettmer 8 redovisasen stu-en
die med räkneexempel för ytbehovet vid olika och vi bedömer i ettsom
längre perspektiv tänkbara utvecklingsmöjligheter för den svenska
vindkraften.

För utbyggnad vindkraftverk på land redovisas i studien fyra nivåerav
för den årliga energiproduktionen 10 och 15 TWh och areal-- -
behovet beräknas för kombination vindkraftverk med storlekarnaen av
600, 1 500 och 3 000 kW. Vindkraftverken tänks uppförda i grupper

och tolv och enligt olika grupperingsprinciper.om sex Det beräknade
arealbehovet avrundat för de olika utbyggnadsnivåema sammanfattas
i följande tabell och redovisas intervall, eftersomett arealbehovetsom
varierar beroende på gruppstorlek och grupperingsprincip. Med direkt
arealbehov innanför tänkt linje,ytan omskriver deavses en ytterstasom
Vindkraftverken i Bara del denna i anspråk fören grupp. yta tasen av
fundament och kraftledningar.vägarsamt Det indirekta arealbehovet
definieras den kring vindkraftverkyta där detsom alstradeen grupp av
ljudet överstiger dBA.40 Inom detta område bör bland annat
bostadsbebyggelse inte finnas enligt Naturvårdsverkets riktvärden.

25Externt industribuller allmänna råd, Naturvårdsverket 1983.-
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olikavidvindkraftverkförarealbehovBeräknat
på landutbyggnadsnivåer

IndirektDirektElproduktion
arealbehovarealbehovårper

kmz385-510kmz1-60TWh3

kmz760-1010kmz3-115TWh6

kmz1255-1675kmz4-185TWh10

kmz1850-2485kmz6-270TWh15

där-medförochomgivningsintillförhållandeihögaVindkraftverk är
risk förgrund stör-håll. Pålångtpåpåverkanvisuellofta avför en

vindkraftver-behöverskuggor,ochljudföljdtillblandningar, annat av
kanVindkraftverkområden.stömingskänsligaskilt frånliggaken

verksamhetomöjliggöraellerhinderfysiska störa annanvidare som
tillställningstagandenVidvattenanvändning. omochmark-och annan
därförbehövervindkraftverklokaliseringförlämpligtområde är avett

andraradochbostäderförekomstenlandskapsbild, entillhänsyn avtas
vattenanvänd-ochmark-ochkulturmiljönochfrågor rör natur-som

ningen.

verksam-tillkomstenbeaktaplaneringeni attviktigt avockså attDet är
signal-elektromagnetiskavindkraftverk, t.ex.kan störasheter avsom

byggandeframtidaförsvårakanradiolänk och TV, avsåsomsystem
område.vindkraftverk i ett

vindkraftverk kanetableringinförställas vara:behöverFrågor avsom
fårbetydelsevilkenochbliområdeielproduktionen ettkanHur stor0

elproduktionersättaden att annangenom
vindkraft-kanhurochikulturlandskapetoch stortpåverkasHur natur-0

landskapet.iinordnasanläggningar
skuggeffekterljud,varaktigt;människor störasattKommer mer0

förkulturmiljöer;och t.ex.värdefullasärskilti natur-intrångSker0
miljöerhistoriskaområden,viktigadjurlivet

friluftslivförförutsättningarnaPåverkas0
eko-livskraftigaochmångfaldbiologiskförförutsättningarnaPåverkas0

system
total-förviktområdenverksamhet;hindras t.ex.eller avStörs annan0

täkterflyg,sjöfart,vattenbruk,fiske,försvaret,
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Enligt bestämmelserna i PBL det kommunensär i sinatt över-ansvar
siktsplan erforderligagöra avvägningar mellan olika markanvänd-
ningsintressen, inom Översiktsplanemaangivnastatenav ärramar.
bland central betydelseannat för tillämpningenav hushållnings-av
bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken MB. PBL föreskriver att
varje kommun skall ha aktuell översiktsplan l kap. 3 §. Planenen
skall omfatta hela kommunens inklusive deyta, vattenområden som
tillhör kommunen bland havsområdet tillannat territorialgränsen,ut
12 nautiska mil 22,2 km från baslinjen.

Översiktsplanen inte juridisktär bindande, den betydelsefulltär ettmen
underlag till vägledning för fortsatt detaljerad planering enligt PBLmer
och vid myndigheters och domstolars tillståndsprövning enskildaav
ärenden. Genom i översiktsplanenatt tydligt förutsättningarna förange
etablering vindkraftverk underlättas den efterföljandeav planeringen,
liksom tillståndsprövningen konkretanär vindkraftsprojekt aktualiseras.
Det också information kommunens intentionerger till andra aktörerom

betydelse för mark- ochav vattenanvändningen i och i närheten av om-
råden har pekats områden för vindkraftverk.utsom som

I översiktsplanen skall olika allmänna intressen redovisas och det skall
framgå hur kommunen tillgodose riksintressenatt enligtavser 3 och 4
kap. MB 4 kap. 1 §. Planeringen sker i demokratisk, öppenen process
där olika berörda myndigheter, organisationer och enskilda insynges
och möjlighet påverka planen.att De centrala myndigheternas och läns-
styrelserna har viktiga uppgifter förse kommunernaatt med planerings-
underlag vad gäller olika statliga intressen och bevaka riksintres-att att

enligt MB blir tillfredsställande tillgodosedda.sen Härigenom synlig-
kommunensgörs och uppfattningarstatens olika allmänna intressenom

och hur avvägningar bör ske mellan dem med hänsyn till hushållningen
med olika mark- och vattenområden. Länsstyrelsen skall vidare bevaka
behovet mellankommunal samordning och frågorav hälsa ochom
säkerhet.

Det viktigtär i olika skedenatt planeringsarbetet, såväl till obligato-av
riska samrådsparter till bred allmänhet, föra olika frågorsom en ut om
hur kan på vindkraftens utveckling i kommunen.man se Tidig och
fortlöpande information till de bor i kommunen, speciellt desom
boende i närheten för vindkraftverkett tilltänkt område,av kan undan-

Baslinjema, utgångspunktenär för beräkningsom territorialhavet, utgörsav av
strandlinjen vid lågt vattenstånd, där det finns hamnar, vikar,men o.dyl. gåröar

baslinjerräta utanför dessa. Lag 1966:374 Sveriges sjöterritorium.om
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utbyggnadför avoch lättare acceptansmissförstånd enonödiga geröja
helhetsper-iförförutsättningarna ettattocksåökarvindkraften. Detta

vindkraftverk.etableringbedömaspektiv aven
vindkraftsetable-effektervilkasigföreställa enförvägisvårtDet attär

hittaviktigtdärför attfå. Det ärkommaskulle attplatsvissring en
lättillgängliga.ochpedagogiskainformation ärförformer som

innehållÖversiktsplanens4.2.2

förs ärvindkraftsintressetdäröversiktsplaneringmedSyftet en
bedömsområdenfinns varadetanalysera somnaturligtvis att om

kommunenOmdessa.redovisaochvindkraftsetableringarförlämpliga
vissaii frågakommakanintehuvudvindkraftverk tagetöverattanser lämpligtdetprioriteras, ärintressenandratillhänsyn somområden av

dessa.ocksåatt ange
bör övervägasprioriterasvindkraftsintressetdärområdendekringochI

ochmark-förändringarförrestriktioner avbehövaskandetom vind-omöjliggöraellerförsvåraskulle envattenanvändningen som
medhushållaocksåbeakta attärfrågaviktig attkraftsutbyggnad. En

möjlig-såplacerasbör attVindkraftverkområde.ivindresursema ett
medtill ettområdetiverk tasflera varasamlokaliseraheterna att

optimalt sätt.vindförhållandenapåavseende

förövrigti ärförutsättningarnavilkaredovisasocksåkanplanenI
bestämdahandlakan om-Deti kommunen. omvindkraftsetableringar

fördjupade stu-krävsdetdärvindförutsättningar,godamed menråden
ochmark-lämpligkanöverväganden göras ominnan närmaredier
förut-allmännafrågaocksåkan meraDetvattenanvändning. omvara

harinteområdensådanivindkraftsetableringar somförsättningar
vindkrañanläggningar.smågällervadsärskilt,pekats t.ex.ut

kon-samladibörområdenutpekadesärskilt envindkraftverkFör
kanomgivningenhurredovisasmöjligtlångsåsekvensbedömning

land-gällervadvindkraftsetableringar t.ex.påverkaskomma att av
handlaocksåkankulturvärden. Detocholikaochskapsbilden natur-

kanmarkanvändningochverksamheterandrahur annanbedömaattom
djurlivet.förblikaneffekternavilkaochpåverkas

områden ärlämpligavindkraftverk pro-enförväljamed utArbetet att
flerai steg.cess
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För område huvud skallatt ett över komma i fråga för vindkraft-taget
verk måste det naturligtvis finnas tillräckliga vindresurser för göraatt

elproduktion ekonomiskt rimlig. En grundläggande förutsättningen för
i översiktsplan kunnaatt områden för vindkraftverk därfören ärange
tillgången på vindenergi kartlagd.att är

Viktigt också de infrastrukturellaär förutsättningarnaatt finns eller
bedöms kunna tillskapas, bland vad gäller elnät ochannat Kost-vägar.
naderna för bygga och förstärka elnätenatt kanut avgörande förvara

det går på kostnadseffektivt byggaatt ett vindkraftverkom sätt i ett om-
råde. Se kapitel 9.

Ledningsnätet i område behöver uppmärksammasett också i fråga om
påverkan omgivningen. En utbyggnad elnätet kan effek-av storaav

på landskapsbilden,ter där markförhållandena tillåter kan ledning-men
Ävenmarkförläggas. byggande kan innebära betyd-arna vägarav nya

ande ingrepp.

En viktig fråga vilka områdenär i närheten bostadsbebyggelseav som
behöver undantas till följd vindkraftverkens effekter, såsomexternaav
störande ljud- och skuggeffekter och säkerhetsrisker. Man bör härvid
också det finnsöverväga skäl till särskilda krav på låga ljudnivåer iom
anslutning till vissa områden där så ostörd miljö möjligt be-en som
döms särskilt angelägen.som

enlighetI med olika hänsynsregler och bestämmelser hushållningenom
med mark- och vattenområden enligt PBL och MB skall etableringar av
vindkraftverk, liksom andra etableringar, ske med hänsyn till olikatagen
allmänna intressen, bland och kulturvärdenannat skilda slag.natur- av
Dessa bestämmelser allmänna utgångspunkterger som att

Större vindkraftsetableringar så långt möjligt bör ske i0 sådana områden
med goda vindförutsättningar där konflikterna med bevarandevärden
för naturvärden, kulturrniljövården och friluftslivet mindreär av om-
fattning och där det inte finns specifika särskild bety-naturresurser av
delse för viss verksamhet.en annan
Områden, miljöer och objekt med särskilt kvaliteter0 stora
riksintressen bedöms skulle påtagligt skadas vindkrafts-som av en
etablering bör huvudregel undantas från sådana etableringar. Omsom
området samtidigt riksintresseär för vindkraftverk krävs särskildav en
avvägning.

Närmare analyser behöver konfliktergöras kan finnas mellanav var att
utnyttja område för vindkraftverkett och olika motstående allmänna
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All-erfordras.intressenamellanavvägningar somvilkaochintressen
gälla:kanbeaktasbehövakanintressenmänna som

kap.3hushållningsbestämmelsergrundläggandeMBMiljöbalkens0
MB,kap.4områdenvissaförhushållningsbestämmelsemaochMB.

medhushållningenförriksintresseområdenavseendebland avannat
vattenområden.ochmark-

särskiltharkulturvärdenochtillhänsynmed natur-Områden som0
kanDetMB.kap.och 8i 7 varabestämmelsernastödmedskydd av

bio-naturminne,kulturreservat,nationalpark, naturreservat,fråga om
strandskyddsområdeväxtskyddsområde,ochdjur-topskyddsområde,

områdenblandbevarandeområde, annat somellerskydds-särskiltoch
2000.NATURAnätverketekologiskaeuropeiskadetiingår

kulturrninneslagen.kap.2enligtskyddadefornlämningar, ärFasta som0
fågellivet,faunan,forbetydelse ment.ex.särskildOmråden är avsom0 ochfortplantningforgällakanskydd. Det t.ex.särskiltnågotharinte

områden.viktiganäringsökning
särskiltvill värnadärplaneringi kommunens manangivnaOmråden0

tystnad.ochorördhetom
be-kankulturvärdenocholika natur-rörintressenallmännaDe som

förvärdebeskrivningaranalyserasochkonkretiseras närmare -höva -
områdeivindkraftsetablering ettbedömaskalldet att enomatt

frågablirDetintressen.andradessamedinteellerförenligskulle vara
utsträckningvilkeniochområdesärskiltvarjeförbedömningar omom

skadasskulleandra intressena ende avbetingarvärdende som
egenska-vissaskyddetmedsyftetellervindkraftsetablering avom

vind-etableringvissmedförenaskan avområdetiper/aspekter en
11.bilagaoch6.2.1kraftverk. Se avsnitt

elementdominerandebliroftahöjdsinvindkraftverken storaDå genom
huruppmärksammasbehöveravståndpåsynligaoch storalandskapeti

gällervisuellt. Detlandskapetpåverkaskullevindkraftsetableringar
landskapetikulturvärdenochsärskildasåväl natur-tillmed hänsyn

måsteplaneringsövervägandenaImening.vidilandskapsbildensom
kanvisuelltvindkraftsområdenolikavad måntill ihänsynockså tas

mellanfriabehovetoch övervägas zonervarandramed avihopläsas
7.2.avsnittSevindkraftsområden.

verk-sådanabeaktasbehövaocksåkanplaneringenöversiktligadenI
restriktio-påställa kravkanmarkanvändningsådanoch somsamheter

för-isäkerhetszonergällakanvindkraftverk. Detetableringför avner
med hän-vistasofta samtmänniskormångadärområdentillhållande
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till järnvägar,vägar, farleder, kraftledningar,syn gasledningar och
flygplatser. Signalsystem och försvarets intressen kan innebära restrik-
tioner olika slag. Hur olika restriktionerav behöver beaktasnärmare
torde dock i många fall lämpligen behandlas i samband detaljeradmer
planering och vid tillståndsprövning.

iFör översiktsplan utpekade områden för vindkraftverken bör långtså
det möjligt ochär lämpligt konkreta rekommendationer for hurges en
utbyggnad får ske. Rekommendationema får vid behov kompletteras
och preciseras i samband med regleringnämnare markanvänd-en av
ningen i områdena.

Rekommendationema kan avse
hur utbyggnaden i olika områden skall utformas0 med hänsyn till land-
skapsbilden, exempelvis vindkraftverkens höjd och färgsättning, place-
ringsprinciper,

hur verken skall placeras för vindenergin0 skallatt utnyttjas på effek-ett
tivt sätt,

riktvärden för buller och skuggeffekter och0 vid varje enskildatt man
etablering skall beakta den samlade effekten alla verknär som avses

i vindkraftsområdeett uppförda.ärrymmas

I översiktsplaneringen kan det lämpligt också redovisa bedöm-attvara
ningar vilka restriktioner för markanvändningav i och i närhetenannan

områden för vindkraftverkavsattaav angelägnaär för inte för-attsom
svåra eller omöjliggöra vindkraftsutbyggnad. Sådan restriktioner kanen
gälla

områden inom vilka det inte, med hänsyn tillo risk för buller eller skug-
bör komma till bostäder ellergor, stömingskänslig verksamhet,annan

områden inom vilket det inte bör0 uppföras anläggningar eller ske
beskogning, skulle begränsa möjligheterna utnyttjasom vindresur-att
sen,

områden inom vilka det inte bör tillkomma0 stömingskänsliga kommu-
nikations- och signalsystem och

riktvärden för säkerhetsavstånd till0 järnvägar, kraftled-t.ex. vägar,
ningar och gasledningar.
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överväganden förslagoch4.2.3

detförutseskan ärvindkraftenutvecklingtänkbaraMed den somav
handlingsbered-godfinnsdetangelägetuppfattning attenligt vår en

förhållandeilämpligavindkraftverk ärförlägenfrågaiskap somom
visarErfarenheternabeaktas.behöverintressenolikamångatill de som

kanskedeinledandeivindkraftverkutbyggnaden ettävenatt avom
ochkonflikterförriskensvårigheter storärgenomföras störreutan

omfatt-blirvindkraftverkinslagetgenomförandeproblem när merav
område.iande ett

redo-möjligtÖversiktsplanersina snarastikommunernaförordarVi att
mark-frågorbehandladehurochtill attinställning omsinvisar avser

kommunervindkraften. De anservattenanvändningen rör somoch som
börvindkraftsetableringarförotillräckligavindförutsättningama äratt

vindkraft-skälandraanföra attvill motkommunOmdetta.redovisa en
häri-ochöversiktsplanenframgådessabörkommunenibyggsverk av

tillståndsprövningeventuellvidunderlag avtjänakunna somgenom
vindkraftverk.

delari mångabristfälligavindförhållandena är avKunskaperna om
pla-meningsfullgenomförakanområdeni dessa enlandet. Innan man

vivindförhållandenakartläggningarsådana sommåstenering göras av
10.1.ibehandlar avsnitt

kommerviktigt attdetinnehåll statenochform ärplaneringens omFör
vindkraftverk.förriksintresselandetiområden ärvissahävda avatt

denpekasvindkraftverkför utriksintresse ansva-områden avOm av
skyldigaberörda kommunerEnergimyndigheten, ärmyndigheten,riga
intresse.dettatillgodosetänkerhurredovisaöversiktsplansini manatt

iredovisasvindkraftverkförriksintresseområdenfråganVår omsyn
3.3.avsnitt

skekanöversiktsplaneringenivindkraften engenombehandlingEn av
för-formielleröversiktsplanengällandeden enomarbetning avav

översiktspla-tilltilläggskeocksåkan ettden. Detdjupning genomav
medihopläsaskantilläggetframgå hurtydligtdetmåstedåmennen,

planerings-värdefulltfall kanvissaöversiktsplanen. Igällandeden
regionalellerenergiplanerkommunalformifinnas enunderlag enav

vindkraftverk.lokaliseringrörandepolicy av

läns-regeringenarbetetinitiera ärbrett attförform gerlämplig attEn
habedömskommunerdeförverkauppdragi attstyrelserna somatt

översiktsplaneringenivindkraftenbehandlarvindenergiresursergoda
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och tillhandahålla kommunerna aktuelltatt planeringsunderlag. Det är
uppgift för berörda statliga myndigheter utarbeta sådant material.en att

Av vikt den redovisningstor är områden med särskilt goda förut-av
sättningar för vindkraftverk, vi i föreslår3.3.3avsnitt Energi-attsom
myndigheten skall utarbeta.

Det lämpligt länsstyrelsenär sammanfattandeatt redovisarett desätt
statliga intressena och hur de bör beaktas, i fonn samladt.ex. av en
vindkraftspolicy för länet. Det gäller särskilt i sådana delar landetav
där de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för utbyggnad av
vindkraftverk goda, samtidigtär det där finns betydande allmännasom
intressen skydda olika områden åtgärderatt kan skadamot natur-som
och kulturmiljön,

förmedlaFör erfarenheter och föratt råd till såväl kommuneratt ge
länsstyrelser hur vindkraften kan behandlas i planeringen börsom om

Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Riksantikvarie-
ämbetet inrätta kompetenscenter.gemensamt Ett sådantett skallcenter

tillfälligt och avvecklas arbetet med föranär vindkraften ivara att
översiktsplaneringen bedöms slutfört.vara

vissaI områden vi det bör ställas långtgåendeatt krav påanser attmer
planering kommer till stånd. Det gäller de delar landet där, enligten av

hushållningsbestämmelsema i kap.4 3 § MB, gruppstationer med
vindkraftverk med minst och sammanlagd uteffekttre aggregat en av
minst 10 MW inte får komma till stånd. Dessa områden kustområ-är
dena och skärgårdama i Bohuslän från Norge tillgränsen Brofjor-mot

Östergötlandden, i Småland och från Simpevarp till Arkösund och i
Ångermanland Ångennanälvensfrån mynning till Skagsudde påsamt
Öland. Områdena i sin helhet riksintresseär med hänsyn till deav

och kulturvärden finnsnatur- där. Syftet med bestämmelsen ärsom att
skydda dessa värden ingrepp kan påtagligt skadamot områdenassom
värden.

I delar dessa kustområdenstora vindförutsättningamaär goda. Detav
finns och kan förväntas betydande önskemål i områdena fåattom
bygga vindkraftverk.

fleraI remissvar Lägesrapportenöver bland andra från länsstyrelsen i,Västra Götaland, uppmärksammas bestämmelserna i förMB dessaatt
områden kan kringgås gruppstationstörre delasatt sågenom en attupp
varje delprojekt blir mindre 10 MW.än

För erforderliga helhetsbedömningaratt skall kunna ochgöras av om
hur utbyggnad i områdena kan ske det enligt vår uppfattningär nöd-en
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länsstyrelsenbörtillstånd. Härkommerplanläggningvändigt att en
stödmedmöjlighetregeringenharVid behov attarbetet.följa avnoga

skall redo-kommunernabeslutaMBkap. 13 §i 6bestämmelserna att
101987:bygglagenochenligt plan-planeringi sinhurvisa avserman

ochmarkmedhushållningen vattentillgodose intressen röratt som
områdena.delarvissahela elleriMBoch kap.enligt 3 4 av

förutsätt-områdeni dessaenligt PBLplaneringiGenom angeatt en
möjligheternaocksåminskarvindkraftverkbyggandetförningarna av

vind-påstorlekentillåtnadenbestämmelserna störstakringgåatt om
områdena.ikraftanläggningar

ochmark-Reglering4.3 av

vattenanvändningen

på regleringKrav4.3.1

vattenanvändningenochmark-regleringreglernaviktigasteDe avom
i bilagaredovisningenframgår av

kom-bebyggelsen inomanvändning ochmarkensReglering enavav
krävsDetaljplanPBL.kap. 3 §detaljplaner 1sker om engenommun

tillräckligochbygglovmedsamband närikananläggning inte prövas
falli sådanaområdesbestämmelser,skettharintereglering somgenom

elleromgivningeninverkan påbetydandeskulle fåanläggningen avses
mark förpåefterfråganråderdär detområdeinom storförläggas ett

PBL.kap. §bebyggelse 5 l

blandförmarkoch tillredovisas gränsernadetaljplanen skallI anges
energiochavlopptrafik,föranläggningaroch vatten,bebyggelseannat

fårDetaljplanenPBL.§kap. 3säkerhetsområden 5skydds- ochsamt
syftettillmed hänsynnödvändigtdetaljerad äräninte göras sommer

PBL.kap. 7 §med den. 5

med-detaljplanenskallmiljökonsekvensbeskrivning upprättas,En om
betyd-innebäranläggningarmark elleranvändning ensomavenger
ochmed markhushållningenellerhälsanmiljön,påverkanande

PBL.kap. 18 §5och andravatten resurser
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Områdesbestämmelser kan för begränsade områden förantas säker-att
ställa syftet med översiktsplanatt uppnås eller riksintresseatten ett
enligt miljöbalken tillgodoses. kap.5 16 § PBL.

Till skillnad från översiktsplanen skall enskilda intressen beaktas i en
detaljplan och i områdesbestämmelser och dessa planfonnerär rättsligt
bindande.

överväganden4.3.2 och förslag

Riktlinjer och rekommendationer lokalisering vindkraftverk iom av en
väl genomarbetad översiktsplan eller i fördjupning över-en av en-
siktsplan eller tillägg till den torde i många fallett kunnagenom vara-
tillräckliga beslutsunderlag vid den prövning bygglov för vind-som av
kraftverk skall ske enligt fallPBL. I där översiktsplanensom är mer
översiktlig vad gäller lokaliseringen vindkraftverk och också i andraav
fall kan behövas kompletterande reglering med stöd de andraen av
planinstituten i PBL. Av översiktsplanen bör framgå bygglov tordevar
kunna lämnas med stöd översiktsplanen och reglering i formav var av
områdesbestämmelser eller detaljplan bedöms erforderlig.

Om reglering behövsnärmare och vilken form den skall ha fåren avgö-
kvaliteten på översiktsplanen med hänsyn till omständigheternaras av i

varje enskild etableringsfråga. allmänhetI torde dock reglering be-en
hövas det handlarnär vindkrañsetableringar,större liksom utbygg-om
nader i anslutning till områden med bostäder. En särskild reglering
torde också lämplig i områden särskilt känsligaär beträffandevara som
landskapsbilden. I planen får meddelas bestämmelser placering, ut-om
formning och utförande anläggningar, vegetation, mark-av om om

för allmänna ledningar,reservat energianläggningar trañk- ochsamt
väganordningar. Vidare får bestämmas högsta tillåtna värden förom
störningar buller, ljus eller omfattas kap.9 miljö-annatgenom som av
balken. kap.5 3 § PBL

Områdesbestämmelser kan för säkerställa markanvändningenantas att
för vindkraftverk i område i översiktsplanenett för dettaär avsattsom
ändamål. Med områdesbestämmelser kan regleras färre frågor medän

detaljplan. Områdesbestämmelser kan dock behandla grunddragenen
for användningen mark- och vattenområden, anläggningars place-av
ring, utformning och utförande frågor vegetation. Genomsamt om
områdesbestämmelser kan restriktioner för markanvänd-anges annan
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vindkraftverk. 5förförutsättningarnaförsämraskulle kunnaning som
PBL.16 §kap.

till verksam-med hänsynbedömasfårbehövsdetaljplanHuruvida en
skulledenomgivningenpåpåverkanvilkenochomfattninghetens

särskild bety-detaljplangenomforandesynpunkt harFrånmedföra. en
skallområdefall dåi sådanasamordningsinstrument ettdelse ettsom

området.ifastighetsägarefleradetochföretagolika ärnärbyggas ut av

medRiskenstyrande.detaljerad och hårtdetaljplan kan görasEn en
utveck-snabbadengrundinaktuell påbliden kanplansådan är att av

storleken,vadblandvindkraftverken,sker annatling var-avseravsom
förestående.exploateringfallde är närasig ifrämst lämpardenför en

från denutgåkan deninaktuellskall blisnabbtintedetaljplanFör att en
projekt. sådanIvisstfrånoch intetålomgivningenpåverkan ettsom

kan kommunenprojekt,visstkopplad tillsålunda inte är ettplan, som
kanfast,läggaangelägna t.ex.attde envaraansermansomramarange

med hän-verkantalettillåtnahögstaoch dethöjdtillåtenhögsta anges
medjämförtplansådanmedFördelenlandskapsbilden.till ensyn

områdesbestäm-vilketbyggrättdenområdesbestämmelser är att ger
melser inte gör.
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Tillståndsprövning5

förformernabehandlautredningsdirektivet pröv-inte iingårDet att
gjorde iviprobleminventeringdenvindkraftverk. lningen somav

iredovisades Lägesrapporten,ochförstautredningens etapp, som
prövningssystemet.brister iuppenbarafinnsdetpåtalade många att

Läges-remissvarenanledningoch med överbakgrunddennaMot av
förfonnernarörandeöverväganden pröv-vi vissaredovisarrapporten

vifrågorDereformeringförslagoch lämnarningen systemet.avom
plan- ochsamband medharsådanahandi förstabehandlar är som

miljöbalkensbygglov ochbestämmelserdvs. den lagensbygglagen, om
tillståndsprövning.regler om

Lägesrapporten1

lik-och kommuner,myndigheterbådeframgårAv Lägesrapporten att
tillståndsprövningenuppleverför branschen,företrädare somsom

vindkraftverkspekar påutformad.olämpligt Mansplittrad och att ett
miljöskydds-enligtprövningmått förrelevanteffekt inte närär ett en

framhållsVidarebör ske.bestämmelsermiljöbalkens,lagens, numera
skallprövningenvilken formgäller för ieffektgränser,det deatt som

i syftedelari mindredelastill projektibland leder attske, att manupp
prövning.avseddlagstiftningenviss medundgåskall en

Remissvar

remissvarbekräftas i mångaprövningssystemetbrister ifinnsdetAtt
uppmärksammatsharinte tidigarefråga,EnLägesrapporten.över som

vidskillnad finnsdenremissinstanser,fleraoch ärtas somupp avsom
respektiveförlagda landblivindkraftverkprövningen avsessomav

till havs.
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Utöver frågor formerna för prövningen lämnas i remissvarenom syn-
punkter på andra frågoräven tillståndsprövningen,rör dessasom men
behandlar vi inte närmare.

5.2 Gällande bestämmelser

5.2.1 påKrav tillstånd

För få uppföra vindkraftverkatt kan tillstånd behövas enligt flera lagar.
Bestämmelser skall eller kan behöva tillämpas finns sammanfatta-som
de i bilaga

bestämmelserDe betydelseär förstörst prövningen lokalise-som av av
ring och drift vindkraftverk, och med vilka de redovisade problemenav
hänger finns i plan- och bygglagen PBL och miljöbalkensamman,
MB. Dessa bestämmelser redovisas i det följande.nämnare

Enligt bestämmelserna i PBL krävs bygglov kommunen för allaav
vindkraftverk i de storlekar aktuella i utredningensär sammanhangsom

kap.8 2 § första stycket 6 PBL. Frågor bygglov handläggsom av an-
svarig nämnd, byggnadsnämnd eller nämnd med motsvarandeen annan
uppgifter. Befrielse från bygglov kan tillräcklig reglering skerges om

detaljplan 8 kap. §5 PBL.genom

För prövningen enligt MB den till balken knutna förordningenanger
1998:899 miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd följande.om

För gruppstation med minst vindkraftaggregat0 medtre sammanlagden
uteffekt minst 10 MW skall tillstånd sökas hos miljödomstol. Miljö-av
domstolen skall med yttrande överlämna ärendeteget till regeringen

enligt MB 17 kap. l § punkt 8, skall anläggningenssom, pröva tillåt-
lighet.

För övriga gruppstationer och för enstaka0 med uteffektaggregat en av
1 MW skall tillståndän sökas hos länsstyrelsen, där detmer finns en

särskild miljöprövningsdelegation beslutar i ärendena.som
andraFör gruppstationer och för enstaka0 med uteffektaggregat en av

kW125 skallän anmälan till den ansvarigagöras kommunalamer
nämnden.
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vindkraftverkskall dock observeras för få uppföra iDet att ett ettatt
vattenområde krävs, oberoende storleken, alltid tillstånd av enav
miljödomstol kap. och11 2 9 §§ MB.

planerat vindkraftverk, inte omfattas tillstånds- ellerOm ett som av
anmälningsplikt, medför risk för betydande olägenheter för människors

får tillsynsmyndigheten förelägga tillståndspröv-hälsa eller miljön, om
vindkraftverk, intening kap. Vidare skall planerat9 6 § MB. ett som

omfattas tillstånds- eller anmälningsplikt, anmälas för samråd hosav
det komma väsentligt ändra naturmiljönlänsstyrelsen, kan attom

kap. 6 §12 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning5.2.2

miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i ansökan till-MKBEn en om
enligtstånd 6 kap. 1 § MB.MB

enligt tillståndspliktig verksamhetbedriva MBDen attsom avser en
samråda med länsstyrelsen och enskildaskall tidigt informera och som

Efter samrådet skall länsstyrelsen beslutakan bli särskilt berörda.antas
medföra betydande miljöpåverkanverksamheten kan 6antas enom

vindkraftverkgruppstation med eller enskiltkap. 4 § MB En ett
.

medföra betydande miljöpåverkanvindkraftverk skall alltid antas en
framgår förordningenuteffekten MW. Det1är än avom mer

miljökonsekvensbeskrivningar.1998:905 om

medföra miljöpåverkanverksamhet kan betydandeFör antas enen som
skall ske utökat samråd med berörda myndigheter, kommuner,ett

verksamhetens loka-enskilda och organisationer. Samrådet skall avse
omfattning, miljöpåverkan. Innehållet i miljö-lisering, utformning och

konsekvensbeskrivningen utformas skall också be-och hur den skall
handlas i samrådet. kap.6 5 §.

bestämmelser finns inte vid prövningen bygglovNågra MKBom av
enligt byggnadsnämnden kan ställa motsvarande krav påPBL, men
beslutsunderlag. framgår finns däremot bestämmel-Som 4.3avsnittav

vid upprättandet detaljplan enligtMKB PBL. En MKBser om av en
detaljplanen medger användning mark ellerskall upprättas om en av

anläggningar innebär betydande påverkan miljön, hälsanpåsom en
hushållningen och andra kap.eller med mark och 5 18vatten resurser

kommunen i detta fall för samråd och§ PBL. Det är ansvararsom

3- 191198
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dettillståndsprövningen enligt dåvilket skiljer sig från MB,MKB, är
verksamhetsutövaren har ansvaret.som

överväganden förslagoch5.3

öprövningeffektgräns för milj5.3.1 Lägre

vindkraftverk kan medföra omgivningen,påverkanDen somsom
tillverkens visuella påverkan och störningarhuvudsakligen beror på

vid totala effekt väl såföljd ljud och skuggor, kan storsamma varaav
mindre storlek från färreflera vindkraftverkfrån störresom menav

rotorbladens lägre hastighet kandet mindre antalet ochverk. Genom
mindre störande från deomgivningspåverkan upplevas störresom

erfarenhet vi blandde högre. Detär ärävenaggregaten, en somom
Niedersachsen. förhållandestudieresa igjorde vid vår Ett annatannat

sammanlagda ljudalstringen ochi riktningen dentalar den är attsom
omgivningen lägre, eftersom källjudet intedärmed ljudnivån i kan vara
avgörande mellan moderna verk de storlekarskiljer sig på något sätt av

produktion.i kommersiellärsom nu

vindkraftverk etableringarbaraför landbaseradeDen gränsensatta att
skall enligt vårmed effekt MW enligthögre l MBprövas ärän upp-en

ovanstående skäl, effektstorleken intefattning olämplig då, är ettav
anläggningsför påverkan på omgivningen.relevant mått avgöraatt en

miljöfarlig verksamhetBestämmelserna i förordningen 1998:899 om
gruppstationer ochoch hälsoskydd bör därför ändras så ävenatt en-

till och meduteffekt kW ochstaka med på 125änaggregat uppen mer
dessa anläggningarskall enligt länsstyrelsen. FörMW MBl prövas av

till den ansvariga kommu-gäller för närvarande anmälan skall görasatt
avsnitt bör prövningen enligtnala nämnden. vi föreslår i MBSom nästa

till kommunen.under vissa förutsättningar kunna delegeras

ändrade prövningsplikten skallkonsekvens den föreslagnaSom enav
för vindkraftverk och enskilda verkallaMKB upprättas omgrupper av

dock uppmärksammaseffekten 125 kW. bör MKBDetär än att enmer
finns i det enskilda fal-skall anpassad till de frågeställningar somvara

miljökonsekvensemamindre anläggning i område därlet. För ett aven
vi föreslår ietablering skulle bli kan enkel. Somsmå MKB görasenen

bör kunna befrielse frånavsnitt under vissa förutsättningarnästa ges
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redo-innehållakanvad MKBexempelFiktivakravet på MKB. en
i bilaga 9.visas

enligtskall skeprövningförelåsändring härsådan närEn avsom
ifrån detkommermedföraocksåi skullebestämmelserna MB att man

remiss-och mångaiproblem vi pekar Lägesrapporten, somsom
ivindkraftsetableringar delasnämligeninstanser atttar uppupp,

lagstift-for den medunderkommadelprojekt förmindre gränsenatt
bygglovprövningenEnbartenligtavsedda prövningen MB.ningen av

från börjanmöjligtdet inteför enstaka verk göraenligt PBL gör att en
utbyggnadenden samlademiljöpåverkanvilkenhelhetsbedömning av

etablering såenskildvid varjeviktigtfå. Detkommer är attatt man
verkeffekten allasamladebeaktar denmöjligtlångt som avsesav

skuggeffekter.buller ochvad gällerområde,i t.ex.ettrymmas

prövningarolikasamordning5.3.2 Bättre av

och bygglagenplan-Miljöbalken och

lokaliseralämplighet för därplatsprövningenVad gäller att enenav
för denutgångspunkterlikartadeochvindkraftanläggning har MB PBL

omgivningen,påverkan pådenskallbedömning göras somavsom
frågeställningarmedföra. huvudsak skallIskulleanläggningen samma

enligt bestäm-vid prövningenliknande kravställsoch detbehandlas
lagarna.i bådamelserna

tillstånd tillansökanlokaliseringsfråganEnligt MB närprövas omen
innanskall kommunen,Enligtetablering behandlas. PBLvissen

planläggning ställningolika formerbygglovsprövningen, taavgenom
ochverksamhetenlämplighet förplatsområdes ellertill ett angeen

medförabedömsverksamhetenetablering. Omförutsättningarna för en
detaljplane-såväl vidkrävs MKBmiljönbetydande påverkan på enen

enligtprövningen MB.läggning vidsom

kostnaderochtidsåtgångoch begränsa ärdubbelarbeteundvikaFör att
ochplanläggningensamordnaförfinna formerangelägetdet attatt

enligttillståndsprövningen MB.medenligtbygglovsprövningen PBL
den sökandesikommunenssåväl ochligga ibordeDetta statens som

intresse.
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förde fall detaljplan eller områdesbestämmelser skalll upprättasen en
viss vindkraftverk,utbyggnad bör länsstyrelsen verka för att mot-av

prövningensvarande arbetsmoment vid enligt samordnas medMB
planläggningsarbetet. forsta frågorgäller i hand samrådDet rörsom
och upprättande där hanteringen bör kunnaMKB,av vara gemensam.

sådana fall där frågor lokaliseringen vindkraftverk väll är ut-om av
redda i kommunal plan, godkänd länsstyrelsen, och de iären som av
planen bedömningama och fortfarandegjorda avvägningarna har gil-
tighet, bör för hela eller delar planområdet få medges undantag frånav
kravet samråd och enligt bedömningMKB MB. En ettav om un-
dantag kan bör, efter hörande berörda läns-medges görasparter,av av

regeringen i de fallstyrelsen, respektive regeringen skall verk-pröva
samhetens tillåtlighet.

Under förutsättningar, de angivna för befrielse från kra-somsamma nu
dvs. och kommunen avvägningarnaMKB överensärvet staten om-

mellan olika mark- och vattenanvändningsintressen i områdeett anser-
vi det bör finnas möjlighet för länsstyrelsen besluta delega-att att om
tion till kommunen länsstyrelsens prövning vindkraftverk enligtav av

skulle förutsättningar for långtgåendeMB. Detta samordningge en
med kommunens prövning bygglov. Förslaget i linje med vadärav

framförHärjedalens kommun i sitt remissvar Lägesrapporten.över

befrielse från kravetFrågor och delegation prövningenMKBom av
enligt bör länsstyrelsen behandla i sitt granskningsyttrandeMB över en
översiktsplan och i samband med prövningen detaljplan enligtav en

kap. MKB-befrielse liksom12 § delegation prövningen1 PBL. börav
kunna ske inte bara for områden i plan särskilt förär avsattasom en
vindkraftanläggningar, bör också i vissa fall medkunna ske stödutan

generella riktlinjer för vindkraftverk i översiktsplan.av som anges en

torde inte föreliggaDet någon principiell skillnad i de avseenden som
här behandlas beträffande de etableringar vindkraftverk ärsomav
minst och tillåtlighet10 MW skall regeringen enligt 17prövasvars av
kap. och kommun, detMB. Om här har beskrivits,sätt ärstat som

lokalisering vindkraftverk lämplig böröverens är övervägasom var av
något väsentligt skulle tillföras vid sådan prövning eller denom en om

borde kunna och delegerasprövningen till kommunen. börDetavvaras
ankomma länsstyrelsenpå sådana bedömningar och redovisagöraatt
dessa for regeringen. Om regeringen delar länsstyrelsens bedömning

föreliggabör sådana särskilda skäl regeringen stödmed kap. 217att av
kan avstå från verksamheten.§ MB Om regeringen avstår blirprövaatt

ärendet formellt fråga för Miljödomstolen. ärendet skallFör atten

1
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domstolenbeslutasmåstetill kommunenkunna delegeras att enge
länsstyrelsentillärendetkunna överlåtamöjlighet ellersådan att om

beslutamöjlighetharföreslagna,enligt det tidigaredenna, attgetts om
till kommunen.delegation

till havsetableringarAnnorlunda prövning av

havsvindkraftverk tillför etableringgällerprövningsreglerSkilda av
land. allalokalisering Förmedjämförtvattenområdenoch i andra

vattenområdenske ide under 1 MW,etableringar, även som avses
bestäm-verksamhetmiljöfarligallde förgäller, utöver gemensamma

byggande ibestämmelsersärskildabalkensmiljöbalken,melserna i om
tillblandinnebäri vattenlagen. Dettidigare fannsvilka annat,vatten,

skallhavsetableringförland,etableringar påskillnad från attatt varaen
synpunktenskildallmän ochfördelarna fråntillåtlig måste visas att

verksam-och olägenhetemaskadornaöverstiger kostnaderna samt av
remissyttrandet Läges-framför iStockholms överheten. tingsrätt

bedömningsgrunderolikaotillfredsställandedet är attattrapporten
land eller iplacerat påvindkraftverk bliberoende pågäller ett avsesom

lönsamhetskra-särskildapå detpekarvattenområde. Tingsrätten attett
effekt-lokaliseringsstyrandevattenområden kan fåetableringar ivet

er.

med olikaotillfredsställandedetbedömningdelar TingsrättensVi äratt
och lokalise-vattenområdenlokaliseringar ibedömningsgrunder för

böravseendePrövningsreglerna i dettavindkraftverk.landringar av
hannonisera dem.syfteidärför övervägasnärmare att
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planeringlandskapet ivärderaHur

tillståndsprövningoch

1 Lägesrapporten

vindkraftsintres-delar landet därframför vi i del Lägesrapporten att av
angeläget detbli betydande deteller kan görs över-ärväntas attärset

vindkraftsintresset och andra allmännagripande avvägningar mellan
det viktigtmellan olika intressenintressen. Vid avvägningar är att

och 8 kap.i miljöbalken MB 7observera bestämmelsernaatt --
och bestämmelserna i lagenriksintressen,bestämmelsernaäven omom

skydd visst bevarandeintressekulturminnen kap. KML2 ettom av
Bestämmelserna skallvindkraftsetablering.förbudinte innebär motett

enligt andra lagar,tillståndsprövning dessa ochunderlag förtjäna som
lokaliseringsprövning enligt plan- ochochför fysisk planeringsamt

bygglagen.

kunna bedöma planeradvi förframhållerl Lägesrapporten attatt om en
bevarandevärden, behöver de skydds-olikavindkraftsetablering hotar

tydligt beskriv-för fortbeståndbehov avgörande värdenasär varasom
specifika påverkan.frånBeskrivningarna måste utgå vindkraftensna.

förfall utvecklasbeskrivningar finns behöver i mångaDe attsom nu
gällerpåverkan.medge bedömning denna specifika Dettakunna en av

minst beskrivningar sådana värden byggerinte uppsomav
bedömningar vind-landskapsbilden, ofta central fråga vidär avsom en

i MB.kraftverks påverkan på sådana bevarandeintressen som anges

Remissvar

land-behovetframhåller mångaremissvarenI Lägesrapportenöver av
Bland dessa kanvärdebeskrivningar.skapsanalyser och fördjupade näm-

riksintresse måsteLysekils kommun bevarandevärdenattatt avnas anser
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värdebeskrivningartydligare beskrivna de idag. tydligaUtanän ärvara
skada riksintres-riskerar prövningen och vad med påtaglig avsom avses

Stock-bli osäkra och subjektiva bedömningar, kommunen.attsena, anser
vindkraftsanläggningar harholms tingsrätt vid prövningarattanser av

framför bedöm-begreppet påtagligt skadar varit svårt tillämpa, allt iatt
ningen vilken påverkan på landskapsbilden vindkraftsanläggningen kanav
medföra.

på vindkraften och miljön6.2 Helhetssyn

Planerings- och prövningsrelevant6.2.1

underlagsmaterial

vi har utvecklat i kapitel vi översiktsplaneringen börSom 4 attanser
användas för avvägningar mellan vindkraftsintresset och andragöraatt
allmänna intressen. dessa avvägningar behövs under-För göraatt ett
lagsmaterial bevarandeintressena användbart i den fysiskaärsomom
planeringen.

liksom analysmetodema behöverunderlaget utvecklas i översikts-Att
planearbetet framgår Boverkets erfarenheter den förstaavav genera-
tionen Översiktsplaner. utvärdering konstateras bland föl-I annaten
jande:

såvälErfarenhetema från översiktsplanearbetet tillståndspröv-som
ning i ärenden enligt NRL-anknutna lagar, innebördenvisar att av
långsiktigt god hushållning varit Avvägningsreso-svår hantera.att

syftar till belysa frågeställningen i konkreta fallattnemang som
saknas ofta. Orsakerna till detta kan i det planerings-sökas både
underlag funnits framme och i bristande metodutveckling försom
hur sådana göras"analyser kan

redovisningar finns bevarandeintressenas värden i regelDe ärsom om
alltför allmänna för direkt kunna uttolkas i förhållande till påverkanatt
från vindkraftverk. Så långt möjligt bör finna metod för attman en an-

redan framtagna värdebeskrivningar, så de blir plane-attpassa mer
rings- och beslutsrelevanta. behöver också klarläggaMan det ärom

27Erfarenheter översiktsplanearbetet, Boverket, 1992av



värdera landskapet 73Hur1999:75SOU

kultur-for naturmiljö,värdebeskrivningarsamordnademöjligt haatt
inne-bevarandeintressenaskan tydliggörafriluftliv, då dettamiljö och

tillståndsprövningar.vidoch tyngd och underlättahåll

beskrivningarredovisas huruppdragstudie gjord vårtl ärsomen
etable-på påverkanvärden med avseendelandskapetskan göras avav

studien in-kan enligtbilaga Värdenavindkraftverk 11ringar seav .
pedagogiskt värde ochvärde,vetenskapligti kategorier:delas tre upp-

for behandla dessaarbetsmodellredovisaslevelsevärde. studienl atten
värdekategorier.tre

ochkonkretiseramaterial behöverplaneringsrelevantfåFör att ett man
utpekandetmiljöbalken förövergripande motiven ined deföra av om-

för hushåll-bestämmelserGrundläggandekap.råden enligt 3 MB -
Särskilda be-vattenområden och 4 kap. MBochning med mark- --

lan-i vissa delarmark ochför hushållning medstämmelser vatten av
för beslutunderlagfungerari landskapet där dedet till skala somen-

be-motiv kanvattenanvändningsfrågor. Dessamark- och t.ex. avseom
och ålderdomlighet.orördhetgrepp som

värdebeskriv-åstadkommakonkretiseringarSyftet med sådana är att
skadasvärdenförstå landskapetslättaredetningar närgör att avsom

tillskapasvärden kanellervarför de skadasvindkraftverk, ge-nyaom
fy-underlätta vidskullevärdebeskrivningarvindkraftverk. Sådananom

skullevindkraftverk. Dettillståndsprövningplanering och vidsisk av
motiveringar ochtydligarebesluten vilar påbidra till vär-också att ge

allmänheten.ochtill vindkraftsintressenterdefull information

fysiska planeringeni denlämpligen hanterasVärdebeskrivningar kan
landskapsanalys medgerlandskapsanalys.för Eninom attenramen

fak-vindkraftverk påverkar dehurnyanserad påfår synman en mer
kulturmiljö-rörande naturvård,for bevarandeintressentiska värdena
förutsättningarmöjlighet beaktainnebärvårdoch friluftsliv. Detta atten

vindkraftsexploatering,olika formeroch konsekvenserfor sna-avav
utifrånkonfliktfria områdenidentifieratraditionellt sättän attrare

bevarandeintressena.geografiska avgränsningar av
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l

ARBETSMODELL Landskapsanalys i fysisk planering-

Översiktligl beskrivning området med motiv för utpekandetav av
det; och kulturvärden värden för friluftsliv och turism,natur- samt t.ex.
orördhet, obrutenhet, ålderdomlighet och tillgänglighet.

till sådan beskrivning finnsKommentar: En i arbetsmate-ansats etten
rial från Länsstyrelsen i Götaland.Västra innehåller blandAnsatsen

vision för Bohuslän, vari vikten hushålla med landska-annat atten av
lyftsskönhet fram: . Vindkraftanläggningama ligger lokaliseradepets

i anslutning till eller tillbakadragna i väl samladetätortema stora
det dominerande fortfarande:Men intrycket Ursprunglighetärgrupper.

