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SAMMANFATTNING 
Detta examensarbete vill beskriva de nya förutsättningar för att behandla 
vindkraftsetablering i tematiska tillägg till översiktsplaner, som uppstått i och med 
att prövningen av vindkraftsverk 2009 till stor del förts över från plan- och 
bygglagen till miljöbalken. Examensarbetet omfattar också ett förslag till tema-
tiskt tillägg till Motala kommuns översiktsplan. Där prövas en analys av hur 

estetiska och landskapsrelaterade bedömningar kan göras. 

Fokus har lagts vid hur bedömningar kommer att hanteras när vindkraftverk som 
bygglovbefrias enbart genomgår en tillståndsprövning. Reflektioner och slutsatser 
bygger på egna tankar från utarbetandet av det tematiska tillägget och erfarenheter 
av efterföljande arbete inom Motala kommun med att omvandla planförslaget till 
en kommunal produkt Dessutom har intervjuer gjorts med representanter från 
kommunens stadsbyggnadsenhet, bygglovenhet och från länsstyrelsen. Utifrån 
redovisade förutsättningar och analys av hur vindkraftens omgivningspåverkan 
kan komma att bedömas har riktlinjer har utarbetats. Dessa är utformade så att de 

ska underlätta prövningar enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.  

I examensarbetet redovisas ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen. 
Detta inleds med övergripande information om planprocessen och en beskrivning 
av prövningsprocesser av vindkraft. Vindkraftens omgivningspåverkan beskrivs 
generellt ur flera aspekter men med tyngdpunkt på konsekvenser för landskaps-
bilden och hur denna påverkan kan bedömas. Både positiva och försvårande 
förutsättningar för vindkraft i kommunen redovisas i förslaget till tematiskt tillägg 
till översiktsplanen. Vissa områden är förenade med starka bevarandevärden och 
redovisas som olämpliga för vindkraft. Detta gäller främst områden med stora 

natur-, kultur- och friluftsintressen. 
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BAKGRUND 
I Augusti 2009 trädde lagförändringar i kraft som innebär att vindkraftverk som 
omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken enbart skulle behöva prövas enligt 
denna process och därmed befrias från krav på bygglov. Denna förändring innebär 
att etableringsprövningar flyttas från kommun till länsstyrelse. När beslut fattas 
utanför kommunen kan översiktsplanen bli ett avgörande dokument för utgången 

av bedömningarna. 

I Motala kommun har intresset för att etablera vindkraftsanläggningar ökat 
kraftigt de senaste åren. Samtidigt går teknikutvecklingen inom området ständigt 
framåt. Motala kommun ser mycket positivt på större möjligheter och intresse för 
produktion av förnyelsebar energi. Här är både den ekonomiska lönsamheten i 
vindkraften och viljan att bidra till en renare energiproduktion viktiga drivkrafter 
att ta tillvara. För att en utbyggnad ska kunna ske med begränsad omgivnings-

påverkan ställs dock krav på tydliga riktlinjer i kommunens översiktsplan. 

Delar av de riktlinjer för vindkraft som anges i ÖP 06 – Översiktsplan för Motala 
kommun (antagen 2006-05-22) kan redan upplevas som inaktuella. De allmänna 
riktlinjerna för lokalisering av vindkraftverk och vindkraftsgrupper anges i över-
siktsplanen i precisa mått – kilometer och meter. Som exempel anges avståndet 
mellan verk i en grupp till 200 – 300 meter. Vindkraftverk inom en grupp ska ha 
samma storlek, rotordiameter, navhöjd och så vidare. Intensionerna bakom dessa 
riktlinjer är i grund och botten goda men står allt oftare i konflikt med nyupp-

komna intressen.  

Teknikutvecklingen har gjort det praktiskt och ekonomiskt möjligt att bygga 
större och effektivare vindkraftverk som har sådana egenskaper så att riktlinjerna i 
gällande översiktsplan om avstånd mellan verk eller grupper av verk inte kan 
uppfyllas. Ett annat problem uppstår när äldre verk ska ersättas eller kompletteras, 
vilket blir allt vanligare i takt med att vindkraftverken åldras och effektivare 
produkter kommer ut på marknaden. Enligt översiktsplanens riktlinjer ska vind-
kraftverk inom samma grupp vara i det närmaste identiska storleksmässigt, vilket 

är svårt att uppnå om inte alla verk byts samtidigt. 

När gällande översiktsplan togs fram var etablering av vindkraftverk i skogs-
trakter inte aktuell i samma omfattnings som idag. Den utbyggnadsstudie som 
togs fram i samband med översiktsplanen från 2006 omfattar därför endast ca en 
fjärdedel av kommunen, slättlandskapet i söder. Inom detta område pekades ett 
antal mindre områden ut som särskilt lämpliga för vindkraft. Övriga delar av 
kommunen består främst av skogsbygd där förutsättningarna för vindkrafts-
etableringar inte är utredda i samma omfattning. Kommunen har under senare år 
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mottagit förfrågningar om omfattande etableringar i skogsbygden men saknar här 

optimalt underlag för att bedöma lämpligheten. 

Ett område som inte behandlats i den kommuntäckande översiktsplanen är så 
kallade ”gårdsverk”. Begreppet avser mindre vindkraftverk som i första hand pro-
ducerar energi till den egna fastigheten eller verksamheten och som har en 
navhöjd på högst 30 m. Denna kategori vindkraftverk, som prövas genom bygg-
lov, har istället prövats mot en särskild policy, fristående från översiktsplanen. I 

förslaget till tematiskt tillägg har denna policy integrerats. 

 

SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att beskriva och analysera de nya förutsättningarna 
för att planera och styra vindkraftsetableringar via tematiska tillägg till 
kommunala översiktsplaner som uppstått genom förändringar i plan- och bygg-

lagen och miljöbalken. 

Examensarbetet ska ge insyn i hur man med översiktlig planering kan vägleda och 
säkra att estetiska värden och landskapsbildsvärden bevakas vid framtida pröv-
ningar gentemot de lagförändringar som trätt i kraft den 1 augusti 2009. Examens-
arbetet syftar till att utvärdera om och hur dessa intressen fortsatt bevakas i 

prövningsprocesser som sker enligt miljöbalken. 

Analysen prövas i ett förslag till tematiskt tillägg för Motala kommun. Tillägget är 
tänkt att ersätta nuvarande kapitel 14 i den gällande kommuntäckande översikts-
planen. Tillägget ska alltså ses och läsas som en del av en kommuntäckande 
översiktsplan för att ge en komplett bild av olika sektorsintressen och kommunens 

översiktliga intentioner. 

Det tematiska tillägget ska ge en samlad bild av omständigheter som gör det 
lämpligt att uppföra vindkraftverk samt olika intressen som kan stå i konflikt med 
vindkraftsetablering. Vissa faktorer är direkt mätbara, som t.ex. vindenergi-
förhållanden och avstånd till bostäder. Andra aspekter, inte desto mindre viktiga, 
fordrar kvalificerade bedömningar, som t.ex. vindkraftens påverkan på landskapet. 
I det tematiska tillägget ska såväl mätbara som icke mätbara aspekter vägas 

samman och ligga till grund för tillämpbara riktlinjer. 

Planförslaget ska ge en tydlig redovisning av hur olika förutsättningar förbättrar 
möjligheterna till effektiv handläggning och konsekventa prövningar, eliminerar 
målkonflikter och ger vindkraftsintressenter tydligare insyn i aktuella bedöm-

ningsgrunder. 
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AVGRÄNSNING 
Examensarbetet och förslaget till tematiskt tillägg omfattar hela Motala kommun, 
såväl land- som vattenområden. Eftersom förutsättningarna för vindkraft är 
oberoende av administrativa gränser har grannkommunernas översiktliga 

planering för vindkraft uppmärksammats. 

En avgränsning har gjorts avseende typer av verk. Horisontalaxlade verk 
dominerar fortfarande marknaden och erfarenheter och kunskapsunderlaget är i 
dagsläget för begränsat för att kunna behandla vindkraftverk med annan grund-

läggande konstruktion. 

Storleksmässigt kan vindkraftverk delas in i två klasser – gårdsverk och kom-
mersiella verk. Kommersiella verk har vanligen en effekt över 600 kW och är den 
kategori som detta tematiska tillägg främst behandlar. Så kallade gårdsverk har 

mot bakgrund av redovisade förutsättningar behandlats kortfattat. 

 

PROBLEMFORMULERING 
I och med att prövningen av vindkraft i hög grad flyttas över från kommunen till 
länsstyrelsen får översiktsplanen en än viktigare roll som kommunens officiella 
ståndpunkt och blir det dokument som handläggare på länsstyrelsen har att 
förhålla sig till vid tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 

miljöbalken. 

Vilken roll får i detta sammanhang översiktsplanen? Räcker översiktsplanen som 
”situationsplan”, som kartunderlag, för att lokalisera vindkraftverken i miljö-
prövningen? Riskerar den å andra sidan att få för stor betydelse – kan den anses 
som bindande via miljöbalken om den får en generellt viktig roll i miljö-

prövningarna? 

Examensarbetet ska huvudsakligen ge svar på frågorna om och hur den 
översiktliga planeringen är ett tillräckligt starkt verktyg som underlag för 
lokaliseringsprövningen enligt miljöbalken, för att kunna bevaka estetiska och 

landskapsbildsmässiga värden utifrån ett kommunalt perspektiv.  

Examensarbetet ska visa om det är möjligt att utforma gestaltningsmässiga 
riktlinjer, som både tar hänsyn till landskapsbild och motstridiga markintressen, 

som både ger restriktioner och lämnar öppningar för förnyelse och komplettering. 
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METOD 
Examensarbetet kan sägas bestå av två huvudsakliga delar. Dels utarbetandet av 
ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen och dels en analys av hur 
landskapsbildsmässiga värden tas tillvara vid framtida prövningsförfaranden med 
det tematiska tillägget som stöd. Resultatet är ett förslag till tematiskt tillägg med 
resonerande inlägg i de avsnitt som behandlar visuella effekter i landskapet och 

hur översiktsplanen kan lyfta fram dessa frågor i prövningsprocessen. 

Utarbetande av tematiskt tillägg till översiktsplanen 
I ett förslag till tematiskt tillägg har olika sektorsintressen sammanställts och 
fysiska förutsättningar för vindkraft kartlagts. GIS-underlag har inhämtats från 
bland andra länsstyrelsen och Motala kommun. Resultatet redovisas på kartor med 
förklarande text. En avvägning har gjorts för att gradera kommunens areal utifrån 

lämplighet/motstående intressen för vindkraft. 

Det tematiska tillägget är inriktat på landskapets känslighet för vindkraft. 
Översiktliga fältstudier och litteraturstudier har legat till grund för bedömning-
arna. Generella bedömnings- och placeringsprinciper har utarbetats och illustrerats 
som vägledning för projektering och placering av vindkraftverk på platser där 

motstående intressen kan identifieras. 

Analys av den estetiska bevakningen i 
prövningsförfaranden enligt miljöbalken 
Genom att jämföra utformningen av det tematiska tillägget med tidigare kom-

munala riktlinjer, kan skillnader i översiktlig bedömning kunnat utläsas. 

För att få en indikation på hur tillämpningen av det tematiska tillägget och dess 
riktlinjer kommer att bli, med den lagstiftning som får vindkraftverk över en viss 
storlek att bli ”rena” tillståndsärenden, har intervjuer gjorts med kommunens 
stadsbyggnadschef, en representant från kommunens bygglovsenhet och en 
representant från länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet. Intervjuerna har genom-
förts som kvalitativa djupintervjuer med ett fåtal frågor att diskutera och resonera 

kring. 

Jag har också kunnat dra slutsatser av det arbete som jag, efter att ha utarbetat 
planförslaget, har lagt ner inom Motala kommun med att vidareutveckla förslaget 
och följa dess väg genom både samråds- och utställningsskeden. 
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ATT ÖVERSIKTSPLANERA FÖR 

VINDKRAFT 

Styrande regelverk och mål 

Nationella mål och riktlinjer 
Sverige producerar cirka 1,4 TWh vindkraft per år, men förutsättningarna är enligt 

Energimyndigheten goda för att öka produktionen. 

Riksdagen antog i juni 2009 ett nytt planeringsmål för vindkraft som innebär att 
det 2020 ska finnas förutsättningar för en utbyggnad av vindkraften till en energi-
produktion på 30 TWh. Detta innebär att antalet vindkraftverk kan behöva 

femdubblas, beroende på installerad effekt och lokalisering.1 

Ny prövningsprocess för vindkraft 
Sedan den 1 augusti 2009 gäller nya bestämmelser för tillståndsprövning för 
vindkraft. Riksdagen beslutade 20 maj samma år om ändringar i plan- och 
bygglagen (1987:10) och miljöbalken (1998:808) när det gäller vindkrafts-
anläggningar. Ändringarna berör både exploatörer, kommuner och länsstyrelser. 
Regeringens syfte med ändringarna var att förenkla handläggningen för vind-

kraftsetableringar. 

Tidigare har alla vindkraftsetableringar omfattats av bygglovplikt och prövats av 
kommunen. Gruppetableringar med en total effekt på 25 MW eller mer har 
omfattats av tillståndsplikt för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken. 

Detta innebar att större grupper genomgick två prövningsprocesser. 

De nya bestämmelserna innebär bland annat att kravet på bygglov för att uppföra 
ett vindkraftverk tas bort om verket omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap. 
miljöbalken. På så sätt har regeringen velat undvika dubbla prövningsförfaranden 
av olika instanser. Gränsen för vilka verk som omfattas av tillståndsplikt ändras 
också. Istället för att se till den totala effekten i en grupp baseras nu gränsen på 

verkens fysiska storlek och antal. 

                                                 
1 Energimyndigheten 20101 
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Tillståndsplikt, anmälningsplikt eller bygglov 
Gränserna för krav på anmälan respektive tillstånd följer av bilagan till för-

ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Vidare följer av 11 kap. miljöbalken att det som huvudregel krävs tillstånd när 

vindkraftverk avses att uppföras i vattenområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att anlägga vindkraftverk räknas som miljöfarlig verksamhet och innebär 
tillståndsplikt (B) eller anmälningsplikt (C) enligt 9 kap. miljöbalken. För 

anläggningar som omfattas av anmälningsplikt krävs även bygglov.  

(utdrag ur bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd) 
 
B: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. 
C: Verksamheten är anmälningspliktig. Anmälan ska göras till den kommunala 
 nämnden. 
 
B 40:90 Verksamhet med 
1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av 
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter 
att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 
 
B 40:95 Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av 
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 
meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att 
gruppstationen 
sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att 
verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 40.90. 
 
C 40.100 Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat 
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 40.90 eller 40.95. 
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För vindkraftverk som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 
beskrivningen under punkterna B och C gäller krav på bygglov om vindkraft-

verket antingen: 

1) är högre än 20 m 
2) har en rotordiameter över 3 m 
3) placeras närmare fastighetsgräns än verkets totalhöjd 
4) verket monteras på en byggnad. 

(5 och 8 kap. plan- och bygglagen)  

 
 

TOTALHÖJD ANTAL VERK TILLSTÅND ANMÄLAN   BYGGLOV 

  <20 m, 1 verk   1 verk   -   -   ja (vid rotordiameter 3 m 
  ja (vid totalhöjd > avstånd 
  till annan fastighet) 

  >20 m, 1 verk   1 verk   -   ja   ja (vid rotordiameter 3 m 
  ja (vid totalhöjd > avstånd 
  till annan fastighet) 

  20-50 m   1 verk   -   -   ja 
 
 

  20-50 m   >1 verk   -   ja   ja 
 
 

  50-120 m   1 verk   -   ja   ja 
 
 

  120-150 m   ≤6 verk   -   ja   ja 
 
 

  120–150 m   ≥7 verk   ja   -   - 
 
 

  >150 m   1 verk   -   ja   ja 
 
 

  >150 m   ≥2 verk   ja   -   - 
 
 

 
Vid komplettering av grupper gäller gruppens totala antal vid bedömningar enligt ovan. 
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Tillstånd enligt miljöbalken till en anläggning för vindkraft får ges om kommunen 
har tillstyrkt det. Regeringen kan fortfarande tillåta en anläggning som är 
nationellt angelägen. För anläggningar som omfattas av anmälningsplikt krävs 

fortfarande bygglov. 

Det ska dock enligt 5kap 1 § plan- och bygglagen fortfarande krävas detaljplan 
när vindkraftverk avses att uppföras i områden där det råder stor efterfrågan på 
mark för bebyggelse eller anläggningar. En detaljplan följs också av en bygglov-
process. Kommunen har dock möjligheten att i en detaljplan införa förändringar i 
lovplikten.2 I Motala kommun har exempelvis vindkraftverk som uppförts i 
enlighet med lagakraftvunnen detaljplan bygglovbefriats under planens genom-

förandetid. 

När flera fastighetsägare med angränsande markområden vill uppföra vind-
kraftverk kan därför kravet på detaljplan tillämpas oavsett om anläggningen är 
anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken. Men detaljplanekravet bör 
också gälla om det råder stor efterfrågan på mark för andra anläggningar som står 
i konflikt med uppförande av vindkraftverk. Tillstånd enligt miljöbalken kan då 

inte ges i strid med antagen detaljplan. 

