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Sammanfattning
Detta är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till ett tematiskt tillägg avseende vindbruk till
kommunens översiktsplan (ÖP).
Lokalisering av vindkraftverk styrs dels av markens lämplighet utifrån pågående
markanvändning och natur- och kulturmiljövärden och dels av vilken vindenergi som platsen
erbjuder. Kommunen har i denna plan identifierat lämpliga områden för vindbruk med stöd av
geografiska data. Urvalet har skett med ett antal kriterier och utifrån det kommit fram till tre
lämpliga områden för vindbruk. För dessa tre områden har kommunen beräknat det
potentiella energiuttaget.
Ett av dessa områden ingår delvis även som riksintresseområde för vindbruk enligt miljöbalken
vilket har pekats ut av Energimyndigheten.
Kommunen har även valt att specificera de områden som kan anses vara olämpliga för
etablering av vindbruksanläggningar. I områden mellan lämpliga och olämpliga områden finns
därefter ytterligare en kategori av områden som benämns Övriga områden.
Denna MKB beskriver konsekvenser av etablering av vindbruk i den utsträckning och på de
platser som planen medger som prioriterade områden. Konsekvenserna är fysiska med intrång
i natur- och kulturmiljön på grund av etableringarna men även på grund av de så kallade
följdföretagen med ledningsdragning och byggande av anslutningsvägar. Konsekvensen av
storskalig etablering av vindbruk ger även en visuell påverkan på landskapsbilden, främst med
avseende på boendemiljön och kulturmiljöaspekter.
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Inledning
Bakgrund
Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan etablering av
vindkraftverk få lokal påverkan på landskapet och orsaka störningar för enskilda och allmänna
intressen i dess närhet. En genomtänkt lokalisering av vindkraftanläggningar är därför viktig
både för att minska störningar och intrång på allmänna och enskilda intressen, men också för
att lokaliseringen skall vara lämplig utifrån vindenergisynpunkt.
Boverket har ett uppdrag att ge statligt stöd till kommunernas översiktliga planering för
vindbruk. Filipstads kommun har av Boverket fått bidrag till att ta fram ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen avseende vindbruk. Tillägget skall visa på hur kommunen prioriterar
markanvändningen utifrån intresset vindbruk.
I Filipstads kommun finns inte några vindkraftverk etablerade. Lokala erfarenheter av
vindkraftetablering finns därför inte.

Syfte
Denna rapport är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till ett tematiskt tillägg avseende
vindbruk till kommunens översiktsplan (ÖP). Eftersom vindbruksplanen är ett tillägg till
översiktplanen ska den antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 4a § miljöbalken.
MKB:n ska beskriva konsekvenserna av de av kommunen identifierade lämpliga områden för
vindbruk och de områden som inte är lämpliga för vindbruk.
MKB:n innehåller underlag för vindbruksplanering men dess förslag har inte vägts mot andra
förslag och markanspråk som tillkommit efter översiktsplanens antagande 1990. MKB:n ska ge
ett underlag för samråd med myndigheter, allmänhet och särskilt berörda. Slutligt
ställningstagande och redovisning av samråd och utställning sker i en antagandehandling.

Avgränsning
Denna MKB beskriver konsekvenser av etablering av vindbruk i den utsträckning och på de
platser som planen medger som priortierade områden. Etablering inom Övriga områden
konsekvensbedöms endast översiktligt.
Med nollalternativ avses att något tematiskt tillägg till översiktsplanen för vindbruk inte
kommer att antas av kommunen. Nollalterantivet innebär inte att vindbruksetablering inte
kommer till stånd. Även i nollalternativet bedöms därför viss etablering av
vindbruksanläggningar ske.
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Planeringsförutsättningar
Nationella mål
Riksdagen har i juni 2009 antagit en nationell planeringsram för vindbruk som innebär att
planmässiga förutsättningar ska skapas för att möjliggöra en årlig produktionskapacitet på 30
terawattimmar (TWh) till 2020. Detta ligger i linje med Energimyndighetens tidigare förslag.
Målsättningen är att 20 TWh ska byggas ut på land och 10 TWh byggas ut till havs.
Det nationella målet för vindkraftsutbyggnaden innebär att antalet vindkraftverk behöver öka
från knappt 900 till 3000-5000 stycken beroende på effekt och lokalisering.
I Sverige har 16 miljömål antagits som anger den status som miljön bör ha inom en generation.
För miljömålen Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, Myllrande våtmarker samt
Begränsad klimatpåverkan bidrar el från vindkraft till uppfyllandet av miljömålen om den
ersätter elproduktion från anläggningar med fossila bränslen. Vindkraftsetableringar kan på ett
eller annat sätt påverka övriga miljömål både i positiv och i negativ bemärkelse.