99

Beskrivning2 landskapets förutsättningar karaktär och känslighetav
för olika exploatering inom olika områden i kommun.typer av en

beskrivningKommentar: Denna kan underlag till kommu-utgöra ett
översiktsplan. Exempel på hur sådana beskrivningar kan utformasnens

redovisas i planeringsunderlag kommun.för Vadstenaett

3 Avvägning mellan vindkraftsintressen och bevarandeintressen för
naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv enligt i kommun.MB en

Kommentar: sådan avvägning finns i förslag till fördjupningEn ett av
översiktsplan för kommun.Gotlands planförslagetI görs övervägan-
den bland vindkraftverkens placering i olika landskapstyper.annat om

Tillståndsprövning4 och MKB eventuell detaljplaneläggning,samt
initierat aktuellt vindkraftsprojekt.ettav

Kommentar: fjärde den slutliga utformningenDetta ochsteg ger
bedömningsunderlaget för vindkraftsprojekt.ett

förslagI till arbetsmodell för landskapsanalys förutsättningarnaett av
för bebyggelse längs Bohusläns kust, identifieras fyra nivåer för fysisk
planering områden enligt tidigare kap.3 särskilda hus-NRLav som,

" Kustområdet och skärgården i Bohuslän, värdebeskrivning nationaletten av
landskap enligt kap.4 miljöbalken, Häfte, Wockatz, Bondesson,G. R. 1999,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

29Vindkraft i Vadstena kommun, Mårtensson, InstitutionenA-L. 1998, för
landskapsplanering, Alnarp.SLU

3°Fördjupad översiktsplan for vindkraft södra Gotland, Samrådsförslag, 1999,
Stadsarkitektkontoret, Gotlands kommun.
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riks-i sin helhetkap. MB, är4hållningsbestämmelser avnumera
Sefinns där.kulturvärdenochtill demed hänsynintresse natur- som

denfråniredovisasArbetsmodellen, rapportovanstående ruta. ensom
kunnalän, skulleBohusochGöteborgs ut-ilänsstyrelsentidigare

vindkraftanlägg-rörandelandskapsanalysföranvändasförvecklas att

ningar.

tillämpningoch dessLagstiftningen6.2.2

avvägningarhurtolkningföri MBBestämmelserna utrymme avger
bal-Å fastkap. §i 1sidan läggs 1skallintressenolika göras.mellan ena

Blandutveckling. sägshållbar attannatfrämjasyftekens att en
såfrämjasenergimedhushållningsåskall tillämpasmiljöbalken att

ii kap.hänsynsregler 2allmännabalkensuppnås. Ikretslopp angesettatt
ienergi ochförblandgälla attskallkretsloppsprincip annat§5 att en

åuttryckerBalkenanvändas.skallenergikällorförnybarahandförsta
kap. §lnaturområden. Iolikabevarandekrav påocksåsidanandra ett av

kultur-ochvärdefullasåskall tillämpasMiljöbalken natur-attsägs att
till olikahänsynbestämmelserBalkensvårdas.ochskyddasmiljöer om

enligt 3bestämmelsermedområdeniexploateringvidbevarandeintressen
hushåll-förbestämmelsersärskildarespektivegrundläggandekap.och 4 -

betydelse.vidareharochmed mark storning vatten -
VadMB.tolkningarolikaförbetydandesålundafinns utrymme avDet ett

MBpunktenfjärdei kap. 1 §1hushållningsbegreppetmedskall menas
grundlägg-medområdenenligt kap. MBnaturområde 3betraktaAtt ett -

medområdenkap. MBoch/eller 4hushållningsbestämmelserande --
medsigihushållningsbestämmelser ettsärskilda egen-resurssom en-

området, kanivindkraftverk attmedkan förenasintevärde, varasom
ocksåkandetlandskapsbilden,ellerbiologiskamedhushålla menresurser

ändligamed atthushållningenförsvåraindirekt genomresurser,attvara
Tillämp-olja.kol ellerbränsle såsomfossiltfårvindkraft inte ersätta ett

kap.4respektivekap.enligtområden 3imiljöbalkenningen sammaav
talapunkten,femtekap. 1 §kretsloppsprincipen i 1med stödkan,MB av

lokaltmedenergiformvindkraften, såsom ettexploateringför enaven
kretslopp.ekologiskt

iLänsstyrelsenBorglund, 1995,identitet,Landskapets3 byggandeKustens -
Bohus län.ochGöteborgs
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Bestämmelserna i harMB relevans också for tillämpningen plan- ochav
bygglagen regeringensPBL. I proposition svenska miljömål läggsom

riktlinje fast de nationella miljökvalitetsmålen, skallattsom en som ge
ledning för tillämpningen fysiskkap. skall vägledande för1 MB,av vara
planering och samhällsbyggande. riktlinje har godkänts riksda-Denna av
gen.

intervjuundersökningEn inom för licentiatsuppsats vid Göte-ramen en
borgs universitet kan användas för belysa problemet med vägaatt att
ihop vindkraftens för- och nackdelar. Intervjuer gjordes med bland

tjänstemän på länsstyrelserna i Hallands län och dåvarande Göte-annat
borgs och Bohus län, Halmstad. Intervjuerna rörde vindkraftenssamt
samhälleliga förutsättningar i vid mening. följandedenI rutan anges
vilka frågor intervjuerna avsåg på.attsom ge svar

Författaren lämnar följande kommentar till från de intervjuade:svaren

Hur område egentligen eller varför denna orördhetorört är, ärett
så viktig, problematiseras i liten utsträckning. vackerHur arte-en
fakt kulturföremål, vindkraftverkläs vår i sig självanm. ellerär,
hur väl den miljö,i eller hur lämplig den utifrånär ettpassar en
ekologiskt bärkraftighetsperspektiv, uppfattas i sammanhangen vara
irrelevanta aspekter. Det lägger vikt vid föremålets artiñ-ärman

{ciella karaktär.

Föreställningen natunniljöns naturlighet och den etablerade dis-om
tinktionen natur/kultur, påverkar enligt vindkraften.påuppsatsen synen

många människor harAtt svårt visuella intrång iatt acceptera natur-
landskapet kan enligt ha sin i dagens dominerandegrunduppsatsen

sannolikt har starka i det traditionella industri-rötternatursyn, som l
lsamhället, enligt vilken den orörda har fått högt symbol-naturen ett

lvärde i vårt samhälle. Vindkraften i anspråk delar vår omgivningtar av
traditionellt uppfattas naturlandskap. Möjligheterna kom- lattsom som

binera bevarande med brukande lyfts sällan fram. verkarDetett ett vara l
lviktigare vad vindkraftverken förmedlar för intryck, devadän
lförmedlar för kraft.

32 1997/981145,Prop. l998/99:MIU6, Rskr. 1998/99:183.
I33Vindkraftens landskap, fallstudie konflikter kring vindkraftsetablering len om

den svenska västkusten, Licentiatsuppsats, Böhler, InstitutionenT. 1998, för
tvärvetenskapliga studier människans villkor, Göteborgs universitet.av
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tvärvetenskapligaförInstitutionen stu-1998,Böhler,landskap, T.Vindkraftens
universitet.Göteborgsvillkor,människansdier av

och kommunerlänsstyrelserpåhandläggaremedintervjuerFrågor vid

ochfokuserasvilkafördelar/nackdelar argumentVindkraftensVad varaanses -
intevilka

mångfaldenbiologiskavindkraften denPåverkar
naturlandskapetvindkraftenpåverkarHur

biologiskrörandefrågorfrånlandskapetrörandefrågorisärhållerHur man
mångfald

tillrefererarkunskapVilken man
värdeekologiskaVindkraftensvidvikt läggerVilken man

utvecklinghållbardelnödvändigochviktigvindkraftUppfattas av enensom
intervjuades:till denkoppladevaritharfrågorhaftharenskild intervjuVarje som

dagligadetfrånerfarenheterintervjuadesdefrågorErfarenhet; rörsom
vindkraft.tillanknytningharocharbetet som

världsbild,aktörernas naturfrågor rörvärderingar;ochAttityder som
samhällethållbaradetvisioner etc.omsyn,

intervjuai deaspekterkänslomässigahandlarfrågorKänslor; omsom
landvindkraftverk ikännerVad när etterfarenheter.des man serman

skapet
kunskapVilkenkunskapbas.intervjuadesdefrågorKunskap; rörsom

tillrefererar man
naturenimeduppskattar utedet attvadfrågor;sensoriska är varaman

UtsiktenTystnadenluftenfriskaDen

landska-nyttjandeochbevarandepåolika synsättvisar avUppsatsen att
vilkenkanegenskaper, avgöraVindkraftenstillförhållandevärden ipets

myndighe-tillståndsprövandeochplanerandevidgällandeblirpraxis som
ter.

tradition hanterasbevarandeintressenremissvarfleraI att avmananser
detframförEnergimyndigheten attplanarbetet.tyngd ialltförmed stor

tillåtsmening avgöraganskainaturmiljöhänsyn snävförefaller omsom
intetillräcklig hänsynochvindkrañsetableringar atttilltillståndfrågor om

energikälla.inhemskutsläppsfrivindkraftentill äratttas en
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Skäl till vindkraften svårtkan ha hävda sigatt motstående intres-att mot
använda mark- och vattenområden kanattsen vara

människor har svårt för visuellaatt intrång i naturland-att acceptera0
skapet,

uppfattningen vindkraften inte betydelsefull för energiförsörjningatt äro
i nationellt perspektiv ochetten
vindkraftens begränsning diffusa, långsamma, irreversiblaatt och0 av

ekosystemnedbrytande förändringar orsakas alternativ elpro-som av
duktion baserad fossilapå bränslen inte uppmärksammas tillräckligt.

Risken för de etablerade bevarandeintressena föratt och kultur-natur-
miljövård kan hävdas med för tyngd i förhållande till vindkraftsin-stor

har minskat dettresset enligt finnsMB självstän-attgenom numera en
dig till länsstyrelsen administrativt knuten prövningsmyndighet,
Miljöprövningsdelegationen skall vindkraftsanläggningarprövasom

1 MW mindreän 10 TidigareMW.än svarade länsstyrelsenmer men
för denna prövning.

Avsikten med denna förändring enligt miljöbalkspropositionenär
prop. 1997/98:45 länsstyrelsens prövning tillstånd skallatt ha fas-av

former och förfarandettare till det iär Miljödomstolen.att anpassat
Länsstyrelsen skall sig till Miljöprövningsdelegationen.yttra Partsför-
hållandet mellan det allmänna intresset och sökanden berördasamt
sakägare blir därmed tydligt. Miljöprövningsdelegationen skall ha tyd-
liga regler sammansättning och kompetens i beslutsfunktionen,om
vilket enligt propositionen bör det lättare förutsegöra utgångenatt av

ärende, med de anspråk rättssäkerhetett bör ställas. I proposi-som
tionen Genom reglerasägs: formerna för beslutsfattandet ochatt lägga
vikt vid denjuridiska hanteringen, bör viktig källa till osäkerhet eli-en
mineras.

Länsstyrelsemas strategier för regional miljö STRAM bör kunna ut-
vecklas till underlag bättre helhetssyn vindkraftensett påsom ger en
miljöpåverkan vid tillämpningen lagstiftningen. Länsstyrelsernaav
skall enligt regeringsuppdrag 1998-09-03 fortlöpande inomett ramen
för sitt arbete med STRAM precisera och konkretisera fjortonanpassa,

de femton miljökvalitetsmålen skogsvårdsstyrelsema förav ansvarar
miljökvalitetsmålet Levande skogar. STRAM-arbetet bör med ut-
gångspunkt från miljökvalitetsmålen och de fem målen i kap.1 MB

34Prop. 1997/98:45 472.s.
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vind-bedömaallsidigt sättmöjligheternaförbättrakunna ettsikt att
lokaliseringsförutsättningar.kraftens

ochmiljö-regionalasådanabehandlas ikunnavidareVindkraften bör
miljömåls-regeringensiRMHPhushållningsprogram tas uppsom

där be-områdenöversiktframproposition. uppdrag överEtt att ta en
läm-riksperspektiv harframträdande isärskiltRMHP etthovet ärav

ochRiksantikvarieämbetetBoverket,Naturvårdsverket,tillnats
omfattaskrivelseRegeringensenligtbörRMHPNUTEK.

hushållningsproblemmiljö- ochområdetsåtgärdaförkonkreta attsteg0
samtidigtmiljösynpunkt,fråntillfredsställande somärsättett som

och tillväxt.sysselsättningförmed intressetförenadet går att
utvecklingsstöd,förvillkorochförutsättningarekonomiskaanalys av0

ochlösningarhållbaraekologisktEU-stöd, tillbland annat
hushållnings-ochmiljö-områdetsbehandlingförsamlatett avprogram0

hållbarekologisktpåmed sikteplanering ut-lokalochregionalifrågor
veckling.

Östergötlands,Södermanlands,Stockholms,Uppsala,iLänsstyrelserna0
regeringsuppdraglän harGötalands attochBlekinge Västra ettKalmar,

skärgården.förfram RMHPta

överväganden förslagoch6.3

underlagsmaterialgällerMetodutveckling vad6.3.1

behovfinnsdetföregåendeianalysen det ärslutsats attVår meravav
tillståndsprövningochplaneringvidbedömningsgrunderobjektiva av

metodik förmedangelägethärvidvindkraftsetableringar. Det är en
landskaps-ochkulturvärdenochblandlandskapsanalys natur-annat

medhelhetsvärdenlandskapetsmöjligt bedömadetbild gör attsom
finnsvindkraftverk. Idagutbyggnadkonsekvensernaavseende på avav

35 1997/98: 145Prop.
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vissa till sådan metodikansatser det behövs utvecklings-en ettmen
arbete. Två viktiga delområden kan urskiljas:

l Vilka funktioner/aspekter hos olika allmänna intressen kan råka i
konflikt med vindkraftverk

2 Hur skapas förståelse för landskapets funktionella sammanhangen
och vindkraftens del i sammanhanget

Det första delområdet kan beröra frågor såsom: Vilka värderingar lig-
till grund för avvägningen mellan bevarandemotivger och vindkrafts-

Äretablering; olika rekreationsformert.ex. olika känsliga för audiella
och visuella förändringar; Kan kulturhistoriska intressen samverka
med vindkraftverk i egenskap modern anläggning starkare knutenav en
till landskapet traditionellän industriell verksamhet

Det andra delområdet kan beröra frågor såsom: Hur kan olika lokalise-
ringsaltemativ samspela Ärmed landskapets förutsättningar; det möj-
ligt peka olika landskapstyper/-omrâdenatt ut där del generella för-en
utsättningar, såsom olika gestaltningar, för landskapsanpassad vind-
kraftsetablering kan identifieras

Som vi pekat på viktig delfrågaär hur sektorkunskap ochen naturom
kultur kan planeringsrelevant.göras För bedöma vindkraftensatt på-
verkan på olika värden i landskapet, krävs utvärdering mängdav en
basdata. Det därvid väsentligt,är de värderingar liggeratt bakomsom
utvärderingama basdata till slutsatser för den fysiska planeringen,av
redovisas på tydligt så beslutsfattareett sätt och allmänhetatt kan ta
ställning till olika i utvecklingsarbetet.steg

Landskapsbilden viktig aspekt iär Iandskapsanalys. I studieen en en
gjord på Vindkraftsutredningens uppdrag redovisas bedömningsfaktor-

och hänsynstaganden för etablering vindkraftverker i olika land-av
skapstyper i Sverige bilaga 10 betänkandetsi del 2. Av studien fram-
går bedömningsfaktoremaatt beroende förär vilken landskapstypav
planeringen sker se 7.2.avsnitt Denna studie bör kunna utgöra ett
viktigt underlag för behandla vindkraften inomatt för länsstyrel-ramen

arbete med STRAM se 6.2.2.avsnittsemas

Metodutvecklingen bör belysa frågan hur hittar nivå i be-om man en
skrivningen områden med särskilda hushållningsbestämmelserav enligt

kap.4 MB, tillräckligtär övergripande för överblicksom och för-att ge
ståelse för områdenas helhetsvärden och samtidigt tillräckligt konkret
för fungera underlag föratt avvägningar mellan allmänna intressensom
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övergripandetillmåstei analysenÖversiktsplaner. Skalani anpassas en
landskapet.iförankringennivå, utan att tappa

exploatö-förgrundenläggakommunenlandskapsanalys kanGenom en
enligt MB.miljökonsekvensbeskrivningar MKBmedarbeterernas

be-och kap. MB43landskapsanalysi avvägts motOm somenman
dettavindkraftsetablering, börförlämpligainteområdendömt äratt

undvikakanPå såplaneringen. attfysiskai den sättbehandlas man
inomoch MKBdetaljplaneringläggsutredningsinsatseronödiga

redovisas iiinnehållet MKBexempel påFiktivaområden.dessa
bilaga 9.

börRiksantikvarieämbetetochNaturvårdsverket ettBoverket, ges
kon-avseende påmedlandskapsanalysmetoder forframatt taansvar

integreringförvindkraftverk ochutbyggnadsekvenserna avavav
planering.fysisköversiktligidenna

områdenvissaSkydd6.3.2 av

ibestämmelsernaenligtskyddåtnjuterområdende naturenI avsom
principielltpåvindkraftverk mot-etablering prövasbörMB,kap.7 av

hushåll-särskildaochgrundläggandemedområdenisvarande sätt som
vad vimedi enlighet sägeroch. kap. MBenligt 43ningsbestämmelser

kulturmiljö-ellerreda vilkenbör6.2.1. Man natur-i typutavsnitt av
vindkraftsetableringbedömaområde ochfinns ivärde ett om ensom

värden.dessaskulle hota

iområdenaberördaindela deskälfinnsdetemellertidVi attattmenar
medförenligavindkraftsetableringarbedömningar ärvidklassertvå om

bedömerkulturvärdena. Vioch attskyddetmedintentionerna natur-av
för:finnsförsiktighetbehovetdet största av

Nationalparker0
däroch marinasälskyddsområden naturreservat,Fågelskyddsområden,0

ochhäcknings-avgörande lek-,fortlevnadmarinafinns fördet arters
födosökområden.

fågeldirektiv kap.7ministerrådetsenligtskyddsområdenSärskilda0
nätverketekologiskaeuropeiskadetingår iOmrådenaMB.28 §

2000.Natura

Biotopskyddsområden0
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Vindkraftsetablering i nationalparker torde generellt mycket svårtsett vara
förena med intentionerna i bestämmelsernaatt i MB. Eventuella undantag

skulle kunna vissa delområden naturliga tillstånd, ellervara vars mer
mindre irreversibelt, har gått förlorat. Ett exempel sådan miljö ären
närområdet kring vattenregleringsmagasinet Sourva alldeles utanför Stora
Sjöfallets nationalpark i Lappland, där tillfälligt tillstånd 10 år förett
uppförande och drift vindkraftverk har lämnats länsstyrelsen.ettav av

Vad gäller sådana områden särskilt viktiga för djurlivetär visom anser
försiktighet bör iakttas. Sådanaatt stor områden bör undantas för vind-

kraftsetablering, intill dess bättre kunskap riskerna för skadligatt om
påverkan finns se 8.3 och bilagaavsnitt

Inom biotopskyddsområden i regel koncentrationenär särskiltav
skyddsvärda och djursamhällenväxt- mycket hög. Det direkta ian-
språktagandet mark- och vattenområden för vindkraftverks funda-av

och tillhörande anläggningar såsomment skulle sannolikt skadavägar,
de skyddsvärda biotoper finns inom området. Biotopskyddsområ-som
den bör i regel undantas från vindkraftsetablering.

Då de berörda och kulturvärdena varierar ochnatur- därmed påverkas
olika vindkraftverk,sätt vi generella uttalandenattav anser om upp-

förande vindkraftverk inte kan för:görasav
Naturreservat och Kulturreservat0

Strandskyddsområden0

Vattenskyddsområden0

Vad gäller strandskyddsområden i Miljöbalkspropositionensägs
1997/98:45 vindkraftverk skall enligtatt principerprövas samma som
gäller för andra byggnader och anläggningar. innebärDet särskildaatt
skäl krävs för dispens från strandskyddsbestämmelsema och be-att
dömningen skall restriktiv. BoverketsI allmänna råd 1995:1 Eta-vara
blering vindkraftverk på land, särskilt skälsägs kanav att ett attvara
länsstyrelse eller kommuner har gjort analysgemensamt en noggrann

kustområdet inom hel region och därvid funnit vindkrafts-av en att en
utbyggnad inom vissa strandnära områden inte skulle komma i konflikt
med allmänhetens friluftsliv eller de biologiska värdena, och i övrigt är
förenlig med hushållningsbestämmelsema i naturresurslagen nu miljö-
balken.

Vi detta särskilda skäl bör dispensgrundandeatt vid prövningaranser vara
vindkraftsprojekts förenlighetett med strandskyddsbestämmelsernaav om
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iöversiktsplankommunalibehandlatsharlokalieringsfrågan somen
länsstyrelsen.godtagendeldenna är av
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hänsynstagandenochPåverkan7

landskapsbildenpåavseendemed

Läge1 srapporten

frågadenlandskapsbilden ärvikonstaterar somattI Lägesrapporten
omgiv-vindkraftverkensgällerdetviktigastframstår närtydligt som
höjdskalaiöverstigerochformiavvikerVindkraftverkningspåverkan.

långapådärföroch kanlandskapetiobjekt av-andraflertalet synas
dedrarsynfáltet,dellitenÄven vindkraftverken upptarstånd. avenom

uppmärksamhet.till sigrörelserotorbladensgenom
defor hurbetydelseharkvaliteterochutseende storLandskapets

storlek,vindkraftverkens ut-vad gällerupplevseffekternavisuella
vind-etableringarskildaplaceringantal och samtformning, avom

såsomlandskap,Vissatillihopläsaskankraftanläggningar grupp.en
forkänsligasärskiltvärdenhar ärkulturlandskap,ålderdomliga som

kanområdenpåverkadeandramedanvindkraftverk, varautbyggnad av
intebehöverVindkraftverkvindkraftsexploatering.förkänsligamindre

landskapenformigatillförakanpåverkannegativ nyainnebära utanen
värden.

mångaoch hurhurförgenerell storagränsgår inteDet att enange
olikakantål. attDäremotlandskap antasvissvindkraftverk typ aven
liksomvindkraftverk,förtålighetolikahargenerelltlandskapstyper sett

docklokalisering bör görasenskildVid varjeelement. enhögaandra
förutsätt-tillanpassadlandskapsbilden ärpåpåverkananalys somav

platsen.ningarna
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Remissvar

Av remissvaren framgår landskapsbilden mycket viktigatt frågaär en
vid planering och tillståndsprövning vindkraftverk. Bland deav syn-
punkter framförs kan fleranämnas remissinstanserattsom attanser
vindkraftverken bör samlas i eller parker, vilket totaltgör attgrupper

mindre områden påverkas visuellt.sett

överväganden7.2 hänsynstaganden tillom

landskapsbilden

Som framgår Lägesrapporten har antalet vindkraftverk ökat snabbtav
de åren och fortsätta ökasenaste väntas under kommande år. Verkenatt
blir tomhöjder påstörre, 50-70 vanliga och inomär några år kanm
tomhöjder på 80-90 bli aktuella. Detta medför vindkraftverkenattm
blir synliga på allt längre avstånd och tillsammans med det ökade anta-
let verk visuellt i anspråk allt arealer.tar Av dettastörre skäl blir det
allt viktigare vindkraftsprojekten tillatt de förutsättningaranpassas som
landskapet sådanEn anpassning bör främst vindkraftverkensger. avse

placering med hänsyn till topografi, vegetation, bebyggelse0 m.m.,
höjd med hänsyn till i första hand landskapets övergripande skala,0

antal med hänsyn till landskapets skala och karaktärselement och0

gruppering med hänsyn till bland riktningar i landskapet0 annat

Vår slutsats den förväntade vindkraftsutbyggnaden och vind-av att
kraftverken blir det allt viktigarestörre gör ha helhetsbild huratt en av
landskapet visuellt upplevs och hur olika vindkraftanlägg-typer av
ningar förhåller sig till denna. Som vi behandlar i 1 frågoravsnitt är

landskapsbilden grundläggande i den landskapsanalys natur- ochom
kulturvärden, landskapsbild m.m., behöver inför ställ-görassom
ningstaganden till vindkraftverks placering och utformning i den fy-
siska planeringen och vid tillståndsprövning.

Begreppet landskapsbild är sammansatt av:
Landskapets utseende0

Upplevelsemässiga aspekter0
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studie in-enligtutseende kanlandskapetsBeskrivningar omenav
förut-skildaföljande begrepp,utgå frånlandskapetdustri i gersom

vindkraftverk:etableringförsättningar av

höjdrygg,plan/horisontell, konvex,kanLandformen envarasom
kvaliteterskildaharformernaolikadalgång.eller Dekonkav, en

vindkraftverk iinpassningförförutsättningarolikavilket avger
rikt-i dalgångarsväljasgrupperingarlinjärabörlandskapet, t.ex.

ning.

förhåll-topografiskavarierandeföljdtilllandskapetiMönster av
vilketBeroendebebyggelse, odlingsgränseroch/elleranden m.m.

former;i olikavindkraftverkdominerar kanmönster grupperassom
naturförhållan-följerformerocksågeometriskavanligtvis sommen

dena.

kanvindkraftverktillolika möjligheterlandskapeti attFärger ger
ifärg väljasvitböri landskapet,smältaellerkontrastera t.ex.

segel, fyrarbåtar,vita såsomobjektmångakustlandskap där är m.m.

vind-intrycketpåverkanolika etti landskapetSkalan avger
iinpassasvindkraftverk lättarekanstorlek,kraftverks storat.ex.

intrycketoch fjäll. Omslätterhav,landskap såsomstorskaliga stora
betydelsefullt bör intei landskapetmäktighet ettobjekts ärettav

förminskaochobjektetdirekt anslutning tillivindkraftverk placeras
kultur-blandvilket viktigtstorlek,upplevda annatdess är ur

miljösynpunkt.

kon-olikalandskap/objekthosytkaraktärenTexturen ett ger--
vindkraftverklandskapet,objektet ochtrastverkan mellan ettt.ex.

och fram-kontrasterajämnamed sinklipphäll kanstående på ytaen
i klipporna.dethäva grova

enligtaspekter kan,upplevelsemässiga ettBeskrivningar examens-av
följande delar:Alnarp" beståvid SLUarbete av

begrepp:följandeutifrånlandskapetorientering iMänniskans
stråk, barriärknutpunkt,landskapsrum,utblickspunkt,landmärke,

objekt,högtlandmärkeLynch, 1960. T.ex.distriktoch K. är ettett
utkonkurer-kanochomkringvidaexempelvis fyr, somsom synsen

36 1998.Nilsson,landskap, K.Industri möter
Institutionen förExamensarbete,37 1998,Mårtensson,Vindkraft vid kusten, A-L.

Alnarp.landskapsplanering, SLU
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vindkraftverk, vilket kanett olyckligt objektetras harav vara ettom
högt affektions- eller symbolvärde.

Omväxlingen/komplexiteten och helheten i landskapet. Om det
finns många objekt, vindkraftverk, intet.ex. upplevel-som passar
semässigt kan det leda till kaotiskt intryck och minskaett intrycket

helhet. andraI fall kan vindkraftverk tillföraav omväxling i ett an-
enformigt landskap. kustlandskap,I med sin karaktärnars blåsig-av

het, kan vindkraftverk förstärka karaktären visualiseringgenom en
vindens kraft.av

Människans identifiering med landskapet och/eller identifiering
objektett med betydelse/funktion hos landskapetav kan be-en

skrivas med följande begrepp för landskapet: originali-
tet/individualitet, kraftfullhet, affektionsvärde och social status.
T.ex. kan vindkraftverk iett landskapet och förändra dessexponeras
originella karaktär. Men verk kan i andra fall framhävaett vindkraf-

viktig funktion iten landskapet och det identitetsom såsomen ge en
symbol för energi.en ren

I studie gjorts på uppdrag pekas på landskapsupple-en som attav oss
velsen individuellär se bilaga 5. Sammanfattningsvis i studien:sägs

Landskapets funktion för individen påverkar hans/hennes känslighet
för förändringar landskapet. Individens aktivitetetsmönster, vil-av
ken tidsrymd individen befinner sig på specifik platssom samten
kunskapsmässiga och emotionella erfarenheter, påverkar dennes
upplevelse landskapets olika värden. Detta pekar på det be-av att
hövs socialt perspektiv vid bedömningarett landskaps tålighetettav

förändringar, vindkraftsexploatering.mot t.ex. planeringsproces-I
för vindkraft det därförär vikt hursen samrådet medstor all-av

mänheten sker. dennaI det angelägetär människorprocess att ges
möjligheter jämförelsergöra mellan vindkraftverkensatt effekter på
deras omgivning och vindkraftens värde för miljövänlig energi-en
produktion.

Någon objektiv metod för beskriva landskapsatt samlade visuellaett
kvaliteter finns inte. En analys landskapsbilden med avseende enbartav
på landskapets utseende kan objektivt.göras

En värdering de upplevelsemässiga aspekterna måste dock bli sub-av
jektiv. En sådan värdering behöver för skallgöras kunna analy-att man

landskaps visuella känslighetett olika slag vindkrafts-sera mot av
exploateringar.
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lokalisering och utformning vind-Vissa allmängiltiga riktlinjer för av
dock kunna identifieras.kraftanläggningar i olika landskapstyper bör

landskapsbilden på tvåidentifiering kan vid analysDenna göras av
nivåer.

Övergripande, utifrån regionala landskapstyperstorskalig nivå0

exploateringsplatsSmåskalig nivå utifrån landskapsrummet tänkt0 en

redovisas homogenaanalysen den övergripande nivån behöverI
för placering ochlandskapstyper med sinsemellan olika förutsättningar

grund-utformning vindkraftanläggningar. Olika landskapstyper gerav
förutsättningar för vindkraftverks gruppering ochläggande och skilda

utfonnning verken i övergripande landskapssammanhang. Härettav
tillfinns få studier från. På vårt uppdrag har gjortsutgå ansatsatt enen

rikstäckande landskapstypsindelning har gjorts vidöversiktlig
för landskapsplanering, Sveriges LantbruksuniversitetInstitutionen

Alnarp bilaga 10.SLU, se

landskapsvisuella förutsättningarna i olikastudien framgår deAv att
utsträckning, jord-delar landet varierar i i olikastor t.ex. typer avav

slutsats debruks-, kust- och fjällområden. En redovisas är attsom
påtaglig riktningsverkan vissa förutsätt-landskaptyper harsom en ger

för vindkraftanläggningar kan till den övergripandeningar hur anpassas
topografin. riktningsverkan finns bland i dalgångar isådanEn annat

jordbruksslätterjordbrukslandskap, vid övergår i markantsom en
i i djupaås/horst, i sprickdalslandskap Bohuslän och det.ex.

lämpliga anpassningen i dessa land-norrländska dalgångarna. Den
bedöms placera rader eller långsträcktaskapstyper att avvara grupper

i landskapet.vindkraftverk längs riktningen

jordbruks- ochslutsats redovisas i olikaEn är att typer avannan som
övergripande skalamellanbygder i södra Sverige, landskapetsär -

landskapets skala utifrån huvuddragen i topografiska förhållandenade
i vegetationens uppbyggnad avgörande för vilken storlekoch av-

vindkraftverk och vilken verk landskapetstorlek på grupper av som
kan tåla.

fjäll- för-Erfarenheterna vad gäller inpassningen vindkraftverk i ochav
fjällsområden naturligt mycket små. områden harDessaär ennog

storskalig karaktär torde därför från landskapsbilds-mycket och
i regel kunna tåla vindkraftverk i berorsynpunkt Dettastora grupper.

de landskapsstrukturema höjder och platåerpå då övergripandeatt -
därmed intedalgångar mycket och vidsträckta ochär storasamt -
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jämförbara med den mänskliga skalan, förblir vindkraftverkens höjd
obestämbar. Detta medför verken inte uppfattasatt stora.som

En övergripande hushållning med landskapets visuella behöverresurser
ske, landskapet inte styckas spridda vind-t.ex. attgenom upp genom
kraftsetableringar eller längre sträckor strandzoner iatt tasgenom av
anspråk vindkraftverk. hushållningsaspektDenna landskapsbil-av
den kan i vissa fall komma i konflikt med lämplig placering och ut-en
formning utifrån landskapsstrukturer finns i den lilla skalan.som
Exempelvis kan placering vindkraftverk följer strandkanten av som en
uppfattas harmonisk i den lilla skalan, i det övergripandesom men
landskapssammanhanget komma konflikti med hushållningen med för
friluftslivet och turismen viktiga strandområden utblick.öppna som ger

Som komplement till analysen i den övergripande skalan måsteett på
den småskaliga nivån, i samband med konkreta projekt, hänsyn tilltas
vilka landskapselement riktningsgivande element, karaktärs- och sym-
bolelement finns på platsen. På den småskaliga nivån rikt-ärsom
ningsgivande element, såsom och brukningsgränser, viktigaägo- att ta
hänsyn till vid val grupperingsprincip för placeringen vindkraft-av av
verk. Vindkraftverk bör vidare inte placeras i närheten karaktärs-av
och symbolelement, såsom kyrkor, alléer och fornlämningar så attvind-
kraftverken skulle komma dominera dessa element.överatt

försökEtt komma fram till vissa principiella slutsatser vad gälleratt
placeringen och utformningen vindkraftanläggningar har gjorts i denav
nämnda studien vid Institutionen för landskapsplanering, Alnarp.SLU
Sammanfattningsvis slutsatserna i studienär

vindkraftverk placeras tillsammans bör stå i lätt uppfattbaraatt0 som
geometriska mönster,

vindkraftverken bör stå i rak linje med inbördesatt avstånd och0 samma
höjdvariationer,utan stora

avståndet mellan olika rader bör detsammaatt mellan0 vara som
vindkraftverken i rad,en

rader verk parallella,att är0 av
vindkraftverken upplevs samladatt0 som en grupp
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backlandskap, ochochstudie landskapflackadanskI som avseren
domineraromfattningentillbehandlar de landskapstyperalltså inte som

vindkraftverk 60mervad gällerSverige, konstateras äni torn-stora m
höjd

rader,tvåställas ivindkraftverken inte bör änatt upp mer0
de dia-ocksåi linjerflera rader bör ståvindkraftverk i närrätaatt ses0

gonalt,

enkla formersammanhängande ochlandskap präglasi stora,att avsom0
samklang medverkan ienkel skulpturalvindkraftverkenkan enge

medupplevs tillsammansverkengäller dock intelandskapet. Det om
vindkraftverk, högaoch mindreandraanläggningar såsomandra större

Är möblerat reducerasförhållandeviso.dyl. landskapet tättmaster
landskapsbilden.inverkan påvindkraftverkensför deavståndet stora

det svårtterrängvariationerinnehåller mångalandskapi är attatt som0
fundament ligger påvindkraftverkensvindkraftverken. Ompassa

vilketturbinhus olika,verkenshöjdnivåema vidhöjdnivåer blirolika
skulpturala helheten bryts,denmedför att

landskapetkvalitetema i detvisuella ärdå många de öppnaatt av0
kulturlandskapet,ochmellan terrängforrnernasamspel ärtillknutna ett

detta.vindkraftverk påverkar Exem-hurdet viktigt överväga storaatt
monumental betydelse igravhögar och alléer hakyrkor,pelvis kan

förhållandevis små,dekulturlandskapet, äräven om
storleksförhållandenainnebäradimensioner kanvindkraftverkens attatt0

och tyd-vindkraftverk kan markeraändras. Storalandskapet markanti
tidigarelandskapstyperstorleken hos debegränsadeliggöra den som

kustlandskap,oändliga,upplevdes t.ex.som
dimensioner.hittills oseddaochtillför landskapetvindkraftverkatt nya0

både ipåverkan landskapet,skulpturalmedför markantVerken aven
betydandefjärrverkan kanavstånd därnärområdet och större vara

och

rotordiamet-vindkraftverk inte får 5mellanavståndet änatt vara mer0
uppfatta verkenskall kunnaforför verk,300 attstora manca mrar,

samlad grupp.som en

38 undersögelse visuellei det åbne landaf vindmöllerOpstilling store aven-
energiministeriet, 1996.forhold, Miljö och
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studienI vindkraftverks synlighet kan hänföras till följ-sägs att stora
ande fyra avståndszoner.

tillNärzon, 2 km. Vindkraftverkená 3 blir dominerande element.ut ett

frånMellanzon, till3 km. Synligheten7 varierar beroende påupp ca
landskapets karaktär. l landskap vidmed utsikt och kupe-öppna svag
ring verken väl synliga, det kan svårt uppfatta derasär attmen vara

Ärstorlek. landskapet starkt kulturpräglat med många dungar, större
och mindre skogspartier, bebyggelse minskar verkens synlighet.m.m.

ÄvenFjärrzon, till 12 km. dessapå avstånd innebär place-upp ca en
ring i helt landskap med vid utsikt vindkraftverkenöppna att syns
tydligt. Men landskapsformema och landskapets möblering minskar
generellt dominansen.

Yttre fjärrzon, 10 á km. landskap12 I med vid utsikt kanänmer
vindkraftverken små företeelser vid horisonten, de kanses som men

svåra skilja från andra element i landskapet.attvara
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hänsynstaganden iPåverkan och8

närområdevindkraftverkens

behandlas i kapitelsådana övergripande hänsynstaganden 6Utöver som
tillståndsprövning hänsyni planering ochoch kapitel behöver7 taman

effekter i närområdet i form störningartill vindkraftverkens avav
andra verksamheter.människor och djur och av

beträffande sådana frågor ochkapitel redovisar vi kunskapslägetdettaI
hänsynstaganden kan och bör ske.vilken form erforderligaiöverväger

angelägna.vilka ytterligare kunskaperVi redovisar också ärsom

udstömingar1

1 Lägesrapporten1
.

buller inte önskvärt, dvs.kan definierasI Lägesrapporten sägs att som
denljud och det subjektiv upplevelse hosstörande, utsättsäratt somen

för visst ljud.ett

antaltelefonsamtal till harskrivelser och utredningenI ett stort perso-
upplevervindkraftverk framfört debor i närheten stör-attsom avner
riktvärdena förvindkraftverk för vilka de rekommenderadeningar från

tillämpats.buller har

ljudet från vind-naturliga ljuden i omgivningen kan maskeraDe ett
hörs beroendelångt ljudet från vindkraftverkkraftverk. Hur ärett av

klipplandskap och andratopografi, vegetation och vindförhållanden. I
mindre och det kanvegetation blir ljuddämpningenområden utan upp-

platser ligga iljudet. kuperad kan vissakomma reflektioner I terrängav
inträffamaskeringseffekten minskar. kanvindskugga varvid Detsamma

vindhastigheten kan högrevindkraftverk byggs höjder därpånär vara
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Överi det omgivande landskapet. ljudet mycket längrehavet når änän
land.över

Remissvar

framgår finnsremissvaren detAv Lägesrapporten osä-över storaatt
bedömningar ljudalstringkerheter i resultaten hos de mätningar och av

vindkraft-och ljudspridning i samband med lokaliseringargörs avsom
verk. framförs främst i från Avdelningen för bygg-Det yttrandet
nadsteknik Stockholm, från andra.vid Tekniska högskolan i ävenmen

Kunskapsläge och utvecklingsbehov8.1.2

Med utgångspunkt i remissvaren redovisar vi i detta avsnitt kun-
skapsläget och utvecklingsbehovet vad gäller olika förhållanden och
faktorer viktiga uppmärksamma skall bedöma ris-närär att mansom
kerna för människor ljudet från vindkraftverk. Enstörs ut-att merav
förlig diskussion utvecklingsbehovet finns i bilagaom

riktvärden tillämpas for vindkraftverk Naturvårdsver-deDe ärsom av
3°ket angivna värdena for industribuller nattetid. Ljudnivån ianges

dBA/wmätenheten ljudet innehåller hörbara riktvärdenaOm ärtoner
syftardBA lägre. använda mätenheten dBA till ihop5 Den vägaatt ett

frekvenser jämförbart uppfattar.ljuds olika så det blir med vad öratatt
Kunskaperna vad ljuds frekvens betyder for upplevelsen lju-ettom av

dock bristfälliga.det är

Naturvårdsverkets nattetidriktvärden för buller

Bostäder, vårdbyggnader 40 dBA0 m.m.
fritidsbebyggelse dBAPlanlagd 350

Planlagt förområde rörligt friluftsliv med
naturupplevelser

Riktvärdena inte direkt vindkraftverk, deavsedda for år 1978är utan togs
Naturvårdsverket industribuller.fram med avseende Deexterntav av-

39 industribuller allmänna NaturvårdsverketExternt råd, 1983.-
° Ljudet vid vindhastighet m/sek höjd.8 10mäts en m
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vindkraftverk nonnalt byggsmiljöer sådanasåg alltså andra än som
med hänsynriktvärdena fungerarsystematiska utvärderingar hurNågra av

gjorts.vindkraftverk har inte Somfråntill människor upplever bullerhur
i olikavindkraftverk tillvistashar människor i närhetensagts ossavsom

har tillämpats.riktvärdenafört fram desammanhang störs, trots attatt

vindkraftverk behöver intefrånsig störda ljudetmänniskor kännerAtt av
också förkla-kanriktvärdena för högt Detde användabero är satta.att

olikaLjudnivån kanfinns ljudberäkningama.osäkerheter i avras somav
vad beräkningarnastörandeoch i praktiken alltsåskäl högre änmervara

vid handen.ger

vindkraftverkdet ljudOsäkerhet finns såväl i mätningarna ettsomav
ljud sprider sigberäkningarna hur dettaikällstyrkan avsomavger

Avdelningen förremissyttrandet frånmänniskor.och uppfattas Iav
sammanfattningsvisframförsvid Tekniska högskolanbyggnadsteknik

följande.

för vissredovisas tillverkarenkällstyrkaDen typ avenavsom
mätning påresultatet från endavindkraftverk oftaär ett aggregat.en

danskvidare mätmetoderlåg. finnsprecisionen DetDet gör äratt
Även käll-källstyrkan.systematiskt underskattarpraxis omsom

för förhållan-relevant debehöver den intestyrkan är rätt mätt vara
erfarenheterlokaliseringsplatsen. finnsDetden råder somsom

medför det blåserinivåförhöjningarindikerar terrängen, attatt som
till högre ljudnivå. Ettkan ledaunderifrån aggregatet,motsnett

flera imellanhur samverkanosäkerhetsmoment är aggregatannat
ljudalstringen.påverkaren grupp

användsljudutbredningTillförlitligheten hos den modell för ärsom
buller-mark.plan Deför andra fall enstakaosäker än aggregat

ljud-underskattningutförs i oftaberäkningar Sverige avensom ger
tillverkareredovisasorsak till detta de datanivån. En är att avsom

representativa förmycket slät mark och därför inte är exem-avser
det be-orsakpelvis plats med träd och buskar. En är attannanen

luft-värde föranvänds harräkningsprogram vanligen ettsom
förhållanden.för svenskaabsorption inte relevantärsom

Meteorologiska institutionenför geovetenskaper tidigareInstitutionen
olikaremissyttrande påUppsala pekar i sittvid Universitet tempe-att

ljudnivånskillnader i denvindförhållanden kanoch uppmättaratur- ge
kanaliseringframhållsmätpunkt. VidaredBA ipå 20 att avsamma

ljudutbredningsförhållanden.speciellalängs dalgångarvinden ger
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ljudsprid-för beräknaanvända modellerna speciellt olämpligaDe är att
förfrån Institutionenningen remissyttrandetlöver vattenytor. geo-

med-fall kanutefter i vissavetenskaper ljudspridningensägs vattnetatt
enligtdBA högre beräknatföra värden blir 10-15 änuppmättaatt van-

periodvisvindförhållanden rå-lig modell; händer speciellt iDetta som
ÄvenÖstersjön. fall hörs ljud mycketkring i mindre såder extrema

utefter landyta.längre änvattenytaen en

anför i sittvid GöteborgsAvdelningen för miljömedicin universitet
alltför oprecist för bedömaremissyttrande dBA mått stör-är attatt ett

dBA-nivå kanExperimentella försök visarningsrisken. störaatt samma
karaktäristika. jämntljudets akustiska Ettolika mycket beroende på

Olika verk kan,lågfrekvent brus minst störande. mätareär trots att en
4ganska olika.visar dBA-värde, låtasamma

uppmärksammats från flerafråga utredningen harEn annan som
vindkraftverk vissa tillfällen hörs in-ljud från vidplatser i landet är att

hörs betydligtvindkraftverket på platsomhus, samtidigt sammasom
förts fram det kanutomhus. harmindre eller inte alls Hypoteser attom

fundament ledas långai vindkraftverks kanbero på stomljudatt ett
jord.grundvattnet och tjäladsträckor via genom

överväganden och förslag8.1.3

redovisningen finnsföregående avsnitt lämnadeframgår den iSom av
och bedöma vilka ljudstör-det gäller beräknaosäkerheter när attstora

vindkraftverk och hur det varierar mellanningar kan orsakassom av
för-beräkningsmetodema behöverolika områden. ochMät-typer av

tillämpas in-fmas. Vi dock bedömningen de riktvärdengör att som nu
Förutsättningen de tillgo-nebär i acceptabla ljudnivåer. är attstort sett

sinuteslutas kommun idoses i praktiken. skall heller inteDet att en
miljöer.lägre ljudnivåer i vissa känsligaplanering kan ställa krav på

blirminska riskerna för bullemivåemaöka säkerheten ochFör attatt
vi i detför höga förhållande till de riktvärden tillämpas föreslåri som

iförsiktighet iakttas vid tillämpningen riktvärdenaföljande att sam-av
vindkraftanläggningarplanering och tillståndsprövningband med av

vidtas för förbättra kunskapsunderlaget.och åtgärderatt att

Även4 Avdelningen för miljömedicintelefonkontakt med Kerstin Persson Waye,
vid Göteborgs universitet
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Tillämpningen gällande riktvärdenav

och försiktighetsprinczpMKB

Beräkningar ljudutbredningen bör ingå i de miljökonsekvensbeskriv-av
ningar MKB skall i samband med fysisk planering och till-görassom
ståndsprövning rörande vindkraftanläggningar. beräkningarna börAv
framgå hur topografi, väderleksförhållanden och andra Förutsättningar i
och omkring etableringsområdet bedöms påverka ljudutbredningen.

beräkningarna osäkraDär bör försiktighetsprincip tillämpas. I områ-är en
den med komplicerade ljudutbredningsförhållanden beroende t.ex. ter-

bör skyddsavstånd tillämpas i avvaktanrängen kanextra göraatt man
mätningar faktiskade ljudförhållandena och få del erfarenheternaav av
från de vistas i området.som

försiktighetsåtgärd iEn samband med tillståndsprövning kan moti-annan
skilda modeller vindkraftverk har olika ljudprofil, och där-attveras av av

med kan ha olika störande egenskaper, vid dBA-värde. Om densamma
modell skall installeras har ljudegenskapergoda bör kunnasom man
tillämpa kortare skyddsavstånd modellen jämfö-haränett vet attom man
relsevis eller okända, ljudkaraktäristika.ogynnsamma,

Planering

kommunernasI planering och vid tillståndsprövning rörande vind-
kraftanläggningar kan bedöma riktvärdena för buller frånman om
vindkraftverk tillfyllest med hänsyn till mark- ochär vatten-annan
användning. Exempelvis kan finna det rimligt fritids-vissattman vara
husbebyggelse utanför planlagt område behandlas på sättsamma som
de inom planlagt område, där riktvärdet dBA lägre.5 Det behöverär
inte heller alltid självklart perrnanenthus i förhållandevis stillaattvara
och lägen skall behöva tåla 40 dBA. kommun kan vidareEn i sintysta
planering områden där särskilt vill tystnaden ochavsätta värnaman om
kanske inte tillåta verksamhetsljud under dB.35ens

4-191198
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Bättre beslutsunderlag

Expertinsats

månaderbör få i uppdrag snabbt- inom 6En attexpertgrupp genom--
föra följande innehåll.studie meden

bul-fall, klagomålundersökning begränsat antal därNärmare ett0 av
piakustiskalerstömingar har anmälts. undersökningen skallI göras mät-

beräkningarbullerproñler, vindundersökningar,ningar, analyser etc.av i
med inblandade inteframförda problemen skall diskuterasDe parter,

minst berörda grannar.
och ohörbartMätningar lågfrekvent hörbart ljud 200 herz, Hz0 av

och hurinfraljud från vindkraftverk och bedömningar20 Hz av om
förekomstenmänniskor med beaktande den allmännapåverkas avav

och vardagslivet.sådana ljud i naturen

naturligt vindbrusUndersöka vilka maskeringseffektema till följd ärav0
för typfall i svensknågra terräng.

från vindkraftverk beroende på vissa markför-Bedöma stomljud0 om
kan förmedlas längre avstånd vad vindkraftverkshållanden på än ett

ljud normalt och upplevas inomhus.hörs

analyserade frågeställningarnaInhämta detaljerade synpunkter på de0
finns i andra länder, blandfrån expertis inom området Stor-annatsom

britannien, Holland, Tyskland, Grekland och Danmark.

fram version de internationellt använda beräkningsmetodemaTa0 en av
och klimatför-för ljudutbredning vilken hänsyn till svenska terräng-tar

hållanden.

vägled-fram metod för beskriva ljudimmissionen kanTa att ge0 en som
exempelvis havsbase-ning för bedömningar vid speciella förhållanden,

Östersjön speciella meteorologiska för-rade vindkraftverk i med dess
starkt i Bohuslän.hållanden och verk i kuperade terräng som

för ljudmätningBedöma det behövs och analysmetodmät- som0 om en
premierar mindre obehagliga ljud hos vindkraftverk.
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Skuggstömingar8.2

8.2. 1 Lägesrapporten

skuggeffekter uppstårbedömningen deviI Lägesrapporten gör att som
solljuset kanrörelse klippervindkraftverkens rotorblad inär ge upp-

vind-boende i närhetenbesvärande störningar för dehov till av en
tilli den förstautredningens enkäterkraftanläggning. I etappen myn-

håll behovetfrån fleraoch organisationerdigheter att ut-togs avupp
närbo-århögsta antal timmarriktlinjer detforma sompersom anger

skuggeffekter.tåla besvärandeskall behövaende av

Remissvar

erinringar våraframförs ingaremissvaren LägesrapportenI motöver
frånskuggstömingarriktlinjer för hurefterlyserredovisningar där. Man

planering ochi samband medvindkraftverk skall beaktas
vindkraftverk.tillståndsprövning rörande

kunskapslägeochErfarenheter8.2.2

Sverige

hittillsvindkraftverk harfrånStörningar på grund rörliga skuggorav
förklaringproblem.allmänt Enuppmärksammats någotinte störresom

bullerstömingar frånförtill riskenskyddsavstånden med hänsynär att
förfrån bostädertillräckliga avståndinneburitvindkraftverken ofta har
rådAllmännauppkommit. Boverketshar Inågra skuggproblem inteatt

visserligen skugg-land finnsvindkraft påEtablering1995:1 av --
rekommendationernågralämnas inteproblemet detomnämnt ommen

det skall hanteras.hur

så mycketverk, intemoderna allt och högreMed större mersom avger
skuggstömingarproblemet medverken, harde mindre äldreljud än
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verkblivit alltmer framträdande. fleraProblemet när storaaccentueras
placeras tillsammans.

vindkraftverk.Varaktigheten störande skuggor störst närmastär ettav
Riskenkan sig till timme dag verk.Det näraröra ettom upp ca en per

för minimeras sådana platserskuggor verk placerasett somom norr om I
stömingsrisken normaltstömingskänsliga, bostäder. Störstär ärt.ex.

vid placering sydost eller sydväst plats.om en

Internationellt

Deutsches Windenergie-Institut vid vårt besökDEWI att treuppgav
rekommendationer för hur skuggbildning från vind-tyska delstater har

Schleswig-Holstein gällerkraftverk skall beaktas. blandI attannat
får högstskuggstöming for bostäder uppträda under 30 timmar/år.

iskuggstöming den teoretiskt beräknade maximala skuggtidenDenna är
minst solskivan skymd de roterande bladen.20 % Detta gnär ärav av

i dessa områden normalt 10 timmar verklig skuggstöming. lmotsvarar
Under övrig tid antingen siktförhållandena sådana solen skymdär äratt

för bladen fåreller blåser det inte tillräckligt skall Vidare detatt rotera.
högst 30 minuters skuggstömingar under dag. På förbundsnivåvara en

fram tyska riktlinjer for skuggstömingar.pågår arbete med att ta

Enligt uppgift från Ribe pågår i Danmark både på regional nivåamt
skuggstömingaroch nationellt arbete rörande från vindkraftverk.ett

erfarenheter.arbete utgår från tyskaDetta

Överväganden och förslag8.2.3

rotorbladVi bedömer skuggstömingar orsakade vindkraftverkensatt av
ide rörelse den de bör beaktas vid valet platsnär är är arten attav av

för vindkraftanläggningar. utifrånöverslagsmässig beräkning lEn
ibestämmelserna skuggstömingar tyderi Schleswig-Holstein tillåtnaom

skyddsavståndetpå för moderna vindkraftverk i deatt mest utsatta
enligtväderstrecken blir längre de skyddsavstånd krävs deän som

svenska riktlinjerna för buller vid bostäder.

finns modeller för beräkna hur långt skuggan från vindkraft-Det att ett
hänsyn till geografiska lägen olika tidpunkt-verk når olika ochtarsom

främståret. platser där skuggeffektema behöver beaktas bo-De ärer
lämpligen kan medstäder, påavgränsas tomtgränsen sättsom samma
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det gäller riktlinjerna för buller. arbetsplatser ochMen ävennärsom
andra områden där människor kan bli störda bör uppmärksammas. Den

för tydererfarenhet i Laholms kommun har redovisats utredningensom
Schleswig-faktisk skuggtid på 10 timmar år, iatt somen per

Holstein den teoretiska skuggtiden på 30 timmar, rim-ärmotsvarar en
skuggfrekvens skall behöva tålas.lig högsta som

överföra de riktvärdengår inte direkt till områdeDet att ett som an-
teoretiska för skuggstör-vänds i andra områden, det riktvärdett.ex.

i Schleswig-Holstein. Vilken verklig skuggtid det rele-ningar ärsom-
teoretiskt beräknad skuggtidi sammanhanget- motsvararvanta en

frekvensen moln,beror på siktförhållandena, bland ärannat av som
olika i olika områden.