För små vindkraftverk ändras kraven för när bygglov krävs. 

Förenklat prövningsförfarande 
Ett viktigt motiv till genomförd lagändring var att den så kallade 
dubbelprövningen med både bygglov och miljötillstånd skulle förenklas och att 
endast en prövning skulle göras. Detta innebär att det avgörande beslutet tas av 
länsstyrelsen, medan kommunens bygglovsprövning rationaliseras bort. Samtidigt 
framhåller länsstyrelsen att kommunen dels är remissinstans i alla tillstånds-
prövningar och dels har vetorätt, eftersom kommunens tillstyrkan alltid krävs för 
att tillstånd ska beviljas. Dessutom finns en möjlighet kvar att pröva vind-
kraftsetableringar i detaljplan när ”det råder stor efterfrågan på mark för 
bebyggelse eller andra anläggningar.” Detta medför att dubbelprövningen i viss 
mån ändå finns kvar, om än i ny skepnad, och att lagförändringen därför saknar 
den udd som var motivet till förändringen och som också väckt så stark kritik från 
bland annat Boverket och flera kommuner. 

Det kan få stor betydelse hur kommunfullmäktige kommer att delegera 
tillståndsärendena inom kommunen. Hur ärenden ska delegeras styrs av 6 kap 
kommunallagen. Den kommunala ”vetorätten” innebär att kommunfullmäktige 
eller den nämnd som delegerats ärendet tar ett beslut i frågan. Eftersom många 

                                                 
2 Miljödepartementet 2008. s. 235 
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kommuner har skilda bygg- och miljönämnder (eller motsvarande) är det dock 
inte självklart hur ärendet delegeras. Vilken förvaltning inom kommunen som då 
ges tillfälle att skriva ett tjänsteutlåtande kan få stor betydelse för infallsvinkeln i 
ett remissyttrande. Motsättningarna i lagen förefaller än mer komplicerade 
eftersom regeringen ändå kan medge tillstånd om det anses nationellt angeläget. 
Sådana situationer torde dock inte uppstå i Motala eftersom kommunen saknar 

riksintresseområden för vindkraft. 

Stadsbyggnadschefen i Motala, Leif Sjögren, ser lagförändringen i ett större 
sammanhang där avgöranden som tidigare legat i kommunens händer lyfts till en 
högre instans med hänvisning till dess betydelse. Sjögren drar en parallell till 
förslag på lättnader av plan- och lovplikten för vägar och järnvägar. Ärenden som 
idag ofta prövas i både detaljplan och arbetsplan/järnvägsplan kan enligt 
förändringar i plan- och bygglagen komma att samordnas så att delar av 
kommunens ansvarsområden flyttas över till Trafikverkets arbetsplaneprocess.3 
Sjögren beskriver det som att ”man börjar beträda en väg där detaljplan och 
bygglov betyder allt mindre” och befarar att nästa steg skulle kunna vara att till 
exempel industribyggnader kan bygglovbefrias med hänvisning till betydelsen för 
näringslivet och så vidare. Om det är så som Leif Sjögren befarar, en början på en 
successiv uppluckring av det kommunala planmonopolet, kan det också leda till 
en principiell försvagning av demokratin när besluten inte bara flyttas från en 
lokal till en central myndighet, utan också längre bort från kommuninvånarna. Ur 

den synvinkeln blir översiktsplaneringen betydligt viktigare än förr. 

                                                 
3 Regeringens proposition  2009/10:170. s. 22-24 
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Tillståndsprövning och bedömning av påverkan på landskapet 
För tillståndsprövningar enligt miljöbalken finns noggranna specifikationer på vad 
en tillståndsansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. 
Här ingår dels krav på noggrann redovisning av nulägesförhållanden och olika 
konkret mätbara störningsfaktorer, som buller och skugga, men också tydliga krav 
på redogörelse av påverkan på landskapsbilden. Sett till det formella innehållet 
bör därför en tillståndsprövning täcka in de frågor som annars hade utretts i ett 

bygglov. 

Även länsstyrelsen är medveten om den kritik som framförts mot att pröva 
lokalisering och utformning enligt miljöbalken och man kan notera en viss 
osäkerhet i hur denna prövning i praktiken ska ske. Inom länsstyrelsen beskrivs att 
det finns en vana och rotad kultur bland de som jobbar med plan- och bygglagen 
att hantera ”mjuka” frågor, med kvalificerad bedömning som verktyg, medan det 
inom enheter som hanterar natur- och miljöfrågor oftast hänvisas till uppmätta 

resultat som motiv till ett ställningstagande. 

Både bygglovenheten och stadsbyggnadsenheten i Motala kommun menar dock 
att man har en mycket god relation till länsstyrelsen och en öppen dialog i olika 
ärenden. I en tillståndsprocess ska till exempel ett tidigt samråd ske där 
kommunen är delaktig. I det sammanhanget framstår betydelsen av ett gott 
förhållande myndigheterna emellan och då i synnerhet på det personliga planet, 
tjänstemän emellan. Detta bekräftas av länsstyrelsens uppfattning att det i 
kommande prövningar blir av stor vikt vem och vilka kompetenser som engageras 
i tillståndsprövningar. För att få sakkunskap inom vissa områden pågår inom 
länsstyrelsen en process i den egna organisationen där olika enheter ska bistå med 
kunskap inom respektive specialområde. Det blir väsentligt att en arkitekt eller 
motsvarande, med vana att göra professionella, gestaltningsmässiga, bedöm-
ningar, involveras i varje tillståndsärende, som balanserande motvikt i en 
naturvetenskapligt präglad kultur. Av de intervjusvar från länsstyrelsen framstår 
det dock som osäkert om det finns resurser till detta när olika ärenden ska 
prioriteras i en organisation med ett begränsat antal sakkunniga inom gestaltning 
och samhällsplanering. Dessutom kan det bli avgörande inom vilken enhet ärendet 
”hör hemma”, hur enheten är organiserad och till vilken grad en ansvarig 
handläggare engagerar sig och sina kollegor. Det kan här finnas en, åtminstone 
teoretisk, brist i systemet såtillvida att kvalitén på de estetiska bedömningarna blir 
beroende av graden av personligt engagemang. Tidigare har alla ärenden passerat 
kommunens bygglovenhet som då skulle ha borgat för en professionell 

gestaltningsmässig bedömning av alla ärenden. 
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Kan det i det här sammanhanget bli allt för godtyckliga bedömningar när en 
handläggares personliga värderingar och intresse spelar en avgörande roll för 

resultatet?  

Utöver att prövningen görs inom en annan instans och av andra tjänstemän än 
tidigare finns också väsentliga skillnader mellan plan- och bygglagen och 

miljöbalken. 3 kap. 1 § plan- och bygglagen säger följande:  

Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 
eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en 
yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och 
som ger en god helhetsverkan. 

Någon motsvarande bestämmelse finns inte i miljöbalken, vilket också bekräftas 
av statens utredare som, medveten om kritiken mot förändringen, istället hänvisar 
till 2 kap. 3 § miljöbalken.4 Varken den paragrafen eller någon annan i 2 kap. 
miljöbalken är dock långt ifrån så glasklar som plan- och bygglagen vad gäller 
utformningskrav, även om begreppet ”olägenhet för miljön” bör omfatta även 

störningar av landskapsbilden. 

Översiktsplanen är dock en viktig parameter i en tillståndsprövning och har ofta 
stor betydelse vid lokaliseringsbedömningar.5 En översiktsplan som tydligt 
framhåller vad kommunen anser vara olämpliga områden och varför, blir ett stöd 
för tillståndsmyndigheten att säga nej med stöd av de allmänna hänsynsreglerna i 

2 kap. miljöbalken. 

Översiktsplanens roll i prövningar enligt miljöbalken 
I det här förslaget till tematiskt tillägg till översiktsplanen redovisas ett antal 
områden där det motiveras varför vindkraftverk är olämpligt. Men tillägget ska 
också fungera som handbok eller ”språkrör”, som visar kommunens syn på hur 
vindkraftsärenden ska bedömas, till skillnad från en traditionell översiktsplan där 
en markanvändningskarta kan uppfattas som ett ”facit” för vad som kan tillåtas 
eller ej. Upplägget ska vara ett stöd vid bedömningar av till exempel påverkan på 
landskapsbilden. Förhoppningen är att det tematiska tillägget ska underlätta 

prövningar både enligt plan- och bygglagen och enligt miljöbalken. 

ÖP som redskap för att hävda den kommunala viljan 
Idag är visserligen översiktsplanen det formellt viktigaste dokumentet för att 
tydliggöra kommunens inställning, men frågan är hur det i praktiken fungerar och 

                                                 
4 Miljödepartementet 2008. s 207 
5 Söderholm P. (red.) 2009. s. 10, 22 
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kommer att fungera när en så omfattande samhällsbyggnadsfråga som vindkraften 

till stora delar hanteras av en annan myndighet än kommunen själv. 

Vad gäller översiktsplanens roll och dignitet i samband med tillståndsprövningar 
är formuleringar och tydlighet avgörande för hur den tolkas av länsstyrelsen. Å 
ena sidan kan skarpa formuleringar vara en självklar och riktig strategi för att 
säkerställa att kommunens ord tas på allvar. Å andra sidan kan riktlinjer och 
anvisningar i det tematiska tillägget bli övertydliga, eller möjligen rent av så 
starka att de tillämpas som i princip bindande. Så har uppenbarligen inte varit 
fallet när kommunen prövat lokalisering och utformning av vindkraftverk både i 
bygglov och i detaljplan och mindre avsteg från den tidigare översiktsplanen varit 

relativt vanliga. 

Stadsbyggnadschefen i Motala, Leif Sjögren, kan tänka sig situationer där 
kommunen hade velat göra en djupare studie av den fysiska miljön än vad som 
framgår i en översiktsplan. Den kommunala viljan kan mycket väl speglas av det 
tematiska tillägget men bara till en viss gräns, eftersom en översiktsplan alltid är 
just översiktlig. Det kan helt enkelt finnas nyansskillnader som inte går att 

beskriva på en kommunomfattande markanvändningskarta. 

En annan förändring som enligt Sjögren kan bli betydande är att en handläggare 
på länsstyrelsen inte på samma sätt som i en kommunal organisation är bunden till 
politiska påtryckningar i enskilda ärenden. Även om prövningen flyttas till 
länsstyrelsen och detta i viss mån blir en inskränkning av det kommunala 
självstyret kan det också medföra att översiktsplanen tolkas och tillämpas mera 
professionellt, utan politisk inblandning och därför få ett starkare genomslag. Sett 

ur den aspekten borde översiktsplanens utformning vara än viktigare än tidigare. 

Finns det risk för att tematiska tillägg och i synnerhet de som behandlar vindkraft 
riskerar att bli produkter som gör översiktsplaneringen mera komplicerad och 
tungrodd? I jämförelse med att behandla alla markanvändningsfrågor i en enda 
handling får man med tematiska tillägg flera handlingar att hålla aktuella. Både 
Sten Björklund och Leif Sjögren som företräder Motala kommun menar dock att 
det är bra att man numera kan behandla särskilda frågor i tematiska tillägg till 
översiktsplanen. Vindkraften har till exempel utvecklats snabbt i förhållande till 
samhället i övrigt under de senaste åren och då ger ett tematiskt tillägg möjlighet 
att snabbt förnya översiktsplanens förhållningssätt till just vindkraft istället för att 
omarbeta hela den kommunomfattande översiktsplanen. Även länsstyrelsen 
framför samma tankar om möjligheterna med tematiska tillägg men tillägger att 
utformningen av ett tematiskt tillägg spelar stor roll för dess användbarhet och 
hållbarhet över tid. Slutsatsen är att erfarenheterna i Motala kommun av att ha 
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utpekade områden där kommunen i princip försökt föreskriva att det ska vara 
vindkraft motiverar ett omvänt ställningstagande för var man inte vill ha 
vindkraft. Som Leif Sjögren påpekar, bör detta ge ett mer vidsynt sätt att möta 

framtiden.  

Samtidigt ställer en sådan utformning av ett tematiskt tillägg större karv på den 
som ska tillämpa handlingen som underlag vid en miljö- eller bygglovprövning. 
Detta eftersom det överlåts till prövningsprocessen att ta ställning till om en plats 

är lämplig för vindkraftsetablering eller ej. 
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FÖRSLAG TILL TEMATISKT TILLÄGG TILL 

ÖVERSIKTSPLANEN 

Planprocessen 
Planprocessen för upprättandet av en översiktsplan regleras i plan- och 
bygglagens 4 kapitel. För en fördjupning eller ett tillägg till översiktsplanen gäller 
samma process som för en kommunomfattande översiktsplan. Arbetet med ett 
tematiskt tillägg är indelat i tre planeringsskeden – samråd, utställning och 

antagande. 

Samråd 
När förslaget till tematiskt tillägg upprättas, ska kommunen samråda med bland 
andra berörda kommuner och länsstyrelsen. Samrådstillfälle ska ges även för 
myndigheter, organisationer m.m. och enskilda medborgare som har ett väsentligt 

intresse av förslaget.  

Utställning 
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Det 
tematiska tillägget kan också bearbetas eller kompletteras efter inkomna syn-

punkter.  

Det tematiska tillägget ställs sedan ut under minst två månader. Synpunkter på 
planförslaget kan under denna tid lämnas skriftligen. Länsstyrelsen framför sina 
synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande som ska bifogas antagande-

handlingen. 

Antagande 
Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande. Det tema-

tiska tillägget överlämnas nu till kommunfullmäktige för antagande. 

Miljöbedömning 
En översiktsplan betraktas, i princip, alltid medföra en betydande miljöpåverkan. 
Planens konsekvenser ska därför redovisas enligt bestämmelserna i miljöbalkens 6 
kapitel om miljöbedömningar. Det är viktigt att arbetet med planens konsekvenser 
integreras tidigt i processen för att väga olika alternativ mot varandra. Konse-
kvensanalyser ska behandla hela hållbarhetsbegreppet; ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet. 

I denna fallstudie redovisas inte en miljökonsekvensbeskrivning. 
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Vindkraftverk – funktion, uppbyggnad 
Detta tematiska tillägg behandlar så kallade horisontalaxlade verk, vilka är de 
klart vanligast förekommande i Sverige och världen i stort. Horisontal-axlade verk 
kännetecknas av att de vertikala rotorbladen som sätts i rörelse av vinden roterar 

runt en horisontell axel.  

Storleksmässigt kan vindkraftverk delas in i två klasser – gårdsverk och 
kommersiella verk. Kommersiella verk har vanligen en effekt över 600 kW och är 
den kategori som detta tematiska tillägg främst behandlar. En kortare beskrivning 
av gårdsverk och riktlinjer för dessa redovisas i avsnittet Riktlinjer i Motala 

kommun. 

Kommersiella verk 
Stora kommersiella vindkraftverk producerar normalt el vid vindhastigheter 
mellan 3 och 25 meter per sekund. Vid svagare och starkare vind stoppas verket. 
Den maximala effekten, den så kallade märkeffekten på verket, uppnås vanligtvis 
vid vindstyrkor på 12-14 meter per sekund. Om vindhastigheten är högre låter 
man bladen ”släppa förbi” en del av vinden för att anpassa vindens kraft till 
maxeffekten på verkets generator. Vindkraftverk kan vid optimala förutsättningar 
producera el under mer än 98 procent av årets timmar. Det är viktigt att 
vindkraftverk placeras på platser exponerade för vind. Det blåser mer under 
vinterhalvåret, vilket gör att vindkraftverkens produktion följer elbehovet under 

året.6 

Mått och begrepp 
 

 

                                                 
6 Wizelius T. 2007 s. 114, 130 
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Vindkraftens omgivningspåverkan 

Landskapsbilden 

Allmänt om vindkraft i landskapet 

Vindkraftverk placeras ofta i öppet landskap eller på höjder. Med en navhöjd på 
ca 100 m tillhör verken här de större byggnadsverken. Att verken dessutom rör sig 
gör dem till ett påtagligt inslag i landskapet oavsett om det uppfattas som positivt 
eller negativt. Att påverkan på landskapsbilden tillhör de faktorer som är svåra att 
mäta gör den inte mindre viktig. Ett konstaterande i sammanhanget är att det finns 

både bra och dåliga sätt att placera vindkraftverk. 

Vindkraften kan betraktas utifrån olika infallsvinklar. Markägare kan se sina ägor 
som en produktionsresurs som bör tillvaratas effektivt, medan allmänhet och 

besökare ser landskapet som en rekreativ upplevelse. 

Vindkraftens existens i landskapet jämförs ofta med historiens föränderliga 
kulturlandskap. Tore Wizelius, som är ämnesansvarig för vindkraftsutbildningen 
vid Högskolan på Gotland, jämför till exempel vindkraftverken med människans 
historiskt kontinuerliga sätt att utnyttja vinden som drivkraft för båtar till 
väderkvarnar och senare elproduktion.7 Boverket gör liknande jämförelser i 

förordet till Vindkraftshandboken. 