Regionala mål
Miljömålen har regionaliserats av Länsstyrelsen i Värmland. I rapporten Miljömål för
Värmlands län från 2008 finns en beskrivning av de mål som preciserats för länet. Det är främst
målet Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning och God bebyggd miljö
som berörs av vindkraftsetablering.
De regionala målen under Begränsad klimatpåverkan sätter upp målsättningar för utsläpp av
koldioxid och växthusgaser. En ökad vindkraftsetablering i länet ger en bättre möjlighet att
försörja regionen med förnyelsebar el tillsammans med vattenkraften som redan är utbyggd i
länet.
Regionala mål inom Frisk luft handlar främst om att de lokala halterna av föroreningar ska vara
acceptabla. För att nå detta räcker det inte bara med ökad vindkraftsutbyggnad. Övergång till
energiförsörjning som ger lägre lokala utsläpp förutsätts också.
Bara naturlig försurning sätter upp regionala mål för minskning av utsläpp av kvävedioxid.
God bebyggd miljö värnar om att planering ska ske utifrån ett planeringsunderlag som anger
hur energiresurser ska tas till vara och bland annat vindkraften ska främjas. Delmålet för
planeringsunderlag i Värmland är identiskt med det nationella målet.
Eftersom vindkraft främst inte ersätter fossilbränsleframställd el annat än i marginalen bör
man inte jämföra med fossilbränsleutsläpp när det gäller utvärdering av vindkraften. För att
skapa god nytta av vindkraften bör man också arbeta med att övergå från annan miljöstörande
elproduktion och främst se till möjligheten att hushålla med vattenkraft som en utjämning till
vindkraftens förmåga att leverera el.
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Lagstiftning
Byggande av vindkraftverk regleras dels av plan- och bygglagen (PBL), dels av miljöbalken (MB).
Prövningen av vindkraftverken var tidigare en omständlig process och har därför förenklats.
Från och med den 1 augusti 2009 gäller nya regler för planering och byggande av vindkraft.
Bakgrunden och förarbeten till de förändringar som genomfördes finns i SOU 2008:86 och
propositionen 2008/09:146. Ändringarna innebär att bygglov inte behövs för anläggningen om
det finns tillstånd enligt 9 eller 11 kap MB.
Tillstånd till uppförande av vindkraftverk enligt 9 eller 11 kap MB får endast ges om den
kommun där anläggningarna ska ligga har tillstyrkt det. Kommunen har alltså ett veto. Det
innebär att kommunen måste tillstyrka tillståndsgivningen annars kan tillstånd inte meddelas
(16 kap 4 § MB).
Det är inte längre rekommenderat att vindkraftsanläggningar detaljplaneläggs. Enligt
propositionen ska lämplighetsprövning genom detaljplan av mark för vindkraftsändamål ske
endast om det är stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar.
Verksamheter för vilka ansökningsprocessen har påbörjats har en övergångsperiod under en
tid varför vissa vindkraftverk fortfarande prövas enligt tidigare gällande lagstiftning.
En ny plan- och bygglag med förordning trädde i kraft den 2 maj 2011. Följande illustration och
beskrivning av prövningsprocessen är enligt den nya Plan- och bygglagen.
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Det krävs varken bygglov eller anmälan enligt PBL, inte heller tillstånd eller anmälan enligt MB
för vindkraftverk under 20 meter med rotordiameter under 3 meter (6 kap 1 § pkt 6 PBF).
Bygglov enligt PBL krävs för att uppföra vindkraftverk som är högre än 20 meter, har en
rotordiameter större än 3 meter, monteras fast på en byggnad eller placeras närmare
fastighetsgränsen än verkets höjd över marken. Dessutom kan det krävas samråd enligt 12 kap
6 § MB om vindkraftverket väsentligt påverkar naturmiljön.
Anmälan enligt MB krävs för att uppföra vindkraftverk som är högre än 50 meter eller för två
eller flera verk som står tillsammans. Anmälningspliktiga vindkraftverk anmäls hos kommunen
som C-anläggning, enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För dessa
krävs också bygglov enligt PBL.
Tillstånd enligt MB krävs för att uppföra sju eller flera vindkraftverk som är högre än 120 meter
och som står tillsammans i grupp. Detta är en tillståndspliktig B-anläggning, tillstånd söks hos
Länsstyrelsen, enligt 9 kap MB. Tillstånd kan endast ges om kommunen har tillstyrkt detta, 16
kap 4 § MB. Inget bygglov krävs för dessa dock ska en anmälan göras enligt PBL.
Tillstånd enligt MB krävs för att uppföra två eller flera vindkraftverk som är högre än 150 meter
och som står tillsammans i grupp. Detta är en tillståndspliktig B-anläggning, tillstånd söks hos
Länsstyrelsen, enligt 9 kap MB. Tillstånd kan endast ges om kommunen har tillstyrkt detta, 16
kap 4 § MB. Inget bygglov krävs för dessa dock ska en anmälan göras enligt PBL.
Byggande i vatten oavsett storlek på vindkraftverk kräver tillstånd av mark- och
miljödomstolen eftersom det är vattenverksamhet enligt 11 kap MB. Inget bygglov krävs för
dessa dock ska en anmälan göras enligt PBL.
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Anslutning till distributionsnät
Vindkraftverkens antal och placering kräver av naturliga skäl anslutning till elnätet. Beroende
på storlek hos vindkraftverket eller anläggningen görs anslutningen till lokal- eller regionnät.
För dessa nät svarar det lokala elnätsföretaget. Endast stora parker ansluts till stamnätet. I de
flesta fall krävs ett högspänningsnät med minst 10 kV för att få tillräcklig kapacitet. För riktigt
stora vindkraftsparker görs anslutningar direkt till stamnätet, vilket Svenska Kraftnät ansvarar
för. Det finns regelverk kring hur vindkraftverk ansluts till elnätet. Svensk Energi har tagit fram
anvisningar för anslutning av mindre vindkraftverk, som elnätsföretagen använder.
I Sverige finns ett överskott av elproduktion i norr och ett underskott söder om Gävle-Dala
området. Filipstads kommun ligger inom det område där det är en fördel med ett tillskott av
elproduktion till nätet som jämnar ut flödet inom Sverige, det vill säga söder om Gävle-Dala
stråket som blir en flaskhals i den nationella distributionen.
Beroende på var anläggningen ligger kan anslutning ske på olika sätt genom luftledning,
jordförlagd kabel eller sjöförlagd kabel. Dessa alternativ får olika konsekvenser och ska
beskrivas som följdföretag vid en ansökan eller anmälan till en etablering.
Anslutningsmöjligheter till distributionsnätet påverkar områdets lämplighet.

Anslutningsvägar
Till vindkraftverken måste det vara möjligt att transportera de olika delarna vid byggnation
samt även vara möjligt ta sig fram för att sköta drift och underhåll. Nya anslutningsvägar byggs
oftast för anläggningar på land. Vägarna ska hållas öppna vintertid för service m m.
Vägarna måste anpassas i landskapet för att inte påverka omgivande intressen. En fördjupad
studie av anslutningsmöjligheter görs i senare skeden vid en etablering. Anslutningsvägar ska
beskrivas som följdföretag till en etablering och påverkar också områdets lämplighet för
vindkraftsutbyggnad.