Förekomsten sol och därmed skuggor varierar året beroendeöverav av
befin-solståndet; variation allt längreär större norruten som man

Även siktförhållandena kan påtagligt olika under olikasig. varaner
del totala antalet teoretiskt möjliga sol-delar året. detEn storav av

därför hänföra till perioder, då riskerna för skugg-timmar kan sig vissa
särskilt årligt gränsvärde för skuggtidenstömingar skulle bli Ettstora.

därför kombineras med gränsvärde beaktar variatio-behöver ett som
lämpligt kan högsta tillåtna tidunder året. Ett sätt attnerna vara ange

skuggstömingar under dygn.för ett

förVi inte förutsättningar bedöma vilka riktvärdenhar närmareatt
lämpliga tillämpa i Sverige.skuggstömingar skulle attsom vara

bakgrund överväganden bör Boverket få i uppdragvåraMot attav
Eventuellagranska frågan och fram förslag till riktlinjer.närmare ta

börriktlinjer bör komplettera Boverkets Allmänna råd 1995: arbetetI
Socialstyrelsen frågan vad från hälso-Boverket samråda med i om som

synpunkt bör den längsta tid närboende m.fl. skall be-anses vara som
tåla skuggstömingar från vindkraftverks roterande blad.höva

påPåverkan djurlivet8.3

kun-utredningen har i särskild studie gjorts genomgångInom en aven
medföraskapsläget riskerna för vindkraftverk kan störningarattom

skador olika djur i skilda miljöer. Studien bygger litteratur-och på
de lämnades utredningens enkäter i dengenomgångar, påsvar som

och samtal sak-remissvaren medförra Lägesrapportenöveretappen,
kunniga personer.
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vindkraftverkskunskapernaAllmänt konstateras i studien att om
undersök-begränsadebristfälliga och deeffekter på djurlivet är att

samordnade.systematiska ellerinte har varitningar har gjortssom
undersök-Sverige behovenhar iunder de allra årenFörst senaste av

harutbyggnadsplaneri och med deningar blivit uppenbara stora som
redovisats.

redovisningar kun-studien redovisas i bilaga DeResultatet avav
bygger tillrespektive sektoravsnitti följandeskapsläget lämnassom

del denna studie.stor

8.3. Lägesrapporten1

vindkraftverkenskunskapernavikonstaterarI Lägesrapporten att om
Översiktligt redo-begränsade.generellt mycketeffekter för djurlivet är

avseendeuppträda med påstörningar kanvisas i vilkarapporten som
fiskar.fåglar, däggdjur och

gjordai huvudsak dedelarremissvarenI över rapporten ossman av
kunskaps-det begränsadepekar samtidigtbedömningama, men
studier. Sveri-behov ytterligarefinnsunderlaget och det ett stortatt av

konflikternade viktigasteomitologiska förening konstaterar attges
ivindkraft finns identifierade Detmellan fågelskydd och rapporten.

detenligt föreningenkunskapsunderlaget innebär dockbristfälliga att
kollisionerfinns förundervärdering de riskerföreligger somaven

havsbaserade vind-särskilt gäller detfåglar och vindkraftverk,mellan
kraftverk.

Fåglar8.3.2

Kunskapsläget

fågellivetvindkraftverk skall medföra störningarRiskerna för äratt av
fåglarvindkraftverk, delsfåglar kolliderar medslag, delstvå attattav

vindkraftverk.bortskräms av

undersökningarnaländer visarhar studerats i olikaVid de platser som
liten.vindkraftverk i allmänhetfåglar kolliderar medrisken för ärattatt

i dåligtandrasjöfåglar, och förmodligenvissaFör även arter, som
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relativtkollisionsriskenflyttar låg höjd kaneller nattetidväder vara
kan blisituationenlitet hurstudierna mycketgjordaDe sägerstor. om

de flestavindkraftverk. Förfråga utbyggnaderdet blir stora avomom
in-ha någontroligen intedock utbyggnadkommer störreattarter en
kankänsligaför vissaöverlevnadsmöjlighetema,verkan artermen

allvarligt.det vara

uppgiftervindkraftverk finnsgäller flyttfåglars reaktioner påVad som
från100iakttasdagflyttande fåglar sällanpekar ännännareatt m

redan 500-ochvissa fågelarter,verken, gässt.ex.att regerarsvanar,
stillastående verkmindre påfrån verken, fåglarna än600 att reagerarm

i verti-horisontalplanetoftare väjer idrift och fåglarnaverk i änatt
uppgifter pekarfinns docknattflyttande fåglarkalplanet. För attsom

horisontalplanet.vertikalplanet ioftare väjer ide än

placerade vinkel-vindkraftverkrad medundersökning visarEn att en
hindrandefåglarna kan upplevasflyttfågelstråkrätt mot ett som enav

till-verken kanmellanavstånd 150barriär. Ett än meter varamer
flyga mellan verken.fåglar skallräckligt för att

födosök-häckningsplatser ochvad gällerVindkraftverkens effekter
kollisionsrisken.utredda Ibetydligt mindreför fåglarområden änär

finna brahaft svårigheterregelundersökningar harolika attsomman
och det finns ingastömingseffektemaoch bedömametoder för mätaatt

tilli förhållandekvantifiera effekternaförsökerundersökningar som
och reproduktion.överlevnad

inverkan på häck-vindkraftverk har litenflertal studier pekar påEtt att
tillhäckningsplatsertycks flytta sinakanningen. Vissa störasarter men

häckningsplatser finns.lämpligaförutsatt andraområde, attett annat

opåverkaderelativtoch söker föda tycksFåglar rastar avvarasom
vindkraft-visardock undersökningarvindkraftverk. finnsDet attsom

fåglar så små-vissaskrämseleffekt, ocksåverken kan ha attmenen
registrerat detundersökningarsig. har i fleraningom Man av-anpassar

Reaktions-fåglarnavindkraftverk vilketstånd från påett reagerar.
mellan och 500oftast 250olika för olikaavståndet ärär arter men

registrerats.ända till har800 metermeter, men upp

innebära risk för ska-grundområden kanvindkraftverk iByggande av
fisk och musslor.födosökningviktiga förplatserdor på är ex.som

livscykeln hosväsentliga länkar ikantill sådana platserTillgång vara
för fåg-sådan betydelsegrundområdenVilkamånga ärarter. avsom

larna dåligt känt.är
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överväganden och förslag

gjordaDen genomgången kunskapsläget tyder vindkraftverkattav
inte behöver innebära påtagliga for fågellivet. Kunskapsunder-skador
laget dock mycket begränsat och erfarenheter saknas i utsträck-är stor
ning från etableringar, inte minst till havs. behövs ytterligareDetstörre
undersökningar och erfarenheter innan det dra bestämdagår slutsat-att

ser.

I avvaktan kunskaperna blir bättre och for under tiden inte ris-att att
kera skador och fågellivetstörningar bör tills vidare undvika attav man
bygga vindkraftverk

i fågelskyddsområden,

längs de viktigaste flyttfågelstråken,0

i marina naturreservat,0
i de viktigaste och födosökområdenarast- samt0
i andra områden kända för fågelkoncentrationer,är stora t.ex.0 som
Olands södra udde, alsterbonäset.F

Vi vidare finnsdet skäl iaktta försiktighet medatt att stor attmenar
bygga vindkraftverk iockså och i närheten vissa andra områdenav som

särskilt viktiga för olika fågelarter. En bedömning bör ske i varjeär
enskilt fall i samband med planering och tillståndsprövning vind-av
kraftanläggningar. Sådana områden motiverar försiktighet ärstorsom

de särskilda skyddsområdena enligt ministerrådets fågeldirektiv0 som
ingår i det europeiska ekologiska nätverket Natura 2000,

våtmarker internationell enligt Conventionbetydelseär0 som av on
Wetlands Ramsarkonventionen och

områden med åtaganden enligt Afro-Euroasian migratory waterbird0
AEWA.agreement

Om finner vindkraftanläggning kan byggas i områdeatt ettman en av
slag det viktigt anläggningen vid sådan tid-byggsnämnt är attnu en

punkt för fågellivet känsliga perioder undviks, främst häckningstid,att
flyttningstid. Under drifttiden bör serviceunderhåll ochävenmen av

anläggningarna minimeras under för fåglarna känsliga perioder.

Z kap. 28 § första7 miljöbalken.st.
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däggdjurLandlevande8.3.3

Kunskapsläget

däggdjurvilda ellervarkenvisarländer tamai olikaErfarenheterna att
harSverigeintill.alldeles Ibetarfår och korvindkraftverk,störs av

vindkraftverk.alldeles inpåobserveratsockså älg

Renar

i fjäll-uppfördaförsöksprojektvindkraftverk finnsfåtalEndast ett som
vindkraftverkpåreaktioner ärvarför kunskapernavärlden renensom

inteFinland tyder störsIakttagelser ibegränsade. attmycket renar
vindkraftanlägg-förgjortsharbedömningvindkraftverk. Sammaav

årunder höstendriftiHärjedalen,iRodovålenningen togssom
1998.

kunskapsförsörjning rörföransvarigtJordbruksverket, är somsom
verk. Manenstakasannolikt inte störsrennäringen, att avrenaranser

skulleområdebegränsatinomkraftverkmångaemellertid ettsäger att
verketbefararVidareområdet. attundvikermedförakunna att renama

vindkraftverk kanförekommeraktivitetmänskliga runt ettden som
anläggningen.självastörande änvara mer

Överväganden förslagoch

störningareventuellavindkraftverkenskunskaperbättrebehövsDet om
vind-lokaliseramediakttagasförsiktighetdess bör attInnanrenar.av

Särskilt käns-förekommerdetområden därikraftanläggningar renar.
och trångakalvningslandkanområdenliga renamasompassagervara

vandringar.sinavidpasserar
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8.3.4 Sälar

Kunskapsläget

Liksom beträffande finns knappast något underlag direkt kanrenar som
belysa vindkraftverks eventuella störningar sälar. undersökningEnav
pågår kring den vindkraftanläggning i slutet år uppfördes1998som av
vid Bockstigen på södra Gotland. Vissa iakttagelser vidare gjordaär
omkring vindkraftverken vid Tunö Knob i Danmark.

Iakttagelsema vid Tunö Knob har lite värde eftersom vattenståndet har
varit högt där under den aktuella perioden. Det där sälar brukarrev
hålla till har därför oftast sköljts och sälama har flyttatöver vattenav
till andra områden.

Inför etableringen vindkraftverken vid Bockstigen sammanställdesav
uppgifter sälar och sälars beteende. Där stömingsbenä-sägs attom
genhet och stömingsrisker kan delas iupp

Företeelser uppfattas hotande för sälama, buller och0 t.ex.som som
okända rörelser.

Sälamas tillvänjning till fasta installationer, broar och fyrar.0 t.ex.
Företeelser inverkar på sälarnas livsmiljö, födosökområde0 t.ex.som
och uppfödningsplatser för kutama.

Vindkraftverk har troligen ingen skrämseleffekt på sälar. kanstörre De
sannolikt inte höra några ljud från vindkraftverk såvida de inte befinner
sig i omedelbar närhet verk. Sälamas hörsel mycket god inomett ärav
höga frekvensområden, från 2 000 Hz och uppåt, och de uppfattar
knappast frekvenser under l 000 Hz. Som exempel på sälamas okäns-
lighet för ljud Heide-Jörgensennämner sälar till opåverkadeatt synes
lever i havet utanför flygplats på Grönland. Sälar har mycketstoren
dålig på land eller de befinner signär På avståndöver vattenytan.syn
längre 15 sälarän troligen bara föremålmeter i rörelse.ärser som

Iakttagelser i såväl Danmark, Grönland Sverige visar sälar harattsom
god tillvänjning till fasta installationer, broar, fyrar och hamnar.t.ex.
Som exempel kan det finns fyrar vidnämns de flesta sälloka-att stora

3 Uppgifterna huvudsakligen hämtade frånär Mats Peter Heide-Jörgensen vid
Grönlands Naturinstitut och i någon mån från Naturhistoriska Riksmuseet.
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uppförandetförutsättningUnderKattegat/Skagerrak.lema i att av
bedömerperioder,känsligasälarnaförsker undervindkraftverken inte

understörningarförkänsligasärskiltliten. Sälarpåverkan ärärattman
föderoch defäller hårdå dede tider när ungar.upp

iuppförsvindkraftverkförändrasskulle kunnalivsmiljöSälamas om
områden, vilketfödaemellertidSälar sökerfödosökområden. över stora

inverkanpåtaglignågonvindkraftverk inte harbetydatorde att
föda.finnaför sälarnamöjligheterna att

överväganden förslagoch

dethavsområdenivindkraftverk ärerfarenheteravsaknadenI avav
kunnaskullevindkraftverkuteslutasäkerhetmedmöjligtinte attatt

hur sälarErfarenheternalokaler.från hävdvunnasälarbortskrämma av
sådock påtyderverksamheterochinstallationerandra attpåreagerar

fallet.inte är

det käntområden däri sådanadock iakttas är attförsiktighet börStor
hän-hår bördeochperiodUnder denna ömsarnärfödersälarna ungar.
handförstatorde iStörningarsärskilt känsliga.till sälar då äratttassyn

ocksåanläggningsarbeten,medsambanduppstå ikunna genommen
vindkraftverk.tillanslutningiverksamhetannan

verksamhetenregleratillståndsprövningvidrekommendationVår är att
så

ikoncentrerasunderhållsarbetenoch planeradeanläggningsarbetenatt0
ochdvs. höstkänsliga,särskiltsälarna inteperioder dåtill detiden är

ochförvinter

skall iakttas.tiderandrabesök underrestriktivitet medatt stor0

områdeni sådanauppförasfåvindkraftverk inte börvidareVi attanser
kap.ibestämmelserna 7enligtsälskyddsområdenhar avsatts somsom

miljöbalken.§12
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8.3.5 Fiskar

Kunskapsläget

hittills lilla utbyggnadenDen vindkraftverk till havs kun-gör attav
skapsläget dåligt vindkraftverks inverkan de marina ekosy-påär om

och fisk. Sverige har undersökning kraftverketI gjorts vidstemen en
utanför Nogersund på Listerlandet vid Blekingekusten. andra länderI
tycks inte några undersökningar effekterna havsbaserad vind-om av
kraft ha gjorts.

känt fiskarDet på ljud, vibrationer och elektromagne-är att reagerar
tiska fält. Fiskars reaktioner på för människor hörbart ljud i20 Hz är
allmänhet och tillvänjning sker snabbt. Vid frekvenser på 10-15svaga

har kunnatHz påvisat stark skrämselreaktion. Ljudmätningarman en
vid Nogersund visar det kraftverket alstrar ljud i brett frekvens-att ett
område och den dominerande frekvensen i infraljudområdet 20att
Hz 16.7 FörekomstenHz. ljud i detta frekvensområde kanvar av vara
skälet till fiskfångstema mindre vid drift vid stillastående iänatt var
Nogersundsverkets närområde. bör observeras ljudets frekvens-Det att
område beroende fundamentkonstruktionen. Verket i Nogersundär av
har i dag ovanlig konstruktion i form stålkonstruktion på treen av en
ben.

fundament,Om kabeldragningar placeras i lek- och uppväxt-m.m.
områden skadas självklart dessa områden Fundamenten kan å andra

.
sidan medföra positiva effekter de fungerar artificiellaattgenom som
rev.

överväganden och förslag

Liksom för många frågor rörande djurlivet i övrigt kunskapslägetär
beträffande vindkraftanläggningars effekter fisk inte detsådant att

utformagår några enkla generella kriterier för lokalisering vind-att av
kraftverk med hänsyn till deras inverkan fiskfaunan.

Om område kan olämpligt med hänsyn förtill risk påver-ett anses vara
kan fiskfaunan får bedömas i samband med planering och tillstånds-av
prövning rörande vindkraftverk. Viktiga frågor beakta härvid äratt om

vindkraftanläggning skulleen
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uppväxtområden,ochlek- t.ex.viktigafiskarterför vissapåverka0
yngelbankar

påverka bioto-därigenomochivattenströmningenförändra mönstret0
ellerområdeinom ettpen

och lax.sill,vandringar,årligavissa fiskars t.ex.störa0

Kunskapsuppbyggnad8.3.6

områdeni deuppkommerdjurliveteffektervilkaErfarenheterna somav
ochföljashittillsbättrebörbyggs sätt änvindkraftverkdär ett upp

systematiseras.

skadorochstörningardeuppföljningkontroll ochför somProgram av
tillståndspröv-vidfastläggasför börriskfinnasdet kanbedömerman

ärenden.enskildaningen av

utbyggnadeffekternabedömariktigt kunnaområdei avFör enavatt ett
innanförhållandenakunskaperhaviktigtdetvindkraftverk enattär om

intevilketönskvärtflera årMätserier ärstånd.till överkommeretablering
därför vik-etablering. Detmed ärsambanddirektmöjligt ipraktisktär en

plane-översiktligakommunalai denområdeni sådanatigt att somman
frågorolika röran-dokumenterarvindkraftanläggningarförringen avsätts

beträff-rådförbörNaturvårdsverket attoch fauna.florade geansvarges
olikasker istudiersamordnaförocksåochstudiersådanaande att som

områden.

kunnastatsbidrag börviintresseallmänt attstudier störreFör menarav
utvecklingochforskningförför de stödsysteminom somlämnas ramen

energiområdet.ochmiljö-inomfinns

ochställascentraltbörundersökningargenomfördaResultaten sammanav
Naturvårdsverket.utvärderas av
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8.4 Stöming signalsystemav

8.4. 1 Lägesrapporten

I Lägesrapporten pekas på vindkraftverks ochatt rotorbladett kantorn
elektromagnetiskastöra kommunikationssystem såsom TV, radio,

radiolänk och radar.

I utredningens enkät föreslog Teracom AB riktlinjesvar attsom
vindkraftverk skall placeras så verkets synlighet frånatt radio-en
länkantenn och störande reflektioner minimeras, lämplig lokali-attmen
sering Övrigamåste från fall till fall.avgöras inom tele-operatörer
kommunikationsområdet lämnade inte några synpunkter på behovet av
hänsynsregler.

Remissvar

I remissvaren Lägesrapportenöver framför Post elestyrelsen,T Tera-
AB, Tele 2 AB och Telia AB det behövs restriktionsområdencom att

med hänsyn till risken för vindkraftverk kanstörreatt radiolänk-störa
och TV-signaler.system För radiolänkstråk bedöms det kan behövasatt

från vindkraftverk fria på 300-350 varje sida fri-zoner m om
siktslinjen/huvudstrålen i radiolänkstråk och kring radiolänkstation-ett
er.

Vad gäller TV-stömingar framför Teracom vindkraftverk inte böratt
placeras så TV-mottagare hamnar inomatt riskzonen för interferens-
stömingar, räknat från vindkraftverkett områdesom utgörs medettav
längden km2 och med bredden 400 på varje sida linjem om en genom

TV-station och vindkraftverket och inom halvcirkelen med radienen
400 m.

Post elestyrelsenT och Telia framför vidare samlokalisering böratt
undvikas vindkraftverk och basstationer för mobilradio.av

Post Telestyrelsen pekar på det rättsliga regelverket inteatt möj-ger
lighet påverka byggnadsverksatt utformning för förebyggaattm.m.
störningar i radiotrafik.
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överväganden förslagoch8.4.2

vindkraftverkvisarredovisats attintedokumentation harNågon som
såkommunikationssystemenelektromagnetiskavarandefrågade istör

bedömda långt-företagenochTelestyrelsende Postallvarligt att av
skulleplaceringvindkraftverksförrestriktionerbehovengående av

motiverade.vara
viktendenkan attinteallavidarebedömning system avVår är att vara

fåskallvindkraftverkförhinderskallalltid attdetgivetdet är att vara
utbred-geografiskharvi bedömer storsignalstråken,iförläggas som

ning.

Vindkraftföre-SvenskframförerfarenheterhittillsvarandeBeträffande
utredningentillskrivelseiföljandening en

intedetuppfattningenhafthittills attVindkraftförening harSvensk
tele-ochvindkrafts-samordnaproblemfunnits några atthar större

vindkraft-enstakanågraEndastintresset.tele-kommunikations-
tele-drift har störaiverk rapporterats430totalti dagverk caav

åtgärdasnormalt kunnat ettharstörningarfå re-Dessaintresset.
DanmarkfrånbådefåttviharinformationSammaenkeltlativt sätt.

vindkraft-tiototaltbyggts tusenhar motdetTyskland, däroch upp
verk.

påpekarremissyttrandei sittelestyrelsenTPostkanDet attnoteras
berordeneftersombestämmasvårpåverkanstörande avär attdenatt
pelarensutförandekonstruktionensbärandedenalltifrånfaktorerflera

förhärsk-ochrotationshastighetmaterial,storlek,vingarnastillbredd
bedömnings-Även säkrareefterlyser ettvindriktning. Teracomande

underlag.

elektromag-depåverkanvindkraftverksbedömaSvårigheterna att
radio-försvaretsstudiedenbelysaskansignalsystemennetiska avav

Energimyndighe-uppdragpåFörsvarsmakten görlänksystem avsom
insamling mät-medförstudieresultatenskrivelse där avl enavten. en

sägsredovisasårunder 1,5värden ca

1999-05-07.Vindkraftforening,Svensktelekommunikationen,44 ochVindkraften
Försvarsmaktenvindkraftprojektet,radiolänk,5 FörstudiefrånRapport

1999-04-06.Högkvarteret,
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Det inte möjligtär isolera källan föratt de olika stömingama.
Stömingarna kan komma från mängd olika källor, någraen varav

reflexer iär troposfaren, mark, vindkraftverk.vattenytor,

Vidare sägs:

Ovanstående visar slutsatsen Det kan inteatt uteslutasresonemang
vindkraftverk haratt negativ inverkan på prestandan för radio-en

länk i frekvensbandet 2 GHz inte kan preciseras ytterligare. Någon
djuplodande slutsats således inteär möjligmer enbart med denna

studie bakgrund.som

hittillsvarande resultat viktigutgör utgångspunkt for gåen att
vidare med långtidsmätningen.

Det vår uppfattningär det inte finns underlagatt för bedömanu att
vilka störningar vindkraftverk kan innebära för olika elektromag-som
netiska signalsystem. Frågan kompliceradär och behöver närmare
utredas.

Vi föreslår Post Telestyrelsenatt i uppdrag tillsammans medattges
Energimyndigheten utreda vilka risker finns för vindkraftverkattsom
kan olika elektromagnetiskastöra signalsystem. I arbetet bör nyttjas de
resultat kommer fram i Försvarsmaktens utredningsom de mili-av om

radiolänkstråkentära vindkraftverk.störs av

Med stöd genomförda studier bör Post Telestyrelsenav överväga om
det behövs några särskilda hänsynsregler och i så fall lämna förslag till
sådana.
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Säkerhetsavstånd8.5

Lägesrapporten8.5.1

kansäkerhetsfrågoröversiktligtbehandlas baraI Lägesrapporten som
vindkraftverk.lokaliseringvidbeaktasbehöva av

beaktabehövervindkraftverklokaliseringenvidVi pekar att avman
vindkraftverks omgiv-skador imedförakanolyckorforrisken ettsom

rekommen-säkerhetsavstånddetillämpar äroftaochning att somman
vindkraftEtableringråd 1995:1allmännaderade i Boverkets av-

land.

element,vertikalavindkraftverk, högavidareVi konstaterar att som
finns kravflygplatserdet kringflygplan ochforhinderkan attettvara
till havslokaliseringVidhinder.fria frånskallvissa ytoratt vara
kollisions-innebärabåttrafik ochhinder forvindkraftverkkan ettvara

helikopter kanfrånSjöräddningsinsatserskymmas.kanrisker. Fyrar
vindkraftverk.tillanslutningiförsvåras större avgrupper

Remissvar

säkerhets-rekommendationerderemissinstanserFlera att omanser
erfarenheterdebakgrundbörtillämpasavstånd över mot avsessom nu

i drift.vindkraftverkfinns omnusom

säkerhetsavståndrekommenderadeochRisker8.5.2

vindkraft-olyckshändelser vidtill följdomgivningenrisker forDe av
lik-rotorbladen,fråndelar kan lossnadiskuterasfrämstverk är attsom

skadardeiväg såslungasbladen, ochbildats påhar attsomsom
uppkommaocksåkanomgivningenSkador iegendom.ellermänniskor

falla.skullevindkraftverkettom

haroch isbitarlossnatblad/bladdelar har attfinnsDet attrapporter om
haravstånd. Det300vindkraftverkfrån änivägslungats mmer
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publicerats uppgifter också brand och har kollapsat.om att torn Såom
vitt vi finns dock inte dokumenteratvet någon människa iatt omgiv-
ningen har skadats på grund olyckshändelser vid vindkraftverk.av

I Boverkets allmänna råd 1995:1 finns angivet lämpligt säkerhets-ett
avstånd till byggnader och platser där människor vistas oskyddat och
ofta eller där andra skador kanstora uppkomma. Tillämpningen av
dessa rekommenderade säkerhetsavstånd har blivit strikt och oftast inte
anpassad till de lokala förhållandena. Hur säkerhetsavstånden skall
tillämpas i områden med verksamhet innebär säkerhetsrisk-annan som

bland i hamnområden, harannat vållat diskussioner.er,

Säkerhetsavstånd finns också rekommenderade för vindkraftverks pla-
cering vid allmänna järnvägarvägar, och kraftledningar.

Säkerhetsavstånd i Boverkets allmänna råd 1995:1.
Funktion Säkerhetsavstånd
Byggnader och platser där männi- Tomhöjden 3 rotordiametem+ xskor vistas oskyddat och ofta.
Risk for andra skador.stora
Större allmänna vägar Tomhöjden 3 rotordiametem+ x
Övriga allmänna vägar Totalhöjden
Järnvägar Totalhöjden, dock lägst 50 m
Kraftledningar Totalhöjden
Totalhöjden Tomhöjden halvarotordiametem+

De allmänna råden behandlar också allmänt vindkraftverkens pla-mer
cering med hänsyn till flygsäkerhet, sjötrafik och påverkan på elektro-
magnetiska system.

överväganden8.5.3 och förslag

I på utredningenssvaret enkät i första arbetet framfördeetappen av
Boverket det kan finnasatt anledning de i de allmännaöveratt rådense
rekommenderade säkerhetsavstånden bakgrund de erfarenhetermot av

finns vindkraftverk. Vi delarsom dennu bedömningen.om I sådantett
arbete bör del det arbeteta pågårman EU-standarderav forsom om
vindkraftverk.

f Windpower Monthly, februari och september 1991, maj 1994; Bundesverband
Landschaftsschutz, Pressmitteilung 24 1999; Uppgifter i svenskamars
dagstidningar.

47Uppdrag till CENELEC -BTTF83-2.
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detdetbörsäkerhetsfrågoma är mestVid prövasöversyn omaven
säkerhets-generellavissarekommenderaändamålsenliga att som nu

tillämp-alltför striktfårisken förhänsyn tillmedavstånd. Detta att en
böralternativvärdena.rekommenderade Ett övervägasdening somav

tillkan liggafrågorchecklista medfasti stället läggaär att somen
fall. Frågor ienskilti varjerisksituationenför bedömagrund att en

exempelviskansådan lista vara:
Är landelleri Sverigetypgodkänt;vindkraftverket annat0

förhållandenspeciellatypgodkännande inutländsktTäcker ett som0
temperaturermycket lågaSverige,finns i t.ex.

verketåskledareFinns0
Är rotorbladennedisninghög risk försärskiltdet av0

väderleksförhållandenInträffar extrema0
oskyddat i närhetenofta ochmänniskorVistas0

känslig för skadorsärskiltegendom i närhetendetFinns ärsom0

detallmängiltigsårisksituationenkanverksamhetervissa attFör vara
säker-generellavissalämpligastomständigheterunder alla är att ange

kanjärnvägarochallmännagällahetsavstånd. kanDet vägarstörre som
skullemänniskorofta finnsdär detsådana platserbedömas somvara

vindkraftverk. Detolyckshändelse vidföljdtillskadaskunna ettav en
delarde skulle skadaskraftledningargällakan t.ex. somavsom om

förkonsekvenserlångtgåendekan orsakavindkraftverklossnar från ett
finnas be-motiv kanverksamheter. Sammaviktigaelförsörjningen av
och explo-för brandvilka tillkommer riskenförgasledningarträffande

sion.

uppmärk-angelägenblir alltmerSäkerhetsfråganaspekt attEn somav
vind-hos äldreolycksriskerökadeförebyggahur kanär mansamma

kraftverk.

detekniska utförandevindkraftverkensställskravDe genomsom
tillfredsställandenormalt finnstypgodkännanden garanterar ensom

säkerhetsnivådennaviktigtsäkerhetsnivå.grundläggande Det är att
vidmakthålls.

blir äldre bör,verkensäkerhetsnivåsäkerställa hög även närFör att en
risk förkan innebäratekniska installationerför andraliksom attsom

inspektionssystem därskada, finnasallvarligkommer tillmänniskor ett
säkerhetssynpunkt.kontrolleras fråndriñårefter viss antalverken ett

utföras ikunnaackrediterade ochbörDetta ärgöras somav personer
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samband med service och underhåll. för sådantFormema ett system
bör utredas.

luftfartenFör det från säkerhetssynpunkt avgörande betydelseär attav
ha kunskap det finns vindkraftverk. finnsDet för Försvars-om var en
makten och Luftfartsverket databas där hinder registreras.gemensam
Enligt uppgifter från Försvaret och Luftfartsverket finns det bris-stora

i det nuvarande registreringssystemet. remissvaretIter Läges-över
Luftfartsverket de75 % anmälningsskyldigarapporten attanger ca av

vindkraftverken inte har anmälts. Från säkerhetssynpunkt detär ytterst
angeläget alla föremål kan innebära kollisionsrisk för luft-att som en
farkoster finns inlagda på aktuella flygkartor. Förslag till regi-ett nytt
streringssystem har lämnats i betänkandet SOU 1999:42 om en ny
luftfartslag.

Även för sjöfarten det säkerhetsskäl viktigt ha kännedomär attav om
det finns havslokaliserade vindkraftverk. Sjöfarten använder intevar

den hinderdatabas finns inom luftfartsområdet. Sjöfartsverket börsom
undersöka förutsättningarna för utnyttja denna databas.att

Vid lokalisering till havs det angeläget samordna hinderrnarke-är att
ringarna för flyg respektive sjöfart så risk för missförstånd undviks.att
Försvaret, Luftfartsverket och Sjöfartsverket bör tillsammans utveckla

lämpligt markeringssystem.ett

8.6 Erfarenhetsåterföring och pilotprojekt

Som framgår det föregående kunskaperna vad gäller vindkraft-ärav
verkens omgivningspåverkan i närområdet genomgående bristfälliga.
Vi det angeläget systematiskt samlar erfa-att sättettanser vara man
renheter från de anläggningar byggs. börDetta göras gemensamtsom

Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet ochav
Boverket.

Vissa lokaliseringar vindkraftverk kan särskilda förutsättningarav ge
för studera eller flera speciella frågor rörande omgivningspåver-att en
kan, beträffande vilka det behövs kunskap. Det angeläget så-är attmer
dana förutsättningar utnyttjas. För sådana projekt, pilotprojekt, bör det

uppgift för Energimyndigheten besluta för in-attvara en om program
samling, analys och utvärdering kunskaper de särskilda frågorav om

vindkraftverkens eventuella störning omgivningen särskiltom av som
skall studeras. Finansieringen sådana projekt bör kunna ske inomav
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inomfinnsutvecklingochforskningförde stödsystemför somramen
energiområdet.ochmiljö-
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elnätutbyggnadförStöd9 av

Lägesrapportenl

el-förstärkabehovbedömningenvi attgjorde att avI Lägesrapporten
vindkraftverkdärlandetdelarallasåuppstå ikan gott avnäten som

investe-visargjordeviberäkningar attöverslagsmässigaDebyggs.
regeliKostnadermiljonbelopp.tilluppgåroftaringskostnadema som

elnätetmedföraskulleetablering attdenbelastarhuvudsakligen som
kapacitetsgräns.sinnår

behandlaarbetevårtdeli dennaskall viutredningsdirektivetEnligt av
Somelnät.förstärkningarförkostnaderförersättningar avbehovet av

stödekonomiskt attövervägandenför ettutgångspunkt angesomen
medelmed de ärfinansieraskunnaskulleersättningar someventuella

därmed skapavindkraftverk, förinstallation attstöd tillföranvisade av
vindkraften.utbyggnadrationellförförutsättningar aven

Remissvar

börstöd intenågotsåvälsynpunkterfram attförsremissvarenI om
erforderligatillstödekonomisktmedangelägetdet ärlämnas attsom

förraTill devindkraftverk.byggandetföljdtillnätförstärkningar avav
vilka attelleverantöreroch SverigesKrafverksföreningen anserhör

erfor-förbaraintekostnaderna,förskall ståvindkraftverkägarna av
ochunderhålldrift,förockså nätensi elnäteninvesteringarderliga utan

dejämnaförfinnasbör utformer attvidareförnyelse. De attanser
anlägg-olikamellanuppkommakankostnadernaiskillnader som
nätutbygg-förkostnadernaVindkraftföreningSvensk attningar. anser

kraft-vilkenfond tillsärskildfinansierasskallnaden engenom
förut-Schablonbeloppetschablonbelopp.erläggaskallverksägama ett
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på sådan nivå statliga medel skullesätts sättas behöva tillskjutasatten
fonden.

9.2 frånFörslag Energimyndigheten

På önskemål utredningen har Statens energimyndighet redovisat ettav
förslag till stöd för utbyggnad elnät i samband med anslutningav av
vindkraftverk. detta avsnittI sammanfattning förslaget. I detgörs en av
följande avsnittet redovisar vi våra överväganden och förslag.

Energimyndigheten den strukturella utbyggnaden elnätenatt äranser av
strategisk faktor det gäller utbyggnaden vindkraftspro-när storen av

duktion. Myndigheten föreslår investeringsstöd skall kunna lämnasatt
för strukturell utbyggnad elnäten. Kostnaderna för sådant stödettav

ibör läggas utanför det statliga investeringsstödet på vid uppför-15 %
ande vindkraftverk. Myndigheten stödet bör finansierasattav anser
inom för det statliga bidrag kan utgå till lokala investe-ramen som
ringsprogram ökar den ekologiska hållbarheten. medelDesom som
har för detta kan enligt myndigheten utnyttjas för investering iavsatts
syfte förstärka elnät till områden där vindkraft kommakan etab-att att
leras i skala.stor

förutsättning förEn stöd skulle kommun i sin fysiska plane-attvara en l
ring har områden för vindkraftverk med beräknad minsta års-avsatt en l
produktion GWh effekt21 eller på 10 MW. Kommunenom en ca
skulle, tillsammans med berörda elnätsföretag, kunna söka stöd. Kom-

bör bygglov för vindkraftverk på plats endast detmunen ge annan om
finns kapacitet på elnätet.

1Förslaget innebär elledning från befintlig regionledning framatt en en
till mottagningsstation i vindkraftsområdet och mottagningsstationenen

Ägarenskulle omfattas det statliga stödet. vindkraftanläggningav av en
skulle förstå kostnaden för anslutningen till sådan mottagningssta- ien
tion. lKommunen skulle beställare ledning och mottagningssta-vara av

ltion och erhålla det statliga förstödet täcka kostnaderna härför.att
skulleKommunen kunna få förstå viss del kostnaden.av

48Förordningen 1998:23 statligt bidrag till lokalt investeringsprogramom som
ökar den ekologiska hållbarheten.
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Överväganden förslagoch9.3

nätför-erforderligastödövervägandenredovisade rörhärVåra om
Huruvi-land.vindkraftanläggningaretableringarstärkningar vid av

havslokaliseringarför ärbehövasstöd skullemotsvarandenågotda
erfarenheterbegränsademycketfinnsdet barabedöma dåsvårt avatt

etableringar.sådana

falli mångahavslokaliseringarviddetframför viLägesrapportenl att
medlandtill elnätanslutakunnaförutsättningargodafinnasbör att

kablarlångatill deAnslutningspunktemakapacitet.tillräcklig som
väljaskanelektricitetenlandföra iförbehövasnormalt kommer attatt
kablarförkostnadernaVidare kannätförutsättningama.tillmed hänsyn

produktiondenslåsnätförstärkningareventuella storaoch ut som
havslokaliseringarförutsättning för attofta torde komma utgöraatt en

ekonomiska.skall vara

stödEkonomiskt9.3.1

för kostna-ersättningfråganbehandlasför utredningendirektivetl om
Vidlokala elnäten.deavseende på ut-mednätförstärkningarförder en

vanligastorlekarmed de ärvindkraftverkbyggnad i som nugrupper av
elproduktionsådanfrågadockkan detkW stor000500-1 enomvara

ochspänningmed högreelnät mot-utbyggnadbehövsdet somatt aven
våraregionala I överväg-benämnsvad nät.spänningen hos somsvarar

följdtillelnätenförändringarerforderligastöd tillanden avavom
elnäten.lokalatill dedärför intevivindkraftsutbyggnad begränsar oss

möjlig-införasdet börbedömningEnergimyndighetensdelarVi att en
anledningmedelnätenförstärkningförstödekonomiskttillhet avav

läm-harvindkraftsintressenterFrån mångavindkraften.utbyggnad av
iövrigtiprojekt,planeradeutredningentilluppgifter att somnats om

inte kanrealistiska,bedömtsharkalkylernaekonomiskade ge-vara
till elnätet.anslutningenförkostnadernade högagrundnomföras av

inteekonomiska skälochtekniskakanelnätetutbyggnadEn an-avav
följd till-tillerfordrasskulleförstärkningtill dendirekt avsompassas
språngkost-Därför kanvindkraftsetablering.viss storakomsten av en
just denrimligtintedetmening eta-Enligt våruppkomma. är attnader

otillräcklig,blirnätkapaciteteninnebärvindkraftverkblering attsomav
förstärkningenförkostnadenhelaprincipiskall bärafalletärsom nu
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elnätet. förstärkningEn också kan nyttiggöras till-av som av senare
kommande såväl elleverantörer elforbrukare. naturligtvisDet ärsom
inte heller rimligt och därmed de elanvändarenätägaren finns iatt som
det aktuella nätområdet skulle stå för hela kostnaden, speciellt i sådana
fall delar produktionen skullenär leveras utanför området. Ett störreav
kollektiv bör stå for finansieringen erforderliga nätförstärkningar.av

9.3.2 Kriterier för stöd

Att stöd, enligt Energimyndigheten, skall kunna utgå till ledningar fram
till sådana områden i kommuns planering för mark- och vatten-som en
användningen har lämpliga for vindkraftverk i linje medangetts ärvara
våra i tidigare avsnitt redovisade överväganden. Vi förslår där ställ-att
ningstaganden till vindkraftverk skall kunna tillåtas bör grundasvar
överväganden i kommunens översiktsplan. Genom sådana övervägan-
den blir det möjligt för kommun och för skilda områdenstat att göra
rationella avvägningar med hänsyn till olika ekonomiska förutsätt-
ningar för vindkraftsutbyggnad och till olika intressen mark-rören som
och vattenanvändningen. Se kapitel 4

ocksåVi bedömer dock områden med lägre kapacitet deatt 21 GWhän
10 MW skulle krävas enligt Energimyndigheten kan väl såsom vara
kostnadseffektiva de ligger i bra lägen förhållandeinär till de befintliga
elnäten.

Att närhet till befintligt har betydelse för den specifikanät kostnaden
producerad energienhet och ekonomiskt till viss del kan kompen-per

lägre produktionskapacitet framgår de exempel kostnadersera en av
för nätanslutningar redovisas i Lägesrapporten. konstateradeDärsom
vi de redovisade exemplen aktuella anslutningskostnaderatt visar att
det inte finns något direkt samband mellan anslutningskostnaden per
kW och hur den anslutna effekten Kostnaden bestämsstor är. nästan
helt det geografiska läget och nätförutsättningarna i området.av

Även de kostnadsberäkningar Energimyndigheten redovisar iav som
sin framgår betydelsen avståndet till elnätet. Utbyggnads-rapport av
kostnaden för ledning på km för5 anläggning med kapacitetenen en
10 MW 21 GWh fördeladår på den beräknade elproduktionenper
under år har beräknats till drygt kr.0,30 Förett anläggningsamma men

49Vindkraften energikälla plats SOU 1998:152.taren ren-
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beräk-kostnadenkm harrespektive 3020ledning påpåkravmed en
kr.0,65knapptoch0,50till drygtnats

vindkraftverkförområdeoch itillnätanslutning avsattpå ettSkiss
vindkraftverk.förområdeanvisatkommunAvA en

elledning.Befintlig
område.anvisattillelledningNy-

Fördelningsstation/mottagningsstation.B
vindkraftverk.respektivetillanslutningenlokala elnätet;Det---

VindkraftverkX

ställasskall ettdet kravvibakgrund om-denna attMot sommenar
tillhänsynmedbör bestämmaslämnaskunnaskullestödråde for att
såvälgällervadnätforstärkningerforderligkostnaden förspecifikaden

fördelningsstationfrämstutrustning,tekniskledningar annansom
figur.Seelen.vindkraftsproduceradeför denmottagningsstation

nätförstärkningarförkostnadernaanvändaskanspecifikt måttSom
vissunderkWhproduceradeantaletberäknadedetfördelade på en

vindenergi-bådebeaktasskullePå detår. sättettidsperiod, ettt.ex.
anslutnings-lämpligtillförhållandeläget iochområdei ettresurserna

medområdeninnebärakan ävenDetelnätet. attbefintligadetpunkt
förslagi sittEnergimyndighetendenelproduktionmöjlig änlägreen
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skulle kunna ifrågakomma för stöd till förstärkningarsätter gränssom
elnätet.av

Vilken specifik nätkostnad bör för stödsättas övre gräns attsom som
skulle kunna utgå får uppskattas bakgrund vilka faktiska kost-mot av
nader kan bedömas realistiska med hänsyn till vindenergitill-som vara
gången och regionnätens utbredning. Skillnader i kandessa avseenden
motivera olika gränsvärden i skilda delar landet. uppfatt-Enligt vårav
ning kan gränsvärdet behöva differentieras också med hänsyn till olika
förutsättningar i skilda delar landet vad gäller vilken storlek ytorav

det huvud möjligt vindkraftsområden,över är avsättataget attsom som
beroende på exempelvis topograñn bostadsbebyggelse ochsamt annan
markanvändning. Olika gränsvärden skulle kunna användas också som

instrument i energi- och miljöpolitiken, liksom i politiken för regio-ett
nal utveckling, skulle vilja särskilt stimulera vindkraftsutbygg-om man
naden i vissa områden.

Till skillnad från Energimyndigheten vidare bidrag till för-attanser
stärkning elnätet skall kunna lämnas också till etableringar ak-av som
tualiseras utanför kommunen i den fysiska planeringen sär-avsattaav
skilda för vindkraftanläggningar.områden Förutsättningen för detta
skulle dock förkostnaden nätförstärkning uppfyllerattvara en samma
krav på kostnadseffektivitet de för de anvisade områdenasättssom som

Ägareni den delen landet. vindkraftanläggning skulle dock ståav av en
för den kostnad i normalfallet i anvisat område kost-ett motsvararsom
naden för lokala ledningar för ansluta antal vindkraftverk tillatt samma

mottagningsstation.en

Som vi tidigare har vi det inte rimligt elanvändama isagt attanser vara
visst förnätområde skall stå de kostnader orsakas elproduk-ett som av

Ägaretion från vindkraftverk i området. s.k. småskaliga vindkraft-av
verk högst 1,5 MW enligt bestämmelser i ellagen frånundantagnaär
kostnaderna för drift, underhåll elnäten.och förnyelse innebärDetav

får för dessa kostnader därför slutligtnätägarenatt svara som genom
Ävennätavgifter betalas elanvändama i det aktuella området.av om

flera vindkraftverk placerade i närheten skall enligtvarandra el-är av
lagen varje räknas anläggning varför detaggregat sammantagetsom en
kan bli fråga betydande kapacitet och därmed kostnader. Medstoraom
den storskaliga utveckling vindkraften det kan bli frågaav som om

vi ellagen bör ändras så vindkraftanläggningägarenatt attanser av en
får för sin del kostnaderna för drift, underhåll och förnyelsesvara av av
elnäten.

