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HANDLINGAR
Till planen hör följande handlingar:
 Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk
 Miljökonsekvensbeskrivning
 Samrådsredogörelse
 Särskilt utlåtande (denna) med bilagor
 Länsstyrelsens granskningsyttrande

SÄRSKILT UTLÅTANDE
Utställning
Inledning
Redogörelse
Ställningstaganden
Bilaga I. Inkomna synpunkter.
Bilaga II. Protokollsutdrag MOB beslut § 116, 2011-09-21.

UTSTÄLLNING
Förslag till TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN
AVSEENDE VINDBRUK - Filipstads kommun, daterat
2011-07-01, upprättat av Miljö- och stadsarkitektkontoret, har
varit utställd och tillgänglig för granskning på Miljö- och
Stadsarkitektkontoret, kommunens bibliotek samt på kommunens
hemsida www.filipstad.se under tiden 2011-07-01 t.o.m.
2011-08-31.
Planhandlingarna har delgivits berörda parter: myndigheter,
intilliggande länsstyrelser och kommuner samt sakägare i enlighet
med PBL 4 kap 7 § (1987:10) eller dess motsvarighet i nya PBL 3
kap 12, 13 §§).

INLEDNING
I utlåtandet redovisas en sammanfattning av de synpunkter som
inkommit skriftligen under utställningstiden tillsammans med en
redogörelse för hur miljö- och byggnadsnämnden valt att bemöta
dessa synpunkter samt hur de valts att tillgodoses såväl i den
aktuella planen som vid övrig översiktlig planering.
De ställningstaganden som miljö- och byggnadsnämnden, vid en
avvägning mellan motstridande intressen, kommit fram till
redovisas i beslutsprotokoll § 116 2011-09-21.
Ställningstagandena ska anses som vägledande. De bör ligga till
grund vid framtida kommunala beslut som berör användandet av
mark- och vattenområden samt fysisk miljö inom kommunen
liksom hur denna bedöms kunna ske på lämpligaste sätt, även ur
ett medborgarperspektiv.

3 (6)
REDOGÖRELSE
Inkomna synpunkter
Totalt har 15 skriftliga synpunkter inkommit. De inkomna
synpunkterna kan fördelas med hänsyn till deras huvudsakliga
innehåll enligt följande:


Ingen betydande erinran mot det utställda planförslaget.
(Synpunkt nr 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14).



Ingen betydande erinran mot det utställda planförslaget men
synpunkter på framtida behov av en kommuntäckande ÖP som
inkluderar vindbruksplanen och bevakar frågor som berör
riksintressen, riksintresseområden och regionala planfrågor.
(Synpunkt nr 9, 11).



Synpunkter mot det utställda planförslaget gällande ett eller
annat specificerade markavsnitt.
(Synpunkt nr 5, 6, 7, 12, 15).

Intressekonflikt
Följande två intressegrupper kan urskiljas vilka har motstridiga
intressen vad gäller användningen av markområdet
Skallbergen/Gåsklinten.


Grupp 1: Hit räknas vindkraftsintressenter, markägare samt
övriga som framför synpunkter på att en etablering av
vindkraftverk vid naturområdena Skallbergen/Gåsklinten bidrar
till en gynnsam positiv utveckling för bygden och att
betydande intressekonflikter beträffande specifika markavsnitt
inte tycks föreligga eller kan undvikas genom en detaljerad
projektering.
(Synpunkterna 4, 13, 14).



Grupp 2: Hit kan hänföras den allmänhet som framför
synpunkter på att naturområdena vid Skallbergen/Gåsklinten
är olämpliga för vindkraftverk och att bevarandeintressena
måste stärkas betydligt i planhandlingarna så att de boendes
intressen tillvaratas bättre.
Önskemål som framförs är att planhandlingens ”Olämpliga
områden för vindbruk” i Gåsborn utvidgas så att Skallbergen/
Gåsklinten inkluderas. Området bör beaktas för natur- och
kulturmiljövårdande intressen och så att allmänhetens
intressen för det rörliga friluftslivet tillgodoses i den
kommunala planeringen.
(Synpunkterna 5, 6, 7, 12, 15).

Avvägning mellan de motstridande intressena
Filipstads kommun har en gällande översiktsplan från 1990 som
delvis är inaktuell. De inkomna synpunkterna visar att
översiktsplanen inte uppfyller nutida krav eller allmänhetens
behov av en översiktsplan som kartlagt och redovisar den mest
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lämpliga användningen av kommunens gemensamma tillgångar
och resurser beträffande mark- vatten- och fysisk miljö.
Den mark- och intressekonflikt som bedöms föreligga tycks gälla å
ena sidan ett markområde som hittills inte utpekats som olämpligt
för vindbruk i planhandlingen och därför har kommit ifråga för
etablering av vindkraft. (Området är således varken utpekat som
riksintresse för vindkraft eller som Lämpligt område för vindbruk).
Å andra sidan finns en relativt stark intressegrupp som vill att
samma markområde ska beaktas så att intressen för natur- och
kulturmiljövården samt det rörliga friluftslivet tillgodoses i
planhandlingen.

