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Sammanfattning
Laxå kommun är positivt inställd till vindkraftsetableringar. Vindkraft utgör en förnyelsebar energikälla som på ett miljövänligt sätt omvandlar vind till energi. Krav
finns från internationellt och nationellt håll att planera för vindkraft vilket resulterar i
att översiktsplanen måste beakta dessa frågor i en annan utsträckning än tidigare. För
Laxå kommuns del handlar det om ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Vindbruksplanen beskriver de lämpliga områden som finns för etablering av vindkraft
i Laxå kommun. Utifrån riksintressen samt andra konkurrerande intressen som finns
inom natur, kultur, friluftsliv och turism har ett antal områden, som lämpar sig bättre
för vindkraft än andra, tagits fram.
En mängd material har använts som underlag för framtagande av planen, bland annat
har en fördjupning gjorts av Länsstyrelsen Örebro läns regionala landskapsanalys.
Sammantaget finns det goda möjligheter att etablera vindkraft i Laxå kommun. Kommunen är glest befolkad med stora arealer med brukad skog där utrymme för vindkraft
kan finnas. Några områden som kräver hänsyn är dock de större sjöarna, dvs Unden,
och Skagern, samt skyddsvärd natur och riksintressen för naturvård och friluftsliv.
Etableringar kan med fördel lokaliseras till bullerstörda områden samt nära befintliga
vägar och elnät för att minska ingreppen i miljön och hålla kostnaderna nere. Etablering av vindkraft i Laxå kommun ska ske utifrån rekommendationer som politikerna
har beslutat. Anledningen är att kommunen vill försäkra sig om att etableringen sker
på ett bra sätt för att möjliggöra en positiv utveckling av vindkraft i Laxå; där hänsyn
mellan olika intressen är ett av ledorden.
Laxå kommun har valt att peka ut områden i två kategorier, A- och B-områden på en
plankarta.
A-områden har mycket goda förutsättningar för vindkraftetablering. Här föreligger
på övergripande nivå inga konflikter med motstående intressen. I A-områden är årsmedelvind ≥7 m/s 103m ovan nollplansförskjutningen, enligt den vindkartering som
Uppsala universitet har genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.
B-områden har förutsättningar för vindkraftsetablering. I B-områden finns dock minst
ett motstående intresse och/ eller årsmedelvinden är <7 m/s 103m ovan nollplansförskjutningen. Mindre vindkraftetableringar bör tillåtas om hänsyn tas till dessa intressen samt landskapsbild och boende.
I antagandehandlingen presenteras en plankarta med en skyddszon på 750 meter runt
bostäder. Rekommendationer för vindkraftetablering har tagits fram som ett komplement till plankartan. Om dessa rekommendationer beaktas vid etablering finns goda
förutsättningar för vindkraften att samexistera med andra intressen i landskapet. Laxå
kommun har valt att inte ange några rekommendationer för antalet verk i grupper samt
avståndet mellan verk inom grupper och mellan grupper av verk. När en etablering blir
aktuell kommer kommunen att ta ställning till dessa frågor.
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Figur 1. Plankarta.
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Rekommendationer för vindkraftetablering

 Stor hänsyn bör tas till landskapsbilden vid de stora sjöarna; Unden, Skagern, Toften, Teen, Östra och Västra Laxsjöarna samt Borasjön.
 Hänsyn bör tas till landskapsbilden i småskaliga och ålderdomliga jordbrukslandskap.
 Stor hänsyn bör tas till friluftslivet vid etableringar, speciellt i närheten av de
stora sjöarna samt i riksintresset för friluftsliv i Tiveden.
 Tivedens kärnområde närmast nationalparken och Unden bör undantas från
vindkraft.