5° kap. ellagen4 10 § 1997:857.
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Finansiering9.3.3

kommervindkraftverkförområdenhar klarlagt attInnan varman
kriterier för stödvilkaochöversiktsplanemakommunalai deanges

föreslagnaför detkostnadernaberäknadet inteskall gälla går attsom
finansieringskällor.tänkbarapeka påVi vill ändåstödet.

kostna-möjlighetenbörhand viförsta pröva attI att rymmamananser
energi- ochfinns inomde anslagsramarför stödet inomderna som

finansieringenknytasiktlämpligtdock intemiljöområdet. Det är att
detbidragssystem,tidsbegränsatbefintligttill visst t.ex.ett nuvar-men

för lokalavindkraftverk ellerinvesteringsstödet förande systemet
omställning.ekologiskförinvesteringsprogram

finns bördeinomstödet intekostnaderna förKan ramar somrymmas
i konsumtions-skattavgift ellerfinansierasde uttassomgenom en

finansieringenmedskehärvid kunnasamordning börledet. En av
skullekostnadernaenergikällor. Omförnybarastöd till tas utandra

förhåll-marginell ibliden barakanskatten påhöjning avgenom en
miljar-uppgick till 11år 1998skattentotalatill detande uttaget somav

kronor.der

elproduktionenavgift påläggakostnadernafinansieraAtt att engenom
någoninnebärreglereftersom EU:slämpligt mot-skulle inte attvara

importerad el.påförasavgift inte kansvarande
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övergripandeBehov10 av

kartläggningar

sådan be-frågorföljandevipekar ärI Lägesrapporten treatt enav
börregeringenlandet, övervägautveckling ivindkraftensförtydelse att

gäller:kunskapsunderlag. Detövergripandeframförformerna ettatt ta

Vindenergikarteringar0

havslokaliseringförFörutsättningar0

fjällokaliseringFörutsättningar för0

erinringarframfördes inga mot attremissvaren Lägesrapportenl över
uttryckli-stödjerremissinstanserFöljandekartläggningar.dessagöra

Meteorologiska ochkartläggningar: Sverigesförslagvårt omgen
VästerbottenslänsstyrelsenBanverket, iSMHI,Hydrologiska Institut

län,GävleborgslänsstyrelsenVästernorrland, ilänsstyrelsenlän, i
riks-Naturhistoriskakommun,FalkenbergsStockholms tingsrätt,

Vindkraftförening, FöreningenSvenskGotlandsfornsal,museet,
länsför-NorrbottensNaturskyddsföreningenochOrustkustenBevara

bund.

bedöm-uttryckligen vårdelardärutöverremissinstanserantalEtt stort
eller frågorna.beträffande tvåning en av

Vindenergikarteringar11

Lägesrapporten10. 1 1
.

kust-södra SverigesomfattarVindenergikarteringar har gjortsDe som
viframförlandet.områden i I Lägesrapporten attoch vissa andraområden

Norrlands-också förvindenergikartorheltäckande görsangelägetdet är att
veri-vindkarteringargjordaangelägetfjällområdena.och Detkusten är att
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fieras, bland utifrån den faktiska produktionen vid uppförda vind-annat
kraftverk, så kan bedöma karteringsmetodemas och därmed karte-att man
ringarnas tillförlitlighet.

Remissvar

Följande remissinstanser stödjer uttryckligen utredningens bedömning vad
gäller behovet vindenergikarteringar: Energimyndigheten, Boverket,av
SMHI, SGU, länsstyrelserna Jämtlands, Norrbottens,i Västra Götalands,
Dalarnas och Kronobergs län och Svensk Vindkraftförening.

lO.1.2 Bakgrund

förIntresset utnyttja vindenergitillgângama till havs i kustnäraatt
lägen, längs Norrlandskusten och i fjällen har ökat de åren.senaste
Övergripande vindenergikarteringar i dessa delar landet behövs förav

vägledning för ställningstaganden till i vilka områdenatt närmarege
undersökningar vindenergitillgângama behöver underlaggörasav som
för bedömningar de tillräckliga för vindkraftsetableringarär attav om
skall intressanta.vara

Möjligheterna till beräkning och kartering energipotentialen begrän-av
och kompliceras attsas av

antalet observationsstationer med långa mätserier otillräckligt förär0
detaljerade karteringar,

variationerna i vindförhållandena olikamellan år ochär storao

det eventuellt finns långtidsförändringar i vindklimatet.0

fjällenFör gäller dessutom att

observationsstationemas omgivningar har starkt varierande terräng-0
former, vilket försvårar rättvisande vindmätningar och

vindsystemen i regel komplexa.är0

Från och med har1995 SMHI genomfört omfattande förändringen av
det rikstäckande observationsnätet. Flertalet manuellt betjänade obser-
vationsstationer har helautomatiska stationer. har enligtDettaersatts av
SMHI medfört väsentlig höjning kvaliteten i vinddata. Stationer-en av

lägen har också valts för förrepresentativa vindmät-attnas vara mer
ningar. Detta medför dock brott i mätseriema, vilket komplicerar be-ett
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räkningar långtidsmedelvärden och variationer i vindenergipoten-av
tialen.

SMHI har nyligen genomfört verifiering beräkningar energi-en av av
produktionen utifrån gjorda vindmätningar. Enligt SMHI visar denna
verifiering den använda metoden för beräkningar mycket godatt ger
överensstämmelse med den faktiska energiproduktionen.

förInstitutionen geovetenskaper, Uppsala betonar i sittuniversitet
remissvar vikten verifiera de tidigare gjorda vindenergikartering-attav

innan karteringar framhåller också vikten iMangörs. attarna, nya av
fjällen vindmätningar för kan ökakunna utveckla modellergöra att som
tillförlitligheten hos framtida vindkarteringar.

Institutionen har utvecklat modell MIUU-modellen för vindenergi-en
beräkningar, bättre överensstämmelse med faktisktsom man anser ge

Östersjönproduktion tidigarelängs kusterna och deuppmätt över än
gjorda beräkningarna.

Överväganden förslagoch10.1.3

Hittills gjorda vindenergikarteringar bör kompletteras så alla vin-att
områden havsområdendintressanta i landet blir karterade. ochKust-

och fjällvärlden, där vindenergipotentialen bör prioriteras.är stor,

Utvecklingsinsatser bör sikt kan avhjälpa de bristerövervägas som
i de fem punkterna redovisas i föregående avsnitt.nämnssom som

Då det befintliga observationsnätet för glest för medge de-är att mer
taljerade karteringar, beräkningar lokala och mellanskaligamåste av
vindförhållanden med hjälp modeller. Beräkningar med dengöras av
s.k. WASP-modellen, den normalt används, bedöms godärsom gesom

faktisk komplexöverensstämmelse med vindenergitillgâng i mindre
studier luftens komplexFör strömning i ochterräng. terräng överav

hav behöver och verifiera tillgängliga modeller, alternativtman anpassa
utveckla nya.

Vindkraftverks faktiska elproduktion bör följas och användas förupp
verifieringar gjorda vindberäkningar. Energimyndigheten bör ettav ges

för sammanställa uppföljningsdata.attansvar

5 191198-
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havslokaliseringFörutsättningar för10.2

10.2. 1 Lägesrapporten

vindkraftverk till havsvi etableringkonstaterarI Lägesrapporten att av
för-olika områdensfrågeställningar kringmånga komplexarymmer

lämpligahavslokaliseringarutsättningar. kunna bedömaFör äratt var
blandtillmed hänsynövergripande, strategisk helhetssynkrävs en

ekologiska ochlandskapsbildsmässiga,ekonomiska, tekniska,annat
överblicksamlad nationellförutsättningar. sådansäkerhetsmässiga En

tillståndsprövningfysisk planering ochtill grund för riktlinjer för av
bakgrund de ökadeangelägenvindkraftsetableringar till havs är mot av

bedöm-Vi iutbyggnad till havs. Lägesrapportenanspråken på gör
potentialen för vind-till havs den avgjortningen det störstaäratt som

kraftsutbyggnad finns i landet.

lokalise-ställningstaganden tillbeslutsunderlag förBehovet bättreav
uttryckkommit till i påvindkraftverk har tydligtring till havs svarav

iorganisationer redovisasoch Läges-vår enkät till myndigheter som
denbekräftas remissbehandlingenbehov isådantEttrapporten. av

vindkraftspark vid Lill-etableringansökanföreliggande storav enom
medefterlyser i sitt remissvarutanför Malmö. Boverketgrund en,

samlade förutsättningarna förkartläggning deDanmark gemensam, av
Öresund. danska miljö- och energiministerietvindkraftsetablering i Det

fört framESBO-konventionen till Naturvårdsverketenligthar i samråd
Friluftsrådet och DanskNaturfredningsforeningen,DanskeDenatt

behov kartläggning dehar redovisatOmitologisk Forening ett avav en
Öresund.vindkraftverk iförlokaliseringsförutsättningamasamlade

Remissvar

uttryckligen följande instanserstödjerremissvarenI Lägesrapportenöver
förförutsättningarnabehovet kartläggningvåra bedömningar avom av en

NaturhistoriskaBoverket, SMHI,havslokalisering: Energimyndigheten,
Hallands,Uppsala,Kustbevakningen, länsstyrelsernariksmuseet, i

kom-Västernorrlands, Västerbottens, OrustSödermanlands, Gävleborgs,
MalmöHalmstads kommun,kommun, Falkenbergs kommun,Tanumsmun,

Kalmar, Bohuslän,Stockholms Väster-kommun, länsmuséerna itingsrätt,
Svensk Vind-Kraftverksföreningen,norrland, Gotland och Västerbotten,
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Naturskyddsföre-Ornitologiska ochkraftförening, FöreningSveriges
Norrbottens länsförbund.ningen

överväganden och förslag10.2.2

studera de samladenivå bör genomföras förutredning centralEn att
vindkraftverk till havsför etableringlokaliseringsförutsättningama av

olikanationell klassificeringi bör ioch kustzonen. Den utmynna aven
Syftetlämplighet för vindkraftsexploatering.områdens väg-är att ge

ocksåöversiktliga planering,ledning för kommunernas ettattmen ge
för konkreta vindkraftsprojekt.bra kunskapsunderlag

ifastlandet ochtill kustzonen strandzonenSkälen öarnaävenatt -
område, blandingå i studien dels dettaskärgården bör är annatatt-

med det havet.ofta i direkt kontaktlandskapsbildsmässigt, står öppna

fördjupningaromfattas utredningen och regionalaHela landet bör av
vindkraftsetablering motstå-med tillbör inom områden mångagöras

landsomfattande kartlägg-identifierats i denende intressen, harsom
ningen.

vind-för elproduktion frånbör belysa såväl förutsättningarScenarier
vindkrafts-motstående intressenkonsekvenserna förkraft avsom

omfattning.utbyggnad olikaav

Utgångspunkter

utredningen lämnarställningstagande till den föreslagnaInför ett av oss
följande några utgångspunkter.vi i det

etablering landvindkraftverk kan jämfört med påEtablering till havsav
fördelarbedömas ha två viktiga

i havsområdennormalt mycketVindenergiinnehållet störreär0

mindre inomandra intressen troligtvisKonfliktema med är stora0
områden
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Uppförande och drift vindkraftverk innebär problemtill havs somav
inte vid uppförande viuppstår land. viktigaste bedömerpå De vara
följande.

blidyrare och svårare fundament måste tålaDet byggaär attatt som
för isrörelser, vågor, och korrosionströmmarutsatta

dyrare och bygga elnätsanslutningarDet svårareär att

Underhåll och försvårasservice

Bottenförhållanden i regel endast översiktligt karterade, vilketär
kräver detaljerade undersökningar vid varje etablering

Risker för påsegling fartygav

Följande kartläggningar tekniska/ekonomiska aspekter bedömer varaav
viktiga genomföra.att

Vindkarteringar

Sjömätningar vattendjup

Kartläggning förutsättningarmaringeologiskaav
bottenbeskaffenhet

Kartläggning våg- och isförhållandenström-,av

Vad gäller motstående intressen bör uppgifter följande frågorom sam-
manställas.

Marinarkeologi bland skeppsvrakannat

vindkraftverk påverkarHur till havs och kulturmiljövärdennatur-
land

Marina naturvärden lekbottnar, flyttningsvägar för fåglar, säl-
skyddsområden m.m.

Rekreationsområden för båtliv m.m.

intresseområdenFörsvarets

Områden med värdefulla och mineralämnen

Sjöfartens viktigaste farleder

Fiskets intresseområden

Flygets behov hinderfrihetav
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Hushåll-underlag isammanställningar finns visstdessaFör rapporten
föroch i Lägeoch SOU 1974:54ning med mark 2 rapportenvatten

dockunderlag behöverMycket dettavindkraft SOU 1988:32. av
aktualiseras.

fjällokaliseringförFörutsättningar10.3

10.3. 1 Lägesrapporten

anspråk påförvänta sigi fjällområdet kanbakgrundMot attatt manav
framför vi iöka starkt Lägesrappor-vindkraftsetableringar kommer att

övergrip-samordnade ochbehöverför områdendet dessa görasattten
vindkraftverk.för lokaliseringförutsättningarnaande studier avav

fjällenvindkraftverk ivi etableringkonstaterarI Lägesrapporten att av
förut-områdensfrågeställningar kring olikakomplexamångarymmer

lämpligafjällokaliseringarkunna bedömasättningar. För äratt var
blandmed hänsyn tillstrategisk helhetssynövergripandekrävs annaten

och säker-ekologiskalandskapsbildsmässiga,ekonomiska, tekniska,
överblick skallsamlad nationellförutsättningar. sådanhetsmässiga En

tillståndspröv-för fysisk planering ochför riktlinjertjäna grundsom
viktigavi särskiltförhållanden framhållerning. Två att notera.som

starka frånöverlag mycketutbredda ochBevarandeintressena är0
synpunkter.vetenskapligasåväl sociala som

Vindenergipotentialen bedöms stor.vara0

Remissvar

utredningens förslaguttryckligenstödjerFöljande remissinstanser om
Riksantikvarie-fjällen; Boverket, SMHI,kartläggning förnationellen

län, länsstyrelsenVästerbottensBanverket, Länsstyrelsen iämbetet, i
länsstyrelsen Gäv-Västernorrland,länsstyrelsen iNorrbottens läns, i

Jokk-Jämtlands län, StockholmsLänsstyrelsenlän, tingsrätt,leborgs i
Åre Västerbot-Naturhistoriska riksmuseet,mokks kommun, kommun,

Svensk Vindkraftförening,Kraftverksföreningen,tens museeum,



Övergripande kartläggningar134 SOU 1999:75

Svenska Riksförbund Naturskyddsföreningen Norrbot-Samernas och
länsförbundtens

överväganden10.3.2 och förslag

utredning central nivå genomföras för samladeEn bör studera deatt
lokaliseringsförutsättningama vindkraftverk fjällen,för etablering iav

också förfjällsområdet. lokaliseringi viktig utgångspunkt forEnmen
vindkraftverk i fjällen den befintliga infrastrukturen, blandär annatav

elnät och Utredningen bör i nationell klassificeringvägar. utmynna en
olika områdens lämplighet för vindkraftsexploatering. Syftet är attav
vägledning för kommunernas översiktliga planering, också attge men

bra kunskapsunderlag för konkreta vindkraftsprojekt.ettge

Skälen till förfjällsområdet ingå i utredningen vind-böräven äratt att
energipotentialen sannolikt område,lokalt mycket god i dettaär även

konflikter med motstående bevarandeintressen kan i regelsamt att antas
bli mindre i fjällområdena.än

förordadeDen utredningen central nivå bör beakta de över-av oss
gripande ställningstaganden fysiskavvägningar olika intressen iavom
planering de principiella överväganden samordning ochsamt om
mångbruk olika verksamheter, kommit fram förinomav som ramen
den s.k. FjällAgendan utvecklas Jämtlands och Västerbottensi län.som

Regeringens propositionI 1997/98:145 Svenska miljömål redo-prop.0
visas förslag regionala miljö- och hushållningsprogramett om
RMHP. Med hänvisning till regeringens skrivelse 1997/98:13 Ekolo-
gisk hållbarhet i propositionen centrala verk bör utarbetasägs att en
översikt områden där behovet särskilt framträdande iRMHPöver ärav

riksperspektiv.ett

En nationell kartläggning de samlade lokaliseringsförutsättningarnaav
för vindkraftverk fjällområdeti bör samordnas med det RMHP-arbete

kan komma ske där.attsom

Utgångspunkten

Inför ställningstagande till den föreslagna utredningen lämnarett av oss
vi i det följande några utgångspunkter.

Etablering vindkraftverk i fjällen har viktiga fördelar jämfört medav
etablering land i övriga delar landet.på av
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god vindpotential.med mycketområdenMycket stora

vindförutsättningarfinns godafjällen där detområden i ärMånga
kal-mycketVattenkraftverk,vägbyggen,exploaterade storagenom

kraft-utebliven återväxt,ellermed mycket långsam störrehyggen
turistanläggningar.ledningsstråk och

vilketSverigei övrigabetydligt glesareBebyggelse änär ger
vindkraftverk.för lokaliseringmindre restriktioner av

bedömningarviduppmärksammassärskilda frågor behöverFöljande av
fjällen.vindkraftverk ilokaliseringsplatser forlämpliga

med detjämföröverlag starkautbredda ochBevarandeintressena är
fjällmiljö.5miljökvalitetsmålet storslagennationella

och turism.för friluftslivvärdeområden medfinns mångaDet stort

vidare-behöverkomplexvindberäkningar iMetoder för terräng
utvecklas 10.1.se avsnitt

vindkraftverkmed risk förkartering områdenMetodik för attav
isbildning.förutsätts

kulturens intressen.och den samiskaRennäringens

5 1997/98: 145Prop.
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Vindkraftföreningfrån SvenskSkrivelse

haft bered-vindkraftsbranschen harinomsakkunnigeUtredningens en
Kraftverksföreningen,Svenskafrånmedningsgrupp representanter

Elleverantörer.SverigesochVindkraftförening ,SVIF,Svensk

slutsatser.utredningensdelakunnatharnågra punkter SVIFPå

vindkraftförPlaneringsmål riksintresseoch

redovisa områ-ochidentifieraplaneringsmålföreslårUtredningen attsom
enligtvilketTWh/år,10energiproduktionenmedvindkraftverkförden

planeringsmåldettaMW. SVIFeffekten 5 000 attSVIF motsvarar anserca
utbygg-förslagsvisutbyggnadsmål mednationellatillmåste omsättas en

MW/år.200-300nadstakt

planeringsmodell:följandeföreslårSVIF

inventeringenhetligförEnergimyndighet ,STEM,Statens enansvarar
hjälpmedlandet.i hela Denvindkraftsområden görslämpliga avav

bebyggelsetillavståndvind,kriterierobjektivanågra t.ex. m.m.

år.och 15utbyggnadsmål 10nationellabeslutarRiksdagen omom
beslut.sådantunderlag förframSTEM etttar

fördelningtillförslagutarbetar STEMriksdagsbeslutEfter ett av
möjligtblirdetlän, såochför regionervindkraftsområden attlämpliga

nationella målen.de beslutadenåatt

kom-målfördelarochförslagSTEMsbearbetarLänsstyrelserna4.

muner.

översiktsplanema.ivindkraftsområdenredovisarKommunerna

regioneri vissavindparkerMW10förbudGenerella änmot mer
Öland lagändring.kräverupphävs.m.fl. DettaBohuslän, en



138 Skrivelse från Svensk Vindkrafiförening SOU 1999:75

2. Stöd för utbyggnad elnätav

Vindkraftsutredningen föreslår statligt stöd skall förutgå utbyggnadatt ett
elnät och kommuner skall söka detta stöd.attav

SVIF nätbolagen skall söka statligt stöd och beräknings-att attanser
underlaget skall skickas för granskning till Energimyndigheten. låtaAtt
kommunerna söka detta stöd enbart ytterligare komplikation då deär en
oftast saknar kompetens inom detta speciella teknikområde. Stöd till nä-
tanslutning skall handläggas helt oberoende kommunernas till-av
ståndsprövning för komplicera sökandenas handläggning vind-att av
kraftprojekten vidt.ex. besvär beslut ansökan bygga och drivaöver attom
vindkraftsprojekt.

SVIF föreslår enkel och generell beräkningsmetod för hela landet.en
Vindkraftsintressenter betalar schablonbelopp på kr/kW500 tillett en
statlig fond och vid behov tillskjuts statliga medel till denna fond. Statens
stöd till vindkraftsprojekt skall tilluppgå högst kr/kW.1 300 Om nätkost-
naden högre 1 800 kr/kWär betalar intressentenän kostnaden därutöver.
Alternativt kan nämnda kostnader för nätanslutning omräknas tillovan en
kostnad producerad kWh med antagandet varje kW vindkraft underattper

normalår producerar förslagsvis 2 000 kWh.ett Detta förslag kräver en
Ändringenändring ellagen. bör utformas så lagen kan tillämpasävenattav

för småskalig vattenkraft och små biobränsleanläggningar.

3. frånLjud vindkraftverk

I Sverige tillämpas Naturvårdsverkets ,SNV, riktlinjer för industriellt bul-
ler. dessaI riktlinjer riktvärdet 40 dBA för bostäder I Dan-anges m.m.
mark används ofta riktvärdet 45 dBA intill bostadshus. vindkraftverkNär

i drift bakgrundsljudetär oftaär dBA.Det40 mycketän svårtär attmer
ljudnivån från tillkommandemäta energikälla skillnaden i ljudnivånen om

mindre 5-6 dBAär mellan ljudkälloma.än

erfarenheter,De många medlemmar i SVIF har, vid prövningär attsom av
tillstånd för vindkraftverk förekommer det människoratt attanser myn-
digheten skall tillstånd till vindkraftsprojektet med motiveringenge att
ljudet från vindkraftverk kan komma de närboende. När vind-störaatt
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närboendedesällanmycketdetförekommerhar byggts attkraftverken
uppföljandefåmycketdet gjortsharSverigeverken. Iljud frånklagar

drift.vindkraftverk ifrånljudemissionenmätningar av

påpekattidningsartiklar, attförekommit mångadetDanmark harI som
danskäldreproblem.allvarligt Envaritharvindkraftverkfrånljud ett

vindkraftverktotalt 2 500i fem fallendastvisadeundersökning att caav
dBA.riktvärdet 45ljudet högre änvar

vidskall tillämpasbullerindustrielltförriktlinjerSNVsattSVIF anser
änd-,40 dBA,riktvärdetbordevindkraftverk, docklokalisering av

bakgrunds-så tillnivån hänsyn tasdBA, att45danskatill denras
üudet

Skuggor

timmarvärdet 10högstaföreslagnaUtredningendetSVIF att avanser -
intillskall skeskuggorMätningskall tillämpas.skuggtid/år-faktisk av

bostadshus.

vind-byggamöjligabortområden skall attalltförinteFör tasstora somatt
skallvindkraftverketföreskrivabygglovibör attkraftverk på, ettman

förekom-arbetsplatserellerbostäderskuggstörningdåtiderdestoppas av
instru-utvecklingstöderEnergimyndigheten ettföreslårSVIF att avmer.

in-dettastyrutrustning börhjälpMedskuggtiden.mäterment, av ensom
skalldetvindkraftverkettillsignaler närautomatiskt kunnastrument ge

hålls.riktvärdetsåoch åter attstarta,stanna

1999-06-07Vallentuna

VindkraftföreningSvensk

GrusellGunnar
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Kommittédirektiv

vindkraftlokaliseringförFörutsättningar av

1998:35Dir.

1998.aprilden 23regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

uppdragmedtillkallas attutredaresärskildEn
utbyggnadenerfarenheterochuppgifter avaktuellasammanställa avom-

vindkraft,havsbaseradochland-
vindkraft iutbyggnadfortsattförförutsättningarna avanalysera en-

Sverige,
tillståndbeslutinförunderlaglokaliseringför omkriterierföreslå som- skallUtredaren ävenvindkraft.havsbaseradochland-lokaliseringtill av

iochvid kusternafrämstlokala elnät,förstärkningbehovredovisa avav
sammanhangetdetoch ivindkraft,utbyggnadmedsambandifjällen av

tillersättningekonomiskförförutsättningarochbehovetöverväga av
nätägare.

Bakgrund

hittillsvindkraftenUtbyggnaden av
Vindkraftsutredningentillsattaregeringendenlämnade1988juni årl av

förförutsättningardär1988:32,SOUvindkraftförbetänkande, Lägeett
huvudsakli-Vindkraftsutredningensredovisades.vindkraftlokalisering av

placeralämpligt storadetSverige atti ärbedömauppgift att varvarga
ivindkraftverk

läm-betänkandeVindkraftsutredningensdetfrånantal årUnder attett
utgjortsgrannländermedSverigevindkraft i avutbyggnadenharnades av

600högstpåvarje ärdär aggregatmindreochenstaka aggregat grupper
intres-andramedkonflikterorsakatfallvissaiutbyggnad harDennakW.

DanmarkfrånErfarenheternakulturmiljöintressen.ochfrämst natur-sen,
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visar kraftig utbyggnadatt mindre vindkraftverk förutsätteren av en
omsorgsfull planering på kommunal nivå.

Boverket därför i samrådutgav med NUTEK och Naturvårdsverket
Allmänna Råd 1995:1 Etablering vindkraft land efterav ett rege-
ringsuppdrag. I denna har metoder for lämpligangetts lokaliseringen
utifrån hushållningsbestämmelsema i lagen 1987: 12 hushållning medom

naturresurslagennaturresurser och i enlighet med plan- och bygglagen
1987:10, miljöskyddslagen 1969:387, naturvårdslagen 1964:822 m.f1.
lagar. Den kommunala fysiska översiktsplaneringen grundenanges som
för hantera och förebygga konflikteratt mellan allmänna intressen och
vindkraft. De berörda länsstyrelsernamest har också tagit fram underlag

sedan i eller mindrestörre grad legat tillsom grund för kommunernas
hantering vindkraften i sina Översiktsplaner.av

Intresset for bygga vindkraften iatt skala harut större successivt ökat.
Detta gäller för lägenäven till havs och i den svenska fjällvärlden. Efter-

vindkraft förnybarär energikälla harsom i flera sammanhangen staten
vidtagit åtgärder för främja ökad användningatt vindkraft bl.a.en motav
bakgrund omställningen det svenska energisystemet ochav för be-av att

användningengränsa fossila bränslen och så minskasätt utsläppenav
koldioxid. För närvarande stöds vindkraftav 15 % investeringsstödgenom

s.k. miljöbonussamt den energiskattenivåen motsvarar for elkraftsom
gäller vid hushållsforbrukning. Bonusen utgårsom i flertalet fall till de
yrkesmässigt levererar vindkraftsproducerad el.som

Motstridiga intressen

Områden särskiltär lämpliga for anläggningar för energiproduktionsom
skall så långt möjligt skyddas åtgärder kanmot påtagligt försvårasom
tillkomsten sådana anläggningar. Detta framgår kap.av 2 8 § naturre-av
surslagen. Innebörden bestämmelserna bl.a. skyddaär områdenav medatt
särskilda kvaliteter i fråga vindkraftsproduktion åtgärder kanom mot som

det svåraregöra i framtiden utnyttjaatt områdena för detta ändamål.
Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK, Statensnumera ener-
gimyndighet har i samarbete med berörda länsstyrelser inlett arbeteett
med områdenavgränsaatt kan riksintresse för vind-som anses vara av
kraft. Försvarsmakten genomför för närvarande forsknings- ochett ut-
vecklingsprojekt för klarläggande störning radarspanings-, signal-av av
spanings- och radiolänksystem från olika vindkraftverk med varierande
utformning, konstruktion och gruppering.
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för vindkraft ofta sådana områdenOmråden lämpliga ärärär somsom
kulturvärden eller med hänsyn tillskyddsvärda grund ellernatur-av

friluftslivet. vindkraften riktas således ofta debyggaIntresset ut motattav
kust- i sin helhet riksintresse enligtoch fjällområden anses vara avsom

vindkraftverk har oftanaturresurslagen. Uppförande påtaglig3 kap. enav
därföromgivningen. Vid tillståndsprövning det vanligtinverkan är att

och andra myndigheter allt oftare ställs införkommuner, länsstyrelser
konflikter bygga vindkraften och andra mark- ochintressetmellan att ut

frågor och kultur-vattenanvändningsintressen. kan gällaDet natur-om
landskapsbilden, fisket, friluftslivetmiljön inverkan ochinklusive

i fall riksintressen enligt ochtotalförsvaret, vilka många 2även utgör
frågor behandlades Vindkraftsutred-kap. naturresurslagen. Dessa3 av

mellan olikaningen, avvägning motståendeförutsatte närmareattsom en
i kommunens översiktsplan enligt plan- och bygglagen.intressen redovisas

behövs bättre planeringDet

vindlkraftens hantering i den kommunala planeringen harFrågan om
Översynbehandlats i Plan-- och byggutredningens slutbetänkande PBLav

va-lagen SOUoch 1996:168. Utredaren konstaterar behandlingenatt av
ivindkraften kommunernas varierar flertaletplanering och vindkraft-att

i landet har sambandverk enbart i med prövning ansökanprövats av om
bygglov. Utredaren vindkraften inte bör i ochsärregleras plan-attanser
bygglagen, föreslår generell skärpning kravet detaljplanpå närmen en av

iskall syfte planmässig hantering anläggningarupprättas att engynna av
betydande inverkan omgivningen. förmed på Förslaget bereds närvarande

regeringskansliet. Behovet kommunal planering för vind-inom av en
kraftsutbyggnad aktualiserats i skrivelser till regeringen.har Natur-även

och dnr M92/3827/7 ochvårdsverket har i skrivelser år 1992 1996
M96/1288/7 naturresurslagen till regeringen anmältenligt 6kap. 2§

Ölandvindkraft ochfördjupad planering för utbyggnad påbehov avav
M97/404/7 6kap.skrivelse dnr enligt 2§Gotland. Boverket har i

fördjupad planering förnaturresurslagen till regeringen anmält behov av
Öland. i skrivelse dnrutbyggnad vindkraft kommun har Mpå Orust enav

frågan hur de motstående96/3916/7 begärt regeringen skall prövaatt om
vindkraftsetablering skall kunna bedömassamhällsintressena i fråga om

Även skrivelser vindkraftsetablering harsamordnas. andra avseendeoch
kommit till regeringen.

Utbyggnad vindkraftverk kan beroende lokaliseringen medföraav
förstärkningar lokala elnät. Kostnaderna för dessa för-behovett av av

finansieras det nätföretagstärkningar skall enligt ellagen 1997:857 av
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innehar nätkoncession för det aktuella lokalasom Kostnaderna förnätet.
förstärkningama förs nättariffema vidare till nätföretagets kunder.genom

NUTEK har i Utvecklingen pårapporten elmarknaden 1997 dnr
N97/3274 påpekat koncentrationenatt småskalig elproduktion, främstav
vindkraft, i vissa delar landet har medfört omfattande behovettav attav
förstärka det lokala elnätet. Det kan befaras elkundema i dessaatt områden
får betala betydligt högre nättariff de skulle haän gjorten med mindreen
omfattande etablering småskalig elproduktion. Problemen kan bliav sär-
skilt i nätområdenstora utpräglad landsbygdskaraktär, exempelvis vidav
kusterna och i fjällen, där litet kundkollektiv kanett belastas med betydan-
de kostnader nätutbyggnaden upphov till.som ger

Utbyggnad vindkraft behöver utredas vidareav

Förutsättningarna för utbyggnad vindkraft har förändrats ien väsentligaav
avseenden sedan Vindkraftsutredningen redovisade sitt betänkande. Det är
angeläget få samlad bildatt hur fortsatt vindkraftsutbyggnaden av en
kommer inverka på hushållningenatt med mark- och ivattenresurser
berörda delar landet. Det i första handär kommunernasav attansvar

avvägningar i den översiktliga planeringengenom verka för etable-att
ringsområden för vindkraft lokaliseras på inte ledersättett till storasom
intrång i värdefulla och kulturmiljöernatur- och förenligtär medsom
bestämmelser hushållningen med mark och iom naturresurslagen.vatten
Samrådet med länsstyrelserna betydelseär i dettastor sammanhang.av
Skrivelsema till regeringen aktualiserar också behovet överblick överav
läget i fråga vindkraftens utbyggnad i landets olika delarom samt av
förbättrad kunskap och metodutveckling det gällernär planering inför
beslut tillstånd till lokalisering land- och havsbaseradom vindkraft.av

Metoder för planering inför beslut tillstånd för lokalisering land-om av
och havsbaserade vindkraftsanläggningar behöver förbättras. Samverkan
mellan statliga och kommunala myndigheter och berörda intressenter i
anknytning till den kommunala översiktsplaneringen behöver förstärkas.
Lokaliseringskriterier för vindkraftsetablering i olika situationer behöver
utvecklas för främja långsiktigtatt god hushållning med mark ochen

Frågor behövervatten. belysas i detta sammanhang bl.a.som miljö-är
konsekvenser lokalisering till havs och på land,av vad gäller buller,t.ex.
påverkan på beteendet hos fåglar, Ävenfiskar, sälar konsekvenserm.m.
för landskapsbilden och för verksamheter sjöfart, fiske, försvarsom
liksom frågor klimatförhållandenrör och geografiska begränsningarsom
behöver belysas. Myndigheternas tillståndsprövning vindkraftsärendenav
bör därmed underlättas.
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Behovet planering särskilt påtagligt det gäller utbyggnadär närav m.m.
vindkraft i skala antingen anläggningar ellerstörre storaav genom genom

koncentration flera mindre till begränsat område. Det äraggregat ettav
emellertid angeläget också den pågående utbyggnaden mindreatt av
fristående anläggningar för lokalt bruk uppmärksammas. Också sådan
utbyggnad innebär ofta konflikter intressenmed motstående och bör därför
behandlas i den kommunala planeringen. fråga ingår i denDenna ovan
redovisade plan- och bygglagen.översynen av

rationellEn utbyggnad vindkraften förutsätter behovet nätför-attav av
stärkningar i lokaliseringsbesluten. nätförstärkningarBehovet ivägs av
lokala elnät behöver därför undersökas och kostnadsberäknas. Därvid bör
klarläggas i vad formmån någon ekonomisk ersättning till inätägarenav

nätförstärkningarsamband med förutsättning för utbyggnadär atten en
skall komma till stånd i olika situationer. utgångspunkt förEn över-
väganden lämpligheten ekonomiskt stöd bör eventuellaattom av vara
ersättningar finansieras med de medel anvisade för stöd till instal-ärsom
lation vindkraftverk, för därmed skapa förutsättningar för ratio-attav en

utbyggnadnell vindkraften.av

Uppdraget

Utredaren skall förstai ställa uppgifter dagensetappen samman om
situation det gäller intresset bygga vindkraften och konflikternär att ut
med andra mark- och vattenanvändningsintressen till havs och land och
i olika delar landet. lägesanalysDenna bör innefatta aktuella anspråkav
exploatering och anspråk längrepå sikt, problembild behovsamt av
underlag för tillståndsprövning och planering arbeteI sitt skallm.m.
utredaren samråda med bl.a. berörda myndigheter. Utredaren skall studera

inhemska och internationella erfarenheter och det eventuella behovetnyare
kommunala insatser.särskilda Utredaren skall vidare undersöka beho-av

förstärkningarkostnaderna för elnät, främst vidoch lokala kusternavet av
och i fjällen.

skall redovisaUtredaren denna del sitt arbete i delrapportering tillav en
regeringen den december1 1998.senast

andra skallI utredaren föreslå kriterier för lokaliseringetappen av
vindkraft bakgrund kravet långsiktigt god hushållning medmot av en
mark och skyddsbehoven miljöeffekter,vad gäller landskaps-vatten samt
bild Kriterierna bör situationeranpassade för olika och olika delaretc. vara

landet. Utredaren skall vid behov föreslå åtgärder, bl.a. i frågaav om
eventuell ersättning för kostnader för nätförstärkningar i lokala elnät när
och vindkraftproduktionen byggs sitt arbete skall utredarenIut.om
samråda med bl.a. berörda myndigheter.
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Utredaren skall redovisa resultatet sitt arbete till regeringen senastav
den ljuni 1999.

arbetetFör gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och sär-
skilda utredare redovisning regionalpolitiska konsekvenserom av
dir. 1992:50, offentliga åtaganden dir.pröva 1994:23, redovisaatt
jämställdhetsaspekter dir. 1994:124 redovisa konsekvenserna församt
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49. De
ekonomiska konsekvenserna åtgärder och förslag skall redovisas.av
Förslag till finansiering skall lämnas enligt dir. 1994:23.

Miljödepartementet
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Sammanfattning Lägesrapportenav
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delrapportenSOU:152Sammanfattning i

platsenergikällaVindkraften taren ren

Utdrag

Vindkraft i Sverige

vindkraft-i svenskainstallerade effektenkapitel framgår den2Av att
sjuårsperioden.dentjugo gånger underverk har ökat nästan senaste

installerad effekt. Framårsskiftet 1997/1998 fanns det 120 MWVid ca
ökat tillinstallerade effektenhade denoktober i år 1998t.0.m. om-

Vindkraftverkenflestaantalet verk till 400. Deochkring 165 MW över
Öland Sverige.södraoch vid kusterna ifinns Gotland,

TWh. Elkon-omkring 0,2producerade under år 1997Vindkraftverken
VindkraftverkensTWh år.uppgår till 140sumtionen i Sverige ca per

med %ökat 40under treårsperioden 1995-1997produktion har perca
År vilket innebärbli TWh,produktionen 0,3år. 1998 kommer att enca

%jämfort med årmed 1997.ökning 45änmer

serietillverkadeförstastorlek har ökat snabbt.Vindkraftverkens De
vanli-kW.effekt omkring 50 Den1980-talet, hade påverken, under en

tagits iår harvindkraftverk undereffektstorleken hos senaresomga
ochtio gångerkW, dvs.drift ligger i storleksordningen 500-650 större

denintroducerastill kWVindkraftverk på 7001 nuupp camer.
Vindkraft-aviserade.verkkommersiella marknaden och större ärännu

kWverk under 100också blivit högre. Tomhöjden påverken har ärett
kW 40-70storleksklassen 500mindre vindkraftverk i30 Ett ärän mm.

högt.

redovisade planematilli på enkäten länsstyrelsernaDe attsvaren
utbyggnad, i första handfortsatt snabbbygga vindkraftverk visar på en

Även tillverk,verk i storleksklassen 500-750 kW. större upp caav
i olikaUtvecklingstendensemakW, bli allt vanligare.70001 väntas

såvälöka starktlandet visar utbyggnaden kandelar väntas norrut,attav
till havs kanetableringarnorrlandskusten i fjällen.längs Störresom

framtiden.iockså väntas
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Omgivningspåverkan

kapitelI redovisar3 frågor betydelse för bedöma vind-är attsom av
kraftverkens påverkan omgivningen. Kunskaperna vindkraftver-om
kens omgivningseffekter dock dåligtär systematiserade. Det angelä-är

erfarenheterna uppförda vindkraftverkget att bättre till ochtasav vara
sammanställs så de kan tjäna underlag, skall bedömaatt närsom man
lämpligheten kommande lokaliseringar vindkraftverk.av av

Vindkraften förnybar energifonnär inte medför några utsläppen som
för miljön skadliga Elproduktionämnen. vindkraftverkav genom er-

från anläggningarsätter eldade med fossila bränslen, utsläppsom ger
till luften skadliga ämnen.av

Den direkta markåtgången för vindkraftverk i regel liten och deett är
areella konflikterna begränsade då marken kan nyttjas inpåtätt ett
vindkraftverk. Genom visuell påverkan på landskapet, ljudstömingar
och blixtrande skuggor rotorbladen klipper solljusetnär kan emeller-
tid omgivningen påverkas på avstånd från vindkraftverk.stora ett

Påverkan på landskapsbilden den fråga iär våra enkätersom svaren
tydligt framstår viktigast det gäller vindkraftverkensnär omgiv-som
ningseffekter. kunnaFör bedöma hur vindkraftverk bör lokaliserasatt

lmed hänsyn till den visuella påverkan behöver landskapsana-göras en
lys, karaktäriserar landskapet med avseende vilkenpå tålighet detsom
har för vindkraftverk. Vi har initierat rikstäckande studie skallen som

utgångspunkter för sådana analyser och exempel placering ochge
utformning vindkraftverk i olika för landet typiska landskap.av

vindkraftverksEtt och rotorblad kan elektromagnetiskatorn störa
kommunikationssystem, TV, radio och radar fört.ex. samt system ra-
diolänk- och satellitkommunikation. Det militära försvarets radar- och
signalspanings- och radiolänksystem har i vissa delar landet medförtav

restriktioner etableringstora vindkraftverk.mot av

Kunskaperna vindkraftverkens effekter för djurlivet mycket be-ärom
gränsade. Vad gäller fåglar tyder gjorda undersökningar på sträck-att
ande fåglar i liten utsträckning kolliderar med vindkraftverk. barri-En
äreffekt kan uppkomma många vindkraftverk står på flyg-tätt tvärsom
riktningen. För såväl häckande rastande och födosökande fåglarsom
kan vindkraftverk ha skrämmande effekt, det varierar frånen artmen
till art.

Varken vilda eller däggdjur verkar vindkraftverk.tama störas Hurav
9på vindkraftverk saknas det dock erfarenheter Vidrenar reagerar av.

4
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störningarpåtagligalokalisering tordestrandnäraochhavslokalisering
i vissabarauppkommasannolikt kunnadäggdjurandrasälar ochav

områden.känsliga

skadaskanmarinafisk och andraföruppväxtområdenochLek- arter
Fundamentetkabeldragningarvindkraftverks fundament,ett m.m.av

föreffektermedför positivaförutsättningarandra sidankan å somge
fungeradet kanliksommarina djur,andrafisk och växter, attgenom

förha betydelsekansprids iLjudartificiellt vattnetett somrev.som
Även ochfält kablarelektromagnetiskabeteende. generato-fiskars runt

fiskarna.påverkakanrer

tillhörandevindkraftverk ochtill följd vägar,samlade påverkanDen av
och därigenomi områdebiotopenändrakablar kanledningar, ettm.m.

för olikaförutsättningarnapåverka arter.

Vindenergiintressets tyngd

ofta i områ-finnsvindförutsättningarbravindkraftverkmed förPlatser
friluftsli-kulturvärden och förochvärde förden natur-är stortsom av

andra in-dessaskallvindkraftsintressethur vägasFrågor motvet. om
kapitelitastressen upp

fömy-stimulerainriktad påallmäntenergipolitikensvenska är attDen
för vind-långsiktigt målenergikällor. Någotmiljövänligaochelsebara

fast.dock inte lagts Förharenergisystemetsvenskaroll i detkraftens
välgrundadeperspektivlångsiktigtiskall kunna göra ettatt av-man

vioch andra intressenvindkraftsintressetmellan attvägningar menar
gälla förskallmålprecisera vilketbehövaskullestatsmakterna som

vindkraftverk.frånproduktionen av

avseende på hus-medhanterasvindkraftverk börlokaliseringenHur av
tillvi harfrågavattenområdenochmed mark-hållningen är somen

emellertidarbetet. Vifortsattai det göruppgift överväganärmareatt
iöversiktliga planernakommunaladeden bedömningenredan attnu

helhetsperspektivianvändas för övervägagrad börhögre ettatt mera
problemställningviktigvindkraften.utbyggnader Enomfattande av

förhål-intresse iallmänthävdasvindkraften kanhärvid hur ettär som
bevarandeintressen.etableradelande till olika
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Splittrad prövning

Enligt miljöskyddslagens ML bestämmelser vindkraftverkprövas
beroende på effekten skilda instanser; kommun, länsstyrelse, Kon-av
cessionsnämnden för miljöskydd respektive regeringen. Som redovisas
i kapitel 5 har detta, enligt enkätsvaren, medfört etableringarstörreatt
styckas vilket innebär svårigheter helhetsbedömninggöraattupp, en av
den samlade utbyggnaden i område. Man pekar på bristerett iäven
samordningen prövningen enligt miljöskyddslagen och prövningenav
enligt plan- och bygglagen.

Förstärkning elnätav

kapitell 6 vi bedömningengör behov förstärka elnäten kanatt attav
uppstå i så alla delar landet där vindkraftverkgott byggs. vissaIsom av
delar landet finns redan omfattande sådant behov. Kostnadernaettav
belastar i regel den etablering medför elnätet når sin kapacitets-attsom

De överslagsmässigagräns. beräkningar vi har kunnat visargöra att
kostnaderna ofta uppgår till miljonbelopp. Vi har till uppgift i detatt
fortsatta arbetet behovetnärmare överväga ersättning för kostnader-av

för förstärka elnät.attna

Bättre kunskapsunderlag

kapitelI 7 sammanfattar behoven bättre underlag och kunskaperav
för planering och tillståndsprövning vindkraftverk.av

Vi bedömer tillgången till övergripandeatt vindkarteringar och strategiska
frågor havs- respektiverör fjällokalisering vindkraftverksom ärav av en
sådan betydelse för vindkraftens utveckling regeringen böratt överväga
formerna för fram nationellt underlagsmaterial.att ta

i
el

l
,
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i Storregionalt ochVindkraften ett

perspektivglobalt

Niels Moe

VindkraftsutredningenSakkunnig i

1999Maj
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perspektivglobaltVindkraften i storregionalt ochett

på energisystemetvindkraft vindkraft delHelhetssyn aven-

för produ-bygga anläggningartill vi behöverVårt behov leder attattav
användaproduceratransmissonsledningarel, Ett ärsätt attattetc.cera

vindkraft.

krävervindkraftverketenergikälla,Vindkraften är utrym-menen ren
områdenfinns oftast ivindkraft bra förutsättningarPlatser med förme.

friluftslivet.kultur- ochvärde förär natur-,stortavsom

ändå miljön.luftföroreningar, belastarVindkraft förorsakar inga men
konsek-miljösynpunkt värderasvindkraftverkdiskuterarNär urman

landskapsbild,påverkan påmiljön i formför den lokala avvenserna
byggandemiljöbedömning förkarakteristisktbuller Det är attetc. en

värderingar de lo-ofta begränsar sig tilldrift vindkraftverkoch avav
bety-vindkraftensrad andra faktorerkonsekvensema.kala En tsom ex

resurssynpunktbetydelseluftförorening ellerdelse för reduktion urav
räknas normalt inte.

vindkraft ellermed hjälpproducerarVad händer inte avom man -
produ-miljöbelastning vi undgårdet förvad närrättare ärsagt som-

vindkraftverkets på-enbart värderavindkraftverki Genom attceras
miljö-helhetsbedömningfår vi inteverkan den lokala miljönpå aven

inverkan påvindkraftverks elproduktion harkonsekvensema. Ett även
global nivå.regional nivå påsåväl som

och drivervi byggerVilken miljökonsekvensen totalt ettär sett om
Vilkavi inte detvilken konsekvensenvindkraftverk och ärgörär om

alternativen

visuelltför många människorverkar svårtDet att acceptera ettvara
långtidsverkande, långsamma,diffusalandskapet. fårintrång i Däremot

nedbrytande förändringar fortsättairreversibla och större protester.utan
i formsjö och markgäller till exempel de belastningar påDet sva-av

förbränning fossilafrånoch kvävedioxider kommerveldioxid avsom
vi detfinns inte medan detDet inte detbränslen. är somserman ser

för intresse.föremålblir stort

ellerhar kWhenergin synlig.det svårt VemVisst göra settär att en
kväveoxid kaneller kg Hurkoldioxid, kg svaveldioxid 1kg 11 ener-

vindkraftenkunna värderarättvistsynliggin Förgöras att mermera
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i el-vindkraftens totalbetydelseskulle det fördel känna tillattenvara
miljön, inte baraproduktionen. förstå vindkraftens inverkan påSamt att

till elbe-lokalt, också regionalt globalt och kopplingenoch ävenutan
kanske kanhovet. Nedan vindkraftsätt attpresenteras ett somse

uppfattningen betydelsen vindkraft. handlarbredda Det om per-om av
nivån kan med i värderingenspektiv den lokala närta mansom man

funderar på bygga vindkraftverk.att

Överordnade miljösynpunkterochresurs-

för energiproduktion upphov till ickeUtbyggnad anläggningar gerav
gäller vattenkraft, kolkon-önskvärda effekter och konflikter sig detvare

kärnkraft någotvindkraft, biobränsle, energiodlingar, ellerdens, annat.
anlägg-Effekterna beror den totala energianvändningen, vilkenpå typ av

främstanvänds. Konflikterna handlarning vilket bränslesamt omsom
effekter miljöutnyttjande mark, lokalisering påenergisystemens samtav

och hälsa.

Även vind-förnybara energikällor bioenergi,användningen somom av
margi-kraft solenergi ökar kraftigt vattenkraftens ökningoch är mer

energibehov,nell täcker det inte allt behov energi. Idag har vi ettav,
del kan välja produk-och elbehov, där endast konsumenternaett en av

Ävenmiljövänliga och förnybara energikällor.tionsform och välja om
eleffektivisera för Nordeninsatser för ärgörs attstora att prognosen

kommer öka deelbehovet åren.närmasteatt

Överutnyttjandet energi såväl nordiskt globalt problemär ettett somav
avkastning ocheftersom de förnybara har begränsad årligresurserna en

utsläppde icke förnybara vid dagens användning betydligt änstörreger
förmår handbiosfären och de geoterrniska cyklema att ta om.

därmed färremindre elbehov medför minskad elproduktion ochEtt en
konsekvenser för miljön undviker eller minskaroch uttaget avman

anläggningar baserasenergikällor med miljöeffekter. El frånstora som
ellerförnybara miljövänliga energikällor kan användas på mer

effektivt miljösynpunkt detmindre resurssynpunkt ochUr ärsätt. t ex
vindkraft El förinte effektivt använda från för uppvännning.att upp-

uppvärmningvärmning kräver energiresurserstörre änuttag omav
ef-sker med hjälp vedpanna eller oljepanna. kan detDäremot varaav

ochfektivt använda vindkraftsel driftsel fört belysningatt som ex
hushållsapparater.
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elproduktionsan-fårbetydelserelativelbehovetmindre störreJu är,
påverkarvindkraftverkenergi.förnybar Ettanvänderläggningar som

el.producerar Detdet intelandskapeti ävenatt omsynasgenom
vind-producerardet intebetydligt attförorenat dock p g amera om

elproduktion.fossileldadkraftsel ersätter

luft-reduktionerhållsvindkraftfrånanvända storGenom avatt en
vindrika platserliggeranläggningarnaförutsattförorereningar att

effekt.och har stor

energi.mängdproduceraanläggningarantalfärrekanPå så sätt samma

på elproduktionHelhetssyn

och lärdecennierfleraunderhar ökatNordeni helaElanvändningen
medförbundnaelsystemländernasnordiska ärDefortsätta växa.att

tillfinnsländernade nordiskafrånelförbindelserDirektavarandra.
tillkanskeochHolland och Polentill ävenocksåochTyskland snartnu

kondensproduktion påmed fossilproduceraskontinentenEstland. På
koldi-i formatmosfärentillutsläppmedochineffektivt sätt stora avett

svaveldioxid.kväveoxid ochoxid,

aktuellt iinteVattenkraftverk kommer attbyggaAtt större varanya
begränsadiendastiFinland och NorgeellerSverigevarken iframtiden

Även elan-effektiviserarkraftigti Nordeuropaomfattning. manom
starkt ökarmöjligtdetdärkraftvärrneproducerar är samtvändningen,

fossileldad el-biobränsle krävsellervindkraftmedproduktionen av
produktion.

marginal-skalai litengasturbin utgörkondens ochfossilDet är som
kondenselbehovOch detelproduktionen.nordiska äri denskikten av

fossilmedproduceradförtotala årsvolymenårstider.alla Denunder
1/3drygtvilketTWh,nordiska länderna 50de motsvarari ärkondens

mellanöverföringsförbindelsemaelproduktion. ItotalaSverigesav
föranvändasskulle kunnaoutnyttjad kapacitet attfinnsländerna som
ochvattenkraftseldockel. Problemetkoldioxidfriöverföra är att

kapacitet ibegränsadharländernade nordiskakämkraftsel frånäven
finns.elbehovförhållande till det som

och på såvarandramed sätt utgörförbundna ettEftersom elsystemen är
miljö-ochenergieffektivitetenutvärderabörsystern,gemensamt man

koldioxidfria ländernadesynvinkel. Frånnordiskkonsekvensen ur
möjligheterdetfinnsoch exporteraSverige Norge attstora

FinlandDanmark,koldioxidländema äventillkoldioxidfri men
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till Tyskland, Holland och Polen. Denna systembetraktelse leder till
slutsatsen den svenska elkonsumenten reducerar elanvändningenatt om

effektivare elanvändning, kan på ställe i det nord-ettgenom annatman
europeiska elproduktionssystemet låta bli producera fossileldadatt
kondensel. Samma resultat fås i Sverige bygger vind-ett nyttom man
kraftverk. El från vindkraft behovet någonersätter att annanstansav
producera med kolkondens.