En mer lokalt förankrad parallell kan göras när vi ser till det östgötska 
kulturlandskapets utveckling. Bebyggelsen på slättbygden består ofta av gårdar 
runt vilka bebyggelse är samlad i mindre byar. Karaktärsförstärkande byggnader 
knutna till produktionslandskapet, som t.ex. väderkvarnar, ensilagesilos m.m. 
förändras och byts ut mot nya anläggningar som speglar dagens behov och 
jordbruk. Med åren har byggnader av detta slag vuxit in i och blivit en naturlig del 
av jordbruket. På samma sätt kan vindkraftverk ses som vår tids bidrag till 

kulturlandskapet.  

Det kan dock konstateras att vindkraftverk på grund av sin storlek och rörelse på 
ett annat sätt än andra nämnda karaktärsanläggningar på landsbygden har en 
förmåga att dominera stora områden. Därmed kan de konkurrera med exempelvis 

kyrktorn som de starkast framträdande landmärkena.  

Även när vindkraftverk placeras med relativt stora avstånd mellan varandra kan de 
bli ett påtagligt inslag i landskapet. Särskilt gäller detta vid betraktelse på avstånd, 
då grupper av vindkraftverk blir svåra att skilja för ögat och kan dominera 

                                                 
7 Wizelius T. 2007. s. 23 
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horisonten. Detta är ett viktigt motiv för att reglera hur stort avståndet mellan 

olika etableringar bör vara. 

Att bedöma påverkan på landskapet 

Ett problem är att bedömningar av den visuella påverkan ofta ses som subjektivt 
tyckande. För att motverka denna kritik bör bedömningen göras både med ett 
uttalat lagstöd och med ett motiverat resonemang om hur bedömningen görs. För 
att underlätta lokalisering och formationer av vindkraftverk redovisas ett antal 
principiella råd som underlättar uppskattningen av den visuella påverkan. Dessa 
bör vara vägledande vid ställningstaganden till olika lokaliseringar, med stöd av 3 

kap. plan- och bygglagen. 

Det finns metoder att analysera och mäta vindkraftverks landskapspåverkan. 
Påverkan kan till exempel uppskattas med utgångspunkt från den areal inom 
vilken vindkraftverket är synligt. Ju större areal desto större påverkan. En annan 
metod innebär att antalet boende räknas inom det område där vindkraftverket 
syns. 8 Genom att både se till den teoretiska synbarheten och till hur många 
människor som verkligen ser verket från sin bostad kan alltså påverkan mätas och 
man kan stödja en bedömning med en konkret siffra. Genom att på detta sätt visa 
var gränsen går för när den visuella störningen blir för stor bör det bli lättare att ta 
ställning i lokaliseringsfrågor utifrån även med stöd av hänsynsreglerna i 2 kap. 

miljöbalken. 

Tore Wizelius nämner dessutom en metod att bedöma hur vindkraftverkens 
landskapspåverkan avtar när avståndet till betraktaren ökar. Hans teori bygger på 
att vindkraftverkets dominans i landskapet kan beräknas med hjälp av verkets höjd 
och avståndet till betraktaren. Han graderar i sin teori in påverkan i tre 
påverkanszoner där påverkan från ett verk av en given storlek går från att ”helt 
dominera sin omgivning”, till att vid ett visst avstånd ”synas tydligt utan att 

dominera” och bortom ytterligare en ”gräns” uppfattas som en del av landskapet.9  

                                                 
8 Wizelius T. 2007. s. 211-212 
9 Wizelius T. 2007. s.212 
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För att kunna använda denna teori för att beräkna omgivningspåverkan från verk 

av alla storlekar är påverkanszonern nedan översatt a till en enkel formel: 

 

Navhöjden x 10: Ett vindkraftverk bedöms dominera sin omgivning. 

Navhöjden x 30: Ett vindkraftverk syns tydligt utan att dominera. 

Navhöjden x 150: Ett vindkraftverk uppfattas som en del i landskapet. 

 

För ett normalstort vindkraftverk med en navhöjd på ca 100 m innebär detta att 
verket dominerar landskapet inom ca 1 km radie, att verket övergår till att synas 
tydligt utan att dominera vid ca 3 km radie och att verket blir en mindre 
framträdande del av landskapet först på ca 15 km avstånd. 

              

 
Eftersom metoden är både lätt att använda och dessutom förhåller sig relativ till 
vindkraftverkens storlek är det lämpligt att den sökande med ovanstående 
analysmetoder som grund analyserar och beskriver nya etableringars påverkan på 
landskapsbilden. Ett första steg bör vara att definiera det område eller visuella 
landskapsrum inom vilket verket eller verken blir synliga. Sedan kan en 
bedömning av påverkansgraden göras utifrån hur många som vistas och bor i 
området. Viktigt är här att ta hänsyn inte bara till boende, utan också till andra 
platser där människor ofta passerar och uppehåller sig som t.ex. vägar. Därför kan 
det vara lika viktigt att, ur ett estetiskt perspektiv, hålla siktlinjer längs tätt 
trafikerade vägar och andra vanliga vyer fria från vindkraftverk, trots att verken 

inte står i direkt konflikt med t.ex. bebyggelse. 
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Grupper av vindkraftverk 

Motala kommun har tidigare förordat mindre grupper av verk (3-5) framför 
enstaka verk. Motivet har varit att en samlokalisering koncentrerar omgivnings-
påverkan och ger hög energiavkastning sett till den ianspråktagna arealen i 
jämförelse med spridda solitärer. Detta ställningstagande är framförallt grundat på 
de då rådande förutsättningarna i slättbygden. På senare år har intresset ökat för 

större etableringar i skogsbygden. 

 

 
gruppvis placering 

spridd placering 

Placeringen av vindkraftverk kan ha avgörande betydelse 
för hur påtaglig den visuella påverkan på landskapet blir: 
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Faran är som Boverket anser, att om alla synriktningar upptas av vindkraftverk 
kan landskapet upplevas som industriellt och ”intaget” och därför också motverka 
hushållningen med utrymmet för vindkraft. Därför anser Boverket att det är 
viktigt att hålla avstånd mellan grupper av vindkraftverk och nämner vidare 3-5 

km som rekommenderade minsta avstånd från flera länsstyrelser.10  

I Rätt plats för vindkraft (SOU 1999:75) omnämns två olika studier som båda lett 
till principiella råd angående utformning av grupper av verk. En gemensam 
uppfattning är här att vindkraftsgrupper ska utformas så att verken står i enkla och 
tydligt avläsbara geometriska formationer. Det råder också samstämmighet om att 
verkens navhöjder bör vara i stort sett de samma inom en grupp. En intressant 
slutsats i en dansk studie som Boverket omnämner är dessutom att det inbördes 
avståndet mellan verk i en grupp inte bör överstiga 5 rotordiametrar för att verken 

ska upplevas som samlade i grupp.11  

Det sistnämnda avståndet stämmer väl överens med de avstånd som sedan tidigare 
tillämpats vid prövning av grupper i Motala kommun. Det avstånd mellan verk i 
samma grupp som grundats på säkerhetsmässiga faktorer och det faktum att verk 
som placeras tätare riskerar att ”stjäla” vind från varandra ryms då inom måttet 5 
x rotordiametern. Intentionen är att tillämpning av 5 x rotordiametern som största 
rekommenderat avstånd mellan verk i en grupp ska hålla samman grupper på ett 

tydligt vis.  

De vindkraftverk som uppförs idag är, i jämförelse med för bara ett par år sedan, 
både större och kräver större avstånd mellan verk inom en grupp. Erfarenheter 
talar för att ögat lättare läser samman två eller fler grupper till en ”spretig” 
vindkraftspark när skalan på grupperna ökar utan att avståndet dem emellan ökas. 
Därför anser jag att det är viktigt att man vid nyetableringar beaktar sannolikheten 
för att verk i en framtid kan komma att bytas mot större eller att gruppen 

kompletteras med fler verk. 

 

 

 

 

För att undvika att grupper läses samman är det viktigt att lokaliseringen sker på 
ett sätt som gör grupperna tydligt åtskilda. Med utgångspunkt i den beräknings-
                                                 
10 Boverket 2009. s. 52 
11 Näringsdepartementet 2009. s 87-89 

Om vindkraftverkens storlek ökar 
utan att avståndet till andra 
grupper ökar riskerar grupperna 
att läsas samman visuellt som en
enda grupp. 



29 

 

modell som redovisas i föregående avsnitt (Bedömning av påverkanpå landskapet) 
tolkar jag navhöjden x 30 som en kritisk gräns för när ett vindkraftverk slutar att 
dominera sin omgivning. För att kunna skilja grupper åt bör detta också vara ett 
lämpligt respektavstånd mellan olika grupper. En fördel med att tillåta något tätare 
placering mellan mindre verk och kräva något större avstånd mellan stora verk är 
att landskapet kan utnyttjas effektivt utan att vindkraften dominerar i flera 

synriktningar samtidigt. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Man kan på detta sätt också undvika avsteg från ett fast rekommenderat avstånd 
som med tiden riskerar att tappa sin tillämpbarhet och trovärdighet. I Motala har 
man tidigare använt ett respektavstånd på 3 km mellan olika grupper. Det 
avståndet har man i praktiken haft svårt att hävda eftersom det inte alltid stått i 

proportion till verkens storlek.  

Placering inom grupper 

Tore Wizelius tar upp ämnet grupper av verk. Danska attitydundersökningar visar 
enligt honom att människor i allmänhet föredrar vindkraftverk samlade i 
smågrupper men ogärna ser stora parker med 20 verk eller fler. Wizelius menar 
vidare att en människa från marken i princip inte har möjlighet att avläsa andra 

geometriska formationer på vindkraftsgrupper än räta linjer.12  

Även en samordning av verkens navhöjd framhålls ofta som betydande för om en 
grupp uppfattas som enhetlig. Min egen uppfattning är dock att detta har en 
ganska begränsad betydelse i jämförelse med andra faktorer, eftersom de skill-
nader det ofta handlar om ligger inom en marginal av några få meter plus eller 

minus. I en kraftigt kuperad terräng kan detta dock vara av större betydelse.  

                                                 
12 Wizelius T. s. 214 

Om avstånden mellan grupper står 
i proportion till vindkraftverkens 
storlek kan olika grupper hållas isär 
på ett tydligt vis utan att landskapet 
mellan grupperna upplevs som 
totalt vindkraftsdominerat. 
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Skillnaderna mellan verkens höjd är så länge skillnaden ligger inom några få 
meter svår att ens se med blotta ögat. Då menar jag att andra faktorer har större 

betydelse för upplevelsen av harmoni och ordning inom en och samma grupp. 

 

           

 

 

 

 

Ofta är avvikelser beträffande typ eller storlek (effekt) inom en grupp av större 
betydelse, oavsett navhöjden. I det östgötska landskapet finns flera exempel på 
vindkraftverk av olika utförande som står så nära varandra att de ändå uppfattas 
som en grupp. Om verken har olika effekt eller utväxling blir ofta följden att de 
roterar med olika hastighet. Ur vissa betraktelsevinklar kan också närliggande 
vindkraftverk med olika rotationshåll hamna i samma siktlinje och ge intrycket av 
disharmoni. Dessa skillnader medför ett betydande ”stökigt” intryck. Därför är det 
motiverat att så långt som möjligt eftersträva verk med samma utförande och som 

roterar åt samma håll, inom en och samma grupp. 
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Även Boverket betonar vikten av enkelhet och visuell harmoni inom grupper. I 

Vindkraftshandboken står bland annat följande at läsa:  

”Det är allmänt konstaterat att gruppformationer med enkelt uppfattad 
geometri (t.ex. rader, raster eller liksidiga trianglar) ger en mindre visuell 
störning, oftast på grund av att sådana formationer tillför landskapet minsta 

möjliga komplexitet”13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buller, skugga och ljus 

Buller 

Vindkraftverk ger upphov till ljud som kan verka störande för människor. 
Vindkraftverk alstrar dels ljud från maskinhus och kraftelektronik och dels 
aerodynamiskt ”svischande” ljud från rotorbladen. Det är framförallt det sist-
nämnda som är märkbart i vindkraftverkets närhet. Detta ljud varierar med vind-

styrkan som påverkar varvtalet. 

Lokala förhållanden som till exempel vegetation gör att ljudpåverkan kan variera 
från fall till fall. Vid stark vind ökar visserligen ljudnivån från verket men 
maskeras å andra sidan av rasslande lövverk och liknande. För att undvika 

                                                 
13 Boverket 2009 s.51 

Bilden visar hur olika formerade grupper kan te sig för en betraktare på marken. 
Det är egentligen bara raden som ögat direkt kan urskilja. 
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störningar vid bostäder bör den sökande visa bullerberäkningar som redovisar hur 

närliggande bostäder påverkas. 

Motala kommun tillämpar idag det riktvärde som enligt Boverket och som också 
är praxis i Sverige. Detta innebär att bullernivån från vindkraftverk vid bostäder 
som riktvärde inte bör överstiga den ekvivalenta ljudnivån 40 dBA utomhus vid 
bostäder.14 Naturvårdsverket har kontaktats i frågan och hänvisar till samma 
rättspraxis. Man förtydligar att 40 dBA ska klaras som frifältsvärde vid fasad 

(eventuella reflekterade ljud från fasad ska då inte räknas). 

Riktvärdet 40 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad bör följas även 
fortsättningsvis vid prövning av vindkraftverk i närheten av bostäder. Om centrala 
myndigheter skulle förändra sin bedömning av bullerriktvärdet ska dock det 

följas. 

Skugga och ljus 

Rörliga skuggor 

Rörliga skuggor uppstår då rotorbladen solbelyses under rörelse och kastar en 
svepande skugga över marken. Vanligen medför det minimiavstånd som rekom-
menderas från vindkraftverk till bostäder att rörliga skuggor endast berör 
bostadshus under korta stunder vissa tider på året. Dock kan rörliga skuggor nå 

områden betydligt längre bort än så om förhållandena är optimala. 

 

Den mest påtagliga skuggeffekten uppstår i gryning och skymning när solen står 
lågt i sydost eller sydväst. Skuggningen blir också större under vintern då solen 

står lågt under längre tid på förmiddag och eftermiddag.  

                                                 
14  Boverket 2009. s. 35 
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Andra faktorer som påverkar skuggans utbredning är lokal topografi, vegetation 
m.m. Dessutom spelar väderlek och vindförhållanden stor roll. Vid tät molnighet 
kastas inga uppfattbara slagsuggor och vid svaga vindar står rotorbladen stilla 

liksom skuggan. 

Genom att beräkna den teoretiskt maximalt möjliga skuggeffekten och sedan väga 
in statistik över sannolika väderförhållanden med mera kan en sannolik skugg-

effekt beräknas. 

Enligt Boverket är praxis att den teoretiska skuggtiden inte bör överskrida 30 h 
per år och den faktiska skuggtiden inte bör överskrida 8 h per år för ”störnings-

känslig bebyggelse”.15  

Moderna vindkraftverk kan programmeras med en automatisk frånkoppling. Detta 
gör det möjligt att stänga av verk under vissa tider eller förhållanden för att 

undvika oönskade störningar. 

För att undvika störande skuggor bör man vid lokaliseringen undvika platser där 
det finns stor risk för att rörliga skuggor kastas över bostadsbebyggelse med krav 

på periodvis avstängning av verken som följd. 

Störande reflexer 

Vid starkt solsken kan blanka ytor ge starka reflexer. Svepande rotorblad kan då 
upplevas som blixtrande. I dag utformas ytan på de flesta vindkraftverk för att 
undvika reflexer. Antireflexbehandling ska därför också vara ett krav på nya 

vindkraftverk. 

Flygsäkerhetsljus 

Luftfartsstyrelsen har fastslagit regler för hur vindkraftverk ska markeras med 
tanke på flygsäkerheten. De varningsljus som vindkraftverk enligt Luftfarts-
styrelsen ska ha kan utgöra ett störningsmoment under dygnets mörka timmar 
samt i gryning och skymning. För att undvika omfattande störningar föreskriver 
Luftfartsstyrelsen att högintensiva ljus ska avskärmas så att ljusstrålen inte träffar 
markytan på närmare avstånd än 5 km från vindkraftverket när det finns samlad 
bostadsbebyggelse närmre än 5 km. Vidare anges som ett allmänt råd att 
blinkande ljus om möjligt bör synkroniseras med närliggande föremåls blinkande 

ljus för att minska störningar på omgivningen.16  

Enligt luftfartsverket ska vindkraftverk med en totalhöjd mellan 45 och 150 m 
förses med ett rött medelintensivt sken på verkets högsta fasta punkt (tornhöjden). 