 Vindkraftverkens färg ska vara på en skala som harmonierar med bakgrunden på den aktuella platsen och vindkraftverk i en grupp ska ha samma rotordiametrar och snurra åt samma håll.
 Antalet verk i gruppen, samt hur de ska placeras, ska diskuteras från fall till
fall.
 Områden med höga naturvärden som är skyddade enligt lag; nationalpark,
naturreservat och Natura 2000-områden ska helt undantas från vindkraftetableringar.
 Generell naturvårdshänsyn ska tas vid lokalisering av vindkraft. En etablering bör alltid föregås av en naturinventering. Stor hänsyn ska tas till nyckelbiotoper och andra kända naturvärden samt hydrologiska förhållanden. Vid behov
ska ett skyddsavstånd till känsliga naturmiljöer upprättas.
 Etablering av vindkraft med tillhörande infrastruktur ska inte tillåtas påverka
hydrologin negativt för värdefulla våtmarker enligt våtmarksinventeringen.
 En vindkraftanmälan bör alltid innehålla en naturinventering och en fågelinventering.
 Försiktighetsprincipen bör tillämpas i anslutning till områden med värdefulla populationer av arter som kan vara känsliga för etablering av vindkraft,
exempelvis rovfåglar, sjöfågel och skogshöns.
 Hänsyn bör tas till kända fågelmiljöer: De stora sjöarna, myrar och mossar
med rikt fågelliv, ugglemarker väster om Toften samt hällmarker i barrskog.
Detta inkluderar även hänsyn till flyttfågelstråk.
 Ingen etablering av vindkraft bör ske inom områden där hotade fågel- eller fladdermusarter regelbundet förekommer eller i områden med ovanligt höga
fågeltätheter.
 Hänsyn ska tas till värdefulla naturmiljöer i odlingslandskapet t.ex. äldre
betesmarker och äldre lövträd.
 Kommunen rekommenderar att vindkraftexploatörer tar en tidig kontakt
med naturvårdsorganisationer.
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 Vindkraftverk bör inte placeras närmare än 500 m från kyrkor och andra
historiska landmärken.
 En kulturhistorisk inventering behöver arbetas fram för att identifiera värdefulla, ännu oupptäckta områden i kommunen.
 Vid en vindkraftsetablering ska exploatören ta kontakt med kommunen tidigt i processen. I områden som gränsar till andra kommuner skall motsvarande
kontakt också tas.
 Avstånd mellan vindkraftverk och bebyggelse bör inte underskrida 750 meter och ljudnivån ska aldrig överskrida 40 dB(A) vid bostäder, 50 dB(A) vid
arbetslokaler och 35 dB(A) vid områden som är planlagda för fritidsbebyggelse
och rörligt friluftsliv.
 Skuggning utomhus vid bostäder får ej överskrida vedertagen praxis. Vindkraftverk som riskerar att skugga närliggande bostäder mer än vad praxis tillåter
ska utrustas med skuggautomatik.
 Vid uppförande av vindkraftverk ska produktvalsprincipen styra val av ljuskälla så att senaste teknik som bäst minimerar olägenhet för närboende väljs.
 Generellt skyddsavstånd till E20, riks- och landsvägar bör vara minst verkets
totalhöjd, och bör fastställas i samråd med Trafikverket. För järnväg ska ytterligare 20 meter skyddsavstånd läggas till räknat från spårmitt.
 Generellt skyddsavstånd till kraftledningar och tillhörande transformatorstationer och liknande bör vara minst verkets totalhöjd.
 Vid vindkraftsexploatering ska hänsyn tas till turistanordningar och friluftsanläggningar t.ex. vandringsleder och ridleder. Exploatören ska återställa anläggningen till samma eller likvärdigt skick om skador uppstår under exploateringen.
 Runt sjöarna Unden och Skagern undantas en 1,5 km zon för turism och
framtida bostadsbebyggelse.
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1. Inledning
Vindkraft är en förnyelsebar energikälla eftersom luften ständigt sätts i rörelse av de
temperatur- och tryckskillnader som uppstår när solen strålar mot jorden. Vindkraftverk fångar upp den energi som finns i vindrörelsen och omvandlar den till el. Det är
en ren och ärlig energikälla, den kräver inga bränsletransporter, ger inga koldioxidutsläpp i elproduktion och alstrar inget miljöfarligt avfall.
Hur vinden än blåser när det gäller den energipolitiska debatten så finns idag inget
tvivel om att beslutande organ och myndigheter måste ta sitt ansvar för att minska
utsläppen av koldioxid och därmed de klimatförändringar som följer på den nutida
människans livsstil. Ett sätt att påverka den negativa utvecklingen är att minska vår
energiförbrukning samt att styra vår energiproduktion mot mer miljövänliga alternativ.
Ett sätt att utvinna förnyelsebar energi är att utnyttja vindkraften; en teknik som har
vunnit mark både nationellt och globalt.
Laxå är en glesbygdskommun i södra Örebro län. I glesbygden kan vindkraft idag
utgöra en viktig produktionsgren tillika ett viktigt ekonomiskt komplement till skogsoch lantbruk, och kan därmed anses bidra till en bibelhållen levande landsbygd.
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Figur 2. Laxå är en glesbygdskommun i södra Örebro län.
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Syfte och avgränsning

Syftet med Laxå kommuns vindbruksplan är att fastställa vilka förutsättningar och
vilket utrymme det finns för en utbyggnad av vindkraft i kommunen. Laxå kommun
vill medverka till, samt skapa förutsättningar för, vindkraft i kommunen och på så sätt
möjliggöra en utveckling av förnyelsebara energikällor. Det behövs ett politiskt ställningstagande till var det är lämpligt att placera vindkraft i kommunen, i vindbruksplanen tydliggörs detta. Det innefattar även ett ställningstagande till hur vindkraft skall
balanseras mot andra intressen i kommunen, t.ex natur och friluftsliv. Ett annat viktigt
syfte med planen är att den ska underlätta kommunens miljöprövning och bygglovshantering, genom att ge vägledning och rekommendationer för vindkraftsetablering.
Det långsiktiga målet är att ta tillvara den miljövänliga resurs som vinden utgör utan att
riskera att andra värden eller möjligheter spolieras. På så sätt etableras ett långsiktigt
hållbart samhälle. En förutsättning för att åstadkomma detta är att avvägningar som
görs mellan olika intressen sker i samverkan med kommunens invånare. I planprocessen har därför stor vikt lagts vid den lokala förankringen.
Vindbruksplanen är avsedd att vara vägledande för prövning av vindkraftverk i kategorierna medelstora till stora anläggningar. I vindbruksplanen pekas områden ut som på
en översiktlig nivå anses lämpliga för vindkraftsetablering. För dessa krävs miljöanmälan och bygglovsansökan hos kommunen alternativt tillståndsansökan hos länsstyrelsen. I varje enskilt fall görs då en bedömning på detaljnivå. Mindre verk, så kallade
gårdsverk, som inte kräver bygglov eller miljöanmälan omfattas inte av plankartan.
Rekommendationerna kan tillämpas för alla typer av etableringar där anmälningar eller tillsyn krävs. Planen omfattar geografiskt hela kommunens yta.