Energieffektiviteten producera med kolkondens låg.att ärgenom
Verkningsgraden i kolkondensanläggning 40%. Serären ca man
den totala energiomvandlingen effektiviteten dock lägre.är Innan kolet

klart för förbränning i kraftverket harär 10% energin försvunnitca av
energibehov för utvinning bl avdunstningpumpar, blstortp.g.a a a

metan och transporter.

Dessutom uppstår energiförluster vid kraftöverföringen i Sverigesom
kan räknas till 7-8%. totalaDen energieffektiviteten kommer därmed

bli väldigt låg. Endast 25% det ursprungliga energiinnehålletatt ica av
kol kommer fram till konsumenten el, förlust.ärrestensom ren

Stora energiförluster påverkar belastningen miljön. Såväl koldioxidav
klimatgaser. Regionalt belastas luftenär med kväve,metansom sva-

veldioxid, tungmetaller och andra Vid elproduktion i kolkraft-ämnen.
verk produceras aska. Behovet bränsle också miljö-transportav av ger
belastningar formi luftföroreningar och buller.av

Särskilt viktig värderingen utsläpp klimatgaser.är Resultatet blirav av
elproduktionen från fossil kondens reducerasatt med kWh1om ge-

producera vindkraftel eller eleffektiviseraatt så bespa-attnom genom
atmosfären utsläpp kg koldioxid.lettras av ca

Slutsats: Vindkraften förnyelsebar energiforrnär under produk-en som
tion inte medför några utsläpp för miljön skadliga El-ämnen.av av
produktion i vindkraftverk från anläggningar eldade medersätter
fossila bränslen. Detta beror på de nordeuropeiska ländernas elsys-att

förbundna med varandraär och såtem där det isätt utgör ett system
Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Holland finns fossilgott om
kondensel. Sverige och harNorge möjlighet det befintligaatt genom
elnätet öka koldioxidfri el. Genom i Sverige produce-exporten attav

vindkraftel reduceras utsläpp klimatgaser, svaveldioxid och andrara av
för påämnen ställe i det nordeuropeiska elproduk-att ett annatman

tionssystemet kan låta bli producera fossileldad kondensel.att
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från påKonsekvenser bygga och producera vindkraftverkatt ettav
1 MW eleffekt.

Byggandet och driften vindkraftverk eleffektpå belastar den1 MWettav
lokala nivån. Vilka de lokala belastningama beskrivs i utredningensär
huvudrapport.

ställer vi frågan: Vilka blir miljökonsekvensemaHär storregio-oss
nal och global nivå bygger och frånproducerar vind-när ettman
kraftverk i Sverige Oavsett någonstans i Sverige harvar som man en

förnybarelproduktion baserad på energi, så kan på ställeett annatman
i Nordeuropa låta bli producera med fossil energi.att

Byggandet

vindkraftverket kan i drift har själva produktionenInnan ochtas transpor-
verket åstadkommit miljöpåverkan. behövs forenergiDetten attav en

producera vindkraftverk. Vindkraftverk byggs huvudsakligen i Dan-ett
mark och Tyskland och det därmed fossil energi används förär som
produktionen. Studier Vattenfall Vattenfalls Livscykelanalyser av
elproduktion, december visar energin går för1996 produce-att attsom

vindkraftverk den elenergi verket under drift produ-ett motsvararra som
under period på månader.4cerar en ca

Driften

vindkraftverk på kan varje årEtt 1 MW

producera 2500 MWh år. behovet for hushållsel iDet motsvararca per-
500 villor.

utvinningen knappt kol vilket kol1000 kg1näraton motsvararspara av-
minut.per

utsläppminska koldioxid med 2500 ton.av ca-

utsläppminska svaveldioxid med kväveoxider med3 ton samtav ca ca-
2/2 ton.

för brytning kol, långtransporter aska.naturen samtspara av-

6491198
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skrotning

skrotning.vidväsentligt återvinnasalltkan iAggregaten

Efterskrift

relativtland medtilldetKarakteristiskt för Sverige stortär är ytanettatt
småning-för såvattenkvarnarhade småmänniskor. Förr sinafå attman

ångkrafistationervattenkraft,kraftverksmåskaligaövergå till samtom
deUndersamhälle.företag ochvindkrafitsnurror senastenäraäven

elproduktionför"gömt " anläggningarnahardecennierna attvi genom
till två hålframelledningar iochdra långaochdembygga tungastora

harElproduktionenifrån.elen kommerbryrInte viväggen. oss om var
sågs den senastosynlig,gjorts när

Danmark ellerTyskland,ikontinentenAnnorlunda det tär ex-
har elpro-finns.människor DärdärelproduktionenHolland där finns-

landskapsbildendelvaritåranläggningar i 100ducerande än avenmer
kan-Därfördecennier sedan.Sverige för upprörsidet mansom var-

vindkraftverk byggs.på kontinentenmycketske inte så när ett
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vid lokaliseringbetydelseBestämmelser av

tillståndsprövning vindkraftverkoch av
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lokaliseringvidbetydelseBestämmelser av

vindkraftverktillståndsprövningoch av

Miljöbalken

januarikraft den 1999,trädde i 1Miljöbalken 1998:808, MB, som
miljö-olika lagar inomfanns itidigare 15bestämmelserinnehåller som

bland andraisamordnats MBharnaturresursområdet. lagar äroch De som
och vattenlagennaturvårdslagenmiljöskyddslagen,naturresurslagen,

lokaliseringenförbetydelsebestämmelserinnehölldelen, vilkastörre av
vindkraftverk.tillståndsprövningenoch av

Tillståndsprövning

Miljöfarlig verksamhet

s.k. miljöfarligtillståndsprövningbestämmelserfinnskap. MBI 9 avom
användningblandverksamhetmiljöfarligverksamhet. Med annat avavses

olägenhetkan medföraanläggningar påbyggnader ellermark, sättett som
punkt§ 3.skakningar, ljus 1buller,omgivningenför m.m.genom

förordningentill knutnaden MBgäller följande enligtvindkraftverkFör
hälsoskydd.ochmiljöfarlig verksamhet1998:899 om

medvindkraftaggregatfleramed ellergruppstationFör tre sam-en0
hos miljödom-tillstånd sökasskalluteffekt minst 10manlagd MWav

skalldock regeringendetEnligt kap. punkt 8stol. 1 § MB17 är som
efter hu-skallMiljödomstolenföretag.tillåtligheten sådanapröva av

ärendet till regeringen.yttrande överlämnavudforhandling med eget
A-anläggning.

med enstakavindkraftverkellerövriga gruppstationer aggregatFör0
länsstyrelsen.sökas hostillståndskalluteffekt MWmed 1änav meren

B-anläggning.
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gruppstation eller vindkraftverk med medFör enstaka aggregat0 en
uteffekt kW125 högst skall anmälan till1 MWän görasav mer men
kommunal nämnd. C-anläggning.

tillståndsplikt inte föreligger får, enligtOm 9 kap. tillsynsmyn-6 § MB,
digheten förelägga verksamhetsutövare ansöka tillstånd,atten om om

medför förverksamheten risk betydande olägenheter för människors hälsa
eller miljön.

Byggande i vatten

kap. och följer det krävs tillståndAv l 1 2 9 MB miljödomstolatt av en
för i vattenområde uppföra vindkraftverk med tillhörande kablaratt m.m.

Kammarkollegiet skall frågan rådighet allmäntpröva över vatten.om

Övrigt

Enligt skall verksamhet eller12 kap. 6 § åtgärd inte omfat-MB en en som
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt balken anmäls för samråd hostas av

länsstyrelsen den kan komma väsentligt ändra naturmiljön.attom

prövningEnligt kap. skall vid verksamhet enligt16 7 § hänsynMBav en
eller särskildatill andra verksamheter anläggningar kan blitas antassom

behövliga för verksamheten skall kunna bedrivas på ändamålsenligtatt ett
Vad gäller vindkraftverk kan det exempelvis lednings- ochsätt. avse

kabeldragningar, liksom erforderliga vägar.nya

Om miljödomstol ärende får, enligt 21 kap. 3prövar ett ett annaten
ärende enligt handläggas i och detMB rättegång ären samma om samma
sökande och verksamhet eller verksamheter haravser samma som sam-
band med varandra, ärendet skulle haäven prövatsom annars av en
länsstyrelse eller kommun. Det kan gälla vindkraftanläggning under 10en

till havs enligt bestämmelsernaMW Vattenverksamhet skallsom om
miljödomstol och enligt bestämmelserna miljöfarligprövas av en om

verksamhet skall länsstyrelse eller kommun.prövas av
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iakttasskallBestämmelser i MB som

Vissaiakttas.bestämmelser i MBskall följandetillståndsprövningenVid
tillståndspröv-planering ochockså vidskall tillämpasbestämmelsernaav

ning enligt andra lagar.

Portalparagraf

främjatilli balkensyftar bestämmelsernakap.Enligt 1 l § MB att en
generationerkommandeochinnebär nuvarandeutvecklinghållbar attsom
bygger påutvecklingmiljö. sådanhälsosam och god Entillförsäkras en

förändramänniskansochhar skyddsvärde rättinsikten attattettatt naturen
väl.förvaltaförförenad medbrukaoch naturenär attettnaturen ansvar

skall tillämpas såVidare MBsägs attatt

olägenheterochskyddas skadorhälsa och miljönmänniskors mot0
påverkan,föroreningar ellerorsakasdessaoavsett annanavom

skyddas och vårdas,kulturmiljöervärdefulla ochnatur-0

biologiska mångfalden bevaras,den0
ekologisk,frånövrigt används såoch fysisk miljö imark, attvatten en0

långsiktigt god hus-synpunktsamhällsekonomiskkulturell ochsocial,
ochhållning tryggas

med materi-hushållningliksomåteranvändning och återvinning annan0
kretslopp uppnås.främjas såoch energial, råvaror att ett

Hänsynsregler

bedriver ellerdenrad hänsynsreglerfinns2 kap. MBI avsersomsomen
iBestämmelsernaiaktta.verksamhet skyldigbedriva är attatt avseren

ochmänniskors hälsaskyddaskall förförsta hand hänsyn atttassom
förnybaraförsta handiskada eller olägenhet. Vidaremiljön sägs attmot

skall användas §.energikällor 5
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hushållningsbestämmelserGrundläggande

medhushållningenbestämmelser förfinns grundläggandekap.I 3 MB
intressensådana allmännavattenområden med avseendemark- och som

utnyttjaolika önskemålavvägningar mellanskall särskilt beaktas vid att
fysiska miljön i övrigt.och denmarken, vattnet

bestämmelsernavindkraftverkför lokaliseringenbetydelseAv ärstörst av
synpunkt grundfrån allmänhar betydelsei områden6 § att avsomom

så långttill friluftslivetmed hänsynnaturvärden eller kulturvärden eller
ellerpåtagligt skadakanskall skyddas åtgärdermöjligt natur-mot som

sådanaskall skyddasriksintressekulturmiljön. områdenDe är motavsom
åtgärder.

vindkraftverk,blandför energianläggningar,Enligt kan områden8 § annat
ändamåldet eller deföreträdeha motsvarande skydd. 10ett somges

lpå

enligtändamål skall,oförenligariksintresse för fleraområdeOm ärett av
ochmarken,hushållning medfrämjar långsiktigämpligaste vattnetsätt en

det för anlägg-området eller delfysiska miljön i övrigt. Behövsden av en
företräde.försvarsintressetför totalförsvaret skallning ges

områdenHushållningsbestämmelser för vissa

sin helhetområden ikap. geografiska4 MB ärI större avsomanges
finns i områ-kulturvärdentill de ochriksintresse med hänsyn natur- som

exploate-skydda dessa värdenSyftet med bestämmelsernadena. motär att
skada områdenas beva-påtagligtringsföretag och andra ingrepp kansom

kustområ-skärgårdar ochblandrandevärden. Bestämmelserna annatavser
Öland harområdenfjällvärlden och vissa andraden, och Gotland, som

för friluftsliv.särskilt värden turism ochstora

bestämmelser-liksomskall bestämmelserna i kap.,Enligt kap. § 41 2 MB
Motsvarandeför och B-anläggningar.i kap., tillämpas endast3 A-na

ibestämmelsernaC-anläggningar enligtgäller vid bygglovsprövning av
och bygglagen följande avsnitt.plan- se
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Områdesskydd

områden.slagvissaskyddbestämmelserfinns avMBkap.7 avl om

Nationalpark

riksda-eftertillhörvattenområde staten,ellermark-fårEnligt 2 § somett
syftenationalpark i attförklarasregeringenmedgivande, somavgens

dessilandskapstypvissområdesammanhängandebevara större avett
skick.oförändratväsentligtiellertillståndnaturliga

områden ärvilka1987:938nationalparksförordningen somangesl
dem.ochmedsyftetvilketoch ärstycken, avenf.n. 26nationalparker, var

Naturreservat

kommu-ellerlänsstyrelsenenligt 4får,vattenområdeellermark- avEtt
mångfald,biologiskbevarasyftei attförklaras naturreservatsomnen

områ-behovtillgodoseellernaturmiljöervärdefulla avbevaraochvårda
friluftslivet.förden

värdefullanyskapaelleråterställaskydda,förbehövsområde attEtt som
förklarasocksåfårskyddsvärdaför somlivsmiljöer arterellernaturmiljöer

naturreservat.

inskränk-debilda naturreservatbeslutskall i angesattEnligt 5 § ett om
förbehövsvattenområden attochanvända mark- somningar i rätten att

bebyggelse,förbudbland motsåsom annatmedsyftet reservatet,uppnå
schaktning.upplag,stängsel,uppförande av

före-fråndispensmeddelakommunenellerlänsstyrelsenfår§Enligt 7
särskildadet finnsför naturreservat,meddelatharden ett omskrifter som

skäl.

Kulturreservat

ikulturreservatförklarasvattenområdeellermark-får som§9Enligt ett
områdesådantFörlandskap.kulturpräglade ettvärdefullabevarasyfte att

och §§.7i 5bestämmelserna naturreservatdelartillämpligaigäller om
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Naturminne

Enligt 10 § får särpräglat naturföremålett länsstyrelsen eller kommunenav
förklaras naturrninne, det behöver skyddas ellersom vårdas särskilt.om
Förklaringen får omfatta detäven område marken krävs för attsom
bevara naturföremâlet och det behövligt utrymme.ge

Vad föreskrivs gäller försom naturreservat naturminnen.ävenom

Biotopskyddsområde

Enligt 11 får§ mindre mark- eller vattenområden livsmiljö förutgörsom
hotade eller ellerväxtarter särskilt skyddsvärdaur- ärsom annars av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer förklarassom som
biotopskyddsområde. Sådana förklaringar får enskilda områden elleravse
samtliga områden visst slag inom landetett eller del landet.av av i
Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas
åtgärder kan skada naturmiljön. Om regeringen förordnarsom samtligaatt
områden visst slag skallett biotopskyddsområden,av får meddelasvara
föreskrifter dispens kan medgesatt för sådan verksamhetom eller sådana
åtgärder, det finns särskilda skäl.om

Djur- och växtskyddsomrâde

Om det behövs särskilt skydd för djur- eller inomväxtart vissten ett
område, får, enligt kap.7 12 länsstyrelsen eller kommunen meddela
föreskrifter inskränker bland allmänhetens ellersom annat markägarens

uppehållarätt sig inomatt området.

Strandskyddsområde.

Enligt 13 § råder strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Syftet med strandskyddet är förutsättningarnaatt förtrygga allmänhetens
friluftsliv och bevara goda livsvillkoratt på land och i för djur- ochvatten
växtlivet.

Strandskyddet omfattar, enligt 14 land- och vattenområdet intill 100
från strandlinjenmeter vid normalt medelvattenstånd
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myndighetdenellerregeringenfårOmrådetstrandskyddsområde. av
strandlinjen.från300till högst meterutvidgasbestämmerregeringensom
saknaruppenbartstrandområdeförordnasfår§ att ett somEnligt 15

omfattatskallintesyftenstrandskyddetstillgodose varaförbetydelse att
förordnasockså ettfår attskälsärskildafinnsdetstrandskydd. Omav

omfattasellerdetaljplaniingå avstrandskyddsområde enavsessom
omfattasskallintebygglagenochplan- avenligtområdesbestämmelser

strandskydd,.

anlägg-utförasinteblandstrandskyddsområde annatinomfår§Enligt 16
frånallmänhetenavhåller attellerhindraranordningarellerningar som

ellerfrittfärdasfåtthaskulle somdärområdebeträda ett annarsman
hellerinteochellerdjur- växtarterförlivsvillkorenförsämrarväsentligen

ochdjur-förlivsvillkorenförsämrarväsentligenåtgärderandravidtas som
ellerverksamhetergällerinteförbuddessaframgår17 § attAvväxtarter.

föreskrifterenligtellerMBenligtlämnatstillstånd harvilkatillåtgärder
meddelalänsstyrelsenfår18 §Enligtbalken.stödmedmeddelade av

skäl.särskildafinnsdeti 16bestämmelsernafråndispens om

bevarandeområdeellerskydds-Särskilt

skyddsområdesärskiltområdeförklararegeringen ettfår28 § somEnligt
fåglarvilda ärbevarandedirektivministerrådetsenligt avområdet omom

fåglar.sådanaskyddetförbetydelsefulltsärskilt av

skallför EGintresseområde avutpekatshar ettområde avEtt somsom
direktivrådetsenligtbevarandeområdesärskiltförklarasregeringen som

växterochdjurvildalivsmiljöerbevarande samtavom
förkla-sådanaupphävakommissionenmedsamrådefterfårRegeringen

förklaring.motiverarinte längrenaturvärdenområdets enringar om
särskiltförklarats ettharområdeför somframgår29 § ettAv att som

ellerheltbeslutfårbevarandeområde attsärskilteller omSkyddsområde
ellerskyddsföreskrifterfråndispensområdesskyddet,upphävadelvis om

regeringensmeddelasinteföreskrifter utansådanaenligttillståndom

kom-ändratapril 1979,den senast2 genom79/409/EEGdirektivRådets av
97/49/EG.direktivmissionens

rådetsändratmaj 1992, senastden 21 genom92/43/EEG2 direktivRådets av
97/62/EG.direktiv
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tillåtelse. Det gäller dock inte beslut dispens eller tillstånd för vissom en
verksamhet, det uppenbartär verksamheten inte kommerattom orsakaatt

obetydlig skadaän på områdets naturvärden.mer

denI särskilda förordningen 1998: 1252 områdesskydd enligt MBom
bestämmelsernärmare biotopskyddsområden,m.m. anges 5-8 §§,om om

djur- och växtskyddsområden, 9-10 §§, strandskydsområden, 11-12om
och särskilda skydds- eller bevarandeområden,om 16-20 §§.

Miljökonsekvensbeskrivningar samrådoch

Enligt 6 kap. 1 § MB skall för verksamheter kan medföraantassom
betydande miljöpåverkan i ansökan tillstånd enligt ingåMBen om en
miljökonsekvensbeskrivning MKB. Enligt den till MB knutna förord-
ningen 1998:905 miljökonsekvensbeskrivningar skallom gruppstationen
med vindkraftverk eller vindkraftverk med enstaka medaggregat en
uteffekt 1 MW alltidän medföra betydandeav antas miljöpåver-mer en
kan, dvs. MKB skall för sådanaupprättas etableringar.en

Enligt kap.6 4 § denär bedriva enligt tillståndsplik-att MBsom avser en
tig verksamhet skyldig i god tid innan ansökanatt och MKBgörsen en

informeraupprättas och samråda med länsstyrelsen och enskilda kansom
bli särskilt berörda.antas

Enligt kap.6 skall5 § med berörda myndigheter, kommuner, enskilda och
organisationer ske utökat samråd avseendeett verksamhetens lokalisering,
omfattning, utformning och miljöpåverkan miljökonsekvensbeskriv-samt
ningens innehåll och utformning.

Plan och bygglagen

Plan och bygglagen 1987: 10, PBL, innehåller bestämmelser fysiskom
planläggning och bygglov.

Enligt kap.8 2 första§ stycket 6 krävs bygglov för uppföra vindkraft-att
verk

vindturbinens diameter 20 ärom större än m,
kraftverketö placeras mindre kraftverkets höjdom än innanför tomtgrän-
ellersen

kraftverket skall fast byggnad.0 om monteras en
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detalj-skerregleringtillräcklig genomkanbygglovfrånDispens omges
plan.

förhands-ellerbygglovmedsambandikan prövasinteanläggningOm en
områdesbestäm-skettharintereglering genomtillräckligochbesked om
bygglovpliktigsådanfördetaljplanPBL,§1kap.enligt 5krävs,melser

anläggning
elleromgivningenpåinverkanbetydandefårsom0

påefterfråganråderdetdär storområdeinomförläggas ettskallsom0
bebyggelse.förmark

grundas angerett somdetaljplan programskall§18kap.Enligt 5 en
detaljplanonödigt. Enintedet ärplanen,mål förochutgångspunkter om

syftettillhänsynmednödvändigtdetaljerad äräninte somfår göras mer
medgerplanen enskall upprättasMKBEn om§.7kap.5med den.

ellerhälsanmiljön,påverkanbetydandeinnebäranvändning ensom
andraochoch resurser.markmed vattenhushållningen

begränsadeförområdesbestämmelser om-antaskan§16kap.Enligt 5
elleruppnås attöversiktsplanmedsyftetsäkerställa attför enråden att

tillgodoses.miljöbalkenenligtriksintresseett
detföranvändasvattenområdenochmark-skallPBL§1kap.Enligt 2

tillmed hänsynlämpadeområdena mestärvilkaförändamåldeeller
sådanskallFöreträdebehov.föreliggande geslägeoch samtbeskaffenhet

Vidhushållning.godsynpunktallmänfrånmedföranvändning ensom
och 4i 3bestämmelsernaskallbygglovärendenoch iplanläggning om

översiktsplansinikommunenskall§kap. lEnligt 4tillämpas.MBkap.
kom-hurredovisaochMBkap.och 43enligtriksintressensärskilt ange

riksintressena.tillgodoseattavsermunen
ärpå sättutformas ettoch somplacerasbyggnaderskall§kap. 1Enligt 3

ochtillochlandskapsbilden natur-ellerstads-tillmed hänsynlämpligt
färg ärochformskall ha somyttreByggnaderplatsen. enkulturvärdena

ochsådana enbyggnaderna gersomförlämplig somtilltalande,estetiskt
helhetsverkan.god
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Annan prövning

För vissa lokaliseringar vindkraftverk kan det aktuellt medav pröv-vara
ning medäven avseende på eller flera följande bestämmelser.en av i

Kulturminneslagen

Enligt 1 kap. l § lagen 1988:950 kulturminnen ,KML, detom ärm.m. en
nationell angelägenhet skydda och vårdaatt vår kulturmiljö.

KML innehåller särskilda bestämmelser fornminnen och byggnads-om
minnen.

Fasta fornlämningar skyddadeär enligt 2 kap. 1 KML. Enligt 2 kap. 6 §
krävs tillstånd för rubba, ändra elleratt bort fast fornlämning.ta en

Enligt kap.2 11 § KML kan länsstyrelsen fatta beslut särskild utred-om
ning för reda påatt fastta fornlämning berörs planeratom arbets-en ettav
företag innebär markområdeatt störreett isom anspråktas

Enligt 3 kap. fårl § byggnad eller anläggningen synnerli-ärannan som
märklig sitt kulturhistoriskagen värde eller ingårgenom i kultur-ettsom

historiskt synnerligen märkligt bebyggelseområde förklaras för bygg-
nadsminne. Skyddsföreskrifter får enligt 2 innehålla§ bestämmelser om

område kring byggnadenatt ett skall hållas i sådant skick byggnads-att
minnets utseende och karaktär inte förvanskas.

Luftfartslagstiftningen

Luftfartsverkets bestämmelser för civil luftfart BCL, publiceras isom
Luftfartsverkets författningssamling LF S, innehåller bestämmelser som

vindkraftverkrör hinder för luftfarten. För civila flygplatsersom finns
bestämmelser hinderfria ytor.om

Vidare finns skyddsområden med hänsyn till luftfartsradioanläggningar.
Dessa regleras i svensk standard SS 447 10 12.
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Ellagen

havslokaliseringvidsjökablaranslutandeförochöverforingsledningFör
elektrisktilltillståndbestämmelsernaenligtnätkoncession,krävs om

Tillståndsfrågor prövas1997:857.ellagenkap. §i lstarkströmsledning 2
Energimyndigheten.av

vidtillämpaskap. MBi 2-4bestämmelsernaskallkap. 8 §Enligt 2 a
skallmiljökonsekvensbeskrivningför linje. Ennätkoncessionprövning av

koncessionsansökan.iingå

Ledningsrättslagen

utnyttjakan1441973:1ledningsrättslagen rätt attochEnligt 2l ges
kon-vilkenforstarkströmsledningelektriskforfastighetinomutrymme

fastighetsäga-medavtalsservitutkanAlternativt upprättasfordras.cession
jordabalken.enligtren

ekonomiskaSverigesLagen zonom

tillståndkrävsekonomiskaSveriges1992:1140lagenEnligt §5 zonom
uppfö-förregeringen bestämmermyndigheteller denregeringen somav

andraochanläggningarsyftekommersielltanvändning iochrande av
villkormedskall förenastillståndEttekonomiskai deninrättningar zonen.

långsiktigt godfrämjamiljön,hälsa ochmänniskorsskyddaför enatt
säkerhe-andraochoch samt tryggamarkmedhushållning vatten resurser

ten.

for kost-ställssäkerhetberoendetillståndfår attbEnligt § göras5 ett av
andraförinrättningarandraochanläggningar samtbortförnaderna taatt

återställning.föråtgärder

tillämpas.kap. MBi 2-4bestämmelsernaprövningenvidskall6 §Enligt
miljökonsekvens-gällervadtillämpasskalli kap. MBBestämmelserna 6

planeringsunderlag.ochplanerbeskrivningar samt

Kontinentalsockellagen

all-underlag inomoch desshavsbottnenkontinentalsockelnMed avses
territorial-Sverigesutanförhavsområdedetinomvattenområde samtmänt
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regeringengräns bestämmer i enlighet med konventionen konti-som om
nentalsockeln3. Enligt lagen 1966:314 kontinentalsockeln harom en
kuststat rättighetersuveräna utforska kontinentalsockelnatt och tillgodo-

sig dessgöra naturtillgångar.

Enligt 15 krävs§ tillstånd regeringen eller den myndighet regeringena av
bestämmer för utläggande undervattenskablar utanför territorialgränsen.av
Ett tillstånd skall förenas med de villkor behövs för möjliggöraattsom
utforskning kontinentalsockeln och utvinning dess naturtillgångarav av
och skydda möjligheten använda och redan befintligaatt under-reparera
vattenskablar och rörledningar.

ötrañkförordningen

Enligt 4 § sjötrañkförordningen 1986:300 får inget anordnas kansom
vilseleda sjöfarten. inrättaFör säkerhetsanordningar foratt sjöfarten, bland

utmärkning, krävs tillståndannat Sjöfartsverket, enligt 3av

Samråd med grannland

För vindkraftsetablering kan beröra miljön i grannlanden skallettsom
ECE-konventionen miüökonsekvensbeskrivningar i gränsöverskri-om ett
dande sammanhang, Esbokonventionen, och den nordiska miljöskydds-

tillämpas/lkonventionen Konventionema syftar till berörda länderatt ge
insyn i och inflytande etableringaröver sidor nationsgränsen.ömse om

Enligt Esbokonventionen skall konventionspartema informera varandra
planerade verksamheter med betydande skadligom gränsöverskridande

miljöpåverkan.

Enligt den nordiska miljöskyddskonventionen skall myndigheterna vid
prövning tillåtligheten miljöskadlig verksamhet jämställa grannlän-av av
demas miljöskyddsintressen med det landets.egna

3Den i Genéve den 29 april 1958 dagtecknade konventionen kontinentalsock-om
eln.
SÖ4 SÖ1992:1 och 1974:99.
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vindkraftverkförPrövningsregler
och bygglagenPlan-

Kommunen.Bygglov6förstakap. 2 §8 st. om
bedöms.Planläggningsbehov2rotordiametem m0 till-bygglov,frånDispenshöjdkrañverkets omäntomtgränsnärmare0 detaljplan.iregleringräckligbyggnadpåfast monterat0

MKB-krav.fall.i vissadetaljplanKrav på§kap. l5
MBkap.och 43Tillämpning§2 kap. 1 av

Miljöbalken
till kommunen.AnmälanMWkW-l125Anläggningar3 och§kap. l9

Länsstyrelsen.MKB-krav10 MW.l-miljö-förordningen om Miljödomstolen;tillAnsökanMKB-krav.och minst aggregat.10 MWMinst treochverksamhetfarlig
regeringsprövning.nedanomsehälsoskydd
länsstyrelsenmedSamrådanläggningar. omtillståndspliktigaelleranmälnings-6 §kap.12

väsentligt.ändrasnatunniljön
miljödomstolen..tillAnsökanminstmedgruppstationer treRegeringsprövning av8l §p.l7kap.

MKB-krav.MW.10minstuteffektochaggregat omen
Miljödomstolen.vattenomrâde.anläggning iUppförandeZoch 9kap. av

allmäntRådighet vatten,över
Kammarkollegiet.

falli vissaLänsstyrelse/kommun;områdesskydd.medområdenförDispensprövningkap.7
regeringen.

Kulturminneslagen
Länsstyrelsen.fornlämningar.FörfastaDispensprövning12 §kap.2
Länsstyrelsen.utredning.särskildBeslutl §l2 kap. om

Hinderprövning3 motFBCL-F
Flygplatschef.flygplatsvidluftrummetiintrång0 Luftfartsverket/-inspektionen.övrigtiintrång0 Luftfartsverket/-inspektionen.40högre4-1 hinderBCL-F Anmälan än m.om
Luñfartsverket/Iuftradiosystem.skyddsavståndförSiandardSVeHSk Prövning av
Flygtrañktjänsten.10 12SS447

Ellagen
Energimyndigheten.sjökabel.ochöverföringsledningFörKoncessionl §2 kap.

MKB-krav.MB.2-4 kap.Tillämpning§kap. 8a2 av
Ledningsrättslagen

Lantmäterimyndighet.luñledningarochkablarTillstånd till1-2 §45.
avtalsservitut.Alternativt

SverigesLagen om
ekonomiska zon myndighetellerRegeringenekonomiskaSverigesinomTillstånd krävs zon.5§.

bestämmer.regeringen
MKB-krav.kap. MB.2-4Tillämpning6§ av

Kontinentalsockellagen
myndighetellerRegeringenkontinentalsockeln.undervattenskablarpåtillTillstånd15a§

bestämmer.regeringen

Sjötrañkförordningen
Sjöfartsverket.sjöfanen.förutmärkningTillstånd till3

luftfart.civilförbestämmelserLuftfartsverkcts
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MÄNNISKORS LANDSKAPVINDKRAFT I

INLEDNING

olikatydliggörlandskapbeskrivningindividensenskildeDen ettav
Landskapetsfunktioner.innehåll ochlandskapsvärderingar ettav

föränd-inforkänslighethans/hennespåverkarför individenfunktion
ochomgivande landskapet,beröring med detringar. Den ensom var
emotio-ochkunskapsmässigaolikaständigt har,oundvikligen och ger
uppfattarmänniskorvad olikaundersökabehövererfarenheter. Vinella

i rela-ståraktivitetsmönstervåraoch huri landskapkvaliteter ettsom
Även tidenolika värden.landskapets utgörupplevelsetill vårtion enav

uppfattarVadförändringar.införkänslighetkritisk faktor för vår
aktivitetsmönsterkopplat till våraalltsålandskapkvaliteter i ärettsom

specifik plats. Dettabefinner på ärvitill tidsrymdoch den enosssom
land-kringresonerandetperspektiv påsocialtförsök ettettett att ge
ochsamförstånd mellanvitålighet. kan nåskaps Hur expertensett

vindkraftenlandskapsförändringdenbedömninglekmannens somav
beto-lagstiftning ochförordas i vårmöjliginnebär En väg, somsom

bedrivs påver-samråddettasamråd.Miljöbalken, Hurdeni ärnyanas
vindkraft, vilket fram-förutsträckning planeringsprocessenkar i stor

litedockskall viexemplifieras. Först närmarekommeröver att se
landskap.i begreppetinnebörd vi läggervilken

Landskapet

estetiska effektervisuella ochvindkraftensangåendeDiskussionen
rubricerat dessafelaktigt90-talet. Vi harslutettagit fart underhar av

korrektadenlandskapet,påvindkraftens efekterdiskussioner så som
visuellaVindkraftensvåraeffekter påvindkraftensrubriken vyer.vore

landskapspåverkan,del desseffekter på våra ettär menen avvyer
bl.flödeLandskapetpå.inte bara något ärlandskap ettär att av ase

relatio-och fysiskaFysisk formi tid ochoch människor rum.resurser
uppleverdet vividetolika elementlandskapetsmellan är menser,ner

bindningaremotionellafunktionella ochosynligaberoendeocksåär av

detvetenskapenl estetik såOrdlista definierarAkademiensSvenska omsom
kunskapsåEnglish DictionaryOxforddock bl iEstetik definierassköna. soma

från Gre-estetik kommerordetkorrekt eftersomvilketvåra sinnenfrån är mer
märka.fomimma,uppfatta,aisthanesthai dvskiskans att
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mellan människa och landskap tiden. Andraöver osynliga avgräns-
ningar i landskapet nations-utgörs ochtex. Människansägogränser.av
värld, kulturen, alltså bådeär materiell och immateriell i landskapet.

Kulturlandskap

De och värderingar forskningen och frågeställningarstyrnormer som
kring landskapets förändring kan sammanfattas i kategorier defi-tre av
nitioner begreppet kulturlandskapz.av

förstaDen kategorin kan kallas den klassiskt kulturgeografiska, vilken
definierar kulturlandskapet så landskap vilket står underett ständigsom
mänsklig påverkan.

I den andra kategorin definitioner landskapet olikautgörs miljö-av av
er/omgivningar till vilka fäster visst värde.ettman

Den tredje kategorin definitioner landskapetsäger olikaatt utgörsav av
platser fyller viss funktion för viss människor isom en etten grupp av
givet socioekonomisk sammanhang.

Den administrativa traditionen i Sverige, givit skydd åt och bevaratsom
många objekt, har samtidigt fragmentiserat landskapets historia genom

intresseindelning. Sammanhangen och kontinuiteten håller saktaen
försvinnaÄ I det moderna jordbrukslandskapetatt slås allt fler mindre

enheter i hop till stordriftsvänliga åkrar, märgelgravar fylls igen och
beteshagar plöjs Bevarandevärden i dessa landskap fragmentiserasupp.
och funktionelltpresenteras sammanhang.utan ett Det uppstår kon-en
kurrenssituation mellan landskapets olika värden och funktioner som
hindrar fungerande samförståndslösning.en

Vad skall bevaras och/eller definieras utifrån värdesys-som ettgynnas
utvecklats bland tjänstemäntem och forskare med olika kunskaps-som

bakgrund och saknar praktisk relation till det lokala landskapet.som en
offentligaDe åtgärderna för skydd och kulturlandskap syftarnatur-av

till uthållig utveckling landskapet, i realiteten undermi-en mer av men
allt förutsättningarna för levande landskap.neras ettmer

Detta sker de lokala förutsättningarnaatt och den sociala struk-genom
inte alltid står i harmonituren med centrala och regionala målsättning-

2Jones, 1993
3FRN, 96:1
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förlandskapetsamexistera iefter värden kanVi behöver söka somar.
och har givitstrukturden socialaså kunnasätt värnaatt som gerom

kulturlandskapet4. för hur olikaförståelsenGenom ökaupphov till att
påverkar land-brukningsmetodermarkanvändningsaltemativ och

levande ochmöjligheterna förlång sikt, ökarskapsutvecklingen på ett
5historien.synliga ifungerande landskap med rötter

FRAMTIDENS ENERGISYSTEM

fömyba-för utvecklingensymbolVindkraften kan uppfattas avsom en
diskussionpolitiskföremål förenergislag och kan därför bli an-enra

detta kan tänkasoch allt vadenergisystemgående behovet nyttettav
utbyggnadinställning tillvälfärden. Människorsinnebära för aven

funktion,den fyllerde upplevervindkraften beroendeär attatt enav
kanenergisystemvindkraft. Framtidensdet finns behovdvs. ettatt av
för-energi ochbehovden lokala platsenstänkas bygga egnaavmer

framtidsvision kanMed dennatillgodose detta behov.utsättningar att
vilka krav denkunna förklaraganska enkelt möjligheterna attman se

landskapetomgivningen,denenergikonsumtionen ställer på egnaegna
och naturen.

visuelltmänniskorförtycks det svårt mångadagI att acceptera ettvara
långsamma,långtidsverkande,medan diffusaintrång i närlandskapet,

förändringar fortgårnedbrytandeirreversibla och större protester.utan
föremålviinte och således blir detinte det finnsDet sersomman ser

kan detfungera braför intresse. teknisktI systemstort ett ansessom
det kanlösningar, liksombehovetsvårt motiveraatt varanyaavvara

energikonsumtionenminskai vissa fall motivera behovetsvårt attatt av
finns justtillgodose det energibehovdå vi kan nu.som

kostnaderExterna

ökar, ökari landskapvåratakt med konkurrensenI utrymmetatt om
bästa tänk-teknik. Epitetmed introduceraockså problemen att somny

hurFrågorna: Bästa,teknik inte längre förbara räcker övertyga.att
frå-kopplat till dessaområdeför kvarstår.och vem EttBästa ärsom
för-energiproduktion.för Ettkostnadernade så kalladeär externagor

definition kostnadersök till är:externaav

4 Stenseke, 1997
5 SOU:l988:32se
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kostnad den kostnadextern drabbarutgörs någon på grunden av som-
förädling, distribution eller användning energi och inte räk-av av som

i energipriset Exempel på vad kostnader skulle kunnanas externa
innefatta är:

kostnader för hantering avfallsprodukter0 av
kostnader i samband med effekter luftföroreningar, försurning0 tex.av
och hälsorisker

Listan kan lång. De kostnadernagöras lyfter fram framtidsper-externa
spektivet. Kortsiktiga vinster skapar ingen bärkraftig utveckling, en
sanning blir allt uppenbar med tiden. Vindkraftens fördelarsom mer
blir synbara på längre sikt då främst nationell och globalmen en
nivå. Reduceringen luftföroreningar och användningen förnybarav av
energi inte skapar miljöfarliga avfallsprodukter torde dock blisom även
positivt kännbara effekter för den lokala miljön. Vindkraften blir mer
samhällsekonomiskt intressant i takt med priset på energi alltatt mer
kommer spegla energikällans kostnaderatt det vill effekterexterna säga
på miljön.

VERKLIGHETENS VINDKRAFTVERK

Vindkraften relativt unik då detär gäller förändringstakten eftersom
den på dag kan förändra den visuella landskapsupplevelsen, beroen-en
de på den eller plockassätts Förändringen helt reversi-ärom upp ner.
bel drastisk, eftersom den innebär vertikalt fenomenettmen nytt som
alstrar rörelse i landskapet och plötsligt dykersom upp.

Verklighetens vindkraftverk har i undersökningar av människors erfa-
renheter och inställning till vindkraft gjorda under perioden 1990-1998
visat tillvänjningsprocessen mycketatt snabb vad gällerär storleken på
verken och i högsta grad beroende vindkraftverken snurrar7.attav
Snurrandet bekräftar vindkraftverkens funktion dvs. produktionen av
energi.

I dag förlitar sig allt fler på visualiseringar vindkraftverk utifrån oli-av
ka bildvinklar för bedömninggöra påverkanatt på landskapet.en av
Kvaliteten kan variera liksom underlaget till den utformning valts.som

6 Munksgaard fl., 1995m
7Hammarlund, 1997 och 1998
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vindkraftanläggning krävervisualiseringPresentationen ettav enav en
visuella ef-enbart deförarbete för integrundläggande socialtvisst att

Oberoendelandskapspåverkan.analys skfekterna skall betonas i en av
positivtvindkraft påmanipulera bildermycket det gårhur ettatt avav
befint-hjälptavi kanske bästnegativt i landskap, såeller sätt ärett av

vind-verklighetensförståelsevindkraftverk för skapaliga att avoss en
energikälla.relation till dennaför få fungerandekraft och att en

Processen

förutsättning för delokalbefolkningkommunikation medGod är atten
upprätthålla all-förverkligas.skall kunna Attvindkraftmålenuppsatta

vindkraft handlarinställning tilli allmänhet positivamänhetens attom
planering lederhandlingar. Bristandelegitimera sina val ochkunna

påverkar opinionen ivindkraftverk vilkasnabbt till felplaceradeganska
från devindkraftprojektbortnegativ riktning och at-mestmotar nya

ochuppgift samordnacentralatraktiva platsema. Planerarens är att
och hållaalla begripligtmålsättningar förkommunicera på sätt attettut

lösningar.sig för alternativaöppen

människorjämförelserVindkraftens utbyggnad beroende deär somav
omgivning och värdetmellan Vindkraftens effekter påkan singöra av

kunnahandlarmiljövänlig energiproduktion. Det accepteraattomen
denlandskapet synnerhet,effekten det ipå nytta somgenomegna

förallmänhet. Förutsättningenför bättre miljö ivindkraften kan göra en
det enskildavälanpassad lokaliseringocksåsådan äracceptans avenen

för utbyggnadenslokala förutsättningarnaprojektet. De utgör ramen
vänjamänniskors möjligheterfrämjaomfattning och storlek. För attatt

takt dettill denvindkraften utbyggnadstaktensig vid bör somanpassas
erfarenheter. Lokalbe-reaktioner ochinhämta närboendesmöjligtär att

vindkraftprojekten ochinvolveras ifolkningen kan i tidigt skedeett
kanoch lokaliseringsaspekterbelysa vilka planeringsval mötas avsom

misslyckandeframgång eller

SAMRÅD

mellan det all-slags medlarepositionPlaneraren har utsatten som en
vindkraftprojektets.och det enskildaintressenmännas

8 Hammarlund, 1996
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Olika perspektiv

projektör blir för-Den på vindkraft för miljönvärnasatsar attsom om
vånad de effekter vindkraften tillskrivs i tillståndsprocessen.över som
För allmänhetens del påverkas benägenheten inte baraatt acceptera av
innehållet i förslag behandlad.också hur sig Dåett utan anserav man

aktörer sig in på den lokala tanke på deyttre tar utanscenen,
känsloströmmar utvecklingsprojekt kan skapa hos lokalbefolk-ettsom
ningen, etableras grunden för misstro. Sådan ansvarigamisstro demot
människornas agerande kan ligga till grund för lokalt motståndett mot
vindkraftetablering. negativ inställning färgar därmed sig påEn tan-av
kar och värderingar vindkraftens estetiska och ljudmässiga effekter.av

Dialogen

framkomligEn för underlätta i dialogen vindkraftetable-kringväg att
ringar från tillståndsgivande inforrna-myndighets sida betonaär att
tionsbehovet till den berörda allmänheten. gäller alltsåDetnärmst att
olika projektörer förstår vikten tidig och bra information kring denav
tänkta vindkraftanläggningen. berörda allmänheten skallDen närmst
inte överraskas i media vidlyftiga vindkraftplaner utanav genom pro-
jektörens försorg väl bekant med planer föreligger innanattvara sam-
råd hålles. Definitionen information i skede kanett sentav vara:

Olika tidningar publicerathar redan artiklar angående omfattande vind-
kraftplaner,

Ryktet samråd mellan projektör och tillståndsgivande myndighetom
har spridits,

Samråd har hållits med fåtal övriganärvarande med resultatetett att
kunnat känner sig överkörda,närvarasom

Artiklar lokalpresseni angående samråd har förbisetts antalett stortav
personer.

Följden informera förödande föroch bristfälligt kanatt sent ettav vara
vindkraftprojekt föroch framtida utbyggnad. informationDenen ev.

kommer för kan negativ publik. Irritationrelativtmötasentsom en
uppstår grund omständigheterna kring vindkraftprojektet och inteav

grund tankarna på vindkraftverk. förhållande ofta kanEttav som
iakttagas i vindkraftsammanhang.
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PÅ VINDKRAFTPLANERINGFYRA EXEMPEL

viktigainvolverar antalutarbeta plan för vindkraftetableringAtt etten
tonviktenvad läggerTurordningen för dessa ochmomentmoment. man

framtidaför planensplanarbetet kan avgörande betydelsei vara av
enskildaplaninstrument kan balanseraanvändbarhet. Ett personersupp

till hela land-specifika landskapsintressenvärderingar attgenom seav
planeringsarbetet medUtgångsläget förskapets dynamiska verklighet.

få känslasituationen,vindkraft ofta önskanär attatt styra enuppen om
till-för fungerandeutvecklingen och finna grundenkontroll över enav

verklighetsbaserade exempel påskall fyraståndsbedömning. Här ges
vindkraftför kanden kommunala planeringsprocessenhur ut,se men

vindkraften.ochlite utgångsläget for planeringsarbetetförst om

tillgången påför vindenergiproduktionFörutsättningarna styrs av
naturligtvislandskapet. Lämplighetenlämpligt i avgörsutrymme av

vegetation och i visstopografi,vindförhållanden vilka påverkas ut-av
för lokaliseringLämplighetensträckning omgivande byggnader. av

till nätanslut-möjlighetervindkraftanläggningar ocksåavgörs genom
och störning pårisken för konfliktning och bedömningar avgenom

Vindkraftplanenoch naturvård.andra intressen kultur- öppnartex.som
vindenergiproduktion iförutsättningarna formöjligheten bedöma ettatt

beskriva de direktaPlanen kan identifiera ochlängre tidsperspektiv.
människor,medföra dels påindirekta effekter vindkraften kanoch som

kulturmiljö, delslandskap ochmark, luft, klimat,djur, växter, vatten,
miljön i övrigt, delsoch den fysiskahushållningen med mark,på vatten

energi. kommu-hushållning med material, råvaror och Denpå annan
lo-vindkraftutbyggnaden bådevindkraftplanen kan såledesnala ettge

med rådan-vilket rimmar väloch globalt perspektiv i tid ochkalt rum,
de miljölagstiftning.

fallstudier planeringsproces-har iakttagitsDe moment avsom genom
för vindkraft följande:ärsen

konkurrerande intressen,geografisk avgränsningA. av

värdering konflikt,B. av

för vindkraft,karteringC. utrymmeav

samråd,D.
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utställning°E.