                                                 
15 Boverket 2009 s.38 
16 Luftfartsstyrelsen 2008 
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Större verk ska förses med ett fast högintensivt vitt sken. I parker och grupper ska 

de verk som placeras i ytterkant markeras enligt ovan. 17 

Risker och säkerhet 
Säkerhetsrisker med vindkraftverk kan främst kopplas till olyckor med ned-
fallande föremål och flygsäkerhet. Även om ingen aktuell statistik finns över 
vindkraftsolyckor i Sverige anses nedisning och fallande isbitar vara den mest 

påtagliga risken.18  

Nedisning 

Risken för nedisning är som störst vid fuktigt och kallt väder. De största ned-
isningsriskerna i Sverige finns på västkusten och i fjällen, men nedisning kan 

förekomma överallt i landet.19  

Elforsk AB skriver i sin rapport Svenska erfarenheter av vindkraft i kallt klimat – 
nedisning, iskast 20 att ivägslungad is hittats inom en radie motsvarande rotor-
diameterns längd från tornets bas. I fjällvärden finns uppgifter om ännu längre 
kast. Risken för långvarig nedisning anses vara liten i vår del av landet, varför 

några speciella avisningssystem inte anses nödvändiga. 

Elforsk AB redovisar i samma rapport en beräkningsmodell för lämpligt 
”riskavstånd”. Beräkningsmodellen utgår från vindkraftverkets storlek. Rekom-
menderat riskavstånd skulle då bli 1,5 x (navhöjd + rotordiametern). I praktiken 
alltså ca 300 m för ett 2 MW-verk med en navöjd respektive rotordiameter på 100 

m. En lämplig åtgärd som tas upp är varningsskyltning vid risk för nedfallande is. 

Boverket har ingen egen riktlinje för riskavstånd men omnämner ovan nämnda 
studie i Vindkraftshandboken. Där konstateras också att ett riskavstånd enligt 
ovanstående beräkningsmodell ligger under rekommenderade avstånd på grund av 
buller.21 Beräkningsmodellen 1,5 x (navhöjd + rotordiameter) är i dagsläget alltså 
inte den faktor som i första hand står i konflikt med bostadsbebyggelse. Be-
räkningsmodellen bör dock omnämnas som ett lämpligt minimiavstånd till 
bostäder om teknikutveckling skulle möjliggöra så tysta verk att rekommenderat 

avstånd till följd av buller underskrider riskavståndet.  

                                                 
17 Luftfartsstyrelsen 2008 
18 Boverket 2009 s. 32 
19 Ronsten G. 2004 s. 17-20 
20 Ronsten G. 2004 s 59 
21 Boverket 2009 s. 32 
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Haverier 

Det finns flera uppmärksammade fall där vindkraftverk ”löpt amok” och i mycket 
hög rotationshastighet havererat helt eller tappat rotorblad. Dessa olyckor är 

omskrivna främst i media och populärvetenskapliga tidskrifter. 

Svenska myndigheter är sparsamma när det gäller information om haverier. Enligt 
Boverket förs ingen regelbunden statistik över sådana olyckor. Däremot visar en 
holländsk studie att sannolikheten att ett vindkraftverk någon gång under sin 
livstid ska tappa en bladdel (del av rotorbladen) är ca 1/4200. Boverket skriver 
vidare att personskador förenade med vindkraftverk i Sverige främst handlat om 

olyckor i samband med service, reparation etc.22  

För att underlätta förståelsen av nämnd olyckssannolikhet kan nämnas att det i 
Sverige 2010 finns drygt 1500 vindkraftverk totalt.23 Med en antagen livstid på 20 
år skulle vi få vänta i nära 60 år innan ett tillbud med lossnande delar skulle 
inträffa. Till detta ska läggas sannolikheten för att en människa befinner sig på 

haveriplatsen vid samma tidpunkt. 

Räddningsverket och Energimyndigheten skriver följande:  

”Kraftverken i sig kan knappast betraktas som riskabla, möjligen för de 
servicetekniker som i en framtid skall genomföra underhåll. Ett möjligt 
olycksscenario skulle kunna vara att kraftverket förstörs under en storm, 
men det bedöms som en synnerligen osannolik händelse.” 24 

Flygsäkerhet 

Vindkraftverk kan utgöra säkerhetsrisker för lågflygande helikoptrar och flygplan. 
Sedan hösten 2008 ska Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
markering av byggnader, master och andra föremål tillämpas. Enligt föreskrifterna 
ska alla föremål över 20 meter utanför tätort respektive 45 meter i övrigt meddelas 
Transportstyrelsens luftfartsavdelning som beslutar om och hur föremålet ska 

markeras.25 

För att flygplatsernas intressen ska kunna tillvaratas måste flygplatser delta i den 
aktuella prövningsprocessen. Berörda flygplatser bör därför alltid ges tillfälle till 

samråd. 

                                                 
22 Boverket 2009 s. 32 
23 Energimyndigheten 20102 
24 Björklund C. 2007 
25 Luftfartsstyrelsen 2008 
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Skyddsavstånd till vägar, järnvägar och elledningar 

Begränsande faktorer för vindkraftsetableringar är också andra tekniska an-
läggningar och infrastruktur som är ytkrävande och som behöver någon form av 
respektavstånd. Exempel på sådana anläggningar och infrastruktur är vägar, 
järnvägar och ledningsstråk. Avståndet till sådana anläggningar styrs främst av 

säkerhetsaspekter. 

Vägar 

Enligt Trafikverket (tidigare Vägverket) bör vindkraftverk hålla ett säkerhets-
avstånd till vägar som är proportionellt mot verkets storlek. Avståndet bör vara 
minst verkets totalhöjd, dock minst 50 meter. När vindkraftverk planeras inom 
vägområde ska samråd alltid ske med Trafikverket. För riksvägar och primära 
länsvägar bör hänsyn tas till vägarnas långsiktiga utrymmesbehov. Även längs 
enskilda vägar kan ovanstående riktlinjer användas enligt Boverket. I dessa fall 

bör dock en bedömning göras utifrån bland annat trafikintensitet.26  

Järnväg 

Enligt Trafikverket (tidigare Banverket) bör avståndet till järnväg vara minst 
vindkraftverkets totalhöjd +20 meter. Avståndet bör mätas från närmaste spårets 
mitt. Tågtrafikens radiokommunikation kan störas av yttre betingelser och därför 

ska alla prövningar av vindkraftverk remitteras till Trafikverket. 

Elledningar 

Rekommendationer för säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och el-ledningar 
varierar mellan elbolag och myndigheter. Elsäkerhetsverket tar upp vindkraftverk 
i sin skrift Byggnader nära kraftledning. Av säkerhets-skäl rekommenderas därför 
att minsta avstånd mellan vindkraftverk och högspänningsledning (ledning med 

spänning över 1 kV) ska vara minst vindkraftverkets totalhöjd.27 

Vattenfall Eldistribution AB, rekommenderar ett horisontellt säkerhets-avstånd på 
minst 200 m till högspänningsledningar. Även Svenska kraftnät som ansvarar för 
stamnätet i landet rekommenderar ett avstånd på 200 m mellan kraftledningar och 
hinder högre än 50 m. Detta för att uppfylla Transportstyrelsens säkerhets-
rekommendationer för besiktning med flyg. Svenska kraftnät har en stamnäts-
ledning på 220 kV som går genom kommunen som man avser ge en ny sträckning 

och uppgradera till 400 kV. 

För att tidigt klargöra förutsättningarna vid etableringar i närheten av kraft-

ledningar bör berörda ledningsägare kontaktas i ett tidigt skede. 

                                                 
26 Boverket 2009 s. 76 
27 Elsäkerhetsverket 
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Avfall och föroreningar 
Vindkraft är överlag en ren energikälla som inte genererar avfall. Till vind-
kraftverkens turbiner används dock oljor som byts med jämna mellanrum. 

Påverkan på grundvatten 

Vid etablering av vindkraftverk finns risk för negativ påverkan på grundvattnet 
om inte hänsyn tas till detta vid anläggningen. Störst risk är vid schaktningsarbete 

för grundläggning, tillfartsvägar och elledningar till vindkraftverk.  

Påverkan på flora och fauna 

Fåglar och fladdermöss 

De störningar av naturmiljön som främst förknippas med vindkraftverk är 
kollisionsrisken för fåglar. Totalt sett anses olycksrisken för fåglar vara liten. Det 
finns dock flera dokumenterade fall där fåglar dödats av rotorbladen. I de flesta 
fall har man i efterhand kunnat konstatera att vindkraftverken hade olyckliga 
konstruktioner eller var fel placerade. Till exempel har det funnits utrymmen för 
småfåglar att bygga bon i torn eller maskinhus, vilket i sin tur har lockat rovfåglar 
som kolliderat med rotorbladen. Andra vindkraftverk har varit placerade i 
anslutning till viktiga födo- eller häckningsplatser, vilket har förhöjt kollisions-

risken betydligt.28  

Studier vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar att insekter har en förmåga 
att attraheras av vindkraft-verken, vilket i sin tur lockar till sig fladdermöss och 
insektsfångande småfåglar, vilka löper större risk än andra arter att kollidera med 

verken.29  

En slutsats av ovanstående är att en viktig aspekt för att undvika kollisioner är att 
vid lokaliseringen ta stor hänsyn till lokala förutsättningar. Vindkraftverk bör 
alltså undvikas i områden där fladdermöss jagar (ofta vattennära områden) samt 

vid viktiga häcknings- och födoplatser för fåglar. 

                                                 
28 Wizelius T. s.199 
29 Naturvårdsverket 20061 s.11 
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Förutsättningar för vindkraft i Motala kommun 

Vindkraftsetableringar i dag 
I dagsläget är vindkraftverk en företeelse starkt kopplad till det öppna jord-
brukslandskapet i södra kommundelen. Här finns relativt många uppförda verk 
och intresset för nya etableringar har under de senaste åren varit stort. Kommunen 
har dock noterat ett trendbrott där intresset för vindkraftsetableringar i norra 

kommunens skogslandskap har ökat. Läget avspeglas i karteringen nedan. 

Kartan visar att flera etableringar står så nära varandra att en betraktare kan 
uppleva landskapet som vindkraftsdominerat åt flera olika håll samtidigt. För att 
kunna utnyttja de vindenergiresurser som finns på bästa sätt utan att skada 
landskapet anser jag därför att man vid nyetableringar ska tillämpa ett minimi-
avstånd mellan grupper på minst navhöjden x 30. Dessutom skulle en tätare 

placering medföra att landskapet upplevs som kontinuerligt intaget av vindkraft.  

Önskvärt, men svårt att styra är också att grupper formeras eller samordnas på ett 
sätt som möjliggör ett så stort energiuttag som möjligt i förhållande till land-
skapspåverkan. Tidigare har konstaterats att mindre grupper är att föredra framför 
enstaka verk. På östgötaslätten är detta särskilt viktigt eftersom det råder stort 
etableringstryck för vindkraft och det öppna landskapet medför att vindkraftverk 
är väl synliga på stora avstånd. Ofta kan flera intressenter konkurrera om plats 
samtidigt. Då är det önskvärt att anläggningar kan sametableras så att exempelvis 
två enstaka verk istället placeras i grupp. I 3 kap. miljöbalken finns lagstöd föra 
att ur allmän synpunkt hushålla med mark- och vattenområden, vilket stärker 

ställningstagandet. 

Av samma anledning är det också önskvärt att man vid nyetableringar placerar 
grupper så att man där det är möjligt ger plats för framtida kompletteringar. På så 
sätt kan man utnyttja redan vindkraftspåverkade områden i stället för att ta ny 

mark i anspråk.  
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Kartan visar uppförda och beviljade vindkraftverk (januari 2010). Dessutom 
redovisas vindkraftverk i Mjölby och Vadstena kommuner. Underlaget till denna 
karta förändras ständigt. För dagsaktuell information kan kommunens 
bygglovenhet kontaktas. 

De grå områdena runt vindkraftverken visar det ”respektavstånd”, som bedöms 
vara lämpligt, runt vart och ett av verken. Avstånden är baserade på verkens 
tornhöjder (navhöjden x 30). 
 

Uppfört vindkraftverk 

Bygglov beviljat / 
Antagen detaljplan 
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Landskapsbilden 
Motala kommun rymmer olika karaktäristiska natur- och landskapstyper. Den 
norra delen av kommunen domineras av skogsbygd med mindre inslag av öppen 
jordbruksbyggd. Den södra delen domineras av östgötaslättens öppna jordbruks-
landskap. Dessutom utgör Vättern med sina öar och strandnära områden ett eget 
karaktärsområde. De skilda landskapskaraktärerna skapar olika förutsättningar för 
vindkraft, både vad gäller möjligheterna att utvinna energi och vad gäller 
omgivningspåverkan. Därför har Motala kommun gjort en översiktlig indelning av 
kommunen i tre olika delar. 

Indelningen grundar sig på landskapets övergripande struktur och dominerande 
naturtyper. Avgränsningarna följer gränsbildande element i landskapet, såsom 

vägar, vatten och vegetationsskillnader. 

1. Skogsbygd – Skogsbygden från norra kommungränsen ner mot Motala ström 
2. Slättbygd – Slättbygden i söder samt kulturlandskapet runt Motala ström och 

Boren (Till slättbygden räknas även Tjällmoslätten som är ett större avvikande 
område i en i övrigt skogsdominerad trakt) 

3. Vätterbygd – Vättern med öar och strandnära områden 
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Skogsbygd 

I skogsbygden sammanfaller de mest vindutsatta platserna ofta med höjder i 
landskapet. Här krävs ofta högre vindkraftverk för att undvika turbulens och 
oregelbundna vindar som förekommer ovan skogens trädtoppar. Då verken dels 
placeras på höjder och dessutom byggs höga kommer de att synas på långt håll. 
En problematik vid skogsetableringar är att man på grund av oregelbundna vind-
förhållanden är mer beroende av de ur vindenergihänseende bästa platserna än vad 
som är fallet i ett relativt jämnt slättlandskap. En försvårande omständighet i ett 
kuperat landskap är dock att de energimässigt lämpligaste platserna inte alltid är 
tillgängliga på grund av motstående intressen som till exempel bostäder. Det kan 
också vara svårt att skapa en ordnad och geometriskt tydlig formering av grupper 

eftersom de mest vindutsatta punkterna beror av den oregelbundna terrängen. 

 

De oregelbundna lokaliseringsförutsättningarna och en glesare bebyggelsestruktur 
med totalt sett färre potentiella störningsrisker, motiverar att en friare placering av 
vindkraftverk än vad som är tillämpligt i ett öppet slättlandskap tillåts. Därför 
föreslås att riktlinjer för denna del av kommunen medger en mindre strikt 
placering än vad som föreslås i slättlandskapet. Inriktningen ska dock fortfarande 
vara att vindkraftverk placeras så samlat och regelbundet som möjligt. 

Motiverade ställningstaganden vid lokaliseringsbedömningar i skogsbygden enligt 
plan- och bygglagen kan göras med stöd av 2 kap. 3 § och 3 kap. 1 § plan- och 



42 

 

bygglagen. Vid tillståndsprövningar kan de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 
miljöbalken tillämpas. 

Slättbygd 

I slättbygden är landskapet öppet, med vida vyer och få siktbarriärer. Detta gör att 
byggnader överlag syns på mycket långt håll och därmed påverkar landskaps-
bilden. Åkerholmar, trädridåer, åsar och andra siktbarriärer kan i viss mån dela in 
jordbrukslandskapet i olika mer eller mindre slutna landskapsrum. Vindkraft-

verkens storlek gör dem dock synliga över dessa gränsbildande element. 

Landskapets öppna karaktär gör att vindkraftverk ger visuell påverkan över stora 
arealer och uppfattas av många människor. Riktlinjer med grundläggande ställ-
ningstaganden för verkens utformning och lokalisering kan därför vara nödvändigt 
för att kunna kombinera ett relativt befolkningstätt öppet kulturlandskap med 
vindkraftverk. Förutsättningarna för vindkraft är generellt sett goda i detta område 
som utsätts för en jämn vindexponering med en förhärskande riktning från Vättern 
i väster. I den här delen av Motala kommun och i angränsande slättkommuner kan 
idag vindkraft betraktas som ett naturligt inslag i ett modernt kulturlandskap. 

 

Motiverade ställningstaganden vid lokaliseringsbedömningar i slättlandskapet 
enligt plan- och bygglagen kan göras med stöd av 2 kap. 3 § och 3 kap. 1 § plan- 
och bygglagen. Vid tillståndsprövningar kan de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 
miljöbalken tillämpas. 
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Vätterbygd 

Motala kommuns möte med Vättern har visuellt sett stora likheter med slätt-
bygden. Ut över sjön och dess stränder finns vidsträckta vyer och karaktäristiska 
landmärken med stora kulturhistoriska värden och upplevelsevärden. Utblickar 
utan begränsningar ger stora landskapsrum över kommungränser. Vättern och 
dess närområde bjuder på unika natur- och kulturmiljöer som är av stor betydelse 

för turism och friluftsliv. 

 

En av Vätterns många sandstränder strax norr om Motala 
 

 

Båttur med utsikt över Vättern. I Bakrunden ångfartyget Motala Express. 
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Övralid med milsvid utsikt över norra Vättern. 