Landskapet
Filipstads kommun är en inlandskommun. Kommunen gränsar varken till kust eller stora sjöar.
Skogsklädda höjder dominerar landskapet. Mellan dessa finns dalgångar och slätter med odlad
bygd och historiska lämningar från bergsbruksepoken.
Vindkraftsetableringar inom Filipstads kommun föreslås på höjder där vindenergin är
tillräckligt stor. I och med att etableringen sker på höjder kommer de att vara synliga över ett
stort område. Vindkraftsetabeleringarna kan med stor sannolikhet vara synliga från
grannkommunerna i och med att flera områden ligger i nära kommungränsen.
Vindkraftsetableringen är därför ett mellankommunalt intresse som ställer krav på samråd
med närliggande kommuner både i planskede men även under tillståndsprocessen.

10

MKB till tematiskt tillägg vindbruk - Filipstads kommun

Kulturmiljö
Inom Filipstads kommun finns tio riksintresseområden för kulturmiljövården, dessutom finns
ett 20-tal områden av regionalt intresse. Det rör sig främst om lämningar från bruk, hyttor och
gruvdrift. Lämningarna är till exempel gruvområden, varphögar, bruksbyggnader, dammar och
vattenvägar samt bebyggelsemiljöer med kyrkor och herrgårdar. I skogslandskapet finns talrika
lämningar från bland annat kolframställning och torpbebyggelse.
Områden av riksintresse för kulturmiljövården, enligt 3 kap 6 § MB, är Brattfors, Långban,
Persberg, Saxåhyttan, Storbrohyttan, Motjärnshyttan, Nordmark-Taberg, Rämmens bruk,
Hornkullen och Asphyttan. Inom dessa riksintresseområden bör inte nya vindkraftverk
uppföras.

Naturmiljö
Filipstads kommun har en mycket rik naturmiljö, med storslagna skogsområden och dalgångar
med brukad byggd. I kommunen finns åtta riksintressen för naturvård och ett 40-tal områden
av regionalt intresse. Flera riksintresseområden eller delar av dessa är skyddade som
naturreservat, Brattforsheden, Geijersdalsmossen, Kittelfältet, Lungälvsravinerna, Brandfältet,
Högbergsfältet, Gullplatshagen, Tibergs udde och Åbengtshöjden .
Områden av riksintresse för naturvården, enligt 3 kap 6 § MB, är Fräkensjömyrarna, Svartälven,
Långban, Nordmarksmossarna, Yngen, Brattforsheden, Lungälvsmossarna och Stormossen.
Inom dessa riksintresseområden bör inte nya vindkraftverk uppföras.

Friluftsliv
Den storslagna naturmiljön i Filipstad medger ett rikt friluftsliv och rekreationsmöjligheter. De
vidsträckta skogsområdena erbjuder naturupplevelser. Vandringsleder finns anlagda på flera
platser samt inom naturreservatsområden. På de talrika sjöarna och vattendragen samt
Bergslagskanalen finns möjlighet till kanot- och båttrafik. Fritidsfiske bedrivs i sjöar och
vattendrag. Längs delar av Inlandsbanan finns även möjlighet att åka dressin.
I Filipstads kommun finns inga utpekade riksintresseområden för friluftslivet.

Väg och järnväg
Trafikverket har under 2010 i ett gemensamt trafikslagsövergripande beslut pekat ut
riksintressen för väg, järnväg, flyg och sjöfart.
I Filipstads kommun finns följande riksintressen för infrastruktur, enligt 3 kap 8 § MB, väg 26
och väg 63 samt järnvägen Bergslagsbanan.
Skyddsavståndet till väg och järnväg bör vara minst totalhöjden på ett vindkraftverk, dock
minst 50 meter oavsett typ av kraftverk. Detta bör beaktas vid tillstånds och bygglovgivning
oavsett vilken typ av väg eller järnväg som avses. Ett skyddsavstånd på 200 meter bör tillämpas
vid planeringen eftersom verken blir allt högre. För bedömning av lämpliga områden för
vindkraftsetablering används därför skyddsavståndet 200 meter för att täcka en stor del av den
typ av verk som etableras i dag.
För järnväg måste även skärmning av signaler i kurvor beaktas så att inte vindkraftverken
påverkar järnvägssäkerheten. Trafikverket anser att vindkraftverk inom 30 km från järnvägen
kan komma att störa signaltrafiken och ska därför remitteras till Trafikverket.
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Luftfart
Vindkraftverk kan påverka flygsäkerheten genom att störa flygplanens navigerings- och
inflygningshjälpmedel samt radar. Det är svårt att förutse hur allvarliga de störningarna kan bli,
eftersom det beror på många faktorer. Bland annat måste hänsyn tas till vilken teknik
flygplanen använder och hur terrängen på platsen ser ut.
Kring flygplatser som försvarsmakten driver är skyddsområdet utvidgat, detta bedöms inte
beröras av anläggningar i Filipstads kommun. Eventuella konflikter med totalförsvarets
intressen både för flyg och i övrigt måste dock beaktas vid prövning av enskilda anläggningar
eftersom flygstråken och övningsområden kan påverkas av placeringen. Särskilt måste
lågflygningsområden beaktas.
I kommunen finns inga flygfält eller flygplatser. I nära anslutning till kommunen finns i Karlstad
kommun ett före detta krigsflygfält på Brattforsheden samt ett flygfält i Hällefors kommun,
Hällefors flygfält i Örling.

Totalförsvaret
Försvarsmakten har reviderat sina utpekade intresseområden för totalförsvaret i ett beslut
2010-10-04.
Etablering av höga objekt (master, vindkraftverk m m) kan innebära påverkan på funktionen
hos försvarsanläggningar eller på flygsäkerheten. Hotbild och taktiska krav innebär att piloter i
Försvarsmakten måste kunna flyga ned till 30 meter över marken och lägst 20 meter över hav,
detta i farter upp emot 900 km/h. Vid sådana flygningar är det av stor vikt att i förväg veta var
flyghinder finns efter den i förväg planerade flygsträckan. Detta innebär att Försvarsmakten i
vissa fall motsätter sig etablering av vindkraftverk. Alla försvarets intressen redovisas inte på
kartor eftersom de omfattas av sekretess. Etablering av vindkraftverk innebär att samråd bör
ske med Försvarsmakten i ett tidigt skede för att säkerställa att totalförsvarets intressen
tillgodoses.
Vindkraftverk kan negativt påverka: Radarsystem, Radiolänkförbindelser, Signalspaning,
Övnings- och skjutverksamhet samt Flygverksamhet .