F. revidering,

G. antagande.

exempel har kommunenI l efter etappvis utbyggnadsträvat en av
vindkraft i områden funnits lämpliga. Lämpligt för vind-utrymmesom
kraft i landskapet har funnit expertens/planerarensattman genom ur
perspektiv eliminera områden i någon omfattning kulturhisto-ägersom
riska värden och/eller naturskydds värden. Områden betydelse förav
bevarande specifik landskapstyp har också undandragits liksomav en
kustnära områden intresse för rekreation och sommarboende.stortav
Kvarstår till delen områden i utpräglad storskalig jordbruks-gör största
bygd. Utbyggnaden har till del orienterats kring befintliga vind-stor
kraftverk. Planen har ställts och fördjupat samråd planen harut ett om
genomförts i form enkätundersökning bland den berördanärmstav en
allmänheten. Reaktioner har visat vad gäller vindkraftstor acceptansen
bland den berörda allmänheten, fler områden bör iatt tassom menar
anspråk för vindkraftutbyggnad. Responsen har varit mycket god vad
gäller kommunens initiativ aktivt söka synpunkter på planförslaget.att
Planen revideras.

l exempel har intagit liberal hållning till vindkraftsetablering.man en
Översiktsplan för vindkraft har antagits då vindkraftverk kontrollerar

områden. funnitsDe lämpliga för utbyggnad vind-stora ytor som en av
kraften har reducerats utifrån redan inmutade intressesfärer. Planen är
dock liberal i exempel då det gällerän I tolkningen risktonenmer av
för konflikt mellan vindkraft och andra intressen.

exempel finnsI väldigt få befintligaIII vindkraftsetableringar vilket ger
för grundläggande utredningsarbete. Utredningsarbetetutrymme ett

grundar sig på landskapsarkitektonisk beskrivning olika land-en av
skapstyper och utifrån denna beskrivning bedömning kon-görs en av
fliktrisk. Tolkningen konfliktrisker skall utvärderas kommunensav av

9Utarbetade planförslag Översiktsplaner ska ställas för offentlig granskning.ut
betyderDet förslaget, ofta tillsammans med viktigt underlagsmaterial, visasatt
i lokal för allmänheten. Utställningen ska påär öppenupp en som annonseras

kommunens anslagstavla och i Efter utställningstiden beslutarortspressen.
kommunen vilka ändringar ska med anledning de synpunktergörassom av som
förts fram. Blir det ändringar måste planförslaget ställas gång tillstora ut en
innan byggnadsnämnden godkänner det. Därefter går förslaget till kommunsty-
relsen bereder ärendet inför kommunfullmäktiges beslut antagande.som om
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allmänhetens inställning tillundersökningplanerare samt genom en av
vindkraft antal nyckelområden.i ett

antågande,rad ifinns få vindkraftetableringarexempelI IV ärmen en
vindkraftprojekt.tongivande och Kommu-där ibland mycket stortett

allmänheten i de områ-samråd medhar beslutat aktivt sökaatt ettnen
tonvikt läggsför vindkraft. Särskildden förutsättningarägersom

i anslut-berörd befolkningoch visualiseringar tillinformation närmst
resultatvindkraftprojektet. Utvärderingomfattandening till det avmer

visualiseringar kommerutskickadefrån samråd och reaktioner på att,
olika land-beskrivning kommunensmed detaljeradtillsammans aven

tillståndsgiv-planeringsarbetet ochunderlag förskapstyper, ligga som
ning för vindkraftanläggningar.

turordning.i nämnda För-och återfinns A-Gexempel IIII moment
exempel fin-varierar dock. IVoch tillvägagångssättet Iutsättningarna

och något återkommer:ändrat turordningvi någraatt momentner

planerade,därverk och i områdensamråd kring befintliga ärD. nya

konflikt,värderingB. av

konkurrerande intressen,avgränsninggeografiskA. av

för vinkraft,karteringC. utrymmeav

samråd,D.

utställning,E.

revidering,F.

antagande.G.

SLUTSATSER

människor.landskap och Detunik vad gäller bådeVarje plats ärär
bedömning vilkenmöjligt utifrån lokal kunskapdock göraatt aven

konkurrensleda till mindrebör kunnaplanerings ut-omprocess som
vilket skaparmellan olika intressen,och samverkan un-rymme mer

vind-välkomnandeoch till och medför bredderlag ettacceptans aven
kraften.

vindkraftanläggning sig inte påvälplaneradEn utan annonserarsmyger
och informerarsyfte, närboendeförklarar sittsin ankomst, engagerar

sini drift skaparvindkraftverkensin teknik. När aggregatentasom
upplever sammanhanglandskapet ochfunktionella mening i ettman
kraftverket. meningoch Dennalandskapet, människan, vindenmellan
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kan ytterligare förstärkas närboende blir andelsägare iattgenom en
vindkraftanläggning. Vi har successivt lärt kyrkor, broar,att tex.oss se
fyrar och kraftledningar betydelsebärande i landskapet. Påsom motsva-
rande kan vindkraftensätt bli meningsfull på sina meriter i våraegna
landskap. Genom lyfta fram våra olika värderingaratt landskapet iav
ljuset kan vi titta de konflikternärmare föreligger. Utifrån dessasom
konflikter måste vi sedan ställning till vilka intressen skallta som anses
ha tolkningsföreträde då det gäller hållbar utveckling våra land-en av
skap.



vindkrafverk Bilaga 6Buller från 191SOU 1999:75

från vindkraftverkBuller

Måns Hagberg

VindkraftsutredningenExpert i

1999Maj





SOU 1999:75 Buller från vindkrafverk Bilaga 6 193

Buller från vindkraftverk
Ljud, buller och tystnad

vindkraftverkEtt omvandlar luftens mekaniska energi till elektrisk energi.
Då omvandlas liten betydelsefull mängd energi till ljud. finnsDeten men
riktlinjer for acceptabla ljudnivåer. Riktlinjerna har tyngd vid avgö-stor
randen vindkraftverks tillâtlighet. kanDessvärre det iblandettom vara
svårt beräkna och värdera buller från vindkraftverk. Riktlinjernaatt
behöver över.ses

MekaniskaBrusljud från ljud fran lagerrotor och
växellådabladen. kan tränga genom

Schvishande öppningar ellerljud eller bliväggar
stomljud iverket och maskinhusnära och tom. Ev kan

ibland på håll. kuggande krafter i generatorn ge
Da stomljud. Stomljudet strålarotorblad kan frånut

maskinhus, rotor,tornet och torn.passerar nav
någonOmhårdarekan ton kan urskiljas iren

"skvåshande" ljudbilden gäller skärpta Ijudkrav.
dunkande,
"thumping" ljud
förekomma.

Rotorbroms, vridlager och
vridbroms kan ge
missljud.

frånstomljud
maskineriet kan

Trans-avges som
formater-frånIuftljud
brum.tornet.
Normalt
inget
problem

7- 19ll98
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Ljudkällor i vindkraftverkett

m/sstår vingarna still. Vid 3-6 harVid vindstilla och mycket vindsvag
del ljud. Vid vind-kommit i och därmed högreverket gång enavger

rotationshastighet ökar inte i takthastigheter ljudet. Normala verksökar
då vinden ökar. Samtidigtmed vinden. Därför ökar ljudet endast långsamt

ibland blåsten hörs i trädmaskeras ljudet ännuatt mer mm.genom

till riktlinjerna ska ljudet i princip då vindhas-Enligt anvisningar mätas
höjd. Verket kan då emittera ljudeffekttigheten m/s på 108är meters en

finns påtagliga skillnader mellan olikakring dBA. och100 Det typer
storlekar. Tack produktutvecklingen behöver mycket verkstoranyavare

förbullrigare medelstora konstruerades några år sedan.inte änvara som

P
Här kan det a

relativtvara _.__
lYSt P 9 a eb

k gps
ljudskugga ä

--

Vindhastigheten ökar oftast med höjden. Då trycks ljudfronten motner
markytan i vindriktningen. motvind lyfts ljudfronten dennaI Avupp.
anledning förutsätter riktlinjerna ljudet och beräknas i medvind.mätsatt

----+
---
P
m
-:
--
Ö
:
-+
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effektenfall finnas speciella vindkraftverket stårspeciella kan det OmI
vindstillablåsa både och m/s där medan det ochhögt kan det 10 12 äruppe

Maskeringseffekteni dalarna sidor. ljud i vegetationömsetyst avnere
vindkraftverkdå på längre avståndsaknas. Man kan störas änettmm av

gäller mark. någon mån kan ljudet kan också reflekterasvad plan Isom
klippväggar och andramot ytor.

dBA-värde olika verk låta ganskavisar kan såTrots mätareatt sammaen
olikaz. allt påtagligschvishande blir störkällaRotoms störreen mer

ligger 500 Ljud innehållerandel ljudenergin Hz.över ärtonerav som som
påtagligt störande.

finns blir störd.lägger märke till ljudet risk OchOm att man omman
ljudet hörbart ökar risken bli störd. Låg bak-verket och är attserman

särskilt i kombination med olämplig ljudkarak-grundsnivå Ökar risken,
täristik.

ljudkaraktär varierar rytmiskt eller det före-ljudvolymen ellerOm om
bryter sig ljudetskvåshande ljud då såkommer rotorn tornetpasserar

bakgrundsljuden riskerar blifrån vindkraftverket från och störande.ut att

Nuvarande riktlinjer

i Boverkets Allmänna råd Etableringtillämpas bulleravsnittet 1995:1F n
vindkraftverk.vindkraftverk land vid prövning sammanställ-Enavav

Eftersom vindkraftverk helaåterfinns sida. måste i gångning på nästa vara
ekonomi blir nattvärdena styrande.dygnet för få acceptabelatt

i dessa allmänna råd hämtade från Naturvårds-Immissionsnivåerna är
industribullerRiktlinjer för 1978:5. För skaverkets externt att man

behövstillämpa de allmänna rådenkunna a:

för ljudavgivningen från de verk marknadsförs.Metoder mätaatt0 som

Beräkningsmetoder för uppkommande immissionsnivåer.0

fallet.Mätmetoder for efterkontroll i det enskilda0

Elforsk Mätning bullerimmis-Mätmetodema återfinns i 98:24rapport av
från vindkraftverk.sion

1 från Ljunggren, KTHRemissyttrande Sten
2 telefonkontakt med Kerstin Avdelningen forRemissyttrande och Persson Waye,

Universitetmiljömedicin, Göteborgs
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förhållanden.saknas beräkningsmetoder anpassade till svenskaF ärn som
rådstället används ofta danska metoder. Boverkets Allmänna 1995: 1I Se

,
Bilaga sid 12.

till verket. EfterNaturvårdsverkets riktlinjer fram knutnatogs experterav
prövotid med provisoriska utgivna gjordes ytterligare1973 enen normer

utvärdering stömingsreaktioner och olika faktorer påverkar ljudut-av som
underlag för riktlinjer.bredningen 1978 årssom

frånutomhusriktvärden för buller vindkraftverkTabell över
ljudnivå iangivna ekvivalent dBAsom

kan urskiljas i ljudbilden gäller dBA lägre nivåerOm 5tonerrena

Områdes- ljudnivå ljudnivåEkvivalent i dBA Högsta i
1 "fast"användning. dBA-värde

Kväll 18-22Dag Natt Momentana ljud
söndag och 22-07 nattetid 22-07samt

Kl 07 18 helgdag 07-18

60 55 50förArbetslokaler -
bullrande

verksamhet
4024550 55Bostäder och

rekreationsytor i
bostäders
grannskap samt
utbildningslokaler

vårdbyggna-och
der

Områden för fri- 3540 35 50
tidsbebyggelse

fri-och rörligt
luftsliv där natur-
upplevelsen är

faktor.3viktigen
fall kringliggandel de där områden angivna områdestyper börI utgörs av

bullervillkoren ljudnivå vid detaljplanegräns ellersätt, tannatanges ex
på visst avstånd från anläggningen

2 Värdet för behöver tillämpas for utbildningslokalernatt
områden friluftsliv3 Avser planlagts för fritidsbebyggelse och rörligtsom

påKälla: Boverkets Allmänna råd vindkraftverk1995:1 Etablering landav

Planeringsriktlinjer

plats för arbeteBättre 1995:5 utgiven Boverket i samråd medI av
Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen följande:anges
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l

störningsfaktom. Bullretdominerandevindkraftverk buller denFör är
Motmedelkraftelektronik.växel, ochfrån rotorblad,emitteras ärgenerator

för skyddsavståndkonstruktion. Riktlinjeri verkensförändringar anges
för kW.för och 200 250till 700 MW1 mm

arbete dessa värdenplats förriktvärden i BättreLiksom övriga är
bedömningsunderlagtagit fram bättredär inteavsedda användasatt man

genomarbetade beträf-Riktlinjerna bedömsdet enskilda fallet.för vara
teknis-överspelade denkan betraktasvindkraftbuller.fande De avsomnu

utvecklingenka

områdenTysta

kvalitet vämaNaturupplevelser buller-1993:51SOU ut-attutan en
rekommenderadefria områden.buller Manvecklade behovet attav

kustområden,till detta. Obrutnasin planering hänsynikommunerna tog
fjällvärldenoch vissa områden inomsjöarskärgårdar ochövriga större

pekades särskilt.ut

visade sigNorrtälje kommun.utfördes i bl DetförsöksplaneringViss a
inom kommunerna.tystafullt möjligt läggaatt ut zoner

diskussionUtvecklingsbehov en-

för vind-inte avseddariktlinjer från 1978.Naturvårdsverkets Deär var
fungerar de ändåallmänna rådmed Boverketskraftverk. Tillsammans

bedömning. dBAmiljöskyddshandläggares 35enligt fleraganska bra är
förefaller alltsåsådanainte farligt. Nivåemaganska dBA så40tyst, som

olika intressen.kompromiss mellanrimligutgöra en

kommer hel deldock inte perfekta.och allmänna råd DetRiktlinjer är en
ofta oroadvindkraftverk. Allmänhetenklagomål buller från överär

Samtidigt finns det intressentermed nyetableringar.bullerrisken i samband
lämplig utveckling.hindrarhävdar riktlinjernaatt ensom

3 Vindkraftsutredningen.sakkunnig iBoverket,Larsén,Bengt
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diskussionernaflertal frågorEtt återkommer i kring behandlasDeämnet.
här i taget.en

allmännaDe råden och naturvårdsverkets riktlinjer medger kanske for
mycket buller Lägre godkända nivåer kanske erfordras

forSkäl detta Naturvårdsverkets riktlinjer harsynsätt är 1978:5att an-
för industrietableringar. förekomvänts De vanligen i och kan-tätorter

ske i på bruksorter. En etablering uppfattades positivt inslagettsom
gynnade fortlevnad. Nackdelarna for deortens utsattessom som av

buller balanserades och vis inverkan påsätt syssel-av gynnsam
sättning, fastighetsvärden mm.

Vindkraftverk däremot lokaliseras ofta i helt lägen i landskapet.nya
demFör bor i närheten saknas kompenserande faktorer omsom man

inte delägare eller verkligen uppskattar vindkraftenär energi-som ren
källa. vindkraftenOm byggs i skala kommer konflikt-ut stor
möjligheterna öka.att

Kommentar: dBA-nivåema förefaller väl avvägda. Högre värden
skulle hel del klagomål. Lägre nivåer skulle starkt begränsa eta-ge en
bleringsmöjlighetema enligt studier gjorts på såväl kommunal ni-som
vå för rikets.hela Däremot behövs precision i tillämp-störresom
ningen för långtså möjligt minska risken för nivåernaatt över-attsom
skrids.

Är fastade bullemivåema helt relevanta

finnsDet starkt vetenskapligt stöd för riktvärdena ska medett att sättas
hänsyn till bakgrundsljudet platsenpå skulle innebäraDet större
bullerskyddsavstånd i områden i den områdenäntysta typ av som
riktlinjerna uppbyggda från. Samtidigt kanske nivåernaär för kannatt
höjs, så England7skett i ändå på natten.som man sover-

Avgränsningen planlagt område känns mindre aktuell idag påän

4 vis översiktsplan forEx Laholms kommun
5 vindkraftutredningen,Förra Läge för vindkraft
6 Remissyttrande från LjunggrenSten
7 Information från Sten Ljunggren
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utanförfritidshusframstå rimligt1970-talet. kanDet ävenattsom
planlagtde inombehandlas enligtplanlagt område samma norm som

bakgrundsnivåemaUtanför planlagt område kanområde. ännuvara
intemindre trafikfärre inga fläktar, Detlägre ärosv.grannar,p.g.a.

landet ellerlägen sigpermanenthus i stillaheller självklart att vare
förgäller områdentåla dBA. Då detplanlagt område ska 40inom

mycket sällan. Områ-detaljplaneinstitutetfriluftsliv användsrörligt
översiktliga pla-redovisas i denellerdena skyddas naturreservatsom

neringen.

länder kan haockså andrasjälvklara belysesvärdena inteAtt är attav
för motsvarande situationer.dBA-värdensåväl högre lägresom

framstår riktvär-framförts underskälAvKommentar: ovansom
behöver bear-tillämpningsanvisningamaväl avvägdadena mensom

betas.

blir förtill bullemivåemaoch olika felkällor bidramätmetoder3. Kan att
höga

verks. Preci-konsult och för endatillverkarensBullret mäts ettav
kan bli låg.sionen

systematisk under-praxis normaltMätmetoden enligt dansk enger
metoden medgerkällstyrkan. danskaskattning Den mäteratt manav

höjd och i ställetm/s påvid lägre vindhastighet 8 10än metersannan
underskattning den verkligaDärvid kan dennautför omräkningar. av

emissionen uppstå.

tilltar vindenhelt slätt landskap.danska förutsätter DärDen ettnormen
landskap. Vid im-kraftigt i skrovligaremed höjden, inte så sommen

därför enkel omräk-för sådana platser behövsmissionsberäkningar en
bullervärden.utföras. skulle högrening brukar Den gesom

luftvärden för dämpningen ivindkrafttillverkama använderdanskaDe
för flertalet svenska förhållan-inte relevantadBA km5 ärsomper

km.den dBA2-3 per

korrekt efterkontroll.delomständligt och kostarDet göraär att enen

8Remissyttrande från LjunggrenSten
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kommunal miljöskyddshandläggareEn kan inte bara förbisvängta en
med ljudmätare, insats akustiker erfordras.utanen en av

Nymätningar sker självfallet på verk. Det klart de blirärnya om
bullrigare med åren.

Utbredningsmodellen förutsätter plan Både ljudalstring ochterräng.
ljudutbredning kan påverkas starkt kuperad Tillräckligaterräng.av en
data saknas detta.om

Havsbaserade verk förproblem sig. Ljudspridningen utefterär ett
kan i vissa fall medföra värden blir 10 15uppmättavattnet att -

dBA, kanske dBA högre modell20 beräknat enligt vanligänt o m
händer speciellt i vindförhållandenDetta periodvis råder kringsom

Östersjön. Även i mindre fall så hörs ljud mycket längreextrema ut-
efter landyta.änvattenytaen en

finns helKommentar: Här del problem. kan bibehållaManen nuva-
rande immissionsnivåer bör fram relevanta tillämpnings-tamen
anvisningar.

lågfrekventHar buller och infraljud underskattats problemsom

Lågfrekvent, hörbart, buller förekommer vid vindkraftverk. Såväl detta
lågfrekventa buller ohörbart infraljud ofta i diskussionentassom upp

potentiell ohälso- eller otrivselfaktor.som en

Sverige utfördaI mätningar har visat infraljudet legatmotsatsen, att
klart under perceptionströskeln kortapå avstånd och inte helleräven
bedömts ha några medicinska verkningar. har därförMan bedömt att
dessa ljudkällor betydelselösa jämfört med vindens interaktion medär
byggnader, vegetation och människans kropp, speciellt huvudet.

finnsKommentar: kring UppgifterDet detta. från England ochen oro
Tyskland kastas i debatten. Därför skulle det intressantvara om nya
mätningar gjordes och relaterades till lågfrekvent buller och infraljud i

och vardagslivet.naturen

9Flera remissyttranden, bl från Uppsala Universitets MIUa
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Bullerspektret.

Kanske börsärskilt för vindkraftverk.A-vägningen inte anpassadär
användas elleretablerade vägningama eller Cnågon de Bannan av

helt Vägning framtasen ny

det problemet.A-vägningen sådan inteKommentar: är storasom
skapari tonalitet och modulationerProblemet ligger att mersnarare

ochlågfrekvent brus skulleirritation vad jämnt Engöra. mät-än ett
vindkraftverken skulle kunnaanalysmetod utvecklad just för ge mer

tekniska utvecklingen såoch påverka denrelevanta resultat även att
uppfattas behagligare.ljudet skulle som

riktlinjerna onödigt marginalerGer stora

sig ofta avståndet tillvindkraftverk visar detVid etablering när-attav
uppföras viss plats.verk kan påbostad hur mångaavgörmaste ensom
etableringsmöjlighetemakunde få komma lite skulleOm närmareman

industrier ekvivalent-kan tolkas såöka. Riktlinjerna 1978:5 att genom
utsträck-perioder i vissberäkningen kan tillgodoräkna sig tystare som

Med motsvarande beräknings-ning kan jämna bullrigare perioder.ut
bebyggelse.skulle vindkraftverk kunna placeras närmaresätt

för etablering industriKoncessionsnämndens praxisKommentar: av
bör inte användasinte medgett ovannämnda tillämpningssätt. Dethar

enskilda intressenter haheller för vindkraft. kanDäremot ett egen-
marginellt högre bullemivå.skulleintresse degör accepteraattsom en

i dessa fall.kunde tillämpas mindre rigoröstkanskeNormema
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på djurliveteffekterVindkraftverkens

Hedvig F roste

VindkraftsutredningenSakkunnig i

Maj 1999
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djurlivetpåeffekterVindkraftverkens

bristfälliga.djurlivetpåeffekter ärvindkraftverkensKunskaperna om

forsk-medel harbristandegrundpågjortsharUndersökningar avmen
gällatyckssamordnad. Detta ävenellersystematiskvaritinteningen

ochmyndigheterhosÄven förståelseochinsiktbristandeinternationellt.
till bristenbidragittroligenharutvecklingenförSverigeiexploatörer

med detochtillelleråren,allradeunder senasteundersökningar. Först
medi ochuppenbarablivitundersökningarbehovenharåret,senaste av

utbyggnadsplaner.stora

medbyggtsellervindkraftverk på sättannatsvenska ettflestadeTrots att
derasgällerdetgjortsuppföljningar närlitetmycketharstödstatligt
gällervadÄnnu gjortsharundersökningarfärredjurlivet.effekter

kunnadärmedföruppfördes,kraftverken attinnanplatsendjurlivet
byggnationen.effektereventuellapåvisa av

Fisk

vindkrafthavsbaserad ärekosystemeninverkan påKunskapsläget avom
under-utförtFiskeriverketpåWesterbergHåkanSverige har endåligt. I

ikraftverkethavsbaseradevid detfiskeochfiskpåeffektersökning av
effekterundersökningarnågraintetycksländerandra avNogersund. I om

utförts.vindkraft hahavsbaserad

sammanfattningsvisvisar att:undersökningWesterbergs
fångstplatserolikavid tvåmedelårsfångstermellanjämförelse aven- vindkraftverketsefterochskillnad föresignifikantstatistisktingenvisar

fångst-videffektemellertid påvisarJoumalföringen en avtillkomst. en
ungefär 15%. Det ärmedminskathaskulletotalfångstendärplatsema,

årsmedel-ibeläggagårminskning intesådan attimotsägelseingen att en
osäkerhetsmarginal.harberäkningarnadeeftersom storfångsten en

still.stodellergickkraftverketdåbeteendeålamasskillnad iingen-
för-eftersomuteslutasinteemellertidkannärområdetiReaktioner

500spåraskunde än meterålar närmareingagjordesöksuppläggningen att
kraftverket.från

ieller ändensamma, större,närhetkraftverketsi ärartsammansättningen-
fungerarkraftverksfundamentetbero påkanviketomgivande attvatten,
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artificielltettsom rev.
vid drift minskar fångsterna inom radien 200 från kraftverket.meter-

fiskarAtt har olika reaktioner på ljud vibrationeroch känt. Både byg-är
gaktiviteten och det färdiga kraftverket bullerkällor kan ha inver-är som
kan fiskpå i närområdet. Fiskars reaktioner på för människor hörbart ljud
2O i allmänhetHz och tillvänjningär sker snabbt. infraljud-Försvaga
frekvenser 20 skiljerHz sig emellertid beteendet väsentligt. Frekvensen

troligen olika för olika fiskarär har påvisat stark skrämselre-men man en
aktion vid 10-15 Hz. Ljudmätningar vid Nogersund visar kraftverketatt
alstrar ljud i brett frekvensområde. dominerandeDen frekvensen iett
infraljudområdet 16.7 Ljud iHz. detta frekvensområde kan skäletvar vara
till fångsterna mindre vid drift vid stillastående iatt Nogersunds-änvar
verkets närområde. För närvarande pågår Mistraprojekt blandett som

har mål studera vissa fiskars reaktionannat på infraljud. Dessaattsom
försök kan öka kunskapen fiskars undvikandereaktioner vid ljudkällorom
under och definiera tröskelvärden för detta vid olikavatten avstånd och för
olika arter.

Farhågor har vidare framförts vindkraftverk blandatt annatgrupper av
kan:

påverka lokala strömningsmönster mellan vindkraftverken och land och-
därmed påverka biotopen inom området

påverka eller förhindra fiskars årliga vandringar, sill, och laxtex-
påverka lek- och uppväxtområden eftersom vindkraftverken placeras-

relativt grunda områden
hinder för fiskets bedrivande,utgöra för ankring, trålfiske ochtex gam--

fiske, vilket innebär förlorade inkomster för yrkesfisket

Fiskeriverket har tagit fram lista kan användas vid miljökon-en som
sekvensbeskrivning, Checklista för effekter fiskpå och fiske havsba-av
serad vindkraft.

Fiskeriverket behovet generella undersökningar rörande fiskattanser av
och fiske tveksamt. kanMan inteär peka några generella undersökning-ut

nödvändiga eftersomär skillnader i teknikgöra och lokaliseringattar som
varierar mycket från fall till fall. Fiskeriverket förslag under-attanser
sökningar därför bör komma i samband med prövning enskilda projekt.av
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Sälar

begränsade.mycketsälareffekter påvindkraftverkens ärKunskaperna om
intepågårGotlandsödra är ännuBockstigenvidundersökningEn men

vidvindkraftverken Tunögjorda vidiakttagelservissaoch ärutvärderad
Danmark.iKnob

omfattarochkontrollprogrammetingår iBockstigenvidUndersökningen
ochbyggnationenunderföre byggstart,sälarnaiakttagelserochräkning av

underundersökningen väntasutvärderingförstadrift. Entvå årsunder av
eftersomvärdeintetKnob ivid Tunö ärIakttagelsema settstort1999. av

haraktuellaåren. Detunder de revetvarit högtvattenståndet har senaste
tillflyttatsälarna haroch ettsköljtsständigt överdärför vattennästan av

område.belägetbättre

sammanställdesBockstigenvidvindkraftverkenbyggandetInför av
huvudsakligenUppgifternabeteende. ärsälarsochsälaruppgifter om

ochNaturinstitutGrönlandsvidHeide-Jörgensenfrån Mats Peterhämtade
Riksmuséet.Naturhistoriskafrånmåni någon

stömingsbenägenhet ochbedömningarochfaktasammanfattningEn avav
områden:idelasstömingsrisker kan treupp

okändaochbullersälarna,hotande föruppfattas texFöreteelser somsom
rörelser.

fyrarochbroarinstallationer,till fastatillvänjning texSälamas
ochfodosökområdelivsmiljö,sälamasinverkar texFöreteelser som

kutarna.föruppfödningsplatser

Sälamassinnesorganen.medstarkthängerområdetförstaDet samman
frekvensområden, dvshögamycketellerhögainomgodmyckethörsel är

sig iknappastuppfattasunder 1000 HzFrekvenser000 Hz. vare2000-60
delsbestårvindkraftverkenljudDeeller avluft genererarvatten. som

maskin-ljud frånmekaniskaoch delsvingarnafrånljudaerodynamiska
Sannolikt kan2000 Hz.liggaljud överdessaingen uppgesrummet avmen

befinnerde intesåvidavindkraftverkenfrånljudnågrahöraintesälarna
okänslighetsälamasexempelverk. Somnärhetomedelbarsig i ettav

ileveropåverkadetillsälarHeide-Jörgensenskriverljudför synessomom
Grönland.flygplats påutanförhavet storen

vilketföranpassadeögonlinser vattensälamasgällerVad det ärsynen
sigbefinnerdeeller överlanddålig närmycketde harinnebär att syn
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På avståndvattenytan. längre 15än sälar troligenmeter bara föremålser
i rörelse.är Ett vindkraftverk i driftsom har troligen ingen skräm-större

seleffekt på sälar.

Iakttagelser från såväl Danmark, Grönland och Sverige visar sälar haratt
god tillvänjning till fasta installationer,en broar, fyrar ochtex hamnar.

Som exempel kan sälama inte låteratt sig påverkasges det finnstrots att
fyrar vid de flesta sällokalemastora i Kattegat/Skagerrak. Under förutsätt-
ning uppförandetatt vindkraftverken inte sker underav sälamas känsliga
period, vilken på Gotland infallert.ex. mellan februari och juli/augusti, tror

installationemasatt effekt på sälarman liten.är

Eventuell konflikt mellan sälamas livsmiljö och vindkraftverk skulle
kunna områden där djurenatt söker föda förändras.vara Sälama söker
emellertid oftast föda över områden ochstora flera djup, vilketmeters
torde betyda vindkraftverk inte inverkaratt på födosökningen.

Vindkraftverk kan komma i konflikt med sälama under den känsliga tid då
sälama faller hår och föder inte försiktighet iakttages.upp ungar om
Heide-Jörgensen och Naturhistoriska Riksmuséet säger samstämmigt att
det omöjligtär med säkerhetatt utesluta vindkraftverkatt kan skrämma
iväg sälar från hävdvunna lokaler. Emellertid desäger också samstämmigt

anläggningsfasenatt med största sannolikhet denär stömingenstörsta
medan driftfasen kan regleras så konflikter minimeras.att

Renar

FinlandI har vissa iakttagelser gjorts beträffande vindkraftens inverkan
i huvudsak kunskapernaärrenar bristfälliga.men

finskaDe iakttagelsema är att opåverkade kraftverken,renama synes av
dvs de betar i närheten verken. Samma iakttagelser harav gjorts i flera
länder det gäller fårnär och kor i Sverige ocksåsamt det gällernär älg.

kontrollprogrammetI för anläggningen på Rodovålen i Härjedalen ingår
ska undersökaatt verkens inverkanman på i området eftersomrenama

erfarenheter i saknasstort detsett gällernär vindkraftens effekter. En
utvärdering undersökningen klar tidigastärav år 2001.

Jordbruksverket, ansvarigär för kunskapsförsörjningsom rör rennä-som
ringen, sannoliktatt inteanser störs enstakarenar verk ocksåsägerav men

många kraftverkatt inom begränsatett område skulle kunna medföra att
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sådanaitänkaskanbuffertzonerReglerområdet.undviker omrenama
förekommeraktivitetmänskligadenverket sombefarar attVidarefall.

tillfartsvägarverket,självastörande texänkankraftverket mervararunt
turism.föröppnarsom

rennäringensbeaktamåsteocksåpåminner attJordbruksverket manom
tillfartsvägar.inklusivevindkraftverklokaliseringvidriksintressen av

börmarkintressenrennäringenskunskaperochdessaKunskaperna omom
vindkraftverk.planeringenvidsamrådförgrund avensomses

Fåglar

effektervindkraftverkensgjortshariakttagelserochUndersökningar av
anledningmedgjortsoftasthar enavundersökningarnafåglar men

kriteriergenerellasiguttalasvårtvarför det attärinstallation omspeciell
danskEnundersökningar.dessautifrånvindkraftverklokaliseringför av
till-fugle 1995,påindvirkningVindmöllorsskriftsammanfattande

Holland,ochDanmarkfrånsärskiltskrifter,utgivnamed senaresammans
vägledning.någondockfågelkännare,svenskamedsamtal gersamt

konfliktom-åtminstonei tredelaskanfåglarpåinverkanVindkraftens upp
vidstörninghäckningsplatser samtvidstörningkollisionsrisken,råden:

födosökområden.

vidsåvältillfällenflertalvidundersöktshar ettKollisionseffektema
frånförutomfinns,vindkraftparker. Rapporterianläggningarenstaka som

svårighet ärEnUSA.ochHollandTyskland,Danmark,frånSverige,
fåglardödadel ätseftersomfåglardödaantaleträkna enmetodenälva att

tid. Enefterdörochskadasbarafåglarandra enochrovdjurupp av
funnaickeförkorrektionsfaktorframförsöktharforskare taholländsk en

osäkerhetensäkerhetviss säga attmedkanfåglarskadadeeller manmen
delväsentligEnexakthet.undersökningamas avgällerdetnärär stor

förhållandenpåberorgjorts somstudiernamellanvariationerna som
inomrovdjurmängdenochvegetationområdetslokalisering,årstid,

döda0.04-0.09Hollandvindkraftspark i texuppgesFrånområdet. storen
Hollandfrånvindkraftverk. I rapport uppgesochflyttfåglar/dygn annanen

vindkraftspark påflygerflyttfåglarde enpromille genoml somatt av
beräknasfåglardagflyttandemed ävenRäknarkolliderar. mannatten

vindkraftspark. Ipromille i0.1mindretill änkollisioner sammaantalet
fåglaralla%lberäknar attholländsk rapport avmanytterligare annanen

Dennakolliderar.rotorhöjdivindkraftverk senareengenompasserarsom
fåglar.sträckandemängdlitenrelativtmedområdegällerundersökning ett
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fleral danska undersökningar från kusterna har inte funnit någraman
döda fåglar medan tyska undersökningar visar siffror från noll till 14 döda
fåglar/år och vindkraftverk. I svensk undersökning från Näsuddenen fann

kollisioner49 under årman 43 hittadesett efter katastrofnattvarav dåen
verket drift lampa lystevar 10 höjd.ur men en Frånmeters Kalifornien

frekvensen kanatt 2.3-5.8uppges rovfåglar/ 100 vindkraftverkvara och år.

De europeiska undersökningarna visar effekten kollisioneratt lmellanav
vindkraftverk och fåglar i allmänhet liten vidär de platser har under-som
sökts. Kollisionsrisken kan emellertid för vissastörre sjöfåglar, ochvara
förmodligen andraäven i dåligtarter, väder eller nattetid flyttarsom på låg
höjd.

Kollisionsrisk föreligger också med luftledningar, radiomaster, höga
byggnader, bilar, fönster och glasfasader. Antal dödade fåglar genom
kollisioner med högspänningsledningartex och bilar har undersökts i olika
europeiska studier och befunnits betydligt högre antalet dödadeänvara
fåglar vid vindkraftverk. Emellertid kunskapernaär dåliga och de gjorda
studierna mycketsäger litet hur det kan komma i framtidenom att utse om
vindkraften utbyggd.är För de flesta kommermer utbyggnadarter en
troligen inte ha någonatt inverkanstörre på populationsnivån förmen
vissa inte bara rovfåglar,arter, kan det allvarligt.vara

Ett antal undersökningar har också gjorts flyttfåglars reaktionerom
vindkraftverk och därmed konflikter mellan vindkraftverk och flyttfågel-
stråk. Detta gäller såväl fåglar flyttar på dagen påsom lyttfå-Fnatten.som
gelsträcken går ofta längs kusterna och sammanfaller således till vissa
delar med områden lämpligaär för vindkraft. Kunskapernasom i ämnet är
bristfälliga det finns uppgifterna pekarmen på dagflyttande fåglarattsom
sällan iakttas närmare IOOän från verken,meter vissa fågelarter,att tex

ochgäss redan 500-600 frånsvanar, regerar verken,meter fåglarnaatt
mindre på stillastående verkreagerar påän verk i drift och fåglarnaatt

oftare väjer i horisontalplanet i vertikalplanet.än En undersökning visar att
linje verk placeras vinkelrätten flygstrâketsom kanmot upplevas som en

barriär för fåglarna avstånd påatt ett 150men än mellan verkenmetermer
kan tillräckligt för vissa fågelarter flygervara att mellan verken.

Studier nattflyttande fåglar färreär detom finns uppgiftermen attom
nattflyttande fåglar bättre i motvind i medvindreagerar än vilket möjligen
kan bero på de då hör ljudetatt bättre och andra uppgifter pekar på deatt
på oftare väjer inatten vertikalplanet i horisontalplanet.än fleraI under-
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skrämmandeolikaflyttfåglarskyddaförsöktsökningar har genomman
motsägande.iblandbegränsade ochresultatenljuseffekter ärljud- och men

födosökom-ochhäckningsplatserfåglarnaseffekter påVindkraftverkens
undersökningarAllakollisionsrisken.utreddamindrebetydligt änråden är

metoder förbrafinnasvårigheter atthaftharfrågordessa attberörtsom
undersökningaringafinnsstömingseffektema. Detoch bedöma sommäta

överlevnad ochförhållande tillistömingseffektenkvantifieraförsöker
före ochförhållandenavärderametodennaturliga ärreproduktion. Den att

iförändringelleraktivitetermänskligaolikainstallationema,efter men
haltar.jämförelsemafödotillgången gör att

elleringenvindkraftverk harundersökningarflertal attrapporterarEtt
flyttatyckskanVissafåglar. störashäckandeeffekt på arterringa men

lämpligaandraområde, förutsatttill atthäckningsplatsersina annatett
finns.häckningsplatser

vindkraftver-föda visarsökerfåglarrastande attUndersökningar somav
undvikerantingenfåglarnaocksåskrämseleffekthar attken menen

undersökningarfleraiharsig. Mansmåningomeller såplatsen anpassar
Reaktionsavståndet ärfåglarnavilketavstånd infördetregistrerat reagerar.

upptilloch 500mellan 250oftast meterför olikaolika är menarter men
huruvidagjortsharundersökningarFåregistrerats.har800 ommeter

ellervindkraftverkfödasökavågarfåglar nära

vindkraftetableringåtagandeninternationella gör attvissaharSverige som
ingår iområdendegällakanområden. Deti vissaolämpligkan somvara

fågeldi-med EG:senligheti2000ekologiskt Naturaeuropeiskt nätett
betydelseinternationellvåtmarkerområdendeartikel 4, ärrektiv avsom

åtagandenellerRamsarkonventionenWetlandsConventionenligt on
AEWA. Natur-waterbirdmigratoryAfro-Euroasian agreementenligt

Ramsar-tillämpningenförrekommendationersinahar ivårdsverket av
utpekadeutanför deplacerasvindkraftverk börkonventionen angett att

våtmarkerSvenskaoklart.fågellivetinverkan på ärså längeområdena av
1989.informerar,Naturvårdsverketbetydelse.internationell

vind-omfattabörfåglarnaeffekternegativaminskaförPlanering att
ochanläggningsfasenprojekteringsfasen,dvsfaser,allakraftverkens

driftfasen.
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Projekterings- och planeringsfasen den viktigaste fasenär i ansträngning-
minimera konflikteratt med fågellivet. I områdenarna kända förär ettsom

rikt fågelliv bör bedömning ske i varje enskilt fall och eventuellten en
buffertzon fastläggas. I Holland finns inga generella regler för buffertzo-

regler finns fågelutvärderingar måsteattner tillståndmen görasom om
söks för vindkraftverk i områden med fågelkoncentrationer. lstora Dan-
mark har förslag på buffertzoner 250-800 i litteraturen.nämntsmeterom
Avstånden skulle beroende på vilka fågelarter vill skyddavara som man

också beroende på verkens storlek.men

Tider för installationer anläggningar besök för service och under-samtav
håll bör väljas med för i minsta möjliga mån fågellivetatt störaomsorg
främst med tanke på häckningstid i viss månäven på flyttningstid.men

Sammanfattningsvis pekar uppgifter på risken för fåglar ska kollide-att att
med vindkraftverk relativt litenär för vissara vid olyckligaatt arter,men

väderförhållanden och nattetid, kan kollisionsrisken Kunskaper-stor.vara
vindkraftverks inverkan fåglarnaspå häckningsplatserna ochom födosö-

kområden bristfälliga. Vissaär studier pekar emellertid på vindkraft-att
verk har liten inverkan på många häckande fåglar och fåglararter attav

och söker föda tycksrastar relativt opåverkade isom närhetenvara av
vindkraftverk.

Många oklarheter finns, kan det bli konfliktertex mellan fåglar och
vindkraftverk, vill exploatera grunda områden i svenska farvatten,om man
områden samtidigt födosökområden förär sjöfågel. Andra förhållan-som
den behöver studeras utbyggnadstörre till havs blirsom aktuellom ären

sjöfåglarnas flyttningshöjdt.ex. vid olika vädertyper och deras flyttnings-
höjd nattetid effekterna belysningsamt på anläggningarna.av
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Ytåtgång for framtida utbyggnad
vindkraftverk

Inledning1

arbeteDetta har utförts Vattenfall MiljöElAB uppdrag Vind-ettav som
kraftutredningen. Vattenfall Utveckling har varit underkonsult förAB
bland energi- och ljudberäkningar.annat

Resultatet arbetet bedömning de arealer kan kommaär attav en av som
krävas for framtida land- och havsbaserad vindkraftutbyggnad ien
Sverige, for utbyggnad skulle kunna totalt 30 TWh vindkraft-en som ge
producerad år.per

Till grund för resultatet ligger vissa antaganden och beräkningar som
läsaren måste ha i åtanke läses. Samtliga förutsättningarnär rapporten
redovisas i kommande avsnitt.

2 Förutsättningar

2.1 Vindkraftutbyggnad och effektstorlekar

utbyggnadDen land- och havsbaserad vindkraft har studerats iav som
uppdraget stegvis utbyggnad totalt 30 TWh vindkraftpro-är en som ger
ducerad år, TWh land och TWh till havs.15 på 15 Ytbehovenper varav

beskrivna i fyra 3 6 TWh/år, både land10 15 på och till havs.är steg, - - -
Syftet med beskriva utbyggnaden stegvis försöka illustrera tänk-att är att
bara företappscenarier utbyggnad vindkraft i Sverige. Utbyggnadenav
kommer troligen ske löpande under längre tidsperiod.att en

storlekar på vindkraftverkDe har beaktats på land mix verkärsom en av
med effekterna 600, 1500 respektive kW. Till havs har3000 mixen av

respektive1500 3000 kW studerats. sådanEn tänkbar mixaggregat av
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land- havsbaserad vindkraft visas i tabellerna nedan. Tabellernasamt är
baserade antagande vindkraftverkens storlek och utbyggnad underom

längre tidsperspektiv.ett

Tabell 1 Energiandel olika vindkraftverk antasav som
användas vid påutbyggnad landen

3 TWh 6 TWh 10 TWh 15 TWh
% TWh % TWh % TWh % TWh

600 kW 57 1,7 50 3,0 42 4,2 33 5,0

1500 kW 33 1,0 33 2,0 33 3,3 33 5,0

3000 kW 10 0,3 17 1,0 25 2,5 33 5,0

Tabell 2 Energiandel olika vindkraftverk antasav som
användas vid utbyggnad till havsen

3 TWh 6 TWh 10 TWh 15 TWh
% TWh % TWh % TWh % TWh

1500 kW 83 2,5 67 4,0 60 6,0 50 7,5

3000 kW 17 0,5 33 2,0 40 4,0 50 7,5

dagslägetI finns de kostnadsoptimala vindkraftverken i effektinter-mest
vallet 500 kW.1500 Om antal år ligger den for detett övre gränsen-
optimala troligen högre. Därför har kombination vindkraftverk meden av
effekterna 600 kW endast land, 1500 kW och 3000 kW Detanvänts.

inte realistiskt koncentrera sig endastär effektstorlek.att en

Storleken på de vindkraftverk har studerats visas i tabellsom

Tabell 3 Navhöjd påoch rotordiameter de vindkraftverk
har studerats i uppdragetsom

600 kW 1500 kW 3000 kW

Navhöjd m 50 70 90

Rotordiameter m 44 66 80

Dessa mått genomsnittliga mått for vindkraftverk på land ochantas vara
till havs.
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Produktionsberäkningar och2.2

energiinnehåll i vinden

Produktionsberäkningar gjortshar i utvecklatWAsP ärprogrammet som
Risø Forskningscenter. har förBeräkningarna gjorts medelvind tillav en

havs och medelvind på land.en

Medelvärde för energiinnehållet i vinden land har till 3000ansatts
kWh/mz år på höjd, vilket läge i mellersta50 meters motsvarar ett
Halland, kilometer in från kusten. Uppskattningen medelvärdeett par om
för vindenergikarteringarvindenergin har gjorts med hjälp ochSMHI:sav
de vindenergivärden där finns angivna utmed kustlinjen.som

m2Energiinnehållet i vinden till havs kWh / år på höjd,5300 50är meters
vilket det område i södra Kalmarsund, utpekatärmotsvarar som som
intressant för vindkraft i Karlskrona kommuns översiktsplan från 1991.

Produktionsberäkningama förbaseras på prestandakurvor V44,Vestas
vindkraftverk Sverige idagVestas V66 Näsudden Uppförda iII. ärsamt

huvudsakligen varför falleller Wind World, i detta har valtsVestas Vestas
produktionsberäkningamaz. Näsuddenstandardverk vid ärsom en pro-

har i sammanhang eftersom inte finnsdetta ändå detanväntstotyp, men
serietillverkade vindkraftverk marknaden idag med effektennågra på

3 MW.

beräknats,vindkraftverk på land har följande produktionsvärdenFör se
tabell

Tabell för4 Produktionsberäkningar
påvindkraftverk land

Effekt, Beräknad produktion,
GWh/årkW

600 1,39

1500 3,95

3000 6,82

Vindenergikartering för södra Sverige, tillLänsrapport 1 17, R1997:57-73.
ÅrsrapportZDriftuppföljning vindkraftverk kW,50 1998, ELFORSKöverav

99:6,rapport
ER 6: 1999STEM rapport
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Motsvarande siffror for vindkraftverk till havs redovisas i tabell

Tabell 5 Produktionsberäkningar för
havsbaserade vindkraftverk

Effekt, Beräknad produktion,
kW GWh/år

1500 5,38

3000 9,56

2.3 Gruppstorlekar

uppdraget beaktadesI ytåtgång för olika förutbestämda gruppstorlekar.
Storleken på valda beställaren och konsulten i samråd. Pâärgrupperna av
land valdes studera 6 respektive vindkraftverk.12 Dessaatt grupper om

ha inbördes placering i linjer antingen 1x6, 2x3, 2x6rätaantogs en om
eller 3x4 verk, figur nedan.lse

xxx

x x x x x x x x x
1x6 2x3grupp grupp

xxxxxx

x x x x xx
grupp2x6

x x x x
3x4grupp

GrupperFigur 1 vindkraftverk pa landav
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får romb-trianglarliksidiga gruppenplaceringen baserasinbördesDen
vindenergiproduktion. Iytoptimal ärförforrn att grupperna av-ge en

bestårde fallrotordiametrar ivindkraftverkenmellan 5ståndet avgruppen
rader.består 3rotordiametrarrader och 6eller två när avgruppenen

vindkraft-respektive 60med 30studeravaldesTill havs störreatt grupper,
visasvindkraftverk. figurI 2respektive 6xlOlinjer 3x10verk, i om

vindkraftverken iAvstånden mellanvindkraftverk.medexemplet 3x10 en
rotordiametrar.mellan raderna 10rotordiametrar ochrad här 5antogs vara

medelvärdehänförs tillvindkraftverken till havsmellanAvstånden ett av
for deHavmølle-Handlingsplanianvändsinbördes avståndde som

Även den inbördeshavsbaseradeFarvande. förDanske ärgrupper
energiproduktion.ytoptimalförplaceringen att ge en

AÅAAÅÅÄÅAA

ÅXAÅAAÅXXÅ

AÅAAAAXXXA

grupp3x10

vindkraftverkhavsbaserade2 GrupperFigur av

gruppkonfigurationerolikadärmed totalt 12harvarje utbyggnadsstegFör
for olikaenligt figur 1gruppformationerfyra olikaland studerats; tre

hargruppkonñgurationerolikadet totalt 4Till havseffektstorlekar. är som
olikamed tvåeller aggregatgruppstorlekar 30 60olikastuderats; två

effektstorlekar.

T-mWiølle-handlingsplan Elselskabemesfarvande,for de Danske og
junifor havmøller, 1997arbejdsgruppeEnergistyrelsens
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2.4 Ljudberäkningar

Ljudberäkningar gjorda med Decibell från Energiär programmet og
Miljødata. Ljudvärden, källbullret, for kW,600 kW1500 3 MWsamt
verken 99, 102 respektive dBA.1 10är

Ljudet från de verken 3 kommerMW troligen sänkasstörsta då serie-att
tillverkning kommer igång. leder i sinDetta till lägre ytåtgång vadäntur

redovisas i denna utredning. För illustrera den skillnad skulleattsom som
kunna bli resultatet källbullret sänks och det indirektaatt attav
arealbehovet därmed minskar for vindkraftverk med effekten 3 MW,
redovisas sådant exempel i resultatavsnittet i slutet dennapåett rapport.

I exemplet med sänkt källbuller från har3 MW:are antagits käll-etten
buller på 105 dBA istället for 110 dBA. lägreDen nivån baseras på
antagande den tekniska utvecklingen for vindkraftverk understora ettom
längre tidsperspektiv. Jämförelsen har gjorts i utbyggnadssteg fyra

TWh/år15 och redovisas för gruppkonfigurationen verk, vidare3x4 se
sidan 14 3.1.3.avsnitt

2.5 Beskrivning ytåtgångav

beskrivsDe påytbehovär kartan indirektytor samtsom gruppernas
arealbehov. Vid etablering vindkraftverk i anspråk föräventas ytorav

och andra anläggningar. beaktasvägar Dessa dock inte i denna över-ytor
siktliga studie.