STÄLLNINGSTAGANDEN
Vid en sammantagen bedömning av de inkomna yttrandena och
hur de bedöms påverka planen i ett framtida perspektiv gör miljöoch byggnadsnämnden följande ställningstagande:
1. Markområde Gåsborn, Skallbergen/Gåsklinten:
Synpunkterna 5, 6, 7, 12 och 15 berör det specificerade
markområdet Skallbergen/ Gåsklinten.
Området uppges idag, med sin omedelbara närhet till Gåsborn, ha
stor betydelse som rekreations- och friluftsområde för många
Gåsbornsbor. Dessutom anförs skäl att området har betydelsefulla
natur- och kulturmiljövärden samt en landskapsbild som bör
beaktas. Det finns behov av att bevarandeintressena tillgodoses
genom ökade skyddsgränser.
Bemötande:
Området besitter sådana höga värden kopplade till
upplevelsekvaliteter att det i första hand bör avsättas för intressen
kopplade till det rörliga friluftslivet samt natur- och kulturmiljövården. Synpunkterna berör ett stort antal boenden med
anknytning till orten, (permanent och visstids-), och de bedöms
därför angelägna att tillgodose såväl i den översiktliga planeringen
som i planhandlingen.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att Skallbergen/Gåsklinten
därför ska ges ökat skydd i den översiktliga planeringen så att
allmänna intressen tillgodoses i större utsträckning såväl i den
aktuella planhandlingen som vid övrig översiktlig planering.
Revidering av planhandlingen:
”Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk”
revideras så att Olämpligt område för vindbruk i Gåsborn utökas
till att även omfatta Skallbergen/Gåsklinten söder om Gåsborn.
Därmed bedöms synpunkterna nr 5, 6, 7 och 15 tillgodosedda
genom att området beaktas i ett perspektiv för en långsiktig och
hållbar utveckling inom kommunen, i enlighet med miljöbalkens 1
kap 1 § samt 3 kap, 1, 2, 6 §§.
I kommande översiktsplan bör markområdet kartläggas och
beläggas med restriktioner med hänsyn till de aktuella intressen
som bedöms föreligga. Översiktsplanen bör tydligt klargöra
framtida rekommenderade lämpliga markanvändning.
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Åtgärden bidrar till uppfyllelsen av det regionala miljömålet nr 15
God bebyggd miljö/planeringsunderlag. I den översiktliga
planeringen avses markområdet att planläggas så att allmänheten
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö, att värdefulla natur- och kulturmiljöer beaktas och vårdas
samt att biologisk mångfald bevaras.
Områden som bör bevakas eller undantas från ett generöst
förhållningssätt till vindbruk:
Vissa av de inkomna synpunkterna är av den art att de egentligen
bedöms föranleda en revidering av Filipstads kommuns gällande
Översiktsplan från 1990, vilken blivit delvis inaktuell. Det gäller
främst synpunkterna 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Bemötande:
Synpunkt nr 11 påpekar behovet av tillägg i planhandlingen för att
bevaka att riksintresseområdet för kulturmiljövård i Bergslagen
inte utsätts för negativ miljöpåverkan.
I övrigt har de synpunkter som berör områden av riks- regionalt
och allmänt intresse för natur- och kulturmiljövården samt det
rörliga friluftslivet beaktats under planarbetet och får därmed
anses tillgodosedda.
Revidering av planhandlingar:
Ett tillägg som syftar till att bevaka riksintresseområdet för naturoch kulturmiljö i Bergslagen, Örebro län har förts in i
planhandlingen och synpunkten har tillgodosetts.
I samband med kommande övergripande översiktsplanearbete
kommer synpunkter och påpekanden som berör allmänna och
regionala planfrågor att aktualiseras med hänsyn till då gällande
direktiv, lagar och förordningar samt då aktuella kommunala och
regionala ställningstaganden och beslut.

Hannes Fellsman

Lena Wahlgren

Annika Ekblom

Förvaltningschef

Fysisk planerare

Planarkitekt
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BILAGOR
I.
II.

I.

Förteckning 2011-09-05. Inkomna synpunkter under
utställningen.
Protokollsutdrag MOB beslut § 116, 2011-09-21.

FÖRTECKNING 2011-09-05 av INKOMNA SYNPUNKTER
(under utställningstiden)
1. Trafikverket
2. Försvarsmakten
3. Svenska Kraftnät
4. Frisk Vind, Jan Frisk
5. Berörda Gåsbornsbor genom Göran Viker
6. Björn Edlund, fastighetsägare Gåsborn 1:192 och 1:187
7. Nils Nygren, fastighetsägare Gåsborn 1:143 och 1:33
8. Karlstads kommun
9. Länsstyrelsen Örebro län
10. Hällefors kommun
11. Länsstyrelsen Värmland
12. Judit Simon, Haninge
13. Johan Unger, Anders A Aronsson, Bengt O Andersson
markägare i Gåsborn
14. Malin Jonsson och Håkan Jonsson, Gåsborn
15. Naturskyddsföreningen Värmland