Kraftledningar
Redovisningen av regionledningar och större kraftledningar har hämtats från kommunens
översiktplan. Skyddsavståndet till kraftledningar bör vara minst totalhöjden på ett
vindkraftverk. Detta bör beaktas vid tillstånds och bygglovgivning oavsett vilken kraftledning
som avses. Ett skyddsavstånd på 200 meter bör tillämpas vid planeringen eftersom
vindkraftverken blir allt högre.

Telekommunikation
Redovisning av master för olika kommunikationsändamål har endast redovisats på kartorna
över delområden. Vid etablering av vindkraftverk ska risken för störningar på
telekommunikationen beaktas.
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Buller
Alla vindkraftverk genererar buller. Det är därför stor vikt att störningar i form av buller
beaktas i planering och lokalisering av vindkraftverk men även vid upphandling av
vindkraftverk.
Buller genereras dels från luftens passage förbi bladspets och bladkant, dels skapas buller från
maskinhus och fläktar kring rotornavet. Största källan till buller är den turbulens som
uppkommer då luften passerar bladens bakkant.
Det riktvärde som i de flesta fall tillämpas är 40 dB(A) utomhus vid bostad. I områden med lågt
bakgrundsljud ska högst 35 dB(A) uppnås. Naturvårdsverkets studie av störning från
vindkraftverk resulterade i slutsatsen att vid en ljudnivå på 40 dB(A) är sannolikheten för
upplevd störning i landsbyggdsmiljö 25% och i tätortsbebyggelse 15%. En annan studie har
analyserat det lågfrekventa ljudet från vindkraftverk och kommit till slutsatsen att det
lågfrekventa ljudet är så lågt att det inte blir dimensionerande för den upplevda störningen.
Studierna visar att ljudet från ett vindkraftverk är svårt att uppfatta om dess ljudnivå är mer än
10 dB(A) lägre än omgivningens. Detta är orsaken till att andelen störda är större på landsbygd
än i tätorter där bakgrundsnivån för buller är högre. Trots det visar senare studier att det kan
vara möjligt att uppfatta ljudet även när det är maskerat. Olika aspekter som visar sig reducera
den upplevda störningen är att kraftverken inte är synliga från bostaden, att det finns
störningar från till exempel vägtrafik som ökar bakgrundsnivån. Om man har ekonomisk
vinning från anläggningen det vill säga är delägare av vindkraftverk upplever man sig mindre
störd.
Ljudet har en sfärisk utbredning, en avståndsfördubbling ger reducering av ljudnivån på 6 dB.
Störningarna från vindkraftverk är mycket svåra att reducera utomhus. Det är inte rimligt att
bygga skärmar eller vallar för att reducera bullret. Det går att göra fasadåtgärder, men då
förbättras endast inomhusnivåerna.
Konsekvenser av bullerstörningar är dels stressymptom, dels svårigheter att somna in och
sömnstörningar. Styr- och reglerutrustning kan tillämpas för att dämpa ljud och skuggeffekter.
Behov av särskilda åtgärder prövas i det enskilda fallet.
Ett avstånd på 500 meter mellan etablering av vindkraftverk och bostäder har tillämpats i vid
analysen. Syftet med detta är att genom avståndet understiga de riktvärden som tillämpas för
buller från vindkraft.
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Skuggor, ljus och reflexer
Rörliga skuggor från rotorbladen och skuggan från tornet kan upplevas som störande. Risken
för skuggstörning är störst då vindkraftverken placeras sydost-sydväst om störningskänslig
bebyggelse. Skuggning vintertid är oftast mer störande eftersom det är få soltimmar och solen
då står lågt även mitt på dagen och skuggan når längre. Vintertid kommer också solens strålar
längre in i bostäder då takutsprånget inte skärmar av solinstrålningen på samma sätt som då
solen står högre.
Bullerriktvärdena är oftast avgörande för att vindkraftverken hamnar på tillräckligt långt
avstånd till bebyggelsen. Därmed blir inte skuggeffekten dimensionerande. En zon på 500
meter har därför använts vid analys av lämpliga områden som både ska innefatta
bullerstörningszonen och området där skugga blir störande. I tillståndsbeslut enligt MB har
maximala antalet timmar med faktisk rörlig skugga vid bostäder oftast reglerats till 8 h/år.
Vindkraftverk ska utmärkas med medelintensivt blinkande rött ljus om de är lägre än 150
meter. Om verket är höre än 150 meter ska det förses med högintensivt blinkande vitt ljus,
detta regleras i TSFS (LSF 2010:155). Markering ska ske på respektive vindkraftverk. Större
vindkraftparker ska ha markering på verken i ytterkant, medan de inre verken förses med
minst lågintensiva fasta röda ljus.
Hinderljusen ses dels direkt och dels indirekt via vattenytor och snöytor, blänk i byggnader etc.
Normalt bör blinkande hinderljus synkroniseras. Hinderljusen kan förses med skärmning nedåt
och reducering av ljusstyrkan nattetid för att reducera störning.
Styr- och reglerutrustning kan tillämpas för att dämpa ljud, rörliga skuggeffekter och ljusstyrka.
Behov av detta prövas i det enskilda fallet.