Planer och planprocessen
Planer

Inom fysisk planering ingår en rad olika planer och andra bestämmelser som reglerar
markanvändningen i kommunen. Genom att i planer peka ut lämpliga områden för det
ena eller andra ändamålet ges förutsättningar för en hållbar utveckling där hänsyn tas
till olika intressen och värden.
Vindbruksplanen för Laxå kommun är ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen. Översiktsplanen beskriver övergripande hur en kommun ser ut och vilka värden som finns.
Till en översiktsplan kan ändringar, fördjupningar samt tillägg göras. Utifrån informationen i översiktsplanen så pekar man ut vilka områden som lämpar sig för olika
ändamål. Översiktsplanen fungerar sedan som ett inriktningsdokument, med riktlinjer
och underlag, att ta ställning till när man går in på ett specifikt område. Då handlar
det om att ta fram en detaljplan eller områdesbestämmelser som mer i detalj pekar på
var exempelvis bebyggelse, parker och industrier ska placeras. Medan översiktsplanen
inte är juridiskt bindande så är detaljplanen det.
Ett tematiskt tillägg är en fördjupning av den kommunomfattande översiktsplanen inom
ett visst område. Det kan t.ex handla om vindbruk eller utveckling av landsbygden.
Tanken med ett tillägg är att det som behandlas på sikt bör arbetas in i översiktsplanen.
Översiktsplanen ska inom varje ny mandatperiod aktualitetsförklaras för att den hela
tiden ska vara så uppdaterad som möjligt och visa den viljeinriktning kommunen har
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avseende hur marken på bästa sätt ska användas. Detta är högst aktuellt när det gäller
planering av vindkraft, eftersom det sker en snabb teknikutveckling inom området.

Planprocessen

Fysisk planering bygger på att kommunens invånare ska ges möjlighet att komma med
synpunkter, tankar och idéer om hur de tycker att kommunen ska utvecklas. Genom
samråd, ofta i form av anordnade möten för allmänheten och genom anslag på olika
platser i kommunen, ges möjligheter att både skriftligt och muntligt komma till tals.
De synpunkter som kommer fram under samrådet ska beaktas och arbetas in i planen.
Detta ger en möjlighet att vara delaktig och påverka kommunens utveckling.
Planprocessen kan ta olika lång tid beroende på en rad faktorer. Dels kan planen överklagas och dels handlar det om att många inkomna synpunkter kan omkullkasta vissa
grundläggande ansatser i planen och leda till en ombearbetning av planen och kanske
rentav ett nytt samråd. Ett tema som engagerar människor, såsom exempelvis vindkraft, kan ge mer synpunkter och tankar än andra teman. Detta förlänger processen
och gör det svårt att förutsäga när en plan kommer att vinna laga kraft. Planen antas i
kommunfullmäktige och vinner laga kraft efter antagande och eventuella överklaganden.

Samråd

Utställning

Bearbetning
av material

>3 veckor

Antagande

Laga kraft
Eventuellt
överklagande

Bearbetning
av material

~5 veckor >2 månader ~5 veckor

3 veckor

Figur 3. Flödesschema för planprocessen

Hållbar utveckling

Tanken med begreppet hållbar utveckling är enligt definitionen i den så kallade
Brundtlandrapporten (1987) att ”tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Begreppet innehåller tre olika
perspektiv; det ekologiska, det ekonomiska och det sociala. Människans påverkan på
naturen kan ses tydligt på flera sätt. Växthuseffekt, ozonhål och försurning är exempel
på direkta konsekvenser. Redan i dag äventyras den biologiska mångfalden och de naturliga kretsloppen riskerar att helt slås ut. Ett av de största problemen är att människan
på kort tid plockar ut de resurser som tagit naturen miljontals år att bygga upp.
I regeringsförklaringen 1996 underströks att ”Sverige skall vara en pådrivande internationell kraft och ett föregångsland i strävan att skapa en ekologiskt hållbar utveckling”.
I januari 1997 lämnade regeringen en skrivelse till riksdagen som beskrev arbetet med
att utveckla strategier för ekologisk hållbarhet inom olika samhällssektorer. I denna
skrivelse, ”På väg mot ett ekologiskt samhälle” (skr 1996/97:50), beskrivs ett ekologiskt hållbart samhälle som ”ett samhälle där mänsklig verksamhet inte skadar hälsa,
klimat eller ekosystem” samt ”som är inriktat på förnybara resurser och som hushållar
med de resurser som står till buds så att de räcker åt alla, idag och i framtiden”.
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Europeiska landskapskonventionen har sin definition på landskapsbegreppet. Den utgår från bl.a sociala, ekonomiska biologiska och kulturella perspektiv som utgångspunkt för hur man ska bedöma vad som är långsiktigt hållbart.
Genom att hitta nya och utveckla förnyelsebara energikällor, såsom vindkraft och solenergi, kan man minska den stora negativa påverkan som människan har på jorden.
Idag har många mindre markägare svårt att klara sig på jord- och skogsbruk. Vindkraftetableringar kan i ett ekonomiskt perspektiv bidra till en levande landsbygd genom att
markägare får en utkomst från sina marker.
Genom att belysa och behandla hållbarhetsperspektiven under processens gång skapas
bättre förutsättningar för att miljömålen tas tillvara och uppnås, samtidigt som det
underlättar arbetet med att hitta och ta fram platser i kommunen som lämpar sig bäst
för vindkraft.