Figur 3 Illustration påytbehov kartan, vilket ärav gruppernas
innanförytan tänkt linje, omskriver de ytterstaen som

vindkraftverken ien grupp
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Med påytbehov kartan innanför tänkt linje,ytangruppernas avses en
omskriver de vindkraftverken i exempel i figurytterstasom gruppen, se

definitionDenna gäller både land- och havsbaserad vindkraft.
fallet med stycken vindkraftverk i enkel rad lx6 har beräkning-sex en

ytbehov kartan utförts diametern tomfotenarna av gruppens som
multiplicerat med längden raden, for erhålla Diametem påatt yta.en
tomfoten till respektive5 for6 de olika effektstorlekamaär ansatt meter
600, 1500 kW.3000samt

Med indirekt arealbehov den inom vilken viss markanvändningytaavses
kan bli begränsad vindkraftverk har lokaliserats till platsen.ettp.g.a. av
Bostadsbebyggelse bör till exempel inte finnas/ uppföras inom områdeett
med ljudnivåer dBA,40 enligt Naturvårdsverkets riktlinjer föröver

industribuller tillämpas för vindkraft i Sverige idag. Vanligtvisexternt som
kan dock markanvändning huvudsakligen fortsätta iannan samma om-
fattning innan vindkraftverket uppfördes.som

indirektaDet arealbehovet har beräknats utifrån de gruppstorlekar for
respektive effektstorlek i avsnitt Gruppstorlekarnämns Det ärsom ovan.
således beroende storlek och utformning. finnsDen ytaav gruppens som
innanför dBA40 linjen har beräknats indirekt arealbehov. Indirektsom
arealbehov har beräknats enbart för landbaserad vindkraft. beräknaAtt en
sådan for havsbaserad vindkraft inte intressant eftersom det till havsyta är
finns få fasta objekt, bostäder, kan ljud från vindkraft-störastex. som av
verk. Därmed finns ingen användning indirekt begränsasyta vars pga.
ljudet. Istället avståndhar det minsta till land tagits fram måstesom
hållas för respektive gruppstorlek, för inte gällande riktlinjeratt externtom
industribuller ska överskridas inne vid land, dvs. dBA.40

8- l91198
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2.6 på land och till havs för deYtor

enskilda grupperna

Gruppemas ytbehov på2.6.1 kartan

tabell 6 och redovisas de förI 7 land- respektive havsbaseradeytor
åtgår för ytbehov kartan.grupper som gruppemas

Tabell 6 Gruppemas páytbehov kartan för Iandbaserade
vindkraftverk.

Grupptyp 600Enhet kW 1500 3000kW kW

kmz1x6 0,004 0,008 0,01

kmz2x3 0,08 0,19 0,28

km:2x6 0,21 0,47 0,69

kmz3x4 0,36 0,81 1,20

Tabell på7 Gruppemas ytbehov kartan för havsbaserade
vindkraftverk

Grupptyp Enhet 1500 kW 3000 kW

kmz3x10 3,92 5,76

km6x10 9,80 14,4

Indirekt2.6.2 arealbehov

tabell visasI 8 de indirekta arealbehov i föranspråk landbaseradtassom
vindkraft. Värdena har tagits fram mätning från plottar pågenom papper.

Tabell 8 Indirekt arealbehov för vindkraft på land
Grupptyp Enhet 600 kW 1500 kW 3000 kW

kmz1x6 1,7 2,5 7,7

kmz2x3 1,5 2,2 6,9

kmz2x6 2,7 4,4 l 1,0

kmz3x4 2,5 4,3 10,6
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Minsta avstånd2.6.3 till kustlinjen

Tabell 9 visar minsta avstånd till land från vindkraftgrupp för ljudetatten
vid strandkanten ska överstiga 40 dBA.garanterat

Tabell avstånd9 Minsta i till land för havsbaserademeter
vindkraftgrupper, för ljudnivån 40 dBA inteatt
ska överskridas vid kustlinjen

Grupptyp 1500 kW 3000 kW

3x10 750 1440

6xl0 760 1440

Avstånden har uppskattats utifrån beräkningar med Decibell från Energi-
Miljødata. Denna dock utvecklad för beräkningarärog programvara av

ljud från landbaserade vindkraftgrupper.

Ljudnivån for offshore lokalisering beror ganska kraftigt lokalaen av
väderförhållanden i jämförelse med landbaserad vilket gör atten grupp,
det behövs bättre meteorologiska data normalt. dagsläget finnsI ingaän
ljudutbredningsmodeller, varken i Sverige eller utomlands, som
matematiskt kan beskriva utbredningen

2.6.4 Gruppverkningsgrader

kunnaFör uttalande hur inverkan det har vind-göraatt ett stor attom
kraftverken placeras i i stället för enstaka verk hargrupper som grupp-
verkningsgrader for varje gruppkonfiguration också genomförts. Dessa är
beräknade med hjälp Park från Energi Miljødata.programmetav og

Grupperna har vid beräkningarna vinklats 45 grader, det vill densäga
längsta sidan i i nordväst- sydost figurriktning: Dennaärgruppen se
placering bör den maximala gruppverkningsgraden eftersomrepresentera
den dominerande vindriktningen i Sverige generellt syd sydväst.ärsett -

4 Uppgift från Sten Ljunggren, InstitutionenKTH for Byggnader och Installation.
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angVi" dk UPPVindriktning

förhållande till för-Vindkraftgruppernas placering iFigur 4
Vindriktninghärskande

gruppverkningsgrader for vindkraftgrupper på land.tabell visasl 10

Gruppverkningsgrader för IandbaseradeTabell 10 grupper av
vindkraftverk

1500 3000 kW MedelGrupptyp 600 kW kW

0,978 0,977 0,976 0,9771x6

0,943 0,941 0,938 0,9412x3

0,9262x6 0,929 0,926 0,922

0,9243x4 0,928 0,923 0,920

0,942Totalt

cirkavindkraftverk i genomsnittberäkningarDessa att gerger en grupp
lägre energiproduktion vindkraftverken i hade6 % än gruppenom

placerats for sig på land.var

skiljer cirka beroende pågruppverkningsgraden 5%Värt äratt notera att
fyraplaceras i rader medkonfiguration. vindkraftverkenNär tregruppens

antaletgrundverk i varje rad minskar produktionen med till 8 %upp av
enkel rad vindkraftverkverk och den inbördes placeringen. Vid om sexen

endast cirkapåverkan från betydligt mindre, minst 2 %.är somgruppen
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Tabell 1 1 Gruppverkningsgrader för vindkraftverk till havs
Grupptyp 1500 kW 3000 kW Medel

3x10 0,941 0,938 0,940

6x10 0,926 0,922 0,924

Totalt 0,932

Till havs således vindkraftverk i genomsnitt cirka 7 %ger en grupp av
lägre energiproduktion 30 alternativt verk placerade for sig.60än var
Anledningen till gruppverkningsgraden i beskrivna fall är störreatt ovan
for vindkrañgrupper till havs land,på till havsän är äratt grupperna
betydligt de har studerats på land.större än grupper som

För havsbaserade vindkraftverk inte för gruppverkningsgrader-är spannet
så för de landbaserade de exempel harIstort stu-na som grupperna. som

derats for offshore lokalisering varierar det bara med cirka två procent-en
enheter.

hänsynIngen har tagits till dessa gruppverkningsgrader i det fortsatta
arbetet. på grund de uppskattningar föreligger,Detta ändå tillstoraav som
exempel endast medelvärde för vindens energiinne-ansättaatt ettgenom
håll land och till havs. det ändå intressantMen visa hur in-är att stor
verkan vindkraftverken kan ha varandra då de placeras i grupp.

2.7 Antal vindkraftverk

Med hjälp de data har tagits fram och har presenteratsav som som ovan
angivna förutsättningar, har antalet vindkraftverk for land- respektivesamt

havslokalisering beräknats. Resultatet, visar totalt antal vindkraftverksom
behövs i varje utbyggnadssteg respektive effektstorlek, redovisas isom av

tabellerna 12 och 13.

Tabell 12 Det totala antalet vindkraftverk i varje utbyggnadssteg
påvindkraftverk landav

3 TWh 6 TWh 10 TWh 15 TWh

600 kW 1230 2158 3022 3597

1500 kW 251 501 835 1266

3000 kW 44 150 367 733

Summa antal verk 1525 2809 4224 5596
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För uppnå energiproduktionatt på 15 TWh /en år behövs således cirka
3600 vindkraftverk med effekten 600 kW, drygt 1200 verk med effekten
1500 kW 740nära vindkraftverksamt med effekt 3 MW. Samman-en
lagt cirka 5600 stycken.

Tabell 13 Det totala antalet vindkraftverk i varje utbyggnadssteg
havsbaserad vindkraftav

3 TWh 6 TWh 10 TWh 15 TWh

1500 kW 465 744 1116 1395
3000 kW 52 209 418 784

Summa antal verk 517 953 1534 2197

För uppnå fullatt energiproduktion i utbyggnadssteg det vill säga en
årlig produktion på 15 TWh till havs, behövs således 1400nästan vind-
kraftverk med effekten 1500 kW drygt 780 verksamt med effekt på 3en
MW. Sammanlagt cirka 2200 stycken.

3 Resultat

3.1 Total for vindkraftyta

3.1.1 Gruppernas ytbehov på kartan

I tabellbilaga 1 redovisas samtliga de kallas forytorav som gruppemas
ytbehov kartan. Där finns redovisat hur många respektivegrupper av
gruppkonñguration blir fallet i samtliga fyra utbyggnadssteg.som
Redovisningen sker förytorna varje gruppkonfigurationav och för varje
effektstorlek i de fyra utbyggnadsstegen. Redovisningen uppdeladär på
land- och havsbaserad vindkraft.

I tabellerna för landbaserad vindkraft redovisas gruppstorlekama av-
rundade till heltal och visasytorna med decimal. För havsbaseraden
vindkraft har både gruppstorlek och redovisatsyta med decimal.en
Anledningen till visaävenatt storlek med decimalgruppens är atten

såär och feletgrupperna stora i ytbehovpass att skulle bliannars
oacceptabelt stort.
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Indirekt arealbehov3.1.2

tabellbilaga indirekt for vindkraftverk land.I 2 visas arealbehov på Upp-
ställningen den för ytbehov på kartan. tabellenlär samma som gruppemas
redovisas gruppstorlekama avrundade till heltal och visas iytorna
kvadratkilometer med decimal.en

Ytåtgång3.1.3

Beroende vilken konfiguration studeras blir den totalaav grupper som
för arealbehovytåtgången ytbehov på kartan indirektsamtgruppemas

olika stort.

Vid utbyggnad land till vill TWh/år, behövspå det 15sägastegen upp
kmztill exempel areal på cirka 268 for ytbehov på kartan,en gruppemas

det vindkraftverken byggs i totalt verk12 3x4antas attom grupper om
vardera. Produktionen då fördelad på med vindkraftverk300är grupper

har effekt kW, med effekten kWpå 600 106 1500 61samtsom en grupper
km2med verk har effekten drygt3 MW. Ytan 268 motsvarargrupper som

fotbollsplaner.37 200

indirekta arealbehovet i utbyggnadsexempel blir cirkaDet 1850samma
kmz, vilket fotbollsplaner.257000nästanmotsvarar

Vid beräkningar källbuller frånmed antagande lägre 3 MWett om
bestämt dBA istället for dBA avsnittet105 110närmareaggregaten, se

Ljudberäkningar, kan konstateras det indirekta arealbehovetattom
kmZ km2.minskar från totalt 1850 till 1600 således minskningDet är en

i angivetpå 13,5% utbyggnadsexempel. illustrationDetta ger en av
ungefär hur felet skulle kunna grund för högt angivetstort ettvara av
källbuller för 3 MW aggregat.

kmz,För uppnå TWh/år till havs behövs total på under15 416att ytaen
förutsättning vindkraftverken uppförs i 60 verk varderaatt grupper om

sådan6x10. En lika plats på marken 58000nästanyta tar stor som
fotbollsplaner.

få tydligareFör begrepp dessa storlek för TWh här15 görsatt ett ytorsom
ytjämförelser: med Sveriges med Hallands läns och medtre yta, yta

km2. 5Kalmarsunds Hela Sveriges Hallands län har449 964äryta. yta en

5 hemsida, www.scb.seSCB:s
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km2.total på 5710 6 Jämförelsernayta ytjämförelserär för fåattrena en
uppskattning vilka arealer det handlar Observera därför detiom attom.
y/tjämförelsen inte har tagits någon hänsyn till befintliga byggnader, vägar
eller infrastruktur i sig Hallands län eller Sverige iannan övrigt. Detvare
har heller inte tagits någon hänsyn till hur mycket det blåser för kunnaatt
uppnå produktionen i de olika utbyggnadsstegen. Följande således inteär

något jämförelseratt än olikaannatse som ytor.av

Gruppemas ytbehov kartan för 15 TWh på land 0,06%motsvarar av
hela Sveriges eller 5%nästan Hallandsyta läns yta.av

indirektaDet arealbehovet för 15 TWh på land 0,4%motsvarar av
Sveriges totala eller tredjedelyta nära Hallands län.en av

En liknande jämförelse för havsbaserad vindkraft fås yt-om gruppemas
behov på kartan relateras till Kalmarsunds totala Kalmarsund har häryta.

Ölanddeñnierats sundet mellan och fastlandet och denna harsom area
km2.beräknats till drygt 2300 Gruppemas ytbehov för 15 TWh till havs

således i anspråk 18%tar denna yta.av

6Uppgift via www.lst.se
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1Tabellbilaga
på kartanytbehovGruppernas

vindkraftLandbaserad

STEG 26TWh,STEG 13TWh,
3x42x62x31x63x42x62x31x6

kW600

180180360360103103205205antal
grupperst

65,137,730,21,637,121,517,20,9tota/yta
kmz

kW1500

4242848421214242antal
grupperst

34,019,715,70,717,09,97,90,3tota/yta
kmz

kW3000

131325254477antal
grupperst

15,08,76,90,24,42,52,00,1totalyta
kmz
Summa

114,166,052,82,558,633,9Ytorkm2: 27,11,3
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Forts. Gruppernas ytbehov på kartan
Landbaserad vindkraft

10TWh, STEG 3 15TWh, STEG 4
1x6 2x3 2x6 3x4 1x6 2x3 2x6 3x4

600 kW

antal 504 504 252 252 600 600 300 300
stgrupper

totalyta 2,2 42,2 52,8 91,2 2,6 50,3 62,8 108,6
kmz
1500 kW

antal 139 139 70 70 211 211 106 106
stgrupper

totalyta 1,2 26,2 32,8 56,7 1,7 39,8 49,7 86,0
kmz
3000 kW

antal 61 61 31 31 122 122 61 61
stgrupper

totalyta 0,6 17,0 21,2 36,6 1,2 33,9 42,3 73,1
kmz
Summa 4,0 85,4 106,8 184,5 5,6 123,9 154,9 267,6
Ytorkm:
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på kartanytbehovGruppernas
vindkraftHavsbaserad

STEG 2GTWh,STEG 13TWh,
6x103x106x103x10

kW1500

12,424,87,815,5antal
stgrupper

121,597,276,060,8total yta
kmz

kW3000

3,57,00,91,7antal
stgrupper

50,240,112,510,0total yta
kmz

171,7137,388,470,7Summa
kmz:Ytor

STEG 415TWh,STEG 310TWh,
6x103x106x103x10

kW1500

23,346,518,637,2antal
stgrupper

227,9182,3182,3145,8total yta
kmz

kW3000

13,126,17,013,9antal
stgrupper

188,2150,5100,380,3total yta
kmz

416,0332,8282,6226,1Summa
kmz:Ytor
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Tabellbilaga 2
Indirekt arealbehov
Landbaserad vindkraft

3TWh, STEG 1 GTWh, STEG 2
1x6 2x3 2x6 3x4 1x6 2x3 2x6 3x4

600 kW

antal 205 205 103 103 360 360 180 180
stgrupper

totalyta 348,5 307,5 278,1 257,5 611,4 539,5 485,6 449,6
kmz
1500 kW

antal 42 42 21 21 84 84 42 42
stgrupper

totalyta 104,6 92,0 92,0 89,9 208,8 183,7 183,7 179,5
kmz
3000 kW

antal 7 7 4 4 25 25 13 13
stgrupper

totalyta 56,5 50,6 40,3 38,9 192,5 172,5 137,5 132,5
km2
Summa 509,6 450,1 410,5 386,3 1012,7 895,7 806,8 761,6
Ytorkm2:
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arealbehovIndirektForts.
vindkraftLandbaserad

STEG 415TWh,STEG 310TWh,
3x42x62x31x63x42x62x31x6

kW600

300300600600252252504504antal
stgrupper

749,4809,3899,31019,2629,6680,0755,57856,2total yta
kmz

kW1500

1061062112117070139139antal
stgrupper

453,7464,2464,2527,5299,2306,2306,2347,9total yta
kmz

kW3000
616112212231316161antal

stgrupper

647,5671,9843,0940,7324,2336,4422,1471,0total yta
kmz

1850,51945,42206,42487,31253,01322,51483,71675,1Summa
kmz:Ytor
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förMiljökonsekvensbeskrivning
exempelfiktivaochreglervindkraftverk,

Inledning1

SyftetVindkraftsutredningen.uppdragskrivenärDenna rapport av
allmängiltigafinnamöjligtlångtsåmed är attrapporten som

omgivningseffekteroch samtegenskapervindkraftensbeskrivningar av
denochvindkraftverkbefintligafrånerfarenheterförmedla

åren.deskettteknikutveckling senastesom
fångatidigtexploatörerförhjälpmedel attkanRapporten ettvara

miljökonsekvens-iingåbörfrågornaviktigastede ensomupp
Indirekt utgörtill havs.ochlandvindkraftförMKBbeskrivning

exploatörermyndigheterna atthjälpmedel för genomäven ettrapporten
Medmiljökonsekvensbeskrivning. ettkomplettkan göra meren

smidigareblitillståndsprocessenkanbeslutsunderlagtillfredsställande
snabbare.och

användaskunnatänktdelen är att som enrapportenDen avsenare
kravmiljöbalkensfrånutgårHuvudrubrikernaför MKB.mall

gällerdetbehandla närfrågornaviktigasteDe atti MKB.innehåll en
harlandskapsbilden. I rapportenpåpåverkanochljud envindkraft är

täckaför äventagitsbruttolista attrubrikermängd upp
skaprojektörentankenvindkraftsprojekt, är attkomplicerade men

ärendet.enskildadetirelevantainterubriker ärdestryka som
och dennaMBmiljöbalkenÄnnu enligtgodkända MKBingafinns

frammed etti att taförstakan stegett processenrapport somses
vidpraxistillbidradärmedochMKBiinnehållrelevant enen

MB.tillämpningen av
bestämmelsergällandefrånutgårobserverasbör rapportenDet att

5.3avsnittiVindkraftsutredningendäritillståndsprövning, MB,om
miljöbalken.iändringarföreslår

medenlighetilokaliseratsprojektfrånutgår enExemplen som
andraochLänsstyrelsengodtagitsöversiktsplankommunal avsom

avspeglas ivilketkonfliktfria texterna.relativtmyndigheter. Lägena är
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Projekt i kontroversiella lägen kommer hamer MKBatt speglarsom
detta.

2 Regler MKBom

Regler MKB återfinns i sjätte kapitletom i den miljöbalkennya
1998:808. Aktuell lagstiftning kan sökas på Internet under adressen
http://www.n0tisum.se. Under rubriken "författningar" i SLS:s
kronologiska register kan sökning ske efter SFS Miljöbalkennummer.
har SFS 1998:808.nummer

En MKB ska ingå i ansökan tillstånd enligt blanden 9 ochom annat
kapitlet i miljöbalken, d.v.s. för miljöfarlig verksamhet respektive

Vattenverksamhet. Vindkraft på land berörs reglerna miljöfarligav om
verksamhet grund vindkraftanläggningenatt kanav medföra
olägenhet för omgivningen buller och ljus. Vindkraft till havsgenom
berörs även reglerna Vattenverksamhet.av om

Syftet med MKB identifieraär och beskrivaatten de direkta och
indirekta effekterna planerad verksamhet kan medförasom delsen på
människor, djur, växter, mark, luft, klimat,vatten, landskap och
kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, och den fysiskavatten
miljön i övrigt, dels på hushållning med material, råvarorannan och
energi. Vidare syftetär möjliggöra samladatt bedömning dessaen av
effekter människors hälsa och miljön.

Ett viktigt i arbetet medmoment MKB tidigtär samrådaatt med
länsstyrelsen med enskildasamt kan bli särskilt berörda.antassom
Sökanden ska lämna uppgifter den planerade verksamhetensom
lokalisering, omfattning och utformning dess förutseddasamt miljö-
påverkan. Efter samrådet beslutar länsstyrelsen verksamheten kanom

medföra betydandeantas miljöpåverkan. Beslutet får inte överklagas.
Vissa åtgärder alltid kan medföra betydandesom antas en

miljöpåverkan finns i bilaga l i "Förordningen 1998:905 om
miljökonsekvensbeskrivningar" MKB-förordningen. Dit hör
vindkraftverk med för sammanlagdaggregat uteffekten 1änav mer
MW 1 000 kW.

Vid betydande miljöpåverkan ska förfarandeett med mil-
jökonsekvensbedömning genomföras. innebärDet utökatatt samrådett
med övriga statliga myndigheter, kommuner, allmänheten och
organisationer kan bli berörda skaantas ske.som Vid detta samråd
diskuteras miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
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ellerMWluteffektsammanlagdmed avvindkraftverkFör en
intenormaltdärmedochmiljöbalkenenligttillståndintekrävsmindre,
skaMWlhögstkW125änuteffekten är menOmMKB.heller mer

hälsoskyddsnämnd. Dennaochmiljö-kommunenstillanmälan göras
falletenskildadetibehövsutsträckningdeniskaanmälan som

MKB.innehålla en
MWluteffekt änsammanlagdmed mervindkraftverk avFör en

skaDålänsstyrelsen.hostillståndsöksMW10tilloch upp
MKB:ntillställningbeslutsärskilt omtalänsstyrelsen ettgenom

hostillståndsöksMW10Är uteffekten änkraven.uppfyller mer
MKB:nbeslut avgörsärskilt omettmiljödomstolen, genomsom

kraven.uppfyller
plan-stödmedMKB upprättas avkrävakan attävenKommunen en
MKBvindkraft.fordetaljplaneläggningmedsambandibygglagenoch
enligtMKBreglerinteformellt som ensammaPBLenligt rent avstyrs
MKBendalämpligtochpraktiskt att enkandetmiljöbalken, varamen

sammanhangen.bådaianvändaskanframtas som
enligtfor MKBbeskriverhandläggningsschema processenEtt som

bilagaifinnsmiljöbalken

MKBInnehåll i3 en

samrådetutökadevid detdet somavsnittet ärunderframgårSom ovan
fördefinierasochdiskuterasMKB:nutformningenochinnehållet av

tillkommasåledestillfälledettavidkanprojektet. Detenskildadet
därplatsenspecifikadenförutredaviktiga attfrågor ärsom

skersamrådetviktigt attuppföras. Det ärplanerasvindkraftverken att
ochskedetidigtikan göras ettbehövsutredningardesåtidigt, somatt
kanDärmedMKB-dokumentet.iingåforgenomföras atthinner

tillståndsprocesseniskedeikompletteringar sentettomfattande
iundvikas.

uppförafåtillståndsöker attföretagnaturligt att somDet är
Enaspekter.positivavindkraftprojektetsframföravillvindkraftverk

positivadebåde där ärbeskrivningar,sinaisakligdockskaMKB vara
nackdelar.visardedärochprojektetför
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I MKB för verksamhet kanen medföra betydandeen antassom
miljöpåverkan ska ingå:

beskrivning verksamheten0 av
beskrivning skyddsåtgärderav
inverkan på hälsa, miljön, hushållning med resurser
alternativa platser/utformningar, nollalternativ
icke-teknisk sammanfattning

följandeI avsnitt exempel vad bör ingå i MKB.ges Avsnittsom en
de medstämmer aktuellsom, ansökan, kanom klippas i MKBen en

skrivs med kursiv stil.

3.1 Beskrivning verksamhetenav

Här beskrivs vindkraftprojektet så vindkraftverkens lokalisering,att
utformning och omfattning framgår.

Det lämpligtär inleda medatt avsnitt beskriverett vindkraften isom
regionalt ochett globalt perspektiv, så inte bara den lokalaatt

miljöpåverkan beskrivs.
Vindkraften förnyelsebarär energiform under produktionen elsom av
inte medför några utsläpp för miljön skadliga Elproduktionämnen.av i
vindkraftverk el frånersätter anläggningar eldade med fossila
bränslen kol och olja. Detta beror på de nordeuropeiskaatt
ländernas elsystem förbundna medär varandra och på så sätt utgör ett

där det finnssystem fossilbaserad elproduktion.gott Genomom iatt
Sverige producera vindkraftel reduceras därför utsläpp klimatgaserav
koldioxid, etc., svaveldioxid,metan kväveoxid och andra ämnen,
eftersom på plats deti nordeuropeiskaman elproduktions-en annan

samtidigt reducerarsystemet behovet fossilbaserad elproduktion.av
Studier på Vattenfall visar den energi gåratt åt försom att

producera vindkraftverkett den elenergimotsvarar verket undersom
drift producerar under period på månader,4 brai vindläge.en ca ett
Livscykelanalyser visar energiförbrukningen föratt tillverkning,

byggande, drifttransport, och rivning vindkraftverkettav motsvarar ca
1% dess energiproduktion under livslängden.av Motsvarande tal för
exempelvis oljekondenskraftverkett 12%.är ca

En kort presentation företaget söker tillstånd kanav göras.som
Företagets tidigare erfarenheter vindkraftutbyggnad bör lyftas fram.av

Livscykelanalys för Vattenfalls elproduktion, dec. 1996
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till-läsasdelsskallMiljökonsekvensbeskrivningen av
ochläsandetunderlättaFörallmänheten. attdelsståndsmyndigheter, av

ieffekt mätsradmed attMKBzninledabradet omförståelsen att enär
000000MWh 1000GWh llkWhienergi attoch samtmätskW

förstaförklarasförkortningarochbegreppbörövrigtkWh. I nya
ide texten.gången nämns

Lokalisering3.1

valts.harvindkraftverkenförplatsenhurrubrikdenna nämnsUnder
beskrivaochsammanhangsittiprojektetlämpligt sättaDet attär

planervilkaoch kommunen samtlänetSverige,ivindförhållandena
havstillrespektivelandvindkraftutbyggnadgällervadfinnssom

kommunen.ochlänetinom
såÖversiktskartaDelsbifogas.skaområdeaktuellt enKartor över

delsochsigorienterakansnabbtlokalkännedom enharintedeatt som
markeras.vindkraftverkplaneradedärdetaljerad kartamer

upp-ställnings-vindkraftverken,berördablirFastigheterna avsom
elledningar nämns.ochplatser, vägar

bildbrafårläsarensåbeskrivs, avomgivningarna attoch enPlatsen
väderstreck.olikaiomgivningarnatillförhållandeiområdethur utser

samhällen,järnväg, vägar,till störreavståndbeskrivsLandskapet samt
industrier,skolor,fritidshus,bostäder,såsombebyggelsenärmaste
hämtaskaninformationdennadel urEnkyrkorverkstäder, storetc. av

ÖP, ikommunerallaöversiktsplanenkommunövergripande somden
harkommunerMånga1990-talet.börjaniupprättadelandet av

Översiktsplaner.fördjupadegjortÖversiktsplaner samtsinauppdaterat
beskrivas.skaområdeaktuelltinomPlanförhållanden

medbörkontaktvarför tasgamla,Översiktsplanerna kan vara
aktuell.kanfortfarandeplanenhöra varaför anseskommunen att om

detImed i MKB:n.kartmaterial böröversiktsplanens varaUtdrag ur
detaljplanöversiktsplan,fördjupadomfattasområdeaktuelltfall av

skaladessa. Angeutdragbifogasområdesbestämmelser även ureller
läsaren.förunderlättaförkartorsamtliga attpåmarkeraoch norr

Översiktsplaner,kommunernasframgå menbrukarRiksintressen av
harlänsstyrelsenfrånerhållas ansvarkaninformation somävenaktuell

riksintressena.bevakningför av
såsom naturreservat,intressenandraberörsområdetOm av

enlighetiskyddstrandskydd,biotopskydd,naturminne,kulturreservat,
underdettabörså ävenåtagandeninternationella angesmed m.m.
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denna rubrik eller under rubriken hushållning medom naturresurser.
Länsstyrelsen har uppgifter.

Det viktigtär avvägningenatt mellan vindkraftintresset och andra
mark- och vattenanvändningsintressen i kommunernasgörs
Översiktsplaner. Att område omfattasett skydd för visst intresseettav
innebär inte alla andra verksamheteratt i området.utestängs Det är
viktigt områdets specifikaatt skyddsbehov beskrivs så tydligt detatt
går vindkraftverkatt avgöra kan etableras inom skyddsområdet.om
Om kommunen inte har fördjupade Översiktsplaner för vindkraft eller
några andra planer vindkraftenrör bör dettasom Då kannämnas.
istället det urvalet platser beskrivas. Enligtegna miljöbalkenav är
länsstyrelsen skyldig begäran tillhandahållaatt planeringsunderlag
den skyldigär MKB.att upprättasom en

Miljöbalkens tredje och fjärde kapitel med grundläggande
respektive särskilda bestämmelser för hushållning mark och vattenav
är betydelse för lokaliseringen.storav Reglerna beskrivs inärmare
avsnittet hushållning medom naturresurser.

3.1.2 Utformning och omfattning/Anläggningen
Vindkraftverkens antalet och effektklass redovisas. Av påsvaren
vindkraftsutredningens enkät till myndigheter och företag framgick att
det sällan samladgörs bedömningen större område,ett eftersomav
området ofta byggs med några enstaka vindkraftverkut i i olikataget

Det viktigtetapper. är redan frånatt början försöker beskrivaman
konsekvenserna alla genomförs,att etapper såav vindkraft-att
anläggningens totala miljöpåverkan kan utredas i sam-manhangett och
leda till område med godaatt ett vindtillgångar kan utnyttjas bästa
sätt.

För läsaren ska fåatt möjlighet relatera vindkraftverkensatten
produktion till detnyttan, är bra visa hur mycketatt produktionen
räcker till. Förslagsvis kan skriva produktionenattman motsvarar x
antal hushålls behov hushållsel.av

Hur har placeratsaggregaten i förhållande till varandra och hur
anpassning har skett till landskapet redovisas. Vindkraftverk i en grupp
placeras i regel 5-7 rotordiametrar från varandra för energiutbytetatt
inte ska minska för mycket vindkraftverkenatt "stjäl" vind ifrångenom
varandra.

Att beskriva kan svårt,aggregaten eftersom upphandling intevara
sker innan tillstånd uppföra vindkraftverkenatt erhålls. De flesta
vindkraftverk inom respektive effektklass har dock ungefär samma
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vidbeslut tasMKB:n atti samtkanstorlek nämnasungefärligsåmått,
framgå.börverkenhetligamedbyggsAttupphandlingen. gruppen

ochtvå-bådeföransökan utrymmeframgåbör att gerAnnars
verk.olikablandningellerverktrebladiga aven

förharfundamentdetbeskrivs manävenrubrikenhärdenUnder
markförhållanden/bottenförhållande m.m.beroendeväljaavsikt att av

medbetongigravitationsfundamentbehöverland ettverkEtt större
användsbergbraplaceringVid10-15sidlängd m.caaven stål-fastgjutnaochnedborrademedförankrasbergfundament, som

ellersprängsfundamentet nerbörberggrunden. Mani omangestänger
höjden.fallsåoch ibergetovanförutförsdetom gravita-påplacerasverketkanhavstilllokaliseringVid

plats,sänksochflottas utkassun,t.ex.tionsfundament somen
fastgjutsochberggrundeninedborrasstålrörmonopile ett somen benmedstålkonstruktion tre somt.ex.trebensfundamentpå eneller ett

vattendjup,såsomförutsättningarPlatsenshavsbotten.vidfixeras
fundament.valetavgörisbildning etc. avvågor,bottenbeskaffenhet,

Transporter

servicevägar samtochtillfarts-föranspråkibehövermark tasDen som
oftadebyggasbehöver tarvägarnaOmuppställningsplatser nyaanges.

vindkraft-ingrepp änbeståendeinnebärochanspråkmark i mermer
befintliga vägarutnyttjas somhandförstaIfundament.verkens

beskrivsbyggskedet. Härunderkranbilarklaraförförstärks tungaatt
hurdriftskedet samtoch ibyggtidenunderanvändasskafordonde som

ske.tänktvindkraftverken attärtillsynen av

Elanslutning

skakraftledningsnätbefintligt angestillanslutningspunktÄgare samt
ochluftledningellerkabel-blirdetRedovisaspänningsnivåer. omsamt

höjd.ochutseendestolparseventuella

skyddsåtgärderBeskrivning3.2 av

negativaminskaellermiljönförbättraförÅtgärder planeras attsom
Alternativtrubriken.härdenundersamlatbeskrivaskanmiljöeffekter
delrubrik.respektiveunderhemmahördedäråtgärder nämnas,kan

såbyggtiden, att tungakanskyddsåtgärder att anpassaExempel vara
områdenkänsligakänsligast, attmarken ärundviks när somtransporter
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för fåglar eller sälar undviks under häcknings- respektive yngelperiod.
Ett exempelannat minskaär ljudalstringenatt varvtalsregleringgenom
eller stänga verkenatt under vissa timmar på året då besvärandeav
klippskuggor kan träffa viss fastighet.en

3.3 Inverkan på hälsa, miljön, hushållning
med resurser

3.3.1 Hälsa och säkerhet

Ljud

Ljud från vindkraftverken är de viktigaste aspekterna deten av när
gäller lvindkraftens omgivningseffekter.

Under den här rubriken det lämpligtär förklara vad detatt förär
ljud vindkraftverken alstrar. Däreftersom skall attanges
ljudberäkningar har utförts hur många bostädersamt beräknas fåsom
40 dBA För åskådliggöraetc. huratt det mänskliga uppfattarörat olika
ljudnivåer kan figur med vanligt förekommandeen ljudnivåer

Ljudutbredningenpresenteras. från vindkraftverken till de närmaste
bostäderna redovisas lämpligen på kartor, med linjer visar ljud-som
nivåerna 50, 45, 40 och 35 dBA. Vilken modell föranväntssom
beräkningen skall framgå.

Vindkraftverk upphov till två ljud, delsger aerodynamiskttyper av
ljud formi vinande ljud från rotorbladen, dels mekaniskaav ljud från

främst växellådan. Vindkraftverkens maskinljud denär typ av
mekaniska ljud normalt upplevs störande.som På längremestsom
avstånd det aerodynamiskaär ljudet från rotorbladet normalt högre än
det mekaniska ljudet.

Maskinljudet kan dämpas isolering. Ljudet från rotorbladengenom
kan begränsas använda variabeltatt varvtal hosgenom turbinen, så att
ljudalstringen blir lägre vid låga vindhastigheter, då det naturliga
bakgrundsljudet lägst.är

För vindkraft tillämpas Sverigei regel Naturvårdsverketssom
riktvärden industribullerz.för Med riktvärde värden normaltavses som

börinte överskridas. Naturvårdsverket nattetid 40 dBA föranger

2 Se Externt industribuller Allmänna Råd RR 1978:5 utgivna- av
Naturvårdsverket.
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planlagdfördBA35vårdbyggnaderoch samtbostäder
ljudetOmnaturupplevelse.medfriluftslivrörligtochfiitidsbebyggelse

lägre.dBAriktvärdena 5hörbarainnehåller ärtoner

Isovrum SmärtgränsNivå Diskotekstorstadsgaranyprojektering

O
LjudnivådBA

/" t
1

ljudnivåHögstaSvagastupp- uppträdakansomIjufattbara

långtradare avjelplanstartande |närhetenVmdbfl-ISSVEG samtalNormalt

mänskligadet örathurochljudnivåervanliganågravisasfigurenI
tal.normaltdBA65dem.uppfattar motsvarar

frånljudetmaskera ettkanomgivningeniljudennaturligaDe
påverkarvindforhållandenochvegetationTopografi,vindkraftverk.

Vidm/s.4-5vindstyrkornormalt vidvindkraftverk startarljudet. Ett
höjd10dBA40bakgrundsnivånm/s ligger mpå 5vindstyrkaen

m/s. I10vindstyrkaviddBA50ochslättområdei enöppetett
Vidhögre.dBA10bakgrundsvärdenaträdhögamed ärområden

vind-frånLjudetvågorna.frånljudtillkommerlokaliseringkustnära
vind.viddärförkraftverk hörs mest svag

Skuggbildning/ reflexer

åretunderochdygnettidervissarotorblad kan geVindkraftverkens
Vid klartsolljuset"."klipperdeskuggproblemtill attupphov genom
avstånd.hundraflerauppträda metersskuggeffekterkanväder

problemen ärd.v.s.lågt,stårsolenutbredning närstörstärSkuggornas
hösten.ochvårenundernedgångochsolensvidstörst upp-

beroende attkommerlängretilltar utSkuggeffekterna mannorr
breddgrad.ökadmedminskarhöjdsolens

ochväderstreckfrämstberoruppstårskuggeffekterVilka som
vegetationbebyggelse,Omkringliggandevindkraftverket.frånavstånd

också in.spelarhöjdskillnaderoch
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Nedan exempel på diagramett Danmarks vind-ges som
kraftförening har utarbetat. Diagrammet gäller danska förhållanden

torde kunna tillämpas i södra Sverige.men

NORD

12m 1311412

Område skuggautan
från vindkraftverket

SYD

gråDe talen klockslagensommartidanger
inom parentes.

De svana talen vid bumerangkun/oma
antal timmar skugga är.anger 1per

Cirklama medtal 2-10 avståndenfrånanger
vindkraftverketi antal rotordiametrar.

Källa: Tue Nielsen, konsulent i Danmarks Vindmpl/eförening

Exempel: Punkt visarA hus ligger vindkraftverketett som norr om
avstånd motsvarandeett 6 gånger rotordiametern 180 förmeter ett

vindkraftverk med 30 rotordiameter respektivemeters navhöjd. Huset
ligger precis innanför den "bumerangkurva" visar roterandesom
skuggor i timmar5 året. iEtt södervänt fönster i detta hus får såledesom
skuggeffekter från vindkraftverket i 5 timmar normalt år. Det gårett
inte direkt avläsa diagrammet,att huset skuggasur men av
vindkraftverket i november, december och januari.

Punkt B visar hus ligger påett avstånd motsvarandeett 7som
rotordiametrar ostsydost vindkraftverket, i riktning kl. 20om mot
sommartid. Huset ligger mellan bumerangkurvoma med 10 och 15
timmars skugga. Huset får skuggeffekter från vindkraftverket 12-13ca
timmar året omkring kl. 20 sommartid i maj och juli. Söderom om
vindkraftverket uppstår inga skuggproblem.
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antire-flex-motverkasreflexergrundStörningar genomav
turbinbladen.behandling av

telekommunikationRadio- och

kom-signaler störareflekteringkanindkraftverkV avgenom
förradarochradio systemsamtTV,munikationssystem, t.ex.

ochmed Post-börKontaktsatellitkommunikation. tasochradiolänk-
Kontakt kancentralt. ävenfrågordessabevakarTelestyrelsen, som

ochradio-handharbolagenlokalademedlämpligt omta somattvara
mobiltelefonbolagen.ochTeliaTeracom,telekommunikation, ex.

Civilflyg

ochnavigations-störningarmedförakanVindkraftverk av
inflygning.vidhindercivilflyg utgöraförlandningshjälpmedel samt

längdledi bananshindersfrihetkmflygplatser 15viderfordrasNormalt
KontaktLuftfart.CivilförBestämmelserenligtsidled,ikmoch 12

samtligakrävabrukar attLuftfartsverket. Demedskall tas
finnsreglerhinderbelysning. Nyamed rödförsesvindkraftaggregat

förslag.

Sjöfart

innebäraochsjöfartförhinderkantill havsVindkraftverk utgöra
navigering.försvåraochskymmaskankollisionsrisker. Fyrar

tillanslutningiförsvåraskanhelikopterfrånSjöräddningsinsatser
skalltill havsVindkraftverktill havs.vindkraftverkstörre grupper av

Sjöfartsverket.medskallKontaktsjökort.påmarkeras tas

Risker

rotorblad,fråniskastexempelvisolyckor,förtill riskenMed hänsyn
säkerhetsavstândrekommenderatBoverketbrand, harochblixtnedslag

dockharkraftledningar-l. Boverketochjärnvägarbyggnader,till vägar,
rekommenderadeskäl överfinnasdet kan attframfört seatt

finnserfarenheterdetillmed hänsynsäkerhetsavstånd, omsom nu
vindkraftverk.

1995:13 rådAllmännaBoverket,
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3.3.2 Miljön

Landskapsbild

Påverkan på landskapsbilden framstår de viktigastesom en av
aspekterna det gällernär vindkraftens omgivningseffekter.

För vindenerginatt skall kunna utnyttjas effektivt måste lvindkraftverken ligga fritt. De avviker från det omgivande landskapet
och kan Ävenlånga avstånd.synas vindkraftverkenom upptar en
liten del synfältet drar deav rotorbladens rörelse till siggenom upp-
märksamhet hos människor i området.

Vindkraftverket blir sin höjd ofta dominerandegenom elementett i
det närliggande landskapet. En tumregel vindkraftverkär att vidett fri
sikt och klart väder dominerar landskapet inom avstånd påett l0
gånger verkets höjd, d.v.s. inom cirkel med 500 radie viden m en
tornhöjd 50 Normalt smälter vindkraftverkm. ett i landskapet

avståndett 5-10 km, beroende landskapetsav karaktär. Människors
förmåga uppskatta höjdskillnaderatt kraftigt i nivåavtar med de högsta
träden. Därför har svårt uppfatta höjdskillnadenattman mellan 50t ex.
och 70 höga Höjdskillnadentorn. kanm i stället uppfattas som en
skillnad i avstånd till verken. Landskap med storskalig tålterrängen

kraftverkstörre och flera än småskaliga landskap.grupper mer
Vindkraftverk kan tillföra enahanda landskapett värden.nya

I det här avsnittet bör fotomontage för visapresenteras huratt
vindkraftverken kommer frånatt någraut utvalda platser.se
Fotografierna bör med 50tas normalobjektiv. Lämpliga platsermm för
fotografering väljs i samrådut med tillståndsmyndigheterna.
Hänvisning tillgörs karta där vindkraftverken,en platsen ochsamt
riktningen där fotografering skett, har markerats.

Mark pågåendeoch markanvändning

Här kan frågor behandlas markensrör beskaffenhet,som risk för
sprickor, erosion, dränering. Påverkan på marken bör beskrivas under
byggskedet, driftskedet och avvecklingsskedet.

Den direkta markåtgången för vindkraftverk litenett ochär
konflikterna med jordbruksnäringen begränsade, eftersom marken kan
brukas inpåtätt vindkraftverk.ett Vid själva byggandet av
vindkraftverk ledningar och kan skadorvägar uppstå formi av
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Anslutningsvägardräneringssystem.och störningarmarkpackning av
verket.självakan änstörre ytorta uppmm

bottenforhållandena.beskrivstill havsvindkraftgällerdetNär

rologiHyd

anläggandeVidbeskrivs.ochgrundvatten avytvattenPåverkan
dräneringsforhållanden inteområdetstillseselledningaroch attvägar

ochvattenföringuppgifterskallvindkrafthavsbaseradFör omändras.
strömningsförhållanden presenteras.

klimatochLuft

fram.klimatochluftpåverkanvindkraftensforsrubrikdennaUnder
drifttiden inteunderenergikällaförnyelsebarVindkraften somär en

MWvindkraftverk på 1 iEttellerlufttill vatten.emissionergenererar
år. DetelMWh5002produceraårkanläge varje perbra caett

motsvarandehushåll. Om550hushållsel drygtibehovetmotsvarar av
0002påutsläppdetkol tonhjälpmedproduceras caelenergi gerav
år.kväveoxider2,5svaveldioxid ochkoldioxid, 3 ton perton caca

påverkarvindkraftprojektetplaneradedethurövrigt kan nämnasI
ivindkraftverkkommandeellerbefintligaforvindläget

områden.omkringliggande

faunaochFlora

vind-berörshotadeellersällsynta arter avredovisasHär om
någonfinnsdetregeliframkommersamrådetVidkraftprojektet. om

relevantautdragbifogalämpligtskyddsvärd Det attär urart.
kortrubriken,här göradenunder enforskningsrapporter att,samt

forskningsresultaten.sammanfattning av
vindkraftengäller ärdetfrågaåterkommande närständigtEn

fåglar.kollisionsrisk for
främstharvindkraftverknärhetenibeteendefåglarsStudier avav

redovisasNedanstudier.svenskafinnsdet ävenutomlands,gjorts men
litteraturstudiedanskbyggeruppgifter ensom

litenfåglarsträckande ipåtyderundersökningar attGjorda
Kollisionsrisken störstvindkraftverk. ärmedkolliderarutsträckning

Fagligperspektivenvidenfugle, Statusindvirkning4 Vindmøllers ogover
DanmarksEnergiministriet,Miljø-147,DMUfra ograpport nr.

December 1995.Miljøundersøgelser,
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vid dålig sikt. Fåglar sträcker normalt stilla väderi med god sikt och
ofta på högre höjd vindkraftverkens,än fågelartervissa sträcker dock
på Luftledningar innebärnatten. normalt kollisionsriskstörre änen
vindkraftverk.

När fåglar vindkraftverknärmar sig tycks de regel andraett som
flygriktning och förbi verket. För rovfåglarvissa kan det finnaspassera

förhöjd risk för kollision sambandi med bytesjakt.en
En skrämselefekt har kunnat iakttas för häckande, rastande och

födosökande fåglar, efekten för olikavarierar Det viktigtmen arter. är
uppmärksamma risken föratt skrämselefekter områdeni med god 5

tillgång till attraktiv föda, musselbankar anslutningt i tillex
havslokaliserade vindkraftverk.

Varken vilda eller däggdjur verkartama vindkraftverk.störas av
Djuren betar i anslutning till vindkraftverken. Hur pårenar reagerar
vindkraftverk saknas det erfarenhet av.

Vid havslokalisering och strandnära lokalisering torde eventuella
störningar sälar sannolikt ha påtaglig betydelse bara i lekområden
och för näringsfångsten särskilt viktiga områden. I MKB:n for
havsbaserad vindkraft vid Bockstigen utanför Gotland beskrivs
företeelser skulle kunna påverka sälar.som

Kunskaper hur fiskar påverkas vindkraftverk till havsom ärav
begränsade. Lek- och uppväxtområden kan skadas vindkraftverketsav
fundament och kabeldragningar. Fundamentet kan å andra sida ge
positiva effekter det kan fungeraatt artificielltgenom ettsom rev.

Avfall

Här beskrivs avfall från anläggningen under drift och rivningsskedet
hur avfallet skall omhand.samt Avfall uppstår undertas drift i form av

smörjoljor. Efter driftskedet vindkraftverket ned varvidmonteras en
delstörre materialet kan återvinnas.av

3.3.3 Hushållning med resurser

I tredje kapitlet behandlas de grundläggande bestämmelserna för
hushållning med mark- och vattenområden. Där mark- ochattanges
vattenområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är

lämpade med hänsyn tillmest beskaffenhet och läge föreliggandesamt
behov. Företräde skall sådan användning medför frånges som en
allmän synpunkt god hushållning.
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förområdenmiljöbalkenkapi 3 ärRiksintressen nämnssom
friluftslivet,kultunniljövården,naturvärden,yrkesfiske,rennäring,
produktion,industriellmaterial,ellerfyndigheter ämnenav

vattenför-kommunikation,energidistribution,energiproduktion,
attjord-totalförsvaret. Dessutomoch nämnsavfallshantering,sörjning,

områdenbetydelsenationellskogsbrukoch att storasamtär somav
möjligtexploatering, så långtpåverkadeobetydligtendast är somav

karaktär.områdenasförändrarpåtagligtåtgärderskyddasska mot som
områdenvilkaskallcentrala myndigheternaansvarigaDe manange

förriksintresseområdenNågrariksintresse. avavvaraanser
begäranpekatsvindkraftsutbyggnad har inte ut, avmen

områdenidentifiera sådanamedarbeteEnergimyndigheten har attett
landet. Detdelari vissa ärlänsstyrelsernapåbörjatslandstill avav

vindkraftförriksintresseområdehindraringet ettatt anges somsom
naturvår-förriksintressehar pekatsdet tidigare tutäven exsomom

den.
skalländamåloförenligafleraförriksintresseområdeOm ärett av
medhushållninglångsiktigfrämjarändamåltillföreträde ensomges

området förBehövsövrigt.ifysiska miljönoch denmarken, envattnet
företräde.forsvarsintressetskalltotalförsvaretanläggning för ges

tillhänsynmedområdendemiljöbalken listaskapitletfjärdel som
delriksintresse. Inomkulturvärden i sin helhet storoch är ennatur- av

ochturismensskafjällområdenkustområdenSveriges samtav
vindkraftverk.lokaliseringvidbeaktassärskiltintressenfriluftslivets av

Brofjorden,tillfrån Norgeoch skärgårdamakustområdenaInom
ÅngermanälvensvidStorfjärdenArkösund, fråntillSimpevarpfrån

Öland vindkraftförgruppstationerfårSkagsuddetillmynning samt
minst 10uteffektsammanlagdmedeller fleramed aggregattre aven

uppföras.inteMW
befintligautvecklinghindraska inteSkyddsbestämmelserna av

näringslivet.det lokalaellertätorter

åkermarkBrukningsvärd

Brukningsvärdbetydelse.nationellskogsbrukochJord- är av
det behövsendastanläggningarföranspråkjordbruksmark får itas om

avsnittdettaUndersamhällsintressen.väsentligatillgodoseför att
markenpåverkasjordbruksmarken attbeskrivs hur mycket samtsomav

tidigare.användasvindkraftverken kankring som

9 191198
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Fiske och vattenbruk

Områden har betydelse för yrkesfisket eller för vattenbruk skall såsom
långt möjligt skyddas åtgärder kan påtagligt försvåramot som
näringarnas bedrivande. När det gäller vindkraft till havs kan kontakt

med Fiskeriverket, länsstyrelsens fiskerikonsulenttas yrkesfiskaresamt
för få och hur yrkesfisketorten bedrivs.att veta om

Naturmiljö

Områden riksintressen förär naturvärden beskrivs.som av
Länsstyrelsen brukar ha del inventeringar andra områdenöveren som

regionalt intresse.är av

Kulturmiljövård

Riksintressen för kulturmiljövården och andra områden med
kulturvärde fornminnen beskrivs i det här avsnittet.samt För vindkraft
till havs kan det aktuellt undersöka det finns några kändaattvara om
vrak.