Vättern med stränder och strandnära områden är en av Motalas värdefullaste 
attraktioner. De kilometerlånga sandstränderna är välkända besöksmål. Norr om 
Motala finns flera uppskattade fritidsområden, campingar och bad. Här finns 
bland annat Europas största insjöbad, Varamon. Ett annat exempel på ett 
värdefullt besöksmål som också är speciellt beläget i landskapet är Verner von 
Heidenstams bostad Övralid varifrån man har milsvid utsikt över Vättern och som 
också kan betraktas från sjön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vättern är förenad med flera olika riksintressen. Sjön med öar och stränder är med 
anledning av sina natur-, kultur- och friluftslivsvärden utpekad som riksintresse 
enligt 4 kap. miljöbalken. Vättern är också utpekad som riksintresseområde för 

naturvården och yrkesfisket enligt 3 kap. miljöbalken, samt Natura 2000-område. 

Med anledning av de särskilda värden som finns i och runt Vättern och som är 
starkt knutna till visuella intryck, anses området som särskilt känsligt för 
etablering av vindkraftverk. En restriktiv hållning till vindkraft i området bedöms 
nödvändig för att bibehålla Vätterns intakta och ostörda karaktär. Vid tillstånds-
prövning för vindkraft i detta område krävs att negativ påverkan på upplevelse-
värden med betydelse för turism och friluftsliv kan uteslutas. Därför bör vind-
kraftverk kunna godtas i områden som redan är ianspråktagna för annan störande 
verksamhet som kan kombineras med vindkraft. Ett tydligt exempel på en sådan 
situation är Aspa pappersbruk på andra sidan Vättern, i Askersunds kommun, där 
vindkraftsutbyggnad länge varit aktuellt. Någon motsvarande miljö som är lika 

uppenbart störd av annan verksamhet finns dock inte i Motala kommun. 
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Vid prövningar enligt miljöbalken bör lokaliseringsbedömningar i och runt 
Vättern ske med beaktande av 3 kap. 2 § miljöbalken. Av lagen framgår att stora 
opåverkade områden så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 

kan påverka områdenas karaktär. 

Eventuella etableringar i eller intill Vättern skulle kräva särskilt tillstånd enligt 7 
kap. 28a§ miljöbalken. Dessutom kan det krävas dispens från strandskydd och 

tillstånd för vattenverksamhet. 

Bostäder 
Rekommenderat minimiavstånd till bostadshus från vindkraftverk bör styras av 
vindkraftverkets bullernivå och upphov till rörliga skuggor. En annan aspekt är 
rent säkerhetsmässig. Om ett vindkraftverk på något sätt skulle haverera bör 

avståndet vara så stort att nedfallande delar m.m. inte kan nå bostadshus. 

Enligt Boverket bör bullernivån från vindkraftverk vid bostäder som riktvärde inte 
överstiga den ekvivalenta ljudnivån 40 dBA utomhus vid fasad. Den teoretiska 
skuggtiden bör inte överskrida 30 h per år och den faktiska skuggtiden bör inte 
överskrida 8 h per år för ”störningskänslig bebyggelse”.30 Boverket omnämner 
också en beräkningsmodell för säkerhetsavstånd: 1,5 x (navhöjd + rotor-

diameter).31  

För vindkraftverk med en navhöjd på ca 100 m och effekt på ca 2 MW kan 
nämnda riktvärden för buller och skugga i dagsläget klaras vid ca 500 m, vilket 
ger en indikation på hur stort respektavståndet till bostäder bör vara. 

På nästa sida redovisas en översiktlig bild av kommunens bebyggelse med en 500 
m radie runt förekommande bostäder. I den södra kommundelen där bostads-
bebyggelsen är relativt tät uppstår en situation där vindkraftsutbyggnaden i hög 
grad måste anpassas till bostadsbebyggelsen. Att med denna och många andra 
förutsättningar utpeka områden lämpliga för vindkraft skulle bli mycket svårt, 
eftersom man då i princip skulle bli tvungen att peka ut specifika platser, det vill 
säga de hål som trots allt finns kvar när olika skydd och säkerhetszoner adderas. 

 

                                                 
30 Boverket 2009 s. 35- 38 
31 Boverket 2009 s. 32 
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Tätorternas närområden 

Vindkraftverk kräver alltså ett respektavstånd till bostäder. Detta innebär också att 
nya etableringar för lång tid framåt släcker ut möjligheten att uppföra ny bostads-
bebyggelse i närområdet. För att säkerställa möjligheten till tätortsutveckling 
anser Motala kommun att tätorter bör ges en buffertzon på 1 km från nuvarande 

utbredning. 

Motala och Borensberg är kommunens två i särklass största orter. I den kom-
muntäckande översiktsplanen redovisas långsiktiga utbyggnadsområden för de 
båda orterna. För att säkerställa dessa områden föreslås en något bredare buffert-
zon runt Motala och Borensberg. Avgränsningen av de områden som ska säkras 
för kommande utbyggnadsbehov grundar sig på den kommuntäckande översikts-
planens ställningstaganden avseende framtida tätortsutbredning. För Borensberg 
påbörjades 2010 en fördjupning av översiktsplanen, vilken kan komma att påverka 
hänsynszonen. Utöver direkta störningar för närboende finns det runt Motala och 
Borensberg dessutom ett allmänt intresse av tillgång till tätortsnära natur- och 

Kartan ger endast en 
översiktlig bild av 
bebyggelsetätheten, 
men kan indikera var 
vindkraftsutbyggnad 
kan ske. (Kartan 
bygger på uppgifter 
från sommaren 2009) 

Område närmare 
bostad än 500 m. 
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friluftsområden, vilket också stärker motivet att undanhålla redovisade zoner från 

vindkraft. 

 

Ställningstagandet att undanhålla redovisade tätortsnära områden från vindkraft 

kan stödjas mot både plan- och bygglagen och miljöbalken.  

I 2 kap. 1§ plan- och bygglagen samt i 3 kap 1 § miljöbalken finns bestämmelser 
om att marken ska användas på ett sätt som innebär en ur allmän synpunkt god 
hushållning. I 2 kap. 2-3 §§ plan- och bygglagen finns bestämmelser om allmänna 
intressen som ska beaktas vid prövningar enligt lagen. Här nämns bland annat 
natur- och kulturvärlden, ändamålsenlig bebyggelsestruktur och social livsmiljö. 3 
kap. 6 § miljöbalken anger att områden med ur allmän synpunkt betydelsefulla 
natur-, kultur- och friluftsvärden ska skyddas och att behovet av tätortsnära 

grönområden särskilt ska beaktas. 

Områden där vindkraft är 
olämpligt med hänsyn till 
tätortsutveckling och 
tätortsnära rekreation. 
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Kultur, natur, fritid och rekreation 
Natur, kultur, fritid och rekreation är områden som står i nära relation till 
varandra. Inte sällan är det kombinationen av natur- och kulturmiljö som gör en 
plats eller ett område till ett intressant rekreationsmål. I gällande översiktsplan 
omnämns dessa kvaliteter som en viktig konkurrensfördel och tillgång för 
kommunens invånare och besökare. Vidare skrivs att det även ur ett näringslivs-

perspektiv är viktigt att bevara dessa värden och deras attraktionskraft. 

Vindkraften berör främst natur- och kulturmiljöer på landsbygden. I gällande 
översiktsplan ges exempel på besöksmål av detta slag som är viktiga för 
kommunens besöksnäring. Vid prövning av vindkraft bör därför särskild hänsyn 
tas till platser och områden där värdefull natur- och kulturmiljö överlappar 
varandra och tillsammans ger ett stort upplevelsevärde av allmänt intresse. En 
utförlig dokumentation av områden med höga natur- och kulturvärden finns i 

kommunens naturvårdsprogram. 

Vid lokaliseringsprövningar som berör dessa värden kan ett motiverat ställnings-
tagande göras med stöd av 2 kap. 2 § plan- och bygglagen eller 3 kap. 6 § miljö-

balken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturhistoriska landmärken 

Kyrkor och kyrkbyar är historiskt sett landmärken och mötesplatser, i synnerhet 
på landsbygden där de under lång tid saknat verklig konkurrens om upp-
märksamheten från andra byggnadsverk. Utöver kyrkomiljöer finns det andra 
byggnader som också fungerar som blickfång och har en stor del av sitt värde 

Utsikt mot söder från Riksväg 34 över hagmarker och Boren. 
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Karaktärsbyggnader i kulturlandskapet som av kommunen har identifierats som så värdefulla 
att närmiljön bör undatas från vindkraft. Kartan omfattar: alla sockenkyrkor, Övralid, Medevi 
säteri och brunns-bebyggelse, Tjällmo kyrkby samt godsen Godegård, Hättorp, Olivehult, 
Brunneby och Ulvåsa. Varje symbol motsvarar en km radie runt varje objekt. 

knutet till sin plats i landskapet. Sådana byggnader är till exempel herrgårdar och 

andra iögonfallande kulturhistoriska miljöer som utgör smycken i landskapet. 

För att värdefulla byggnader helt skulle kunna behålla sin särställning som 
landmärken skulle stora respektavstånd krävas. En jämförelse kan göras med 
metoden att mäta påverkanszoner runt vindkraftverk och respektavstånd mellan 
grupper. (se kap. Bedömning av påverkan på landskapet). Så stora respektavstånd 
till kyrkor och andra miljöer har inte ansetts rimligt, eftersom mycket stora arealer 
då skulle släckas ut som möjliga vindkraftsområden. Ett minsta respektavstånd på 

1 km anses dock nödvändigt kring byggnader/miljöer som redovisas nedan. 
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Även om vindkraftverk placeras utanför respektavståndet på 1 km till exempelvis 
en kyrka är det viktigt att se till vilken visuell påverkan vindkraften medför, 
eftersom vindkraftverk och de utpekade landmärkena har egenskapen att de kan 
betraktas på långt håll. Till exempel kan ett kyrktorn vara ett markant inslag i 
landskapet på stort avstånd från en betraktelsevinkel, medan det kan vara helt 

skymt från en annan. 

 

En placering som påverkar en värdefull 
siktlinje eller utblick kan vara olämplig, även 
om vindkraftverken står relativt långt bort.  

Eftersom vindkraftverken kan betraktas från 
alla håll kommer de nästan alltid att ur någon 
vinkel hamna på linje med exempelvis ett 
kyrktorn. 

Vid en lokaliseringsutredning bör därför 
tillses att sådana effekter inte uppstår från de 
vanligaste betraktelsehållen. 

Om vindkraftverken placeras sidoorienterat 
ifrån en siktlinje undviker man onödigt stor 
påverkan på landskapet. 

Kyrkorna i Lönsås (överst) 
och Ask (nederst) är tydliga 
exempel på historiska 
landmärken som utmärker 
sig i landskapet. 
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Fornlämningar 

Motala kommun rymmer flera kända fornlämningsrika områden, främst i kom-
munens södra del, som är bäst kartlagd. Samtidigt finns stora outforskade 

områden där många lämningar sannolikt finns dolda. 

Fornlämningar skyddas genom Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (Kultur-
minneslagen, KML). Genom KML har fasta fornlämningar ett automatiskt skydd 
utan att något myndighetsbeslut fattats. Om en fornlämning påträffas under t.ex. 

grävarbete måste arbetet avbrytas och länsstyrelsen underrättas. 

Vindkraftverk bör undvikas på eller i direkt anslutning till fornlämningar. Vid 
projekteringen ska fornlämningsförekomster inventeras och behovet av arkeologi 
utredas. För utgrävningar och ingrepp i fornlämningar krävs tillstånd av Läns-
styrelsen enligt kulturminneslagen. Kända fornlämningar finns redovisade i 

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. 

Naturvärden 

I Motala kommun finns en mängd natur- och kulturmiljöer med stor variation – 
Vättern med sina stränder, vida skogsområden med småsjöar och det rika kultur-
landskapet på slätten. De många naturvärdena stärker kommunens konkurrens-
kraft och erbjuder attraktiva boendemiljöer. Kommunen har utarbetat ett 
naturvårdsprogram i syfte att visa hur natur- och kulturmiljöer i kommunen ska 

bevaras och utvecklas. 

Naturvårdsprogrammet beskriver kommunens långsiktiga strategi avseende 
bevarande och utveckling av befintliga naturvärden. Eftersom vindkraftsetable-
ringar oftast görs på landsbygden är bedömningar av påverkan på naturmiljön en 
väsentlig del av prövningen. Naturvårdsprogrammet beskriver ett stort antal 
skyddsvärda naturmiljöer. Utöver en redovisning av förekommande riksintresse-
områden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken innehåller programmet också information 

om andra skydd som är av betydelse för vindkraften. 

Värdefull information av betydelse vid vindkraftsetableringar, som finns att läsa i 
naturvårdsprogrammet, är bland annat en utförlig beskrivning av områden som 
omfattas av områdesskydd enligt 7. kap. miljöbalken, som innehåller bestäm-
melser om skydd för vissa typer av områden. Skyddsbestämmelserna innebär att 
det som finns inom området ska skyddas från sådan påverkan som kan skada det 
som är skyddsvärt oavsett om verksamheten eller åtgärden utförs inom eller 

utanför det skyddade området. 
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De olika formerna av områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken är: 

• Nationalpark 
• Djur- och växtskyddsområde 
• Naturreservat 
• Strandskyddsområde 
• Kulturreservat 

• Naturminne 
• Vattenskyddsområde 
• Biotopskyddsområde 
• Särskilt skydds- eller bevarandeområde 
• Miljöskyddsområde 

 

 

 Naturområden som omfattas av och beskrivs i naturvårdsprogrammet. 

Nationellt intresse 

Regionalt intresse 

Kommunalt intresse 

Lokalt intresse 
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Naturreservat  

Varje naturreservat har unika specificerade föreskrifter för att bevara natur-
värdena. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som gäller i reservatet. 
Genom miljöbalken, lokala föreskrifter mot markanvändning och de ersättningar 
som utgår till markägaren är naturreservat ett starkt skydd för de naturmiljöer som 

omfattas.32  

För en närmare beskrivning av varje reservat hänvisas till kommunens naturvårds-

program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Naturvårdsverket 20062 
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Rekreationsvärden 

Flera av de värdefulla natur- och kulturmiljöerna har också höga rekreativa 
värden. Vissa av dessa är utpekade som riksintresseområden medan andra kan 
kopplas till specifika attraktioner. Några högt värderade besöksmål redovisas i 
gällande översiktsplan. Utöver natur- och kulturvärden kopplade till platserna har 
flera av dem dessutom sådana attraktionskvalitéer att de är av stor ekonomisk 

betydelse för näringslivet och besöksnäringen. 

Vattentäkter och vattenskyddsområden 
I Motala kommun används sex vattenverk för produktion av dricksvatten, två 
ytvattentäkter och fyra grundvattentäkter. Ytvatten tas från Vättern och Boren, 
grundvattentäkterna finns i Godegård, Tjällmo, Karlsby och Älvestad. Utarbetan-
det av skyddsföreskrifter pågår för grundvattentäkterna i Godegård, Tjällmo och 
Karlsby. Kommunen berörs i den östra delen av skyddsområdet för Ljungs vatten-
täkt i Linköpings kommun. Ingrepp och företag som kan påverka grundvattnet bör 

undvikas i vattenskyddsområdena. 

Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska områden som är särskilt lämpliga för vatten-

försörjning skyddas mot åtgärder som kan försvåra nyttjandet. 

För ytterligare information om vattentäkter och vattenskyddsområden hänvisas till 

den kommunomfattande översiktsplanen. 

Areella näringar 
Vindkraftverk har inte bara en visuell påverkan. I vissa fall kan ianspråktagande 
av mark för vindkraftsändamål påverka möjligheten att bruka eller nyttja marken 
till annat. Av 3 kap 4 § framgår att jord- och skogsbruk är nationella intressen som 
ska skyddas.  

Med genomtänkt placering finns det dock goda möjligheter att samutnyttja 
marken med annan användning. Vindkraftverk i kombination med jord- och 
skogsbruk är en relativt vanlig företeelse. Vindkraftverken tar liten plats på 
marken och medger till exempel odling alldeles intill och mellan verk som står i 
grupper. Ofta är markägaren ägare eller delägare i vindkraftverken och ser detta 

som ett komplement till jordbruksverksamheten. 

Den för vindkraftverken nödvändiga infrastrukturen, i form av kablar, trans-
formatorer och tillfartsvägar, innebär oftast en relativt liten markförlust, vilket ger 
goda möjligheter att kombinera jord- och skogsbruk med vindkraft. En ofta 
effektiv lösning är att tillfartsvägar till vindkraftverk samnyttjas med behovet av 

transportvägar för skogs- eller jordbruksmaskiner.  
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Vindkraften är ibland en viktig del och en stor investering för enskilda jord-
bruksföretagares verksamhet. Intressekonflikter kan uppstå när verk etableras i 
områden där det råder stort etableringstryck och en etablering släcker ut 
möjligheten för andra att uppföra vindkraftverk. För att undvika konflikter ser 
kommunen gärna att möjligheter till andelsägande bland närboende uppmuntras 
och samordning av etableringar mellan markägare eftersträvas. Ett brett ägande 
och delaktighet på lokal nivå är också ett sätt att skapa större acceptans för 

vindkraft. 