Miljömål
Sveriges miljömål beskriver tillståndet i miljön som miljöarbetet i Sverige ska leda till.
De definierar på så vis den ekologiska delen av hållbar utveckling. Miljömålen ska nås
inom en generation, till år 2020, med undantag för miljömålet begränsad klimatpåverkan som ska nås till år 2050.
Vindkraft bidrar positivt till uppfyllandet av miljömålen Begränsad klimatpåverkan
och Frisk luft, eftersom det inte sker några utsläpp till luften av koldioxid eller partiklar. Då vindkraften inte heller ger upphov till luftföroreningar som kan orsaka försurning eller övergödning bidrar det positivt även till miljömålen Bara naturlig försurning
och Ingen övergödning. Ökad andel energiproduktion från vindkraft är även positivt
för miljömålet Skyddande ozonskikt, eftersom ozonskiktet kan påverkas negativt av
utsläpp av växthusgaser.
Den största risken för negativ påverkan av miljömålen gäller Levande skogar, Ett rikt
odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Ett myller av liv och i fjällen och kusterna
Storslagen fjällmiljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dessa riskerar
att påverkas negativt om värdefulla naturmiljöer tas i anspråk för vindkraftetableringar
eller genom bullerstörning av tidigare tysta och opåverkade områden samt genom kollisionsrisk med vindkraftverken. God bebyggd miljö omfattar människors hälsa och
tysta områden som kan påverkas negativt av bullerstörningar från vindkraftverk. Vindkraft medför även en förändrad landskapsbild och kan därför uppfattas som störande.
Vindkraften har indirekta positiva eller negativa effekter på flertalet andra miljömål.
Vid etableringar av vindkraft bör eventuella negativa konsekvenser för miljömålens
uppfyllelse belysas.
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Figur 4. Vindkraft bidrar till uppfyllandet av miljömålen Begränsad klimatpåverkan och
Frisk luft men det finns även negativ miljöpåverkan.

Kommunerna kan utifrån de nationella miljömålen välja att fokusera mer på några
miljömål de vill arbeta mer med. Laxå kommun har valt att fokusera på tre miljömål;
Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och det egna miljömålet Information
och kunskapsförankring. Störst fokus ligger på miljömålet Begränsad klimatpåverkan
och kommunen har genom Borgmästareavtalet förbundit sig att minska sin klimatpåverkan med 25% till år 2020. Vindbruk bidrar till att uppfylla miljömålet genom att
koldioxidutsläppen minskas.
I Örebro läns miljömålsprogram, som sträckte sig fram till år 2010 anges målet för
energi producerat med vindkraft till 19 GWh för länet. Miljömålsprogrammet är under
revidering.

Regionala och lokala planeringsmål

I regeringens propositioner 2008/09:162 och 163 ”En sammanhållen klimat- och energipolitik” anges inriktningen för Sveriges energiförsörjning fram till år 2020. Den
övergripande visionen är att ”År 2050 har Sverige en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären”. Målsättningar för
klimat- och energipolitiken omfattar bland annat 40 % minskning av klimatutsläppen
och att minst hälften av energiförsörjningen ska komma från förnybara energikällor.
Vindkraft utgör en del av omställningen till förnybara energikällor och främjas genom
en utveckling av elcertifikatsystemet, planeringsram för vindkraft och förbättrade villkor för anslutning av förnybara energikällor till elnätet.
Regeringen har betonat vikten av att kommuner och andra myndigheter aktivt bidrar
till förbättrade förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vindkraft. För att påskynda den kommunala planeringen har man fattat beslut om en planeringsram för vindkraft om 30 TWh vindkraft,
varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Till denna planeringsram inrättades även
ett planeringsstöd som kommuner har haft möjlighet att söka bidrag från för att ta fram
vindbruksplaner. Riksintresse för vindbruk har pekats ut för att ytterligare stärka vindkraftens utbyggnadspotential.
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2. Förutsättningar
Vind
En förutsättning för etablering av vindkraftverk är goda vindförhållanden. Ett vindkraftverk utvinner energi vid vindhastigheter på 4–25 m/s. Generellt sett finns de bästa
vindförhållandena i Sverige till havs, i fjällområden, längs kuster och i öppna landskap.
Vindtillgången ökar också kraftigt över höglänta områden, dvs kullar och bergtoppar.
Hur mycket blåser det då i Laxå kommun? Vindenergikartering gjord 2007/2010 av
Uppsala universitet visar att de bästa vindförutsättningarna finns i kommunens höglänta områden, dvs i områden över 150 m.ö.h och de allra bästa lägena ligger i områden över 200 m.ö.h. Resultatet från den nationella vindenergikarteringen uppskattar
medelvindhastigheter på 49, 72 och 103 meters höjd ovan nollplansförskjutningen och
har en rumslig upplösning på 1 kvadratkilometer, se figur 5. Geografiskt sett finns de
områdena i kommunens sydöstra delar, i ett stråk öster om Finnerödja samt i området
norr om sjön Unden upp till Skagern. I dessa områden uppskattas årsmedelvinden
ligga i intervallet 7,1-7,5 m/s på 103 m ovan nollplansförskjutningen (dv s ovan eventuella trädtoppar och andra föremål på marken). I de allra bästa lägena i kommunen
över 200 m.ö.h. uppskattas årsmedelvinden ligga i intervallet 7,6 – 8 m/s på 103 m
ovan nollplansförskjutningen.
Den energi man får från ett vindkraftverk beror dock inte enbart på årsmedelvinden,
det beror också på bl.a. turbulens och vindgradient vilket skiljer sig åt mellan slätt- och
skogslandskapet. Enkelt utryckt kan sägas att samma medelvind i navhöjd i ett slättlandskap är bättre än samma medelvind i navhöjd i ett skogslandskap. Detta är viktigt
att beakta vid projektering och uppskattning av årsproduktionen i skogslandskap. Den
uppskattade årsmedelvinden ger alltså endast en fingervisning om den vindenergi som
potentiellt kan utvinnas i ett visst område.