Säkerhet
Isbildning och isbeläggning på vindkraftverkens rotorblad kan förekomma. Detta kan utsätta
personer, egendom och djur för säkerhetsrisker. Nedisning orsakar också vibrationsproblem på
grund av olika ispåbyggnader på rotorbladen. Lokal isbildning, vibrationer och låg temperatur
kan leda till rotorbladsbrott, förkortad livslängd på grund av materialutmattning och allvarliga
skador på vindkraftverk. Risker för skador på personer, egendom i omgivningen och miljön i
övrigt ökar om inte hela riskområdet runt vindkraftverket är inhägnat. Nedsatt sikt under
nedisningsperioder kan påverka säkerheten om inte vindkraftverken är inhägnade.
De prioriterade områden som pekats ut har ett skyddsavstånd på 500 meter till bostäder vilket
gör att detta bör vara tillräckligt som ett generellt skyddsavstånd gentemot bostäder. Behov av
inhägnad av respektive anläggningsområde tas upp vid prövning av anläggningarna för att även
beakta de lokala förutsättningarna för respektive anläggning.
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Analys av områden lämpliga för vindbruk
Tidigare utredningar och beslut
Filipstads kommun har inte tidigare upprättat någon vindbruksplan. Däremot finns flera
utredningar som täcker kommunens område. Länsstyrelsen har bland annat genomfört
kartläggningar av lämpliga områden för vindkraft i Värmlands län, rapport 2006:15.

Områden i Filipstads kommun som kan vara lämpligt för vindkraft på land. Utpekade av
Länsstyrelsen i Värmland i Planeringsunderlag för stora landbaserade vindkraftsanläggningar i
Värmlands län, rapport 2006:15.
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I Länsstyrelsens analys från 2006 redovisades områden med beräknad vindhastighet om minst
6,0 meter/sekund på 71 meters höjd. I analysen gjordes endast undantag för kyrkor, bostäder,
stora sjöar, nationalparker och områden enligt 4 kap 3 § MB samt redan exploaterade
områden. Länsstyrelsen undantog alla områden som hade en yta på mindre än 2 km2. I
analysen konstaterades att områdena kan komma att komma i konflikt med flera andra
intressen, bland annat riksintressen för natur och friluftsliv.

Riksintresse för vindbruk
Energimyndigheten ansvarar för att ange mark- och vattenområden som har egenskaper som
gör dem riksintressanta för uttag av vindenergi enligt 3 kap 8 § miljöbalken. En första omgång
av riksintressen redovisades av Energimyndigheten 2004. Efter reviderade vindkarteringar
gjordes en översyn år 2008 där fler och större områden bedömdes vara riksintressanta. Det är
nu 423 områden i 20 län som tillsammans utgör drygt två procent av Sveriges yta som finns
utpekade för vindbruk.
Att ett område är angivet som riksintresse för vindbruk, innebär att Energimyndigheten
bedömer området som särskilt lämpligt för elproduktion från vindkraft. Bedömningen görs
med hänsyn till bland annat medelvinden i området, områdets storlek och placering.
Länsstyrelsens förslag till riksintresseområden
På uppdrag av Energimyndigheten redovisade Länsstyrelsen förslag till områden av riksintresse
för vindkraft år 2007.
Länsstyrelsen genomförde analysen enligt Energimyndighetens kriterier:
•

Huvudkriterium:

Områden med en beräknad årsmedelvind om lägst 6,5 m/s på 71
meters höjd (över nollplansförskjutningen) över land och hav ut
till territorialgränsen samt inom den Svenska ekonomiska zonen.

•

Undantag 1:

Områden enligt miljöbalken 7 kap 2 § (nationalpark) och 4 kap 7 §
(nationalstadspark).

•

Undantag 2:

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

•

Undantag 3:

Bebyggelseområden enligt Lantmäteriets "Terrängkartan" med
ett skyddsavstånd av 400 m (sluten, hög, låg och
fritidsbebyggelse).

•

Undantag 4:

Områden med större vattendjup än 30 meter.

•

Undantag 5:

Områden som faller ut av ovanstående kriterier vars yta är
mindre än 1,5 km².

Utöver dessa kriterier har Länsstyrelsen även undantagit skyddade områden enligt 7 kap
miljöbalken vars syfte är att bevara orördhet och landskapsbildsvärden.
Med dessa kriterier har fem lämpliga området inom kommunen identifierats. Länsstyrelsens
förslag till områden av riksintresse för vindkraft i Filipstads kommun har beteckningen L5, L9,
L11, L14 och L15 enligt yttrande till Energimyndigheten.
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Energimyndighetens utpekande av riksintresseområden 2008
Utifrån Länsstyrelsen förslag till områden av riksintresse för vindkraft fortsatte sedan
Energimyndigheten arbetet med nya analyser för att därefter kunna besluta om
riksintresseområden.
Följande kriterier användes vid utpekandet av områden av riksintresse för vindbruk 2008:
•

Huvudkriterium:

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

•

Undantag 1:

Områden enligt miljöbalken 7 kap. 2 § (nationalpark) och 4 kap.
7 § (nationalstadspark).

•

Undantag 2:

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

•

Undantag 3:

Bebyggelseområden enligt lantmäteriets "Terrängkartan" med ett
skyddsavstånd av 400 meter (sluten, hög, låg och
fritidsbebyggelse).

•

Undantag 4:

Områden med bottendjup större än 30 meter.

•

Undantag 5:

Områden som faller ut av ovanstående kriterier vars yta är
mindre än 3 km².
Resultatet blev att två områden
pekades ut som riksintresseområden (S013 och S017) i
Filipstads kommun. Dessa har
ansetts uppfylla kriterierna för
riksintresse för vindbruk enligt
ovan.
Efter utpekandet av
riksintresseområden 2008, har
reviderade beräkningar av
vindenergi genomförts. Någon
revidering av riksintresseområden för vindbruk har ännu
inte skett.
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Filipstads kommuns urval av lämpliga områden, steg 1
Energimyndighetens arbete med att hitta riksintresseområden för vindbruk grundar sig på
genomförda vindkarteringar. Länsstyrelsen deltog i arbetet genom att lämna förslag på
lämpliga områden. Arbetet har skett genom GIS-analyser vilket innebär att geografisk
utpekade intressen pekas ut på samma karta för att identifiera lämpliga områden. Att undanta
områden kring bebyggelse ger ett stort utslag i analysen.
Länsstyrelsens analyser resulterade i att fem områden utpekades lämpliga som riksintresse för
vindbruk. Energimyndigheten ändrade därefter storlekskriterierna vilket resulterade i att
endast två områden kvarstod.
Filipstads kommun valde dock att utgå ifrån de av Länsstyrelsen föreslagna fem områdena. Då
de fem områdena totalt sett utgjorde en ganska liten yta valde kommunen att gå vidare med
nya analyser vilket resulterade i att ytterligare ett område pekades ut.
Kommunen har i en egen analys använt sig av följande kriterier:
•