Jord och skogsbruk i Motala kommun omfattar inte enbart odling eller 
djurhållning som produktionsverksamhet. Många lantbruksföretagare driver också 
verksamheter och anläggningar med inriktning mot upplevelser, turism och 
rekreation där t.ex. en orörd natur är en viktig förutsättning. Sådan verksamhet 
tillför kommunen värden som kommunen vill värna och utveckla. Olämpligt 
placerade vindkraftverk kan inverka negativt på sådana verksamheter. För att 

undvika sådana situationer är det viktigt med lokal förankring i närområdet. 

 

 

 

Vindkraftverk som komplement till jordbruksnäringen. Här ett verk vid Ebborpsydväst om 
Borensberg. 
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Riksintresseområden i Motala kommun 

Allmänt om riksintressen 

Riksintresseområden utpekade med stöd av 3 kap. miljöbalken 

Olika statliga sektorsmyndigheter (Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, 
Energimyndigheten osv.) kan peka ut specifika mark- och vattenområden som 
man anser har nationell betydelse som riksintressen enligt 3 kap §§ 5-9. Ett sådant 

område ska enligt lagen skyddas mot ingrepp som påtagligt skadar riksintresset. 

Om flera riksintressen måste står emot varandra ska länsstyrelsen göra en 
avvägning, enligt 3 kap. 10 § miljöbalken, så att det ändamål som på lämpligast 
sätt främjar en god hushållning prioriteras. Dock har riksintressen för total-
försvaret företräde framför övriga riksintressen. Avvägningar får dock inte göras i 

strid mot riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken. 

Det bör i sammanhanget framhållas att Energimyndigheten inte pekat ut några 

områden av riksintresse för vindkraft i Motala kommun. 

Riksintresseområden enligt 4 kap. miljöbalken 

I 4 kap. miljöbalken finns bestämmelser som anger större geografiska områden i 
landet som är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns 
i områdena. Områdena är direkt utpekade i lagtexten och har därmed beslutats av 
riksdagen till skillnad från riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken. Även de 
områden som ingår i EU:s nätverk Natura 2000 är klassade som riksintressen 

enligt 4 kap. 8 §. 

För verksamheter eller åtgärder som kan påverka miljön i ett riksintresseområde 
enligt 4 kap. krävs tillstånd enligt miljöbalken. 

Vindkraft i riksintresseområden 

En utbyggnad av vindkraften i kommunen kommer sannolikt att beröra flera olika 
riksintressen. Även om etableringar inte sker inom riksintresseområden kan 
faktorer som ljud, ljus, skugga och visuell påverkan beröra riksintressen indirekt. 

Dessa konsekvenser är i ett generellt perspektiv, framförallt upplevelsemässiga. 

Det kan dock framhållas att riksintressestatusen i sig inte innebär något förbud 
mot exempelvis vindkraft, även om det ofta uppstår intressekonflikter. För att 
utläsa om ett riksintresse riskerar att utsättas för påtaglig skada, till följd av en 
vindkraftsetablering, måste de värden och skyddsbehov som respektive sektors-

myndighet definierat för respektive objekt beaktas.33  

                                                 
33 Näringsdepartementet 1999. s. 71 



57 

 

Oavsett förekommande riksintresseområden har Motala kommun ett eget intresse 
av att skydda vissa miljöer från ingrepp som stör upplevelsen av omgivningen. I 
kommunen finns karaktäristiska bebyggelsemiljöer, enskilda byggnadsobjekt, 
landskapstyper och naturområden som är hörnstenar i turist- och besöksnäringen. 
Sådana områden har också ett värde i marknadsföringen av Motala som en 

attraktiv kommun att bo och verka i. 

Ett område som omfattar Boren med närområde och Göta kanal föreslås helt 
undantas från vindkraft. Detta område sammanfaller med flera olika riksintressen 
(kulturmiljövård, natura 2000, friluftsliv). För Vättern föreslås att påverkan på 
riksintressen och upplevelsevärden med betydelse för turism och rörligt friluftsliv 
ska kunna uteslutas för att vindkraft ska vara aktuellt. De nämnda områdena 
omfattar sammanhängande riksintresseområden för naturvård inklusive natura 

2000, kulturmiljövård och friluftsliv som i och med detta ges ett starkt skydd. 

Riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap. 5 § miljöbalken 

I Motala kommun är Vättern utpekat som riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap. 
5 § miljöbalken. Specifikt faktaunderlag för vindkraftens påverkan på fiskbestånd 
och fiskerinäring i Vättern är knapphändigt. Både Fiskeriverket och kunskaps-
programmet Vindval, som är ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Energi-
myndigheten har dock gjort studier av vindkraftens påverkan på marina eko-

system i Östersjön och Bottenviken.34 

Vindkraften har enligt dessa studier en begränsad påverkan på det marina livet 
och fiskens livsbetingelser. Fundament till havsbaserade vindkraftverk kan i viss 
mån ha en så kallad reveffekt och bli en positiv livsmiljö för marint liv och fisk. 
Buller från vindkraftverk tycks inte ha någon omfattande påverkan på fisken35. 
Vad som däremot kan påverka fiskens naturliga beteende är elektromagnetiska 
fält runt elkablar. Studierna visar bland annat att fiskars navigeringsförmåga störs 
markant av magnetfältet runt likströmskablar, medan växelströmskablar har 

betydligt lägre påverkan.36 

En betydelsefull och direkt ekonomisk konsekvens för fiskerinäringen är dock de 
fiskerestriktioner som etableringar till sjöss eventuellt skulle medföra. Riks-
intresseområdena för yrkesfisket har koppling till det ekonomiska värdet på 
fångsterna. Enligt Fiskeriverket sammanfaller riksintresseområdena därför med de 
områden där restriktioner skulle medföra störst ekonomisk betydelse37. Eftersom 
fiskemetoderna i Vättern inte omfattar exempelvis trålning är det dock inte troligt 

                                                 
34 Vindval 2009 
35 Ibid. 
36 Fiskeriverket 2007 
37 Ibid 
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att fiskerestriktioner skulle få någon omfattande negativ inverkan på möjligheten 

att bedriva fiske. 

Riksintressen för det rörliga friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 

Göta kanal, inklusive Boren är, av Riksantikvarieämbetet, genom hela kommunen 
utpekade som riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 3 kap. § 6 miljöbalken. 
I dessa områden anser kommunen att vindkraftverk generellt sätt är olämpliga 
eftersom riksintresset har direkt koppling till områdenas upplevelsevärden. För 
riksintressena gäller att de ska skyddas från åtgärder som ”påtagligt skadar” 
värdena. För varje aktuell etablering måste det tydligt kunna visas att ingen på-

taglig skada uppkommer på värden kopplade till riksintresset. 

Riksintresset sammanfaller med Borens och Göta kanals utbredning. Dessa 
områden bör dock ges ett vidare respektavstånd eftersom vindkraften kan påverka 
upplevelsen av landskapet även på håll. Eftersom områdena tillhör de viktigaste 
besöksattraktionerna i kommunen är det motiverat att undanhålla området mellan 
riksväg 34 och Boren samt en korridor på en kilometer på vardera sidan om Göta 
kanal.Göta kanal är en av kommunens och länets mest framstående attraktioner. 
Kanalens omgivningar och relationen mellan kanalen och det omgivande kultur-

landskapet är därför värd att skydda mot visuella störningar. 

 

Göta kanal har ett eget kulturvärde och är utpekat som riksintresse av Riksantikvarieämbetet, men det är 
också en stor turistattraktion och ett starkt varumärke för kommunen. 
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Objektsbeskrivning 
 
Göta kanal (FE4) —- Göta kanals östgötadel binder samman Vättern med Östersjön via sjöarna Boren och 
Roxen. Kanalen slingrar sig fram genom ett omväxlande kulturlandskap. Utmed kanalen finns ett flertal 
intressanta kulturmiljöer både sådana som är knutna till kanalen och andra som t ex Stjärnorp vid Roxen och 
Ulvåsa vid Boren. Längs långa sträckor av kanalen går en cykelväg. I sjöarna finns badplatser och hamnar. 
Göta kanal är en attraktiv kultur- och friluftsmiljö utan motstycke i landet. Området sammanfaller delvis med 
riksintressen för naturv¨ården och kulturmiljövården. 
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Riksintressen för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 

Riksantikvarieämbetet har pekat ut ett antal riksintresseområden i kommunen. De 
till ytan mest omfattande är Göta kanal och kulturlandskapet söder om Ulvåsa 

som båda har en direkt kopplig till landskapets värden. 

 

Objektsbeskrivningar: 
 
Godegård — Herrgårdsmiljö och bruksmiljö med välbevarat byggnadsbestånd. 
Medevi Brunn — En av landets mest kända brunnsmiljöer och centrum för aristokratiskt sällskapsliv från 
1600- till 1800-tal med ännu välbevarad och småskalig bebyggelse enligt ursprunglig byggnadsplan från 
1700-talet. 
Tjällmo — Administrativ centralort och tingsplats framvuxen kring Tjällmo medeltida kyrka.  
Ulfåsa — Herrgårdsmiljö och lämningar efter tidigare storgård med förhistorisk bruknings- och 
bosättningskontinuitet i dominerande läge i öppen slättbygd. (Fornlämningsmiljö, Kognitiv miljö). 
Göta kanal — Delen genom Motala och Brunneby socknar. Kommunikationsmiljö med landets främsta 
kanalmiljö (utförd 1810-32), av stor teknikhistorisk betydelse och med dominerande läge i omgivande 
landskap.  
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De redovisade riksintressena för kulturmiljövården sammanfaller också med 
områden med betydelse för turism och besöksnäring. Inte minst Göta kanal och 
kulturlandskapet runt Ulvåsa söder om Boren kan kopplas till upplevelsevärden i 

landskapet.  

 

 

 

Ulvåsa slott är ett exempel på en centralpunkt i ett kulturhistoriskt värdefullt landskap med stora 
upplevelsevärden. Slottet ligger på en höjd vid Borens södra strand. Från slottet sträcker sig en tydlig 
barockaxel genom det vidöppna landskapet. 
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Riksintressen för naturvården enligt 3 kap 6 § miljöbalken 

Följande områden är av Naturvårdsverket utpekade som riksintressen för natur-

vården. 

 
 
De ovan redovisade riksintressena för naturvården motiverar inte något generellt 
förbud mot vindkraftverk. För att kunna ta ställning till om vindkraftverk är 
lämpligt eller inte anser Motala kommun därför att en analys av hur vindkraftverk 
påverkar naturmiljön måste göras för varje objekt. Vissa av naturmiljöerna kan 
vara känsliga även för yttre och indirekt påverkan, medan andra har egenskaper 

som inte står i konflikt med vindkraft. 
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Objektbeskrivningar: 

Kärnskogsmossen — Kärnskogsmossen är ett vidsträckt och mångformigt myrområde med ett mycket rikt 
fågelliv. Kärnskogsmossen och Fjällmossen är Östergötlands mest värdefulla myrar. 

Bredsjömossen — Stor och relativt orörd mosse med varierande, rik miljö och ett mycket stort naturvärde. 
Rik flora och ett rikt fågelliv samt isälvssedimentavlagringar som gör området intressant ur ett geologiskt 
perspektiv. 

Fagerfallet — Landskapet kring Fagerfallet hyser höga biologiska värden och rikligt med spår av det äldre 
kulturlandskapet i form av rester av stenmurar, rikligt med odlingsrösen, små åkerholmar och äldre 
bebyggelse. En mycket rik flora finns i hela det öppna landskapet. Området som helhet har få motsvarigheter 
i länet. 

Lillsjökärret — Våtmarken,  huvudsakligen myrmark, i en igenväxande vik i södra delen av Årsjön. 
Lillsjökärret hyser en lång rad vegetationstyper som är unika för den här typen av miljöer. En rullstensås 
genomkorsar området och tillför geologiska värden. Sammantaget hyser området mycket höga naturvärden 
och utgör en av de mest skyddsvärda myrkomplexen i hela Motala kommun. 

Dansby-Flädemo — Isälvsstråket är mycket mäktigt med många välutbildade formelement som åsar, 
deltaytor, randåsar, åsgravar, dödisgropar och strömrännor. Området saknar motsvarighet i Östergötland. 

Lilla Vänstern — De mycket mäktiga moränryggarna som ingår i det norra stråket av den mellansvenska 
israndzonen saknar motstycke i Östergötlands län. 

Vålberga mosse — Tallrismossen  med typiska vegetationstyper bevarade. Mossen har mycket höga 
naturvärden beroende på att den är en av mycket få ursprungliga mossar i slättbygden. Här finns en av 
kommunens få kända lokaler för storspov. 

Knäppan — Kalkkärret med rik förekomst av ängsnycklar inkl varianterna vaxnycklar och blodnycklar. 
Rikedomen på kärrknipprot i områdets södra delar är imponerande.  

Södra Freberga — Extremrikkärr på ömse sidor om järnvägen. Förmodligen har de en gång bildat ett enda 
kärr. Kalkmyrarna är väl utbildade ax-ag-myrar och båda täcks helt och hållet av mattor av ax-ag. Svarthö 
förekommer rikligt i den övre myren. Orkidéer: flugblomster, kärrknipprot, blodnyckel, tvåblad m m. En 
obetydlig kalktuffbildning pågår i NV-kanten av den nedre myren. 

Hilltorp — I sydvästsluttningen nedanför Tuddarps gård ligger tre kalkkärr. Det sydligaste är beläget 
nedanför Hilltorp och har en vidsträckt nordväst-sydostlig utbredning. Karaktärsväxten är ax-ag. Svarthö 
förekommer också. Orkidén kärrknipprot förekommer rikligt. Dessutom finns ängsnycklar med varianterna 
blodnyckel och vaxnyckel. 300-400 m NV om ovannämnda kärr ligger en igenvuxen kärrmark med starkt 
järnhaltiga sumpkällor. Området är bevuxet med aloch björk samt små granar och tallar. Dominerande arter är 
näbbstarr, kärrfräken och blåtåtel. Kärrknipprot växer fläckvis ganska rikligt. Obetydlig tuffbildning pågår i 
en källrännil. Ytterligare 200 m åt nordväst ligger en ax-ag-myr. I fältskiktet dominerar blåtåtel och ax-ag. 
Riklig förekomst av vaxnyckel och kärrknipprot. Bland övriga orkidéer kan blodnyckel och flugblomster 
nämnas. 

Djurkällaplatån — Mycket stort grusområde. Storslagna geologiska former som deltaplan, dödisgropar, 
getryggsformade åsar och åsnät som ingår i den mellansvenska israndzonen. 

Lemunda — Tre av de i Visingsöformationen ingående fyra bergarterna (konglomerat, sandsten och 
lerskiffer) utgör en utomordentligt värdefull och skyddsvärd naturmiljö. Formationens bergarter återfinns 
endast i Vättersänkan och är åtkomlig på få ställen vid stränder och på öar. Sanddynerna har få 
motsvarigheter inom länet. Sandstarr är sällsynt i länet. 

Vättern — Vätterns förkastningsbetingade sjöbäcken, förstklassiga vattenkvalitet och intressanta fauna utgör 
en utomordentligt värdefull och skyddsvärd naturmiljö. Vättern är välkänd för sitt klara och rena vatten samt 
vätternrödingen. 

Motalabuktens övärld — Visingsöformationens bergarter förekommer endast i Vättersänkan och är åtkomlig 
på få ställen vid stränder och på öar. På öarna i Motalabukten påträffas förutom formationens bergarter också 
den underliggande graniten. 

Perkils kättil — En jättegryta ursvarvad i sydöstra kanten av en bergrygg. Överst finns en 5 m hög öppen del 
och därunder den egentliga kitteln som är 7 m djup. Diametern är 2 m i öppningen. 
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Riksintressen för ämnen och mineraler enligt 3 kap. 7 § miljöbalken 

I Motala kommun finns två riksintressen för ämnen och mineraler. Dessa är ett 
större område runt Zinkgruvan på gränsen mot Askersunds kommun samt ett 

mindre område vid Lemunda med sandförekomster. 

Detaljavgränsning av fyndigheternas utsträckning och läge sker vid behov i varje 
enskilt fall. Ansvarig myndighet för avgränsningen är Sveriges geologiska under-

sökning, SGU. 

Vindkraft behöver nödvändigtvis inte inverka negativt på riksintressena. Vissa av 
dessa områden är redan påverkade av störande verksamhet och saknar attraktivitet 
för till exempel friluftslivet. Ur denna aspekt kan en samlokalisering vara positiv. 
För att kunna kombinera de två intressena krävs dock en detaljerad kartering och 
utredning av de områden som är intressanta för mineralutvinning. Vindkraftverk 
bör endast uppföras om det kan visas att möjligheten till mineralutvinning inte 

påverkas negativt. 
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Riksintressen för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken 

Intill järnvägar, riks– och länsvägar har Trafikverket generella rekommendationer 
för avstånd till vindkraftverk. Dessa riktlinjer kan även tillämpas för mindre 
vägar. (Se avsnitt Vindkraftens omgivnigspåverkan/Skyddsavstånd till vägar, järn-

vägar och elledningar). 