Riksintressen

Riksintresseområden regleras i 3 kap 6§ och 4 kap 1§ Miljöbalken. Ett riksintresse
innebär att ett område pekas ut som särskilt intressant ur ett regionalt eller nationellt
perspektiv. Det innebär också ett hänsynstagande i samband med exploatering för att
riksintressets värden inte ska försämras i någon större utsträckning. Kommunerna
ansvarar för att tillgodose riksintresseområdena i den kommunala planeringen. Kommunen har möjlighet att väga det ena intresset mot ett annat för att komma fram till var
det är lämpligast att etablera vindkraft.
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Figur 5. Vindkartering 49, 72 och 103 meter ovan nollplansförskjutningen. Källa: Energimyndigheten
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Vindbruk
Riksintresse för vindbruk har pekats ut för att stärka vindkraftens utbyggnadspotential.
I Sverige finns det 423 områden utpekade som riksintresse för vindbruk vilka tillsammans täcker knappt 10 000 kvadratkilometer; vilket utgör drygt 2 % av Sveriges yta.
För närvarande arbetar energimyndigheten med en revidering av riksintresseområden
för vindbruk som beräknas vara färdig under 2012. Vindbruksplanen är uppbyggd
kring de hittills framtagna områdena och de nya måste tas ställning till i samband med
revideringen/aktualiseringen av det tematiska tillägget. Vindbruk likställs genom riksintresset med andra areella näringar, t.ex jordbruk , skogsbruk och fiske.
Det finns sex utpekade riksintresseområden för vindbruk som helt eller delvis ligger
inom Laxå kommun. I ett av fallen, kring sjön Unden, sammanfaller detta med riksintresse för friluftsliv. En avvägning mellan dessa intressen måste därför göras. Det
borde finnas förutsättningar för att båda intressena ska kunna tillgodoses, genom att ett
ömsesidigt hänsynstagande tas så att båda kan fungera och existera tillsammans.

Naturvård

Riksintresse för naturvård finns i åtta områden i Laxå kommun. Fem av områdena utgörs i huvudsak av mossar eller myrkomplex men har även inslag av skog. Till denna
grupp hör Vargavidderna, Skagershultsmossen och Stenhultsmossen, Rockebro, Stora
och Lilla Rankemossen samt Julömossen. Två av områdena utgörs av skogsmark som
ska få utvecklas mot urskog. Till denna grupp hör Centrala Tiveden och Unden. Ett
område utgörs av odlingslandskap med öppna ängar och naturbetesmarker, Stora Källarefallet. Flera Riksintressen för naturvård sammanfaller med naturreservat och med
Tivedens nationalpark där etablering av vindkraft anses vara olämpligt. Även Natura
2000-områden har status som riksintresse för naturvård.
Etablering i eller i närheten av dessa riksintresseområden måste ske med stor varsamhet och med hänsyn till de specifika värden som riksintresset grundar sig på.

Kulturmiljö

Kulturlandskapet vid Bålby och Skagershults gamla kyrka öster om Teen, stationsområdet längs Järnvägsgatan i Laxå tätort samt Ramundeboda konvent med klosterruinen
vid Borasjöns norra strand är klassade som riksintresse för kulturmiljövården. Större
etableringar av vindkraft inom dessa små och väl avgränsade riksintresseområden är
inte aktuellt. En eventuell etablering av vindkraft bör ske på ett sådant sätt att det inte
inverkar negativt på kyrkan som landmärke och det ålderdomliga kulturlandskapet
vid Bålby eller de kulturvärden som finns vid Ramundeboda. Hänsyn ska även tas till
enstaka fornlämningar och fornlämningsmiljöer.

Friluftsliv

Inom Laxå kommun finns det ett stort område, klassat som riksintresse för friluftslivet.
Området innefattar sjön Unden och dess stränder samt stora delar av Tiveden, inklusive nationalparken. Dessa områden är viktiga för friluftsliv och turism. Förutsättningar
finns dock för att vindkraft kan förenas med intressen för turism och friluftsliv om
hänsyn tas till turistanläggningar och särskilt viktiga besöksmål.
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Järnvägar och vägar

Genom kommunen går E20 som är en viktig länk mellan Stockholm och Göteborg.
Vägen utgör riksintresse och utgör en del av den sk nordiska triangeln som binder samman de skandinaviska huvudstäderna.
Västra stambanan och Värmlandsbanan är utpekad som rikstressen för järnvägen och
dessa länkar är viktiga att bibehålla och utveckla.
Anläggningarna ingår också i det av EU utpekade transeuropeiska transportnätet
(TEN-T)

Flyg

Örebro flygplats utgör riksintresse för flyget och även om flygplatsen inte är lokaliserad i Laxå kommun så kan det finnas vissa begränsningar i samband med etablering av
vindkraft i kommunens norra del. Vindkraftverkens höjd kan innebära att de påverkar
skyddsområdet MSA (Minimum Sector Altitude), som utgör del av den höjd på vilken
flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen. Vindkraftverk kan även påverka
de inflygningszoner kring en flygplats inom vilka flygplanen påbörjar sina start och
landningsprocedurer. Alla byggnationer över 20 m ska därför lokaliseringsbedömas av
Luftfartsverket (LFV), Försvarsmakten samt berörd flygplats.