Årsmedelvind på lägst 6,0 m/s på 71 meters höjd över nollförskjutningsplanet

•

Minsta area för området 1,5 km2

För att identifiera områden som är lämpliga för vindkraftsetablering har följande kriterier med
buffrade skyddsavstånd använts:
•

Bostäder enligt fastighetskartan inom 500 meter

•

Tätorter inom 1000 meter

•

Områden kring kyrkor inom 1000 meter

•

Områden kring Natura 2000-områden inom 500 meter

•

Områden i anslutning till väg och järnväg inom 200 meter

•

För järnväg (eventuellt längre avstånd vid risk för signalstörning)

•

Områden kring kraftledningar inom 200 meter

•

Influensområden kring flygplatser

•

Områden som kan orsaka störning för totalförsvaret
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Skyddsavstånd kring Natura 2000-områden
Kommunen har valt att kring
Natura 2000-området, L5 –
Lofallshöjden, lägga en
buffertzon på 500 meter.
Efter buffring kring Natura
2000-området har området
begränsats och endast den
norra delen återstår.
De av kommunen utpekade
områden som lämpliga för
vindbruk överensstämmer
därför inte helt med
Energimyndighetens
utpekade områden av
riksintresse för vindbruk.
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Filipstads kommuns urval av lämpliga områden, steg 2
Efter inkomna samrådsyttranden har
Filipstads kommun valt att gå vidare med
tre områden utpekade som lämpliga för
vindbruk. Dessutom har kommunen
ändrat storlekskriteriet vilket resulterat
att de tre kvarstående områdena fått en
geografiskt större yta.
Kommunen har i den fortsatta analysen
använt sig av följande kriterier:
•

Årsmedelvind på lägst 6,0 m/s
på 72 meters höjd över
nollförskjutningsplanet enligt
2010 års vindkartering.

•

Minsta area för området
3 km2.

Tre områden har bedömts vara lämpliga
för vindkraftsetablering med hänsyn till
urvalskriterier ovan. De kvarstående
områdena är L5 Lofallshöjden, L14
Marralammsbäcken och 92 Kungbergen.
Utpekade områden redovisas på karta
och genom beskrivning.
Vindenergipotentialen redovisas med
schablonberäkningar. Konsekvenser för
respektive etablering redovisas.
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Områden ej lämpliga för vindkraftsetablering
Förutom de utpekade lämpliga områden för vindbruk redovisas även markområden vilka har
bedömts som olämpliga för vindkraftsetableringar.
För att identifiera områden som inte är lämpliga för vindkraftsetablering har man i första hand
tittat på vilka områden som redan ianspråktagits för annat ändamål. Undantag har gjorts för till
exempel områden med annat markanspråk i kommunens översiktsplan och markområden med
höga naturvärden. Detta innebär inte att samtliga områden som inte är ianspråktagna för
annat ändamål är lämpliga. En slutlig analys ska ske i prövningsskedet för varje
vindkraftsetablering.
Följande kriterier med i vissa fall buffrade skyddsavstånd har använts för att identifiera
områden som inte är lämpliga för vindkraftsetablering:
•

Tätorter inom1000 meter

•

Områden kring Natura 2000-områden inom 500 meter

•

Naturreservat

•

Riksintresseområden för naturvård och kulturmiljö

•

Vattenskyddsområde

•

Områden med annat markanspråk i kommunens översiktsplan

•

Exploateringsområden och områden för friluftslivet i anslutning till tätorten

Övriga områden
Tre områden har utifrån analysen bedömts vara lämpliga för vindkraftsetablering. De bortvalda
områdena kring bostäder, tätorter, infrastruktur, verksamheter m m utgör områden som ej är
lämpliga för vindkraftetablering. Däremellan faller stora arealer mark med varierande
egenskaper och förutsättningar som kan vara av större eller mindre betydelse för vindbruk och
benämns i denna plan Övriga områden. Vid etableringar inom Övriga områden kommer
kommunen att göra en bedömning gentemot övrig prioriterad markanvändning i kommunen.
Områden som inte lämpar sig för vindkraftsetableringar redovisas tillsammans med områden
lämpliga för vindkraftsetableringar på kartan nedan. De återstående områdena blir de så
kallade Övriga områden.
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Område L5 Lofallshöjden
-

-

Ursprungligen utpekat av Länsstyrelsen 2007 (L 5), del av
riksintresseområde (S 13) från 2008,
rev av Filipstads kommun juni 2011
Areal: 4,24 km2
Årsmedelvind 72 m över nollförskjutningsplanet: 6,2 m/s
Energipotential: 57 GWh/år (11 verk)
Avstånd till närmaste energidistribution: 2-3 km

Området ligger i östra delen av kommunen nära gränsen till
Hällefors kommun. Området ligger högt drygt 300 meter över
havet. Området ligger i anslutning till en enskild väg mellan
Saxån och Örlingen. För området bedöms följdföretag i första
hand innebära att anslutning till elnätet måste ske på en längre
sträcka.
Naturmiljö
Området gränsar till ett Natura 2000-område (Åbengtshöjden,
SE0610166), enligt både Habitat- och Fågeldirektivet. Natura
2000-området har givits en buffringszon på 500 meter vilket
innebär att endast en del av riksintresseområdet pekas ut. I
området finns höga naturvärden och här häckar flertalet
skyddade skogsfåglar. I området ligger ett flertal sumpskogar.
Sumpskogarna bedöms inte beröras eftersom det främst är
höjdpartierna som är intressanta vad gäller energipotential.
Kulturmiljö
Området bedöms inte beröra några kända forn- och
kulturlämningar. Området ligger högt på ett berg och kommer
att vara synligt från till exempel riksintresseområdet för
kulturmiljö vid Saxåhyttan.
Friluftsliv
Områdets höga naturvärden och kulturhistoria innebär att det
är attraktivt för friluftslivet.
Frågor att beakta
Närheten till Hällefors flygfält vid Örling måste beaktas med
avseende på placering av verk inom området. Flygfältet ligger
11 km nv om Hällefors. Koordinater: 59520300N, 014252500E.
Vid byggande av anslutningsvägar ska våtmarker undvikas
liksom stora bankar och schakter.
Exploatering och ingrepp i närhet till Natura 2000-området kan
komma att kräva tillstånd enligt Natura 2000 bestämmelserna.
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Område L14 Marralammsbäcken
-

Ursprungligen utpekat av Länsstyrelsen 2007 (L 14),
rev av Filipstads kommun juni 2011
Areal: 10,77 km2
Årsmedelvind 72 m över nollförskjutningsplanet: 6,1
m/s
Energipotential: 108 GWh/år (22 verk)
Närmaste avstånd för anslutning av energidistribution:
ca 10-15 km söderut (Liljendal/Oforsen).