Friluftsliv

beskrivsHär riksintresse och andra områden for friluftslivet. Om
området omfattas strandskydd kan detta under denna rubrik.nämnasav

Värdefulla ämnen och material

Om aktuellt område berörs fyndigheter det under dennaav anges
rubrik. kanHär konflikteräven med täktverksamhet föras fram.

Energi

Bestämmelserna hushållning med innefattarnaturresurserom även
områden för energiproduktion. miljöbalkenI står mark ochatt -
vattenområden särskilt lämpliga förär energiproduktion så långtsom

möjligt skall skyddas åtgärder kan påtagligt försvårasom mot som
tillkomsten eller utnyttjandet sådana anläggningar. Det viktigtärav att
föra fram detta vad det gäller vindkraftetableringar. Om områdeett
utpekas riksintresse för vindkraft får området starkare skydd.ännusom
Några områden riksintresse för vindkraftsutbyggnad finns inte än,av
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lan-delari vissalänsstyrelsernahospåbörjatshardetta arbete avmen
land.vindkraftverkgällerdetdet när

Kommunikationer

övrigabeskrivs härjärnvägar samtförRiksintressen vägar, m.m.
till.kännaviktigakommunikationer är attsom

Totalförsvaret

riksintressen.andraframförföreträdehartotalförsvaretförRiksintresse
medvindkraftprojektallainledabäst attdetanledningendenAv är att

vattenområdenochmark ärvissaFörutomkontakta försvaret. att
kanvindkraftverkförriskfinnsförsvarssynpunkt även attintressanta ur
Vidsjöfarten.ochflygetmilitäradetnavigationshjälpmedel förstöra

Ljudoch militära störas.sjömineringarhavslokalisering kan sensorer
avlyssnarsonaranläggningarmilitäravindkraftverk kanfrån störa som

undervattensljud.

Alternativ3.4

platserAlternativa3.4.1

vindkrafttillståndpliktigförskall MKBreglermiljöbalkensEnligt en
exploateringVidmöjliga.sådanaplatseralternativa ärredovisa avom

behövaintealternativa platserfors hareller ansettsfyndighetviss enen
redovisas. Detplatser äralternativakrävsi övrigtredovisas, attmen

harvarför dessaochalternativförkastadebeskrivalämpligt ävenatt
altemativensde olikaförminusmed plus ochtabellförkastats. En

avsnitt 4.4.1.iVindgrundenexempelanvändas. Sekanegenskaper om

utformningarAlternativa3.4.2

vad gällermedarbetatharprojektörenolika idéerdebeskrivsHär
nackdelarochförvindkraftverkantalochstorlekutfomining, samt

förkastats.haralternativenförkastadevarför desamt
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3.4.3 Nollaltemativ

Nollalternativet skall beskriva den framtida utvecklingen projektetom
inte genomförs. Som nollalternativ kan beskriva vad kanman som
hända med mark- eller vattenområdet vindkraftverken inte uppförs.om
Möjlighet finns även nollalternativ beskrivaatt hur elenerginsom

skulle produceras och därvidannars utsläppnämna frånm.m.
motsvarande mängd producerad elenergi med hjälp exempelvis kol.av

Ett vindkraftverk l kanMW producera 2 500 MWh år.ca per
Det behovet hushållselmotsvarar i drygt hushåll.550 Omav motsva-
rande elenergi produceras med hjälp kol det ökade utsläpp påav ger ca
2 000 koldioxid, 3ton svaveldioxid ochton 2,5 kväveoxiderca tonca

år.per
Den sökta anläggningen beräknas producera X MWh el år. Detper

behovet hushållselmotsvarar drygti X hushåll. Om motsvarandeav
elenergi produceras med hjälp kol det ökade utsläpp på Xav ger tonca
koldioxid, X svaveldioxid ochton X kväveoxiderca år.tonca per

3.5 Icke-teknisk sammanfattning

En sammanfattning innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen skaav
Den skagöras. lättillgänglig och kunna förstås allmänheten.vara av

3.6 Samråd

Det i tillståndsansökanär krav finns redovisa samråd,attsom men
eftersom prövningsmyndigheten ska särskilt beslutta ett MKB:nom
uppfyller kraven det lämpligtär resultatet samrådatt och yttrandeav
finns med i MKB-dokumentet.

Beskriv ochnär samråd har genomförts, vilka kallades ochvar som
vilka deltog någon speciell frågasamt diskuteradessom särskilt.om
Minnesanteckningar från mötena skriftliga yttrandensamt från
myndigheter bifogas MKB:n.

3.7 Bilagor

Här samlas alla bilagor inte bör betunga den löpandesom texten.
MKB:n blir lättläst i huvudtextenmer kortaom görman
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villdenförbilagan,tillhänvisar somsedanochsammanfattningar
utdragundersökningar samtgenomförda urResultatsig.fördjupa av

bilagor.medhabraär attforskningsrapporter som
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4 Exempel

För underlätta skrivandetatt MKB-dokumentet någraav presenteras
exempel. Dels tänkt vindkraftprojekt Vindbergaett landpå i Laholms
kommun i Hallands län och dels tänkt vindkraftprojektett Vind-

Ölandgrunden till havs utanför i Mörbylånga kommun i Kalmar län.
Tanken de textförslagär att till aktuellt projekt kansom passar

klippas i MKB. För få dokumentet levandeatt har delen imer en
fiktiva avstånd lagts i Dessa kan lättnamn, texten. medm.m. ersättas
det planerade vindkraftprojektets faktiska uppgifter.

Tyngdpunkten i beskrivningen ska ligga på de konflikter ärsom
viktigast i aktuellt projekt. Rent generellt gäller frågan ljudnivåatt om

påverkan på landskapsbildensamt ofta det betonasär detnärmestsom
gäller vindkraft. Frågan reflexer och skuggor med dagensär teknikom
inte så problem, börstort ändå beskrivas. Riskenmen ute-om man
sluter del rubriker kan läsaren undrar varför vissa frågoren att intevara
beskrivs. Då det bättreär ha med rubrikerna ochatt vadnämna som
med dagens teknik går åtgärda.att

Exemplen nedan utgår från projekt lokaliserats i enlighet medsom
kommunal översiktsplan godtagits Länsstyrelsenen och andrasom av

myndigheter. Lägena relativt konfliktfriaär vilket avspeglas i texterna.
Projekt i kontroversiella lägen kommer ha MKBmer speglaratt som
detta.

4.1 Beskrivning verksamhetenav

Vindföretaget AB har uppfört 25 vindkraftverk i Sverige 5varav
havsbaserade. 1983 uppfördes det första vindkraftverket på Vindudden,
inom Vinda kommun. Effekten på vindkraftverken varierar mellan 55
kW och 3 000 kW. Under åren har Vindföretaget AB utvecklat ochnya
effektivare vindkraftverk med högre elproduktion och minskat ljud.
Under de åren har Vindföretagetsenaste AB uppfört vindkraftverk för
kommersiellt bruk. Syftet kunnaär producera miljövänligatt lokalt
och till och utvecklaatt denta energi finns i vinden.vara som
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Lokalisering4.1.1

Vindberga

finnsklass B. Detvindtillgång,godSverige hardelarnaDe västra av
dendär A representerari EuropaA-Dvindenergiklasserfyra
förfinnsHallands länSverige. lisaknasvilkenklassen,energirikaste

Laholms26 ivindkraftverkcirka 401998oktobernärvarande varav
kommun.

längsframför alltlandskap,vindrikasteSverigesHalland är ett av
riksintressenmedkonfliktistådockkanVindkraftintressetkusterna.

inomlägefinnaönskvärt ettDet attintressen. ärallmännaandraoch
. vindkraftetableringochsmåmotstående intressena är avdevilket en

omgivningeninverkanlitensåmedstånd somtillkommakan en
möjligt.

lokaliseringsstudiegenomförtHalland hari somLänsstyrelsen en
intressen,allmännaoch andravindkraftmellankonkurrensenbehandlar

studienmedSyftetlokaliseringsstudie.Hallands län varVindkraft i -
tillochi länetvindkraften attutvecklingtillgrundenlägga avatt en

handläggningenochplaneringenfysiskadenför avunderlagskapa ett
karteringstudienförUtgångspunkt avtillståndsärenden. envar

flertalharlokaliseringsstudien ettli länet. urvindenergiresurserna
konkurrerandeundersöktsområdenlämpliga samtvindenergisynpunkt

motståendetilltagitsharområde. Hänsynrespektiveinomintressen
landskapsbild ochfriluftsliv,kulturmiljövård,naturvård,intressen som

luftfartteletrafik,ochradio- samtförsvaret,i formintressentekniska av
genomförande.vid studiensverksamhetRåöobservatoriets

lokaliseraförförutsättningarna attbedömerLänsstyrelsen att
HalmstadsdelensödraLaholms kommun,ivindkraft avstörstär

vidVarberg. LägetochFalkenbergområde mellanochkommun ett
del störreredovisats ettharkommunLaholmsVindberga i avensom

vindenergintillhänsynmeddetvilketområde inomsammanhängande
vindkraftverk.placeralämpligt attär

landbaseradforöversiktsplanantagitharkommunLaholms en
Vindbergaharöversiktsplanenaugusti 1997. livindkraftetablering

vindkraftverk.område förlämpligtredovisats som
LaholmsblandABVindforetaget annatbesökte1999vårenUnder

ochvindkrafttill presenteramöjligheternadiskuteraförkommun att
Därefter harområdet.inomverksamhetVindforetaget AB:s

förplaneramedarbetaaktivt attvalt enVindforetaget AB att
Vindberga.vidvindkraftanläggning
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Platsen för den planerade anläggningen ligger söder Vindberga,om
cirka fyra kilometer från kusten i Laholms kommun i södra Halland. I
figuren nedan visas kartbild aktuelltöver område där platsenen för
planerad vindkraftlokalisering har markerats.

Vindkraftverken kommer uppföras fastigheternaatt Vindtorplzl
och Vindberga lzl. Uppställningsplatsen blir inom fastigheten
Vindberga 1:1. Arrendeavtal har träffats med fastighetsägarna.
En översiktlig geoteknisk undersökning visar fast berg 5 m
djup...Se bilaga.

Det kilometerär l från det planerade vindkraftomrädetca till
i Vindberga samhälle.centrum Närmaste hus har sin ungefärtomtgräns

500 från det sydligastmeter placerade vindkraftverket. Det ligger även
flertal gårdar kringett området, del dessa doldastor från direktären av

insyn förekomsten träddungar.genom av
Planförhållandena inom området framgår Laholmsav

kommunomfattande översiktsplan, 1990antagen samt av
översiktsplanen för landbaserad vindkraftetablering, 1997. Ettantagen
utdrag översiktsplanemas kartmaterial återfinnsur i bilaga. Området
omfattas inte andra kommunala planer, såsom detaljplanav eller
områdesbestämmelser.

Den planerade vindkraftanläggningen ligger inom område föravsett
Åkermarkenjordbruk. i kommunen har jordbrukssynpunkt delatsur

i slättbygd och skogsbygd. Planeratupp vindkraftområde ligger inom
slättbygden.

Områdets del berörsvästra delvis för eventuell framtidareservatav
kommunikations / ledningsstråk. Vid samtal med kommunen har
framgått detta inte intresseatt är kommerett hävdas inomattsom en

framtid.nära Det kan komma aktualiserasatt 20 30 år. Det harom -varit diskussioner kring huruvida kommunen ska behålla reservatet
eller inte vid kommande revidering översiktsplanen.en av

Inom området där Vindkraftverken planeras uppföras finns ingaatt
redovisade riksintressen för naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård.
Platsen omfattas inte heller områden med särskildaav
hushållningsbestämmelser enligt 4 kapitlet miljöbalken. Den befintliga
järnvägen, Västkustbanan, riksintresse.är Se vidare under avsnittetav
Hushållning med naturresurserna.

Planerat vindkraftområde berörs inte kulturreservatnaturreservat,av
eller biotopskyddsområde. finnsDet inte heller naturminnen jämlikt 7
kapl0§ miljöbalken inom området. Det aktuella området inte berörtär

internationellt klassade våtmarksområdenav för fåglar, så kallade
Convention of Wetlands områden.-
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lo-områdefinnsvindkraftområde ettplaneratNorr avom
bilaga.kulturmiljön,förbetydelsekal/regional se

befintligmedlinjeiliggaplanerasVindkraftverken att
fastigheternabådademellanFastighetsgränsenfastighetsgräns.

ochbuskardärdike,Vindberga 1:1 utgörsoch ettVindtorp 1:1 enav
detskiljelinje inaturligdärförsigGränsenträddel terväxer. ensom

landskapet.öppna
harplacering inomenskilda verkensdegällerdet gruppenNär
ochtill åsennärhetavstånd,inbördespåtill kravbådetagitshänsyn

eftersträvatsharenergiutbyteoptimaltbebyggelse. Ettnärliggande
harlandskapetiinslagviktigatillavståndtillräckligtsamtidigt som

ytterli-bostadshusnärliggande ärvidLjudsituationenförsökts hållas.
harfaktorerviktigaAndratill.hänsynfaktor somatt taengare

vind-förhärskandevarit denharutformninganläggningenspåverkat
förekomstenfastighetsindelningen,sydväst,frånriktning avärsom

kraftledningar.befintligatillavståndochtillfartsvägarbefintliga

Vindgrunden

vindenergiresursema ärvindkraftprojektför ärförutsättning attEn
placeraliten. Attintressekonflikterför ärriskengoda samt att

bedömningAB:sVindföretagetenligti havetvindkraftanläggningar är
alternativet.bästaochkostnadseffektivadet mest

områdenfå kommuner avsattharkommunMörbylånga en avsom
områdetaktuella äröversiktsplan. Detsinvindkraft ihavsbaseradför
vindkraft iförlämpligtredovisades1988redanområde somett som

1988:32.vindkraft", SOUförbetänkandet "Läge
medarbetataktivt1997sedanharABVindföretaget sommaren

Vindgrunden.vindkraftMW10gruppstationplanering omenav
rullstensåsvindkraftanläggning utgörsplaneradförPlatsen somenav

8till landAvståndetKalmarsund. äri södramittVindgrunden cautgör
bifogad karta.Öland fastlandet. Setillkm13ochtillkm ca

frånstråklångtkm3sig isträckervindkraftanläggning ettPlanerad ca
delensödramarkerarpricktill denfyr iVindgrundens avsomnorr

grundryggen.
allmäntdisponeratillståndochallmänt attVattenområdet är

bilaga.Kammarkollegiet,frånerhållitsharrådighetvattenområde se
utförd medbottenförhållandena ärundersökningöversiktligEn av

södergrundområdetvisarUndersökningendykare. atthjälp omav
rullstensås,isälvsavlagring,bestårfyrVindgrundens resersomenav en

ligger 15områdetiomgivande bottenden5-10 msig caöver somm
bilaga.framgårbottenundersökningenResultatethavsytan.under avav
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Den planerade anläggningen ligger i sin helhet inom det område
i kommunens översiktsplan frånsom 1991 har markerats som

"mellersta vindkraftfältet", bilaga. Aggregaten placeras enligt karta.se
Avstånden mellan verken 350är Placeringenmeter. gjordär med
hänsyn till bottendjup och bästa utnyttjande vindenergin.av

Öland omfattas bestämmelserna i miljöbalken 4 kapav 3§ vilket
innebär gruppstationeratt för vindkraft med eller fleratre
vindkraftaggregat med sammanlagd uteffekt minst 10en MW inteav
får uppföras.

4.1.2 Utformning och omfattning

Vind berga

Den tekniska utvecklingen har lett fram till vindkraftverkatt nu
serieproduceras med effekt på till l 000 l 500 kW.en De flestaupp -vindkraftverktillverkama har idag iprototyper ännu större
effektklasser, 2 000 4 000 kW, och inom framtid kommeren snar-
dessa verk troligen börja serietillverkas.att

Vindföretaget AB:s planer i förstaär hand uppföraatt anläggningen
bestående fyra vindkraftverk med effektenav l 500 kW, d.v.s. totalen
installerad effekt på 6 MW. Enligt beräkningar kommer sådanen
anläggning producera drygtatt 12 GWh/år. Enligt det optionsavtal
Vindföretaget AB har med berörda markägare finns möjlighet att
utnyttja ytterligare mark för utbyggnad anläggningen.en Dennaav
utbyggnad skulle enligt planerna kunna bestå ytterligare tvåav
vindkraftverk med effekt l 500 kW vardera. Helaen anläggningen
skulle därmed komma omfatta totaltatt stycken vindkraftaggregat,sex
med installerad effekt på sammanlagt 9en MW.

Enligt gjorda beräkningar kommer anläggning beståendeen av
dessa verk, produceraatt 19 GWh/år,sex vilket den årligaca motsvarar
förbrukning hushållsel i drygt 4 200 hushåll5.av

Varje är medaggregat utrustat transformatorkioskseparaten 15-
20 m2, via kabel ansluts till kraftledning.som närmaste
Upphandlingen vindkraftverk är ännu avslutad,av varför valet av
fabrikat inte fastställt.är Aktuella vindkraftverk inom respektive
effektklass har dock ungefär mått.samma

För vindkraftverkett med effekten 1500 kW tomhöjdenär 65ca
Samtliga vindkraftverkmeter. kommer ha koniskt ståltomatt lackerat i

5 dessaI beräkningar hushåll forbrukaantas ett 4 500 kWh hushållsel år.ca per



2679BilagaMiljökonsekvensbeskrivning1999:75SOU

likaungefärrotordiameter ärharkulör. Aggregaten, somgråvit enen
ellertvårotorblad treAntalet är65d.v.s.tornhöjden, meter.castor som

upphandlingen.vidväljsfabrikatvilketberoendestycken, somav
ochkulörgråvit ärlackerade i mattkommerRotorbladen att envara

reñexer.förriskenminskaförantireflexbehandlade attdessutom
hinderbelysningrödfastmedförseskommerVindkraftverken att

tändskabelysningDennaförsvarsmakten. varafrånvillkorenligt
horisontensynligoch runt.dygnet runt

befintliginomFörstärkninganvändas.kommerBefintliga attvägar
igenomsig tvärssträcker vägIdagerfordras. envägbredd kommer att

Till denna vägvindkraftanläggningen.planeradeför denområdet
samtliganåmöjligtbliskadet attföranläggasstickvägar attbehöver

måsteochlevereras monterasvindkraftverkenNärvindkraftlägen.
mobilkran,förhållaochför transporter enstorautrymmevägarna ge
tillfartsvägenkelmednormaltdeträckerdriftiverken enärnärmen

därför vägenkommerställennågraPåskåpbil.servicepersonalensför
tillåterställassedanföranläggningstillfället attförbredareutförasatt

normalbredd.redovisad
100uppställningsytastabilordnasvindkraftverk om cavarjeVid en

m2.
befintligmedlängssträckningden vägensvisarFiguren nya

verken,andratvå etappdeutbyggnadvidareVidfastighetsgräns. av
myndigheterberördaochmarkägarnamedhållassamrådkommer att

stånd.tilllämpligafå vägarför att
fárdigställda aggregatenelanslutning äroch resesfundamentNär

resningen aggregatSjälva ettmobilkran. avhjälp störremed enav
gjorda.platsenförberedelser äralladagartvåtillbrukar ta omen
innebärnormalläge. Detta attidriftautomatiski s.k.gårAggregaten

imonteraddatorövervakningsfunktioner styrsoch enavalla styr - istårverket rätttillbland attannatvindkraftverk. Datornvarje ser
normala,tryck attoch ärsamtliga temperaturervinden, att

driftstörningareventuellaVidhögförinte etc.vindhastigheten är
Viddriftspersonal.AB:sVindföretagettelenätet,viadatorn,larmar

centraldatom.frånochåterställasverket startaskanstörningarmindre
kanservicepersonal på ortentillkallas somstörningarallvarligareVid

felet.åtgärda
skerTillsynår.gångertvåunderhåll sker enochserviceNormal per

månad.gång per
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Vindgrunden

Vindkraftverken kommer bli till13 antaletatt och ha märkeffekten om
kW750 vardera. Aggregaten kommer ha maximalatt navhöjden om

55 och maximal rotordiameter 55m om m.
Den södra delen hamnen i Degerhamn ska utnyttjas basav försom

projektets uppförande. Transporter på land kommer nyttja 136att väg
Kastlösa och däreftergenom svänga västerut Degerhamn.mot

Transporterna kommer därefter gå Cementas industriområdeatt genom
fram till den södra hamnen. Där kommer upplagsplats 50en om ca x
100 nyttjas för mellanlagringatt fundament-m och vindkraft-av
komponenter. Varje levereras på fyra lastbilar.aggregat Fundamenten

med båttransporteras direkt till Degerhamn.
En mindre färjeramp kommer iordningställas föratt underlättaatt

lastning transportfärjan ska till arbetsplatsen.av utsom

4.2 Inverkan på hälsa, miljö, hushållning
med resurser

4.2.1 Hälsa och säkerhet

Ljud

Vindberga

Den beräknade ljudpåverkan vid närliggande bostadshus densom
planerade anläggningen kan upphovväntas till visas i figur. Enligtge
dessa beräkningar uppgår ljudnivån från anläggningen till 40 dBA vid

bostadshusen,ett markerat med F.av För övriga kringliggande
bostadshus understiger den beräknade ljudnivån i samtliga fall det av
Naturvårdsverket rekommenderade riktvärdet för industribuller,externt
40 dBA. Inga förekommertoner normalt i ljudet frånrena vind-
kraftverken. Vald beräkningsmodell bör Om den valda beräk-anges.
ningsmodellen utveckladär för terräng den aktuellamotsvararsom

ochterrängen har till de lokala förhållandeanpassats avseende
vindgradient och luftfuktighet bör detta anges.

Vid relativt låga vindhastigheter, 4 m/s, börjar ljud uppstå i andraca
element, löv prasslar Dessa ljud maskerar det vinande ljudmm. som
uppstår vid turbinbladens rotation. Ljudberäkningsmodellen utgår från
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punkt,enskildvarjetillljudkällorsamtligafrånmedvindblåserdetatt
vind-spridningharhär avinträffar enaldrig sommannågot omsom bedömningendettatill görshänsynMedområde.kraftverken ettöver

samtligaviddBA40underliggakommerljudnivån attverkligadenatt
vindkraftanläggningen uppplaneradedenbostadshus runtnärliggande

heltbakgrundsljudetnaturligadetvindhastigheter attsådanatill
dominerar.

Vindgrunden

vilketland,frånkm7uppförs änvindkraftverkenplanerade merDe
Redovisningland.fastigheterljudstörningarförriskeneliminerar

behövas.intedärförbedömsljudnivåkurvorav

reflexerSkuggbildning/

Vindberga

vilket gör att500minst meter,bostadshus ärnärliggandetillAvstånden
vindkraftverkensfrånskuggeffektergrundstörningförrisken av

utkanteniligger avochhus tomterDe somliten.rotorblad är
kvällarna,skuggspelförriskbegränsadlöpersamhälleVindberga en

medutrustadevindkraftverken ärplaneradeDeåret.timmarlO omca störandeförriskenminskarvilketturbinblad,antireflexbehandlade
reflexer.

telekommunikationochRadio-

Vindberga

såvanliga ännu,såintekW500 är1effektklasseniVindkraftverk
ochpå Post-Sakkunnigaomfattande.såintedessafrån ärerfarenheter
ochradio-förriskenbedömtärendeaktuelltiharTelestyrelsen

dettauppstå kanskullestörningarOmliten.myckettelestörningar som
slavsändare.hjälpmedåtgärdas enav

Vindgrunden

medelstorabefintligafråntelestörningarnågraförekommitinteharDet
harnamngeskontaktatsharÖland. Sakkunnigavindkraftverk som

högstvindkraftverkfrån somtelestörningarförriskenbedömt
osannolika.



270 Bilaga 9 lvliljökonsekvensbeskrivning SOU 1999:75

Civilflyg

Vindberga

Planerad vindkraftanläggning ligger inte inom någon kontrollzon för
flygplats. Luftfartsverket har inget erinra.att

Vindgrunden

Luftfartsverket meddelar de inte haratt någon erinran planeradmot
anläggning, vill hinderbelysningattmen fast skenrött skall monteras
på samtliga Se bilaga.aggregat. Hinderbelysning nödvändigär urflygsäkerhetssynpunkt, kan nattetid upplevasmen störande. Närsom

ståraggregaten sektornmot sydnordväst, vilket de oftast kommer att
blirgöra, det fast sken.ett rött Vid vindar från syd över till nordostost

kommer ljuset att den roterandeses genom varvid blinkfenomenrotorn
Öland.uppstår, frånsett Från fastlandet avståndetär så stort att

eventuellt blinkfenomen inte kommer Diskussionatt störa. pågår med
berörd myndighet reduceraatt antalet skallaggregat markeras.som

Sjöfart

Vindgrunden

Kalmarsund är hårt trafikerad farled.en Anläggningen kommer atthindennarkeras i enlighet med Sjöfartsverkets "Anvisningar för
utmärkning havsbaserad vindkraftav Bilaga till T-cirkulär 1998-02-
27. Enligt muntlig kontakt med Sjöfartsverket kommer de troligen inte
kräva någon form hinderbelysning. Anläggningenav skall dock förbe-
redas för eventuell framtida fasadbelysning. Sjöfartverket har inget attinvända planeradmot vindkraftanläggning.

Sjökabeln kommer märkasatt med enslinjemarkeringut land.
Grundområdet markeras idag Vindgrundens fyr.av Vind-

kraftverken kommer efter utmärkning sjökort förstärkaatt
markeringen grundområdet.av

u.4
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Risker

Vindberga

ivägslungasochvindkraftverketfrånlossnaskabladförRisken ettatt
vintertid när ettskekanbladenIsbildningliten.mycketär

befintligavidiakttagelserenligtstill,stårvindkraftverk men
slungasföristället attraktramlatvanligenisen ner,vindkraftverk har
medlämpligt ettdet ärhar attBoverket angettdå startat.iväg rotorn

byggnader motsvararochvindkraftverk sommellansäkerhetsavstånd
detärendet ärhärdetI carotordiametern.gångerplustornhöjden tre

rekommenderatbetydligt längre änd.v.s.hus,till närmaste500 meter
säkerhetsavstånd.

Vindgrunden

eftersomliten,rotorblad ärmedhaverierföljdtillskadorförRisken av
Riskenvindkraftverken.intillfinnsverksamheterandrainganormalt

uppmärksammasbörnedfallmedrotorbladen avisbildningför
kontrollera.tillsynspersonalen attdenförangelägetoch egnaär

Miljö4.2.2

Landskapsbild

Vindberga

ochboendehurvärderaobjektivt sättsvårt ettmycket attDet är
påpåverkanvindkraftverkensuppfattarområdetibesökare
dedirektatill den nyttavindkraftverkenkopplarVissalandskapsbilden.

därmedochenergi accepterarförnyelsebarmedförsegör, att oss
vindkraftverkuppfattar somNågralandskapsbilden.påverkan

Andradimension.landskapettillför nyanläggningar, envackra som
vackra, öppnadetiingreppfulavindkraftverkenuppfattar som

landskapet.
harjordbruketpåverkatgradi hög ärområde avaktuelltEftersom
deunderförändringargenomgripandemångagenomgåttsannoliktdet

utvecklingsnabbmycketskiftesreformer,Medårhundradena.senaste
småskaligadetharjordbruksmaskinerochbrukningsmetoderav in-storskaligttillförändrats ettjordbrukslandskapsjälvhushållets

dagenslångtsåutnyttjasnaturförutsättningarnadärdustrijordbruk,
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teknik detgör möjligt. dettaI perspektiv kan det storskaligaman se
utnyttjandet vindenerginav fortsättning i dennasom en utveck-
lingslinje. Förr användes väderkvarnar for utnyttja vindenerginatt och
idag kan använda modernareman och effektivare maskiner i sammasyfte.

Karaktären landskapet förändras iav och med etablering denavplanerade vindkraftanläggningen. I bilagan visas fotomontage denöver
planerade anläggningen. Vyema fotograferadeär från landsvägen i
väster.

För minskaatt den påverkan vindkraftverken harsom på
landskapsbilden kommer de enskilda verken placerasatt i linje med
befintlig fastighetsgräns, sträcker sig rakt igenomsom området i
nordvästlig sydostlig riktning. Fastighetsgränsen- utgör naturligenlinje i det öppna, ganska Hacka landskapet. Vid fastighetsgränsen växer
buskar och del träd delvis kommeren skymmasom denatt nedre delen

vindkraftverkensav tom.

Vindgrunden

En förändrad landskapsbild oundvikligär vid vindkraftutbyggnad.
Huruvida upplevelsen vindkraftverk i landskapetav positivtär eller
negativt heltär till betraktaren.upp

Aggregaten kommer tydligtatt vid klar väderlek,synas medmenhänsyn till det avståndetstora från land ca 7 km kommer de inte attdominera landskapsbilden. Se fotomontage i bilagan.
Aggregatens kulör och lyster kommer väljas iatt dämpad ljusgråen
kulör för erhållaatt utseendeett smälter väl med desom färger somoftast uppträder i havsmiljö.

Danska Energistyrelsens utredning "Vindmöller i danske farvande"
belyser de visuella förhållandena vid lokalisering avvindkraftanläggningar till havs.

Mark pågåendeoch markanvändning

Vindberga

Inom planerat vindkraftområde bedrivs idag Åkerjordenjordbruk. har i
genomsnitt klass 7 på 10 gradig skala. Ju högreen värde desto
värdefullare åkermark. Av Sveriges totala åkerareal utgörs endast 10%

åker klass 7 eller högre.av Det lerjordär inom området och
mäktigheten är till berggrunden.meterx ner
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årettidden närunderuppföraskommerVindkraftverken att av
vidochunder torrbärighet,harmarken störst sensommarensom

markskador. Hänsyneventuellaminimeraforväderlek. Detta att
markägarnasminskaforodlingssäsongentill attkommer tasatt

utförasarbeteningakommerdatumperiodenUnderolägenheter.
platsen.

befintligaden vägen attkommerplatsentillFör transporter
några årforförstärktesdå denbärighettillräckligharanvändas. Denna

snabbtrafik. Nyaforbyggdesjärnvägenmedsambandisedan att om
deklaraforbärighettillräckligmed attanläggaskommer attvägar

verken.uppförandevidkrävstransporter avtunga som
driftunder sätt änmarkeninte annatpåverkarVindkraftverken

fundamentetsochverketsåstadkommerverkettryckdetmed genom
ellervibrationerm. IngafördelatDenna ytanär ton yxmassa.

tillutsläppförekommer. Ingamarkentillfortplantaskanstötar som
förekommer.mark

varförenergiproduktionssammanhang,iVindkraftverk är nya
ochutformadKonstruktionenutprovad. ärpraktisktintelivslängden är

kanske 30år,minst 20-25livslängdgjorda forutmattningsförsök omen
ochnedvindkraftverkenkandriftperiod monterasEfter dennaår.

ingenorsakarochokompliceradNedmonteringenbort. ärforslas
troligenfundamenten,tänkbartmarken. Detpåverkan på attär som

påvindkraftverktillanvändaskanår,50i ytterligarehåller nyaca
till någonbort meterfundamentenfallplats. I tasannat nersamma

markpackninggrundPåodlas igen.marken kanmarken såunder att av
odlingsåren.förstaskördebortfall deblidetkan

foranvändasförårperiodunder attMarken "lånas" aven
onaturliga"återlämnas"därefterkan attoch utanenergiproduktion

finns kvar.restprodukter

rologiHyd

Vindberga

sambandutsträckning ierforderliginerläggaskommerVägtrummor att
påverkaskandräneringsrörBefintligavägdragningar.med avsomnya

dräneringensåläggas attkommerbyggnadsarbetena avatt om,
bedömerDärmedpåverkas.inteåkermarkenresterande del av

påverkas nämnvärtområdet inteigrundvattnetochsökanden avatt yt-
vindkraftverken.
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Vindgrunden

Kalmarsund den aktuellaär platsen 20 km brett. Vattendjupet ärca
mellan 5 och 10 Vattenföringen med tillhörandem.
strömningstörhållanden beskrivna i bilaga.är

Med hänsyn till sundets bredd den aktuellastora platsen,
strömningshastighet, fundamentets ringa diameter mindre 3 m ochän
anläggningens utsträckning längs med den förhärskande
strömningsriktningen bedömer sökanden påverkan strömningen som
försumbar.

Luft och klimat

Vindberga

Vindkraftverken har placerats så möjlighet finns byggaatt fleratt
vindkraftverk intill påverka de planeradeutan att vindkraftverken.nu

Flora och fauna

Vindberga

finnsDet inte några sällsynta inom detväxter aktuella området.
Området inte någon lokalutgör för häckande fåglar. Området och dess
närhet ingår inte heller i något fågelskyddsområde. Eventuella
störningar fågellivetpå bedöms bli marginella.

Vindgrunden

Fågellivet i Kalmarsund beskrivs i bilaga. Baserat resultat fleraav
undersökningar fåglars beteende bedöms störningarna inte bliom av
sådan allvarlig fågellivet inomart områdetatt kommer påverkasatt
märkbart.

Sannolikt minskar antalet rastande fåglar i direkt anslutning till
vindkraftgruppen, området bedöms i perspektiv intestörremen ett vara
viktigt rastplats.som

Fågelkollisioner med verken kommer förekomma, sannolikt iatt
begränsad omfattning. All överföring från vindkraftverken tillav
befintlig luftledning land kommer ske med kabel havsbotten.att
På så eliminerassätt risken för kollisioner med luftledningar.
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fyr.VindgrundensfrånejderräkningbedrivsFågelstudie avgenom
uppförande.anläggningensefterochförebådeObservationer görs

bilaga.framgårDetaljerna av
ivindkraftverket Svantehavsbaseradevid detUndersökningar

vindkraftsfundamenttyderkommun,SölvesborgsNogersund, att
åtminstonekonstgjortuppfattasfisk ettattraherar att rev,somgenom

gällervadskillnad harsignifikant uppmättsstilla. lngenverken stårnär
dockpåtalasfisk. Det attvandringenellerfiskförekomsten avav

svängningarnaturligaeftersomkort,för ävenhittillsmätperioden är
förekommer.

Kalmar. SeiHögskolanundersöktsharBottenvegetationen av
Kalmarsundiblåstångenharlänsstyrelsenuppgift frånEnligtbilaga.

Östersjön. Deninärsaltermängderökadekraftigttillbakagått p.g.a.
Debottenyta.m2mindre 500kommer änanläggningenplanerade uppta

ianspråktagnadenblir änstörreskapas tornenytorna genomsomnya
blåstångbeståndeneffekternegativaEventuellabottenytan. av
uppförahinderföranlederdet attsådanintebedöms art attavvara

anläggningen.

Avfall

indgrundenV

ocholikasmörjningfor systemnyttjar oljor somAggregaten av
liter200tilluppgåroljevolymentotalahydraulolja. Den perca

tillsigskadliganågrainte ämnensläpperAggregaten ut vareaggregat.
drift.normalvidellerluft vatten

växellådsoljorsåkonstrueradefundamenten attoch ärAggregaten
Oljornaomgivandetillöverförsinte vatten.eventuellt läckagevid ett

iläckagevidväxellådan,vid störredirekthandförstaisamlas ev.upp,
särskildiytterligareellervindkraftverketbotten på enreservensom

oljaeventuellkanDärifrånöverdel.fundamentetsiinneslutning
omhändertas.ochupppumpas

hydrauloljaallliten. OmbedömshydrauloljeläckageförRisken vara
omgivningen.iliter kommaskulleläcka Xskulle utut

återvinnas,vindkraftverketimetallinnehålletkanrivningVid
dylikt.ellerfyllningtillanvändasocheventuellt krossasbetongen

återvinnandeföreventuellt brännaskanplastRotorbladen avav
bedömningarvilkaförutseintekandärenergiinnehållet, numanmen

år.20-30gäller omsom
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4.2.3 Hushållning med resurser

Brukningsvärd åkermark

Vindberga

På det planerade vindkraftområdet bedrivs i dag jordbruk. De
markområden fysiskt behöver i anspråk försom tas själva
vindkraftverken förhållandevisär små. Erfarenheten visar det efteratt

vindkraftetablering går bedriva jordbruken i huvudsakatt i samma 4
utsträckning tidigare. Inga hinder uppkommastorasom väntas på grund l

den planerade anläggningen.av
För öka tillgänglighetenatt inom området måste några vägarnya

anläggas, beskrivningen. Det först iär 2 dessase etapp kanvägarsom
komma visst hinder föratt utgöra brukandet jorden. Vid behov finnsav
möjligheter i justera2att de tillkommandeetapp enskilda verkens och

lägen.Vägarnas Nya kommervägar så långt det möjligtär att anpassas
till utseende och utformning efter befintliga förvägar, minskaatt
påverkan på naturmiljön. Vid planeringen kommervägarav nya
samråd ske med berördaatt markägare för minska påverkanatt på
jordbruksdriften.

Genom färre antalatt vindkraftverkett större uppförs minskas den
negativa påverkan jämfört med flera mindre vindkraftverkatt uppförs,

innebär fler brukningshinder ochsom därmed intrångstörre iett
jordbruksdriften.

Fiske och vattenbruk

Vindgrunden

Vid med fiskerikonsulentenmöte framkom inget aktivt yrkesfiskeatt
bedrivs den aktuella platsen.

Vid trålfiske kan vindkraftverk och kablar teoretiskt fysiskautgöra
hinder, inget trålñske förekommer i Kalmarsund.men Inget vattenbruk
bedrivs på den aktuella platsen.
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Naturmiljö

Vindgrunden

ochÖland tillhänsynmed natur-ärÖland vattenområden runtoch
fårExploateringsföretagriksintresse.helhetsinikulturvärdena av

påtagligtinteutföras sättde kan ettstånd somtillkommaendast om
Ölandförgäller attVidarekulturvärden.ochområdenasskadar natur-

intressenfriluftslivets,rörligadetfrämstfriluftslivets,ochturismens
exploate-tillåtlighetenbedömningenvid avbeaktasskallsärskilt av

vilketkap 3iregler 4miljöbalkensocksågällerDärtillringsföretag.
medflereller aggregatmedvindkraftanläggningar entreinnebär att

uppföras.fårMW10minstuteffektsammanlagd av
understigeranläggningplanerade enAB:sVindföretaget

iplacerasanläggningenGenomMW.10 attuteffektsammanlagd av
kulturvärden inteÖlands ochÖland bedöms natur-frånkm8havet ca

bedömsfriluftlivetrörligadetochturismenshellerskadade. Intebli
negativt.påverkas

Kulturmiljövård

Vindberga

förriksintresseliggerområdet ettkilometer2Cirka omnorr
medgodsomfattar ettXKNbeteckningkulturrniljövården, somnr
harGodsanläggningenåkerbygd.ochädellövskog öppenomgivande

frånhärstammarbebyggelsekringliggandeoch1600-taletfrånanor
ädellöv-parkanläggning,omgivetGodset1900-talen. är enav1600-

godsetfrånkommer menAnläggningen attalléer. synasochskog
området.upplevelsenpåtagligtskadaintebedöms av

Vindgrunden

länsKalmarfråninhämtatshar museum.områdetivrakUppgifter om
vrakenkändadeIngetbilaga.området. Seifinnsvrak avkändaTre

Envindkraftlägena.planeradedefrån300änligger närmare m
kommerbyggarbeten attIngagenomföras.planerassonarkartering att

planeradebottendykundersökningar runtdetaljeradeförrän avutföras
utförda.fundament är
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Friluftsliv

Vindberga

Det rörliga friluftslivet bedöms inte påverkas den planeradeav
vindkraftanläggningen då det i dag bedrivs jordbruk platsen och
möjligheterna nyttja området för friluftslivatt mycket begränsade.är
Åkerbygden har i allmänhet inte värde för friluftslivet,stort harmen
istället kvaliteter kulturmiljövårds-stora och landskapsbildssyn-ur
punkt. Eventuellt friluftsliv i närområdet bedöms inte påverkas av en
etablering vindkraftverk. Området och dess omgivningar präglasav
idag storskaligt jordbruk.av

Värdefulla ämnen och material

Vindgrunden

Eftersom inga omfattande sandområden finns inom området finns inga
anspråk sandtäkt.

Kommunikationer

Vindberga

Den befintliga järnvägen, Västkustbanan, riksintresse.är Denav
sträcker sig från Skåne i söder och vidare Halmstad ochnorrut mot

igenom aktuellttvärs område. Det medför vindkraftverkenpasserar att
inte får uppföras närmare 50 från järnvägen.än meter

Totalförsvaret

Vindberga

l länsstyrelsens utredning, Vindkraft i Hallands län, förnämns att
försvarsmaktens intressen krävs utredning i varje enskilt fall.en
Vindföretaget AB har erhållit skriftligt yttrande från försvarsmaktenett
där det de inte har något erinraatt uppförandetanges att mot av
vindkraftverk de aktuella fastigheterna. Som villkor ställs verkenatt
ska förses med fast röd hinderbelysning, vilket kommer ske. Seatt
bilaga.
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Vindgrunden

lokaliseringenpreliminärtlämnat attSyd harlVlilitärkommando ett svar
förutsättningunder attintressen,totalförsvaretsmedkonfliktstår iinte

Samtliga ärmin.grader 20 aggregat56placerasaggregaten omnorr
intelokaliseringenvarförgradangivelse,dennalokaliserade omnorr

bilaga.Seintressen.försvaretsmedkonfliktistår

Alternativ4.3

platserAlternativa4.3.1

Vindberga

vindener-godamedplatserinventeratharABVindföretaget
kommunensmedlägenolikadiskuteratochgiförhållanden tre

medkonfliktikommabedömdesVindkustenvidlägeEtttjänstemän.
komVindfáltetvidAlternativetljud.störanderisk förbebyggelse p.g.a.

VindbergavidalternativettredjeDetförsvarsintressena.medkonflikti
vidarearbetatharABVindföretagetvarförlämpligt,bedömdes som

markägarnamedoptionsavtal attträffatalternativ,detta ommed samt
i kommunens över-markerat,Vindbergavindkraftverken. äruppförafå
vindkraftverk.etableringförlämpligtområdesiktsplan, avettsom

Vindgrunden

längsområdepekatöversiktsplani sinhar ut ettkommunBorgholms
vindkraft. DettahavsbaseradforÖlands lämpligtkustöstra som

detgrundhelhet storai sinolämpligtvifannområde av
områdentvåvisaröversiktsplankommunsMörbylångavattendjupet.

Vindhamn. EnochVindgrundenvindkraft,havsbaseradförlämpliga
kundeintemilitärengrundPånedan.redovisas attjämförelse av

Vindgrunden.återstod endastVindhamnvidvindkraftverkacceptera
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Vindgrunden Vindhamn
Kriterier Kommentar+ Kommentar+

/ /

Vindtillgång + +
+ +

Bottenförhållanden + +
Planfrågor Platsen+ lämplig föranses +

vindkraft enl.+ SOU 1988:32
Elnät Större avstånd+ till anslutning +

+
Fiske + +
Militär + acceptabel för-

militären-
Sjöfart + +
Servicehamn Större avstånd+ till hamn +

+
Landskapsbild + Mindre avstånd+

+ till land ger
påverkanstörre

Naturvård + +

4.3.2 Alternativa utformningar

Vindberga

I detta alternativ föreslås utbyggnad vindkraftverktrettonen medav en
effekt 600 kW vardera tomhöjdom 50 rotordiametermeter, 45ca ca

placerademeter, längs med järnvägens och landsvägens sträckning i
fyra rader, figur. Detta alternativ visarse etablering fleren av
vindkraftverk med mindre storlek inom det aktuella området denän
valda lösningen.

En etablering mindre fler vindkraftverkav bedöms ökamen
landskapets intryck industrilandskap.att ett iställetav Attvara placera

färre,ut än vindkraftverkstörre, med högreom totalthöjd, bedöms
utnyttja platsens vindtillgång bättreett sätt.
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Vindgrunden

vindkraftanläggninguppföraavsiktförharAB attVindföretaget en
hjälpmedskekanDetMW.maximalt 10uteffektsamladmed omen

kW.000l600uteffektenskildmed159 omaggregat en -av -

Nollaltemativ4.3.3

Vindberga

troligtvisoch kommerkvalitetgodjordbruksmarkliggerOmrådet av
verkensigidag,utsträckningibrukas varefortsätta somsammaatt

andraiskettharutvecklingdentanke påMedeller somuppförs
ocholönsamtblirjordbruket attrisklitenfinns attlandetdelar enav

detföljdmeddylikt,eller attenergiskogodlingföranvändsmarken av
bedömsriskenlillaförlorat. Dengårlandskapetkarakteristiska öppna

byggs.verkennågotöka om

Vindgrunden

användning.speciellnågongrundoch utanOmrådet utgörs vattenav
tidigare.kommerområdet utattinnebär somNollalternativet seatt

möjligheten attvi intedockinnebär taralternativ att varaDetta
ienergiproduktionfossilminskadärmed norraochvindenerginutnyttja
GWh30produceraberäknasvindkraftverkenplanerade caDeEuropa.

hushåll6006hushållsel förbehovet pervilket cael/år, motsvarar av
kolkondenshjälpmedproduceraselenergimotsvarande avår Om

utsläppökadeskulleår. Dettakol ca00012förbrukas geton perca
kväve-30svaveldioxid tonsamtkoldioxid, 35 caton00030 ton ca

år.oxider per

Samråd4.4

Vindberga

berördamed1999-02-05hållits samtharlänsstyrelsenmedSamråd
allmänhetenförinformationsmötedag. Ettfastighetsägare samma

år.hushållselkWh5004förbrukahushåll per° beräkningar ett cadessa antasI
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ordnades 1999-02-11. Samråd med övriga statliga myndigheter samt
kommunen m.f1. har hållits 1999-02-22. Kopior på kallelser samt
minnesanteckningar bifogas i bilaga.

Referenser

Vindkraftsutredningen 1998; Vindkraften energikälla plats,taren ren
delrapport SOU 1998:152

Boverkets allmänna råd 1995: 1; Etablering vindkraft landav

Miljöbalken SFS 1998:808

Vindkompaniet AB 1998; Miljökonsekvensbeskrivning för
vindkraftanläggning vid Utgrunden, Kalmar län

Eurowind AB 1998; Vindkraftpark vid Lillgrund,
miljökonsekvensbeskrivning

Vindkompaniet AB 1996; Bockstigen Valar 2.5 MW. Vindkraft till-
havs, ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning

Malmö Vindkraftpark AB l997; Vindkraftpark i Malmö Norra hamn,
miljökonsekvensbeskrivning

Vindfonn 1996; MKB för vindkraftverk handledningen-

Laholms Översiktsplankommun l997; för landbaserad
vindkraftetablering
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HANDLÄGGNINGSSCHEMA1BILAGA
-

FÖR MKB

miljöpåverkanbestämmelser BetydandeGemensammabetydande
miljöpåverkan

Werksamhetsutövarenfår idéVU en

finnsverksamheten514 Omochuppgiftertill lstVUlämnar en- tilli bilagaupptagenberördasärskiltärskilda avsom foförordningen omverksamhetåtgärdellerplanerad
lVKB

4
46:4enskildaochsamrådermedlstVUSamrådetinne-

inklusiveberörda,särskiltäravgränsning somfattar
kommunberördMKBkommandeav

4
samrådetresultatetredovisarVU av

till lst

4
514tillremissärendetskickarLst

tillsyndsmyndigheten

44
J FörvLdelgesinkommer,Yttrande

44
6:4 påredovisningEvkravbeträffandebeslutfattarLst §0 sättjämförbaraandraavmiljöpåverkanellerbetydande syftenåatt samma

samrådmedrege
kap-prövn.inför17ringen

4
Miljökonsekvensbedöm-6:5

samrådermedVUning.
myndig-statligaövriga

allmän-kommuner,heter,
organisationerhet somo

Avgräns-berörda.blikan
NKBkommandeningav

4
6:6infor-Naturvårdsverket

och54samråderoch ev.merar fo§§landmedannat
J 6:10lVKBupprättarVU
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HANDLÄGGNINGSforts. FÖRSCHEMA

MKB

betydande Gemensamma bestämmelser Betydande miljöpåverkan
miljöpåverkan

4 Fortsättningen av processen
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läggningen aktuellt ärendeav

MKB lämnastill den 5:9myndighetsom
ska pröva ärendet

339Myndighetenbegär komplette-ev.
ring MKBav

Komplettering inkommer

4
MKB inte rörsom
miljöfarlig verk- 533

samhet eller § 70MKB 7kungörs I ortspressen
uvattenverksamhet

kungörs

295Yttrande begärs från 5lst och till-
synsmyndlgheten

I I FÖWLYttranden påminnelsertill VU för
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