Totalförsvaret militära del

Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9 § andra stycket miljöbalken) kan i
vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form
av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av
sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har ofta koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem.Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika
omfattning berörda av riksintresset.
Laxå kommun berörs av riksintresset Karlsborgs flygplats genom behovet av hinderfrihet runt flygplatsen. I övrigt finns inga områden av riksintresse för totalförsvaret
som kan redovisas i översiktsplanen. Inom kommunen kan riksintresset framförallt
påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och bygglovsärenden.
Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 meter utanför och högre än
45 meter inom tätort.
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Riksintresse väg
Riksintresse järnväg
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Stoppområde Karlsborgs övningsflygplats
Filipstad

Forshaga
Kil

Hällefors
Storfors

Köping
Lindesberg

Nora

Karlstad

Kungsör
Karlskoga

Arboga

HammaröKristinehamn
Lekeberg
Degerfors
Säffle

Askersund

Töreboda

Götene

Vara

0

Figur 6. Karta över riksintresseområden
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Kraftförsörjning och infrastruktur

Att bygga vindkraftverk är en stor investering och därför är det lämpligt att om möjligt
välja platser i närheten av befintlig infrastruktur, dvs i närhet av vägar och elförsörjningsnät så att kostnaderna hålls nere.
Etablering av vindkraft bör ske så nära befintligt nät, för elförsörjning, som möjligt
eftersom det är kostsamt att dra nya ledningar. Det är därför viktigt att ledningsnätet
har tillräcklig kapacitet för det tänkta antalet vindkraftverk som ska anläggas. Ju högre
spänning en ledning har desto mindre förluster uppkommer vid transport av el. Transport av el över stora avstånd sker genom det så kallade stamnätet med en spänning på
400 eller 230 kV. Distribueringen härifrån sker i två steg, genom regionnätet och det
lokala distributionsnätet, där spänningen transformeras ner till 130 eller 70 kV respektive 40, 20 eller 10 kV. Distribueringen till användning från en lägre spänning ger visserligen större förluster, men ledningar och annan utrustning blir betydligt billigare.
Kartan på nästa sida visar elnätet i Laxå kommun. Dagens vindkraftverk producerar
i regel en spänning på 690 V. Eftersom dyrare utrustning krävs för att transformera
upp spänningen vid en anslutning till ett elnät med högre spänning kopplas ett vindkraftverk oftast på det lokala distributionsnätet. Stora vindkraftsparker kan i vissa fall
kopplas på det regionala elnätet.
Etablering av vindkraftverk bör, i den mån det är möjligt, ske i närheten av befintligt
vägnät, för att minimera behovet av att anlägga nya vägsträckor. Det finns samtidigt
andra intressenter som kan dra nytta av en ny väg då detta kan skapa bättre tillgänglighet till skogen eller jordbruket och därmed underlätta det dagliga arbetet. Det kan
således ligga i andras intresse att en ny väg kommer till stånd.

Figur 7. Det är fördelaktigt att etablera vindkraft nära befintlig infrastruktur.
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Figur 8. Karta över infrastruktur i Laxå kommun
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Bullerstörda områden
Inom bullerstörda områden, nära större vägar, järnvägar eller industriområden kan det
vara lämpligt att placera vindkraftverk om vindförutsättningar finns. Där är landskapet
redan påverkat av mänsklig aktivitet.
I industriområden är marken redan tagen i anspråk för annan verksamhet och närmiljön påverkad av buller. Infrastrukturen är uppbyggd vilket också talar för etablering,
även om det innebär vissa sträckor för framdragning av el osv. Samtidigt har man att
ta hänsyn till säkerhetsavstånd; såsom till bebyggelse samt till vägar och järnvägar.
Att etablera i närheten av industriområden är således fördelaktigt, så länge det finns
gynnsamma vindförhållanden inom dessa områden.

Lagstiftning

Vindkraftverken delas in i olika nivåer vid prövning. Verkens totalhöjd och antalet
verk avgör om det ska sökas bygglov eller miljöanmälas eller sökas tillstånd enligt
Miljöbalken. Vindbruk regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB).
Bygglov söks hos den kommunala nämnd som handlägger bygglovsärenden. Miljöanmälan görs till den kommunala nämnd som handlägger anmälan enligt Miljöbalken.
Om tillstånd enligt Miljöbalken krävs handläggs ärendet hos länsstyrelsen.

Vilka regler gäller?

För att få godkänt att uppföra vindkraftverk måste verksamhetsutövaren kunna visa att
man kan uppfylla kraven på maximalt minst 40 dB(A) bullernivå utomhus vid bostad
samt att skuggor från verken inte träffar uteplats eller motsvarande yta utomhus vid
bostad under mer än 30 minuter per dag eller maximalt 8 timmar per år. Dessa värden
används som praxis och om de inte överskrids anses generellt miljöpåverkan inte medföra en oacceptabel olägenhet för människors hälsa.
Vid miljöanmälan och ansökan om tillstånd ska verksamhetsutövaren visa genom en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) eller motsvarande miljöbedömning att vindkraftverken inte medför betydande negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Verksamheten måste beakta de allmänna hänsynsreglerna, MB 2 kap, värdefulla natur- och
kulturmiljöer och människors hälsa. De kommunala nämnderna eller länsstyrelsen ska
i prövningen bedöma om anmälan/ansökan kan godkännas med hänsyn till påverkan
på bostäder, naturmiljöer, friluftsliv och landskapsbild. Anmälan/ansökan kan avslås
om nämnden eller länsstyrelsen anser att anläggningen utgör en oacceptabel negativ
påverkan.