Området ligger i nordligaste delen av kommunen nära gränsen
till Malung-Sälen och Vansbro kommuner. Området ligger ca
400 meter över havet. Genom området går mindre
skogsbilvägar till Korrbrotjärnarna och Lållansberget. För
området bedöms följdföretag i första hand innebära att
anslutning till elnätet måste ske på en längre sträcka.
Naturmiljö
I området finns flera sumpskogar. Sumpskogarna bedöms inte
beröras i första hand av etablering av verk inom området
eftersom det främst är höjdpartierna som är intressanta vad
gäller energipotential. Vid Marralammsbäcken mitt i området
finns en nyckelbiotop utpekade av markägaren som innehåller
gransumpskog i bäckdal.
Kulturmiljö
I området finns inga kända forn- eller kulturlämningar. I
områdets sydöstra hörn finns en bevarad rökstuga, Norra
Hackransberget, klassad som kulturlämning i Skog & Historia. I
området kring rökstugan återfinns ett antal röjningsrösen.
Rökstugan och de finska ortnamnen i trakten tyder på att
området har varit finnbygder.
Friluftsliv
Områdets naturvärden och kulturhistoria innebär att det är
attraktivt för friluftslivet.
Frågor att beakta
Kulturlämningar i området ska bevaras. Hänsyn ska tas till
rökstugan och odlingsrösen intill skogsbilvägen.
Vid byggande av anslutningsvägar ska våtmarker undvikas
liksom stora bankar och schakter.
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Område 92 Kungbergen
-

Del av område utpekat av Länsstyrelsen 2006 (92),
rev av Filipstads kommun juni 2011
Areal: 11,14 km2
Årsmedelvind 72 m över nollförskjutningsplanet: 6,0
m/s
Energipotential: 136 GWh/år (28 verk)
Närmaste avstånd för anslutning av energidistribution:
en större kraftledning går genom området.

Området ligger i den centrala delen av kommunen nordväst om
Filipstad. Området ligger ca 300 meter över havet. Kungbergen
ligger på 348 meter. Genom området går mindre skogsbilvägar
mellan Tannsjön i väster och väg 827 i öster. För området
bedöms att anslutning till elnätet kan ske på ett kort avstånd.
Naturmiljö
I området finns flera sumpskogar. En våtmark ligger i utkanten
av området. Sumpskogarna bedöms inte beröras i första hand
av etablering av verk inom området eftersom det främst är
höjdpartierna som är intressanta vad gäller energipotential.
Energianslutningar och anslutningsvägar kan dock beröra även
dessa. På höjderna kring Kungbergen finns nyckelbiotoper som
innehåller barrskog och barrnaturskog och söderut vid
Danielskulle finns en nyckelbiotop som innehåller
barrnaturskog.
Kulturmiljö
I området går en äldre färdväg, Everts väg (efter Evert Strokirk
på Bosjöhyttan) mellan Hektorshyttan och Bosjöhyttan. Vid
Kungstenen finns ristningar på häll och stenblock. Båda är
klassade som övrig kulturlämning . Längs vägen till
Stubbmossen finns bebyggelselämningar. Intill kraftledning i
norr finns en kolbotten.
Friluftsliv
Områdets naturvärden och kulturhistoria innebär att det är
attraktivt för friluftslivet. Området ligger högt och kommer att
vara synligt på långt håll.
Frågor att beakta
Kulturhistoriska lämningar i området ska bevaras.
För kraftledningen genom området innebär en skyddszon om
200 meter att området för vindkraft minskar.
Vid byggande av anslutningsvägar ska våtmarker undvikas
liksom stora bankar och schakter.
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Konsekvensbeskrivning Nollalternativet
Nollalternativet innebär en trolig utveckling om det tematiska tillägget för vindkraft inte antas.
Ett nollalternativ innebär att kommunen måste göra omfattande studier och avvägningar inför
varje fråga om etablering i kommunen. Avvägning av vilka områden som är lämpliga och
olämpliga måste prövas från fall till fall. Detta kan leda till olika ställningstaganden och
avvägningar i de enskilda fallen och till förlängda handläggningstider. Rättstillämpningen kan
därför bli osäker.
Acceptansen för etablering av förnyelsebar energi i form av vindkraft kan vara lägre i det fall
etableringen kommuniceras som ett enskilt investeringsintresse i stället för ett allmänt intresse
och riksintresse som avvägs mot andra intressen i en översiktsplan. Enskilda
bevarandeintressen kan därför påverka prövningsprocessens i tid.
I första hand bedöms ett nollalternativ innebära förlängd handläggningstid för kommunen
samt en förlängd tillståndsprocess för exploatörer. Sammantaget bedöms detta leda till en
lägre investeringsvilja för vindkraft i kommunen.
Nollalternativet innebär att andra exploateringsintressen kan komma i fråga i de områden som
har pekats ut som lämpliga för vindkraftsutbyggnad. Detta kan på sikt innebära att lämpliga
områden för vindkraft tas i anspråk för andra ändamål.