Vissa vägar och järnvägar är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § 
miljöbalken. Vid bedömningar av lämplighet att uppföra vindkraft längs de vägar 
och järnvägar som är av riksintresse bör hänsyn tas så att dessa inte skadas och så 
att konflikter inte uppstår med långsiktiga utvecklingsmöjligheter av vägarna och 

järnvägarna.  

Även andra kommunikationsstråk av betydelse ska enligt 3 kap 8 § miljöbalken 
skyddas enligt ovan. Därför bör även länsväg 1050 via Fornåsa mot Linköping 

bedömas på samma sätt. 

 

Kartan visar vägar och järnvägar som är riksintressen för kommunikationer. 
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Riksintressen för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § miljöbalken 

Beröringspunkterna mellan vindkraften och riksintressen för totalförsvaret berör 
främst de militära anläggningar och verksamheter som kan påverkas av höga 
byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför ska Försvarsmakten alltid 
kontaktas i tidigt skede i sådana ärenden. Hela landets yta är samrådsområde för 

objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 50 m inom tätort. 

I kommunens östra del på gränsen mot Linköpings kommun ligger mark-
stridsskolan vid Kvarn med Prästtomta skjutfält. Området är av riksintresse för 
totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. Det finns behov av flyghinderfrihet 

runt fältet. 

Delar av Vättern är dessutom så kallade riskområden på grund av skjutverk-
samhet. Motala kommun påverkas i viss utsträckning även av militär flygverk-
samhet i Linköping. 

 

Kartan visar riksintresse-
området Prästtomta 
skjutfält samt omgivande 
zon med krav på 
hinderfrihet. 
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Vättern 

Vättern med öar och strandområden är med anledning av natur– och kulturvärden 
angivet som riksintresse enligt 4 kap. § 2 miljöbalken. Enligt lagtexten ska 
turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid tillåtlighetsprövningar i 
området. Ingrepp som påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden får heller 

inte ske. 

Kommunen gör bedömningen att Vättern och dess strandområden har så stor 
betydelse för turism, rörligt friluftsliv och kommunens identitet att kommersiella 
vindkraftverk endast bör tillåtas under förutsättning att negativ påverkan på 

upplevelsevärden med betydelse för turism och friluftsliv inte uppstår. 
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Natura 2000-områden 

Natura 2000 är ett EU-nätverk med syfte att bevara den biologiska mångfalden i 
medlemsstaterna. De skyddade områdena grundas på förekomsten av livsmiljöer 
för vissa hotade arter. Alla Natura 2000-områden i Sverige är klassade som 
riksintressen enligt 4 kap miljöbalken. Ett Natura 2000-område har ett mycket 

starkt skydd.  

Det krävs enligt 7 kap. miljöbalken tillstånd för att vidta åtgärder eller bedriva 

verksamheter som kan påverka miljön inom ett Natura 2000-område. 
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Objektsbeskrivningar: 

Kärnskogsmossen — Kärnskogsmossen är ett vidsträckt och mångformigt myrområde med ett rikt 
fågelliv. Tillsammans med Fjällmossen Östergötlands mest värdefulla myrar. 

Trolleflod — Barrskog med inslag av lövrika sumpskogar, tallmossar och öppen myr. Inslag av 
gamla träd och mycket död ved. Rik mossflora. 

Bredsjömossen — Stor och relativt orörd mosse med varierande, rik miljö och ett mycket stort 
naturvärde. Rik flora och ett rikt fågelliv. 

Bibergskärren — objektsbeskrivning saknas 

Lillsjökärret — Huvudsakligen myrmark, i en igenväxande vik i Årsjön. En rullstensås 
genomkorsar området och tillför geologiska värden. Sammantaget hyser området mycket höga 
naturvärden och utgör en av de mest skyddsvärda myrkomplexen i Motala kommun. 

Ringarhultsån — objektsbeskrivning saknas 

Fågelmossen — Småkuperat område med blottade hällmarker och fuktiga sänkor med skog och 
myrmarker. Rikt djur– och fågelliv. 

Vättern — Stor klarvattensjö med stort djup som är unik i ett europeiskt perspektiv. Den har en 
mycket speciell fauna med en hel del arter med förekomster av relikt karaktär. Bland dessa arter 
kan nämnas röding, harr, stensimpa samt flera inevertebrater. 

Håleberget — Bergets västra sida utgörs av en mäktig förkastningsbrant med en 30 - 50 m hög 
lodyta och blockrik morän nedanför. Rik flora och fjärilsfauna. 

Petersborg — Glest trädbevuxen hagmark. Beroende av beteshävd. Rik flora och insektsfauna. 

Stubba ekhage — Ekbevuxen mjukt kuperad hagfmark. Beroende av beteshävd. 

Kristberg — Bäckravin och ekhagar vid Kristbergsbäckens utlopp i Boren. Rik artförekomst av 
lövträd. 

Soldatängen Motala — Soldatängen utgörs av en slåtteräng och en angränsande betesmark som 
ligger i en kraftledningsgata. Området är stenigt och blockigt. Rik flora och fjärilsfauna. 

Vålberga mosse — Skogklädda mossar och kärr. Naturtypen är viktig för skogsfågel som järpe, 
tjäder och hackspettar. Området är känsligt för dränering även i närområdet. 

Göta kanal — Natura 2000-området utgörs av smala kantzoner utmed 
kanalen. Det största naturvärdet är de äldre lövträden som ursprungligen har 
utgjort en allé längs kanalen. 

Fränntorpkärret — Fuktigt kärrparti med en relativt hög fuktighet i markskiktet. Kärrområdet är 
bevuxet med klibbal och bitvis även med tall. Visst restaureringsbehov. 

Skrikstad — Mindre område med hassel, yngre almträd och asp mellan granplanteringar intill 
gamla järnvägsbanken över slätten. Höga botaniska värden. 

Byckorp — Trädklädd betesmark där ek dominerar. Beroende av beteshävd. 

Sjöbo-Knäppan — Lövskogsdominerat område med kalkkärr. Rikt fågelliv och rik flora med bland 
annat flera kalberoendeorkidéer 

Staffanstorp — omväxlande barrskog, lövskog, åkrar och öppna betesmarker med stora ekar. 
Mindre kärr och sjöar. Rik flora och fauna. 

Hilltorps kalkkärr — Tre kalkkärr med källor där grundvattnet från grusavlagringen rinner fram. 
Vattnet är kalkrikt. Värdefull snäckfauna och rik flora. 

Götala kalkfuktäng — Igenväxande kalkfuktäng med värdefull flora. Utdikning och igenväxning 
behöver motverkas. 

Långvrån — Liten rest av ädellövskog, delar har tidigare brukats som slåtteräng. Förekomster av 
bland annat olika orkidéer. 

Södra Freberga-Jerusalemsviken — Område med rikkärr och sumpskog. Rik flora med bl.a. 
ädellövträd och orkidéer. 

Ruda — Område med  gamla ekar, över 300-400 år. 
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Klimatförutsättningar i Motala kommun 
Dagens vindkraftverk kan vanligen producera el i vindar mellan ca 3-25 m/s. 
Vindkraftverkens rotorblad är utformade så att de sätts i rörelse vid ca 3-5 m/s. 
Verkets effekt stiger sedan i ökad vind upp till så kallad märkvind (vanligen 12-16 
m/s beroende på fabrikat, typ etc.). Vid märkvind eller vindhastigheter däröver 
uppnås generatorns märkeffekt, det vill säga maximal effekt. Vindkraftverk 
kopplas i allmänhet ur vid vindhastigheter över 25 m/s. Vid så starka vindar 
utsätts verket för mycket hård belastning och slitage. Vindbyar av den styrkan är 

dock så ovanliga att energiförlusten i samband med sådana är ganska liten. 

 

 

(meter/sekund) 

Kartering av årsmedel-
vind 72 m ovanför 
nollplansförskjutningen. 
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På detta uppslag redovisas Energimyndighetens vindkartering för årsmedelvind på 
72 och 103 m höjd ovanför nollplansförskjutningen. Detta kan ge en överblick av 
förutsättningarna att utnyttja vindenergin. I beräkningarna har hänsyn tagits till 
om marken består av öppen åker, skog osv. Dock saknas uppgifter om skogens 
höjd, vilket är anledningen till att höjden mäts från nollplansförskjutningen (som 
antas ligga vid ca 2/3 av vegetationshöjden). Energimyndigheten betonar att 
karteringen inte visar vindens energiinnehåll. I ett kuperat skogslandskap före-
kommer till exempel större turbulens och variationer i vindriktning än i ett öppet 
slättlandskap.38 

 

 
 

                                                 
38 Energimyndigheten 2008 

 

(meter/sekund) 

Kartering av årsmedel-
vind 103 m ovanför 
nollplansförskjutningen. 

Kartorna är framställda med underlag från Energimyndigheten. 
38
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Kartmaterialet ger därför endast en översiktlig bild av möjligheten att utvinna 
vindenergi i kommunen. Noggrannare studier av klimatförhållandena krävs därför 

inför nyetablering av vindkraftverk. 

Ett modernt 2 MW-verk har idag en navhöjd på ca 100 m. Utifrån ovanstående 
text och redovisad vindhastighetskarta kan utläsas att förutsättningarna för vind-
kraftsutvinning då är goda i slättlandskapet nära Vättern. Där finns en 

förhärskande vindriktning från sydväst/väst och vegetationen är ofta gles och låg. 

Mer svårtolkad blir informationen sett till skogsbygden. Här är landskapet mer 
kuperat samtidigt som skogens höjd varierar betydligt. Redovisad vindhastighet 
kan i dessa områden vara svår att översätta till lämplighet för vindkraftsutvinning, 
eftersom vindens riktning påverkas av det ojämna landskapet. Här uppstår ofta 
turbulens och en jämn förhärskande vind finns då på en högre höjd än vad som är 
fallet i ett öppet slättlandskap med samma genomsnittliga vindhastighet. Detta är 
en av anledningarna till att kommunen inte tidigare har studerat förutsättningarna 
för vindkraft i skogsbygd. De senaste årens utveckling av vindkraftverk med 
relativt höga torn öppnar dock möjligheter för effektiva vindkraftverk även i 
skogsterräng. Samma sak indikerar ett ökat etableringsintresse i kommunens norra 

delar. 

Mellankommunala intressen 
Den översiktliga planeringen för vindkraft i Motala kommun påverkar även 
omgivande kommuners vindkraftsutbyggnad. De administrativa gränserna rår inte 
över landskapets förutsättningar för vindkraft vilket motiverar samarbete över 

gränser. 

I områden nära kommungränserna påverkas möjligheterna att bygga ut vindkraft 
på andra sidan gränsen. Särskilt påtagligt blir detta i gränstrakterna mot 
Linköpings, Mjölby och Vadstena kommuner där etableringstrycket är relativt 
högt. Motala kommuns inställning är att vindkraftsutbyggnad om så är möjligt ska 
ske samordnat över administrativa gränser för att uppnå ett effektivt mark-
utnyttjande. Samråd ska alltid ske med berörd grannkommun vid etableringar 

närmre än 5 km från kommungräns. 

Under arbetet med detta tematiska tillägg har information om den pågående 
översiktliga planeringen för vindkraftsutbyggnad inhämtats från Mjölby och 

Vadstena kommuner. 
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Sammanställning av förutsättningar 
Motala kommun har komplexa förutsättningar för vindkraftsutbyggnad. Vind-
energiförhållandena är relativt goda samtidigt som de motstående intressena är 
många. Kommunen ser positivt på en utbyggnad under ordnade former. Intresse 
finns för både nyetableringar och utbyggnader av befintliga grupper såväl i 

slättbygd som i skogsbygd. 

Det ökade intresset tillsammans med befintliga verk innebär att vissa områden blir 
starkt präglade av vindkraften. För att en långsiktig utbyggnad ska kunna ske med 
rimlig omgivningspåverkan och i samförstånd med andra allmänna intressen har 
vindkraftens generella omgivningspåverkan beskrivits och motstående intressen i 

kommunen kartlagts. 

Utifrån detta görs bedömningen att vindkraftsetableringar bör kunna prövas i de 
flesta områden. I några sammanhängande områden har dock de motstående 
intressena ansetts vara av det slag att en utbyggnad av kommersiella vindkraftverk 
inte är förenlig med övriga allmänna intressen. På nästa uppslag redovisas 
områden där generella restriktioner förordas samt utvalda riksintressen som berör 

större områden och som kan innebära intressekonflikter för vindkraftsetableringar. 

De områden som identifierats som känsligast är områden med anknytning till 
besöksnäring och friluftsliv, områden med skyddsvärt kulturlandskap samt 
tätortsnära områden. Områdena har särskilt stort värde för turism, besöksnäring 
och rörligt friluftsliv och är känsliga för ingrepp som påverkar landskapsbild, 
natur- och kulturmiljö. Flera av dessa områden är av riksintresse för kulturmiljö-
vården eller det rörliga friluftslivet och i vissa fall både och. Dessutom är Vättern 

och delar av övriga riksintresseområden Natura 2000-områden.  

I övriga kommundelar bör vindkraftsetableringar kunna prövas mot detta tema-

tiska tilläggs riktlinjer och innehåll. 

Det bör framhållas att även platser som inte omfattas av riksintressen kan ha stora 
lokala värden som kräver hänsyn och som ska hanteras i eventuella prövningar. 
Detta kan t.ex. vara biotopskyddade miljöer, fornlämningar m.m. som inte är så 

geografiskt omfattande att de kan redovisas i översiktsplanen. 
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Kartan visar de riksintressen som bedöms ha flest beröringspunkter med 
etablering av vindkraft.
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Områden med där generella restriktioner är motiverade 
Utöver riksintresseområden utpekade av olika sektorsmyndigheter har Motala 
kommun ett eget intresse av att skydda vissa miljöer från ingrepp som stör 
upplevelsen av omgivningen. I kommunen finns karaktäristiska bebyggelse-
miljöer, enskilda byggnadsobjekt, landskapstyper och naturområden som är 
hörnstenar i turist- och besöksnäringen. Sådana områden har också ett värde i 
marknadsföringen av Motala som en attraktiv kommun att bo och verka i. Därför 
har nedan redovisade områden bedömts vara särskilt känsliga för vindkrafts-
etableringar. 

 
 

 

 

Kommersiella vindkraftverk bör endast tillåtas förutsatt att negativ påverkan på 
upplevelsevärden med betydelse för turism och rörligt friluftsliv kan uteslutas. 
Området sammanfaller med det område som är utpekat som riksintresse enligt 
4 kap miljöbalken. 
 
Kommersiella vindkraftverk ska inte uppföras med hänsyn till områdets höga 
kulturvärden och dess betydelse för turism, besöksnäring och rörligt friluftsliv. 
Området omfattar Götakanal med en hänzynszon på 1 km, sjön Boren samt 
kulturlandskapet söder om Boren. 
 
Kommersiella vindkraftverk ska inte uppföras med hänsyn till tätorternas 
långsiktiga utveckling och tillgången till tätortsnära rekreationsområden. 
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Förslag till riktlinjer i Motala kommun 
Motala kommun ser positivt på en utbyggnad av vindkraften. En utbyggnad bör 
dock ske på ett ordnat sätt för att minimera omgivningspåverkan. Nedan följer 
riktlinjer som ska underlätta vid prövningar enligt plan- och bygglagen och 
miljöbalken. Riktlinjerna ska läsas mot bakgrund av övriga kapitel i detta tema-

tiska tillägg. 

Gruppers storlek och lokalisering 
Samlade grupper av verk är även fortsättningsvis att föredra framför enstaka eller 
parvisa etableringar eftersom detta innebär ett en hög energiavkastning i 
förhållande till ianspråktagen areal och en geografisk koncentration av omgiv-
ningspåverkan. Totalt sett anses detta vara effektiv och god hushållning med 

mark. 

Utifrån vad som skrivits i kapitlet Bedömning av påverkan på landskapet ska 
avståndet mellan grupper bedömas från fall till fall. Dock ska avståndet minst vara 
detsamma som navhöjden x 30. För ett vindkraftverk med en navhöjd på hundra 
meter bör avståndet till en annan etablering alltså vara minst 3 km. För mindre 

verk kan avståndet minskas proportionellt mot verkets storlek. 

Avståndet mellan grupper bör mätas mellan de yttersta verkens fundament. Inom 
respektavståndet från ett enskilt verk eller en grupp ska det enligt denna princip 

inte placeras andra vindkraftverk. 
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Slättbygd 

I Motala kommuns södra delar – slättbygden – ska strävan även fortsättningsvis 
vara grupper om 3-5 verk. Större etableringar i samlad formation är här svåra att 

åstadkomma med hänsyn till omgivande bebyggelse och motstående intressen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Vätterbygd 

För Vätterbygden bör samma riktlinjer som för slättbygden tillämpas. Vätterns 
stora natur-, kultur-, och friluftslivsvärden måste dock särskilt beaktas vid 

prövningar i detta område. 

 
 

 

 

 

 

 

 

För slättbyggden gäller följande riktlinjer: 

• Strävan ska vara grupper om 3-5 verk. 

• Avståndet mellan grupper eller enstaka verk bör minst vara 
 navhöjden x 30. 