Anmälan och handläggning

De allra minsta vindkraftverken, miniverk, får vara högst 20 meter höga och ha en
rotordiameter på max 3 meter. För dessa krävs inte bygglov om de inte monteras på en
byggnad eller närmare tomtgräns än verkets totalhöjd. Om rotordiametern överstiger
3 meter eller om verket är 20-50 meter högt räknas det som ett gårdsverk och bygglov
krävs för att uppföra det.
Vid större anläggningar än ett verk om högst 50 meters totalhöjd krävs en miljöprövning. Till medelstora anläggningar räknas ett verk med totalhöjd över 50 meter eller
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två eller flera verk. För dessa krävs både bygglov och miljöanmälan. Vid handläggningen av miljöanmälan ska handläggaren ta ställning till om anmälan kan anses medföra betydande miljöpåverkan och i så fall förelägga om att tillstånd ska sökas istället,
Kommunen handlägger anmälan om upp till sex verk med en totalhöjd på maximalt
150 meter eller fler verk om totalhöjden inte överskrider 120 m för något av verken.
När det gäller två verk med totalhöjd över 150 meter alternativt minst sju verk med
totalhöjd på över 120 meter ska tillstånd enligt Miljöbalken sökas hos länsstyrelsen.
Då krävs inte bygglov, men däremot kommunens tilllstyrkan, d v s att kommunfullmäktige måste godkänna anläggningen för att länsstyrelsen ska kunna ge tillstånd.

Övriga regelverk

Till reglerna i Plan- och Bygglagen och miljöbalken tillkommer bland andra föreskrifter från LFV (Luftfartsverket) om markering med hinderbelysning för flygfart
och Ellagen för uppkoppling till elnätet. Om vägar passerar vattendrag eller verken
placeras inom strandskyddat område kan det behövas anmälan om vattenverksamhet
eller strandskyddsdispens. Kulturminneslagen styr när fornlämningar berörs av etableringen.

Figur 9. De olika prövningsnivåerna för vindkraft.
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Tidigare ställningstaganden

Laxå kommun har en antagen vindkraftspolicy som tagits fram för att visa kommunens
inställning till vindkraft och var det inte är lämpligt att etablera vindkraft. Policyn
utgör ett inriktningsdokument och utgör ett komplement till denna vindbruksplan. I
kommunens översiktsplan lyfts vikten av att främja en hållbar utveckling varför utveckling av förnyelsebara energikällor, såsom vindkraft, ska planeras för. Översiktsplanen säger att kommunen ska arbeta fram ett tematiskt tillägg avseende vindkraft
vilket detta dokument utgör.
Vindbruksplanen skiljer sig från vindkraftspolicyn genom att sättet att presentera områden för vindkraft är annorlunda. Istället för att ta bort direkt olämpliga områden,
som man gjorde i policyn så presenterar planen lämpliga områden. Skillnaden blir
att policyn ger mer analys i samband med etableringsförfrågningar då stora delar av
kommunen inte är olämplig medan vindbruksplanen har sorterat bort områden där det
finns många eller flera motstående intressen och därför inte kräver lika stor analys i
samband med etableringsförfrågningar.
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3. Vindkraftens påverkan
Landskapsbild och friluftsliv
Landskapsbilden förändras med vindkraftverk, det råder det inga tvivel om. En del
människor uppfattar förändringen som positiv andra som negativ. Vindkraftverkens
höjd, utformning och rörelser uppfattas på långt håll och de utgör ett nytt men förhållandevis begränsat inslag i det svenska landskapet. När människor rör sig i naturen,
vare sig de är ute med hunden, promenerar, plockar svamp och bär, rider eller joggar
så innebär närvaron av vindkraftverk en påverkan och en förändring mot det man är
van vid. Utblickar och vyer förändras i och med etablering av vindkraftverk. Därför
bör man placera verken där det är lämpligast ur ett utsikts- och terränghänseende. En
landskapsanalys fungerar som en guide till hur verken kommer att te sig i landskapet,
utifrån några utblickspunkter från välbesökta platser i Laxå kommun.
I Laxå kommun finns goda möjligheter för friluftsliv med de många vackra naturmiljöer som sjöarna och den vildmarkslika skogen i Tiveden bjuder på. Störst aktivitet finns
i Tivedens kärnområde, vid sjöarna Unden och Skagern samt i de tätortsnära områdena
runt Laxå-Röfors, Hasselfors och Finnerödja. Naturmiljörena utgör även en viktig bas
i Laxås turistnäring, då Tiveden med omgivningar lockar till sig ca 100.000 turister
varje år. Området används flitigt med Bergslagsleden, Nationalparken, lokala vandringsleder och ridleder samt populära bad- och campingplatser vid sjöarna. Många
människor söker lugn och ro på dessa platser, som en del i den mentala hälsan och en
möjlighet till avkoppling.
Vissa platser behöver en viss restriktion gentemot vindkraft. Stora sjöar och utblickspunkter längs med vandringsleder och är exempel på platser som har milsvid utsikt
och som därmed är extra känsliga för exploatering av vindkraftverk. Vindkraft och
friluftsliv kan samverka genom ömsesidig hänsyn så att syftet med dessa intressen kan
uppnås och en etablering av vindkraft kan bli möjlig.

Figur 10. Det finns många populära badplatser och utblickspunkter vid sjöarna.
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Det är viktigt att kommunen ställer krav på exploatören vad det gäller vindkraftverkens estetik för att verken ska smälta in i miljön på bästa tänkbara sätt. Kulören bör
vara på en gråvit skala som ansluter till himlens bakgrundskulör. Det är även viktigt att
vindkraftverk i en samlad grupp har samma rotordiameter och snurrar åt samma håll
för att intrycket inte ska bli rörigt och stressande.

Figur 11. Många människor söker lugn och ro i naturen.