Konsekvensbeskrivning Planförslaget
Miljömålen
Begränsad klimatpåverkan
Områden som lämpar sig för vindkraftsetablering är intressanta att nyttja trots att inget
tematiskt tillägg antagits. Dock kan prövningsprocessen bli längre och risken finns att det
kommersiella intresset därmed blir lägre. Utan kommunens ställningstagande kan därför en
lägre etableringsgrad och lägre installerad effekt förväntas i kommunen.
Levande skogar
Utan en plan kan etableringar komma i fråga på alla skogshöjder där vindenergin och övriga
förutsättningar är gynnsamma för etablering. Prövningsprocessen kan förlängas men den
slutliga effekten för miljömålet bedöms efter genomförd tillstånds- eller lokaliseringsprövning
bli densamma som vid en vindkraftsplan.
Frisk luft
En övergång till större andel förnyelsebar energi är önskvärd. Regeringen har bland annat som
målsättning att fordon skall vara fossilbränslefria år 2030. Detta förutsätter en utbyggnad av
försörjningen från förnyelsebara energikällor. I de fall vind-el ersätter energi (el eller
fossilbränsle) som genererar utsläpp gynnas miljömålet. En vindkraftsplan bedöms inte
påverka detta men kan underlätta prövningsprocessen.
Bara naturlig försurning
På samma sätt som i målet Frisk luft bedöms inte en vindkraftsplan påverka målet om Bara
naturlig försurning. Prövningsprocessen kan dock underlättas och bidrar till målet.
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God bebyggd miljö
Att inte ha en vindkraftsplan strider mot miljömålet. Utan en plan blir det svårare att hantera
storskaliga intressen såsom tysta och oexploaterade områden och att hantera bullerfrågorna i
de stora delar av kommunen som är glest befolkat.

Riksintressen
För riksintressen enligt 3 kap 6 § MB, naturvård och kulturmiljövård, bedöms föreslagna
prioriterade områden inte påtagligt skada riksintressenas värden. För etableringar i Övriga
områden har kommunen möjligheter att nyttja sitt veto till vindkraftanläggningar som kan
skada riksintressen vid prövning enligt MB. Denna plan är ett stöd för kommunens
ställningstagande.
För riksintressen enligt 3 kap 8 §, till exempel vägar och järnvägar, bedöms föreslagna
prioriterade områden inte påtagligt skada riksintressenas värden. Eventuellt kan etableringar
av vindkraftsanläggningar komma att placeras närmare befintlig infrastruktur än de buffrade
zoner på 200 meter som föreslås i planen. Detta kan endast bli aktuellt för mindre
vindkraftverk av lägre höjd och endast då de inte påverkar bland annat säkerheten, sikt, singal
och radiokommunikation.
Riksintressen enligt 4 kap, Natura 2000-områden, kan komma att påverkas negativt av
vindkraftsetableringar. För att reducera intrånget vad gäller buller, ljus och reflexer och
störningar för fågellivet har en buffring på 500 meter tillämpats. Om detta är ett tillräckligt
avstånd för att förhindra negativ påverkan måste prövas i det enskilda fallet. Med denna
buffring bedöms inte föreslagna prioriterade områden påverka riksintresset med påtaglig
skada.

Landskap
Landskapsbilden har bedömts tåla en etablering av verk inom de prioriterade områdena.
Områden med känslig landskapsbild för till exempel kulturmiljöintressen, boendemiljö och
friluftslivsintressen kan komma att påverkas eftersom samtliga etableringar av prioriterade
området är höjdpartier. Hur långt verken blir synliga beror på placering inom området och
verkens höjd. Vid en prövning kan därför intrånget i landskapet vara avgörande för att en
anpassning av placering måste göras även i prioriterade områden. Eftersom vindkraftverk ger
stor påverkan på landskapsbilden och är synliga på långt avstånd är det viktigt att exploatörer
väger in påverkan på landskapsbilden vid utformning av sina anläggningar.

Hushållning med naturresurser
Skogen är en naturresurs och en produktionsresurs. En vindkraftsplan innebär inte intrång i
pågående markanvändning innan en exploatering kommer till stånd. Pågående
markanvändning kan fortsätta. Utan en vindkraftsplan kan etableringar ske utspritt i flera
områden och på så sätt ta i anspråk mer skogsmark och mer spridda arealer. En storskalig
exploatering av vindkraftverk med följdföretag som ledningsdragning och anslutningsvägar kan
försvåra ett rationellt skogsbruk. Planen bedöms bidra till att koncentrera etableringar till tre
prioriterade områden.

30

MKB till tematiskt tillägg vindbruk - Filipstads kommun

Boendemiljö
En buffertzon på 500 meter till bostäder och 1000 meter till tätorter har tillämpats. Detta
bedöms vara tillräckligt för att uppnå Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från vindkraftverk.
Detta innebär dock inte att störningarna från etablering av vindkraftsanläggningar blir
acceptabla i alla lägen. Eftersom prioriterade områden är belägna på höjder kommer verken
att vara synliga på långt håll. Störningar och intrång från följdföretag och byggprocess måste
också beaktas. Detta ingår i en slutlig prövning av anläggningarna.

Uppföljning och övervakning
Enligt MB 6 Kap 12 § ska en milijökonsekvensbeskrivning innehålla en redovisning av de
åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av planen eller programmet medför.
För att följa upp miljökonsekvenserna krävs tydliga mätbara indikatorer. Det tematiska
tillägget till översiktsplanen är relativt övergripande och de direkta konsekvenserna av en
vindkraftsutbyggnad blir tydligare då specifika anläggningar föreslås. Dock skall en uppföljning
inte handla om konsekvenser av enskilda etableringar. Som uppföljning av
miljökonsekvenserna av det tematiska tillägget för vindkraft i samband med
aktualitetsförklaring av översiktsplanen föreslås därför enbart följande:
•

Tillkommande etableringar i kommunen, antal verk och effekt.

•

Antal ansökningar vars etableringsområden följer det tematiska tilläggets
rekommendationer.

•

Antalet överklagade etableringar.

•

Tillämpning av kommunalt veto.

Efter en etablering av en första större vindkraftsanläggning i kommunen bör en uppföljning
göras gällande hur påverkan på kulturmiljö, naturmiljö och landskapsbild blev för att
undersöka om andra krav kan ställas vid kommande etableringar och eventuellt behov av
revidering av kommunens ställningstagande.
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