• Inom en grupp bör det inbördes avståndet inte vara större än 
 rotordiametern x 5. 

• Verken bör placeras med samma inbördes avstånd. 

• Grupper ska placeras i tydligt avläsbara formationer. 

Vid tillståndsprövning för vindkraft i detta område krävs att negativ 
påverkan på upplevelsevärden med betydelse för turism och friluftsliv 
inte uppstår. Detta skulle kunna vara fallet i områden som redan är 
ianspråktagna för annan störande verksamhet som kan kombineras med 
vindkraft. 

I övrigt gäller följande generella riktlinjer: 

• Strävan ska vara grupper om 3-5 verk. 

• Avståndet mellan grupper eller enstaka verk bör minst 
 vara navhöjden x 30. 

• Inom en grupp bör det inbördes avståndet inte vara 
 större än rotordiametern x 5. 

• Verken bör placeras med samma inbördes avstånd. 

• Grupper ska placeras i tydligt avläsbara formationer. 
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Skogsbygd 

I kommunens norra del – skogsbygden – är förhållandena annorlunda. Högre 
vegetation och färre betraktare gör att större etableringar möjliggörs. Samtidigt 
gör den ojämna topografin det svårt att placera verken i samlade formationer. För 
att stora grupper inte ska uppfattas som spretiga och slumpartat placerade är det 
dock viktigt att i möjligaste mån hålla verken så samlade och regelbundet 
placerade som möjligt. Eftersom landskapet ofta är kuperat och etableringarna är 
beroende av höjdpunkter kan dock något större inbördes avstånd mellan verk i en 
grupp tänkas. Den ojämna terrängen motiverar också att verkens navhöjder i 

förhållande till nollplanet samordnas. 

Överlag bör samma avstånd mellan grupper som på slätten tillämpas (navhöjden x 
30). Om verken i grupperna däremot placeras glesare än rotordiametern x 5 bör 
dock avståndet mellan grupper ha samma proportionerliga ökning. Motivet till 
detta är att en glesare gruppering som upptar en större yta lättare läses samman 
med andra etableringar vid betraktelse på håll. (Se även avsnitt Vindkraftens 

omgivningspåverkan/Landskapsbilden). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Enstaka verk 

Enstaka eller parvis placerade verk bör endast tillåtas om det inte finns utrymme 
för fler verk eller om verken placeras så att de senare kan kompletteras. 
Placeringen ska heller inte medföra att minimiavståndet till andra grupper 
blockerar möjligheten att anlägga mer effektivt samlade grupper i närområdet. 
Syftet är att undvika sporadiska placeringar i landskapet. (Gäller ej gårdsverk. Se 

riktlinjer för gårdsverk) 

För skogsbygden gäller följande generella riktlinjer: 

• Strävan ska vara grupper om 3-10 verk. 

• Avståndet mellan grupper bör minst vara navhöjden x 30. 

• Inom en grupp bör det inbördes avståndet inte vara större än 
 rotordiametern x 7. 

• Verken bör placeras så samlat som möjligt. 

• Verken bör placeras så regelbundet som möjligt.  

• Inom grupper bör navhöjderna samordnas i förhållande 
till nollplanet  
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Vindkraftverkens utformning 
Vindkraftverk i Motala kommun bör utformas så neutralt som möjligt för att 
undvika konflikter med upplevelsevärden och minimera störningar för omgiv-

ningen. 

För att undvika den ”stökighet” som kan uppstå när vindkraftverk av olika 
utformning placeras intill varandra är kommunen mycket angelägen om att vind-
kraftverk inom samma grupp utformas så lika som möjligt. Mindre variation i 
storlek kan accepteras när så är nödvändigt. Exempel då detta kan bli aktuellt är 
vid ersättning av uttjänta verk eller komplettering av befintliga grupper då 
likadana verk inte längre finns att tillgå. Sådana avsteg bör dock motiveras väl av 

den sökande. 

 
 

 

 

 

Buller och skugga 
Bullernivån från vindkraftverk vid bostäder ska inte överskrida aktuellt riktvärde 
(enligt Naturvårdsverket bör den ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 40 dBA 

utomhus vid fasad.) 

Den teoretiska skuggtiden bör inte överskrida 30 h per år och den faktiska skugg-

tiden bör inte överskrida 8 h per år för ”störningskänslig bebyggelse”. 

Säkerhetsavstånd 
Säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och väg bör vara verkets totalhöjd, dock 

minst 50 m. 

Säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och järnväg bör vara verkets totalhöjd, 

dock minst 50 m. 

Säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och luftburen kraftledning bör vara minst 

verkets totalhöjd. 

Vindkraftverken ska: 

• ha en ljus, neutral färgsättning 

• vara antireflexbehandlade 

• vara fria från reklam 

Inom samma grupp ska: 

• verken rotera åt samma håll 

• verken ha samma kulörsättning 

• lika storlek på verk eftersträvas 
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Specifika riktlinjer för gårdsverk 
Någon fastslagen definition av gårdsverk finns inte. Men Motala kommun avser 
med begreppet mindre vindkraftverk för egen elförsörjning med en högsta nav-
höjd på 30 meter. Denna definition stämmer dessutom väl överens med Motala 

kommuns tidigare bedömning av vad som ryms inom begreppet gårdsverk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gårdsverk ska placeras i anslutning till befintlig 
gårdsbebyggelse. 

• Gårdsverk ska ej placeras i anslutning till tätortsbebyggelse 
eller detaljplanelagd samlad bebyggelse. 

• Gårdsverk ska placeras så att aktuella riktvärden för buller och 
skugga enligt detta tematiska tillägg inte överskrids. 

• Vid lokalisering i områden med restriktioner enligt annan 
lagstiftning (t.ex. någon typ av områdesskydd) ska ärendet först 
 prövas i dessa avseenden. 

• Skyddsavståndet till egen bostad, tomtgräns, vägar och led-
ningar ska vara minst verkets totalhöjd. 

• Skyddsavståndet till omkringliggande bostäder samt natur- och 
kulturmiljöer bedöms från fall till fall. 

• Gårdsverkets höjd ska prövas i förhållande till omgivningen. 
Navhöjden bör inte överstiga 30 m. 

• Gårdsverk ska vara utformade med neutral kulör. 

• Rotorbladen ska vara antireflexbehandlade 

GÅRDSVERK 
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AVSLUTANDE DISKUSSION OCH 

SLUTSATSER 

Det tematiska tilläggets utformning 
I mitt planförslag har jag haft som grundstrategi att se till generella förutsättningar 
och utifrån dessa utarbeta riktlinjer som skulle kunna fungera över tid även när till 
exempel vindkraftverkens fysiska utformning förändras. Ett annat aktivt val är att 
inte peka ut specifika lämplighetsområden för vindkraft utan istället peka ut 
områden där vindkraft borde undvikas. Jag har under det år då jag fortsatt att 
jobba med frågan inom Motala kommun kunnat skönja olika uppfattningar om 
detta vägval. Inledningsvis kan det tolkas som ett mycket liberalt förhållningssätt 

där man viker sig för de ekonomiska intressena hos vindkraftsexploatörerna.  

Sten Björklund som är bygglovarkitekt i Motala ser i sammanhanget en stor fördel 
i att inte peka ut specifika områden där vindkraften ska prioriteras, vilket man 
gjorde i den kommunomfattande översiktsplanen från 2006. Att istället redovisa 
ett fåtal områden där vindkraft generellt bör undvikas ger enligt Björklund en 
”positiv plan” där man tillmötesgår utvecklingen och signalerar att man kan tänka 
sig att pröva vindkraftsetableringar på fler ställen än på ett fåtal utvalda platser. 
Motiven att säga nej i vissa särskilt känsliga områden finns, men framförallt finns 

en flexibilitet och möjlighet att pröva alla ärenden i övriga kommundelar. 

Jag bedömer att en kartering med specifikt avgränsade områden där vindkraftverk 
ska ges företräde framför andra intressen skulle få svårt att överleva förändrade 
förutsättningar i kommunen. Lämpligheten att uppföra vindkraftverk på en 
specifik plats kan förändras i takt med att motstående intressen, bostäder m.m. 

tillkommer eller försvinner. 

I ett läge där utpekade platser spelat ut sin roll på grund av uppkomna motstående 
intressen eller i ett läge där likvärdiga, men icke utpekade, områden uppstår, till 
följd av att t.ex. en bostad rivs, blir en översiktsplan svår att tillämpa. Dessutom 
kan acceptansen för en sådan översiktsplan bli svag, eftersom de särskilda 
lämplighetsområdena riskerar att blockera möjligheterna till etableringar i runt om 

de utpekade lämplighetsområdena trots att de inte utnyttjas.  

Det hade säkerligen uppfattats som lättare att använda det tematiska tillägget om 
ett antal lämpliga utbyggnadsområden pekats ut. Att ge ett snabbt svar på 
lämpligheten av vindkraft på en plats blir svårare utifrån en översiktsplan som inte 
knivskarpt säger ja eller nej. Men samtidigt är verkligheten den att det är privata 
aktörer som tar initiativ till vindkraft. Erfarenheter från tidigare översiktsplan i 
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Motala kommun var att utpekade lämplighetsområden som inte efterfrågades av 
privata aktörer istället fungerade som en ”död hand” för intilliggande områden där 
vindkraft inte kunde medges med hänvisning till att det skulle stå i konflikt med 
lämplighetsområdet - trots att det där inte fanns någon aktiv intressent. 
Möjligheterna att för kommunen att styra vindkraften till exakta platser är trots 
allt starkt begränsade och dessutom kan sådana utpekanden få en översiktsplan att 

spela ut sin roll ganska fort om marknaden efterfrågar något helt annat. 

Min tolkning är dessutom att om en översiktsplan spelar ut sin roll i vindkrafts-
frågan skulle vindkraftsutbyggnaden ske med annat tillgängligt planerings-
underlag, men utan det viktigaste kommunala styrmedlet. Det är i princip den 
situationen som råder i kommunen idag och som gör det svårt för kommunen att 
underbygga sina beslut om var man anser vindkraft lämpligt vid prövningar enligt 
plan- och bygglagen. Vid prövningar enligt miljöbalken skulle problemet bli än 
mer märkbart eftersom man då helt skulle bortse från, eller se till inaktuella, 

kommunala ställningstaganden. 

Själv är jag därför av uppfattningen att metoden att hävda särskilda områden där 
vindkraft inte är lämpligt i kombination med tydliga utformnings- och lokal-
iseringsprinciper gör översiktsplanen tillämpbar i hela kommunen och får den att 

hålla över längre tid. 

Avgörande för att detta ska fungera blir dock att man vid prövningar enligt både 
plan- och bygglagen och miljöbalken följer kommunens ställningstaganden och 

riktlinjer i det tematiska tillägget.  

Förhoppningen är också att denna utformning av det tematiska tillägget ska 
minimera risken för situationer där förfrågningar och intresseanmälningar för 
vindkraft i mycket tidiga skeden avfärdas eller dras tillbaka på grund av en snabb 
titt på en markanvändningskarta. Däremot ska de utarbetade riktlinjerna ge 
förutsättningar för enskilda och rättvisa bedömningar i varje tillstånds- eller 

bygglovprövning. 

Översiktsplanens tillämpning i tillståndsprövningar enligt 
miljöbalken 
En tillståndsansökan bör enligt min mening innehållsmässigt kunna motsvara ett 
bygglov. Jag anser att eventuella brister därför inte ligger i det formella inne-
hållskravet i tillståndsprocessen. Däremot finner jag det oklart hur lokal kunskap 
och estetisk kompetens ska garanteras vid bedömningar av tillståndsansökningar 

och vid tolkning av en översiktsplan eller ett tematiskt tillägg.  
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Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen kan vara ett mycket bra eller till och med 
avgörande verktyg för att spegla den kommunala viljan, men är i sig själv inte 
någon garant för att den får den roll som kommunen önskar eller att den i en 
tillståndsprocess enligt miljöbalken tolkas så som en kommunal bygglov-
handläggare hade gjort. Dess funktion som ”situationsplan” eller markanvänd-
ningskarta kan till och med få ett för starkt genomslag och därför ser jag en fördel 
i utformningen som en ”handbok” där kommunen visar hur man önskar att 

länsstyrelsen tänker. 

I och med att länsstyrelsen i tillståndsprövningar har en tydligt naturvetenskaplig 
bedömningskultur ser jag ett starkt behov och beroende av öppen och bra dialog 
mellan kommun och länsstyrelse för att få en bra helhetsbedömning, detta dels 
genom formella remissförfaranden men också genom löpande kontakter och 

informella samråd. 

Utöver en skillnad i bedömningskultur finns det också viktiga skillnader mellan 
plan- och bygglagen och miljöbalken som kan ge utslag i bedömningarna. Jag kan 
konstatera att miljöbalken saknar det helhetsperspektiv på god samhällsbyggnad 
som återfinns i 2 och 3 kap plan- och bygglagen, även om olika natur- och 

miljörelaterade sektorsintressen bevakas noggrant separat i miljöbalken.  

Vid en prövning enligt plan- och bygglagen finns goda möjligheter att göra en 
helhetsbedömning av nytta och konsekvenser ur många samhällsviktiga aspekter. 
Lagen skiljer sig i struktur från miljöbalken eftersom den talar om att byggnation 
och planläggning ska ske på ett sätt som främjar en god samhällsutveckling. 
Miljöbalken har däremot en mer skyddande och förbjudande ton där ett antal 
punkter ska prickas av för att säkerställa att inga gränser överskrids. En prövning 
enligt miljöbalken kan därför upplevas som mer strukturerad och saklig, däremot 
är jag tveksam till om balken är en bättre bedömningsgrund än plan- och 
bygglagen. Någon rättslig helhetsförbättring kan jag därför inte se i genomförda 

lagförändringar. 

För att få balans i förfarandet och säkerställa en helhetssyn på samhällsbyggandet 
och att gestaltningsrelaterade frågor belyses är min uppfattning att remissen bör 

ställas till den enhet inom kommunen som ansvarar för plan- och bygglovsfrågor. 

Behov av ytterligare samordning 
Under utarbetandet av planförslaget och i efterföljande arbete inom kommunen 
har jag uppmärksammat att det finns spridda politiska önskemål om en likriktning 
av förutsättningar och regelverk för etableringar inom länet. Att prövnings-
förfarandet lyfts till en regional nivå skulle kunna vara välgörande för känslan av 
rättvisa, inte minst bland vindkraftsintressenter. Samordning och dialog med 
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närliggande kommuner sker också kontinuerligt i detta avseende, men jag kan 
konstatera att det både på politisk nivå och på tjänstemannanivå görs olika 
bedömningar mellan kommunerna. Dessutom ligger grannkommuner sällan i tids-
mässig fas när det gäller framtagande av översiktsplaner eller tematiska tillägg. En 
fullkomlig samordning av konkreta detaljer i översiktsplaneringen för vindkraft 
tror jag därför kräver ett gemensamt politiskt ställningstagande för en helt gemen-
sam översiktsplan eller ett tematiskt tillägg där två eller flera kommuner 
tillsammans bidrar med kompetens och erfarenhet. Detta skulle sannolikt också ge 
handlingen större dignitet vid tillämpning i miljötillståndsärenden av en yttre part 

som länsstyrelsen. 

Med anledning av de i landskapet osynliga kommungränserna anser jag dels att 
det är en fördel att vindkraftsprövningar belyses från en regional nivå och att 
lagförändringen ur den aspekten är en riktig förändring. Det är dock bara själva 
prövningen och inte grunden till denna - översiktsplanen - som lyfts till en 
kommunövergripande nivå. Formen för hur vindkraften ska bedömas likvärdigt i 
länet hade kunnat vara en annan, dels med tanke på det demokratiska steg tillbaka 
som det innebär att lyfta beslut från kommunen till länsstyrelsen och dels med 
tanke på den möjliga bristen på involverade tjänstemän med gestaltning som 
specialistområde. Istället menar jag att en satsning på tematisk mellankommunal 
översiktsplanering hade varit en väg till bred medborgar- och politikerförankring 

samt samlande av både kompetens och resurser. 

Dubbelprövningen hade kunnat undvikas om bygglovkravet kvarstått och istället 
miljötillståndet för verk under en viss storlek tagits bort. Ett krav på att miljö-
konsekvenser skulle ha utretts hade då kunnat ställas som villkor för att bygglov 

skulle kunna beviljas. 

Samtidigt bör vi komma ihåg att de flesta vindkraftverk i skrivande stund 
fortfarande faller inom ramen för bygglovplikt. Att bygga fysiskt sätt större 
vindkraftverk är i sig inget att sträva efter och en förhoppning är att vind-
kraftverken kan fortsätta utvecklas med t.ex. en högre verkningsgrad utan att växa 
i storlek. De välkända fabrikaten Vestas och Enercon har till exempel tagit fram 
nya verk med effekter på upp till 3 MW som har både lägre torn och mindre 
rotorer än de tidigare största verken på 2 MW. Därmed har trenden med växande 
verk åtminstone tillfälligt avtagit och enskilda verk ligger fortfarande nästan alltid 

under storleksgränsen för tillståndsplikt. 
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