Figur 12. Friluftsliv och naturmiljöer är en viktig bas i Laxås turistnäring
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Landskapsanalys
En landskapsanalys som omfattar hela Örebro län har utförts på uppdrag av länsstyrelsen (publikation 2011:15). Laxå kommun omfattas i denna landskapsanalys av tre
olika landskapskaraktärer. Större delen av kommunen räknas till karaktären ”Sjö- och
myrrikt skogslandskap” och bedöms generellt vara tåligt för vindkraftetableringar.
Två områden i kommunen bedöms som känsliga och bör undantas helt från etablering
av vindkraftverk och det är Skagern med angränsande stränder och Finnerödja samt
Unden med stränder. Områdena bedöms som känsliga pga att de hyser småskaliga
ålderdomliga jordbrukslandskap, rikt fågelliv i sjöarna och är populära för turism och
fritidsbebyggelse.
För att anpassa landskapsanalysen till kommunal skala har analysen fördjupats med
platsbesök och ytterligare karaktärsindelning av landskapstyperna. I figur 13 redovisas
indelningen av Laxå kommun i olika landskapskaraktärer, de beskrivs på de följande
sidorna. Metodik för utförandet av landskapsanalysen hämtades från Boverkets rapport ”Vindkraften och landskapet” (Boverket, 2009). Utifrån en mängd olika kriterier
har en bedömning gjorts av platsens känslighet för etablering av vindkraft.
Då kommunens sjöar och deras stränder har bedömts som mest attraktiva för boende
och turism och samtidigt känsligast ur landskapsbildsynpunkt då de erbjuder öppna
ytor med längre utblickar, har störst fokus legat på att beskriva dessa miljöer.
De platser som har besökts har beskrivits utifrån olika kriterier och landskapsanalysen
tar ställning till hur känslig platsen och karaktärsområdet generellt är för vindkraftsetablering samt hur dominanta vindkraftverk kan upplevas på platsen. Landskapsanalysen ger även rekommendationer för hur hänsyn kan tas till landskapsbilden.
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Landskapskaraktärer
1. Skagern
2. Unden
3. Toften/Teen
4. Laxsjöarna
5. Tivedens Kärnområde
6. Tivedens yttre kärnområde
7. Sjö- och myrrikt skogslandskap, flack terräng
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Figur 13. Indelningen av landskapet i Laxå kommun i olika landskapskaraktärer

27

28

Området är relativt exploaterat och tätbefolkat
för att vara i Laxå kommun och det kan därför
vara svårt att få plats med större exploateringar.
Normala hänsyn bör tas vid eventuella vindkraftetableringar och Skagerns stränder beaktas
särskilt. Goda boendemiljöer i Finnerödja och
på landsbygd samt attraktiva lägen för fritidsbebyggelse bör bevaras. Biotoper med höga naturvärden bör beaktas Eventuell etablering bör
ej tillåtas orsaka en ökad bullerstörning för boendemiljöer i Finnerödja, men kan med fördel
lokaliseras till redan bullerstörda miljöer.

Skagern
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Unden utgör ett storskaligt landskapsrum som
kan tåla viss vindkraftutbyggnad. Stränderna
omgärdas av skog eller småskalig jordbruksmark och sparsam bebyggelse. En utbyggnad
i kommunen inom detta område skulle dock
innebära att verken kan upplevas som mycket
dominanta över sin omgivning från välbesökta
turistmål. Strandområdet och höjdryggar som
närmast avgränsar området från stranden bör
undantas då verk placerade där kan upplevas
som dominerande över utsikten och strandområdena. Eventuell etablering av vindkraftverk i
angränsande områden bör ej placeras så att de
upplevs som dominanta från populära besöksplatser.

Unden
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Mellan Toften och Teen ligger Hasselfors. Närområdet utnyttjas till friluftsliv i form av fiske
och bad. Jordbrukslandskapet vid Bålby är
småskaligt och böljande och utgör riksintresse
för kulturmiljö. I övrigt dominerar skogsmarken. Norra och östra delarna av området med
Hasselfors och Bålbys jordbrukslandskap bör
undantas från vindkraft. Vid eventuell etablering av vindkraft bör hänsyn tas till värdefulla
biotoper och våtmarker.

Toften- Teen
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Laxsjöarna och Östersjön utgör ett vackert och
varierande sjölandskap med rullstensåsar och
tallskog. Området är relativt oexploaterat även
om det bedrivs turistverksamhet och det finns
fritidshusbebyggelse. Det kan därför vara svårt
att få plats med större exploateringar. Normala
hänsyn bör tas vid eventuella vindkraftetableringar och Östra Laxsjöns stränder beaktas särskilt. Eventuell exploatering bör kunna ske på
avstånd från Laxsjöarna. Detta skulle innebära
att vindkraftverken blir synliga men att de inte
blir för dominanta.

Laxsjöarna
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Tivedens kärnområde domineras av barrskog
med nationalparken i centrum. Till nationalparken kommer besökare för att få en känsla av urskog och vildmark. Vid en eventuell etablering
av vindkraft är det mycket viktigt att den attraktionskraft trakten har för besökare och turister inte minskar. Kärnområdet vid nationalparken, attraktiva sjöar och samlingsplatser som
Tivedstorp eller Dammtorps hembygdsgård är
känsliga för påverkan från vindkraft. Vindkraftverk som syns från populära besöksmål och utsiktspunkter kan störa upplevelsen och bör inte
placeras så nära att de kan upplevas som dominanta. Kärnområdet i Tiveden bör undantas från
vindkraft.

Tivedens kärnområde
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I det yttre kärnområdet är terrängen fortfarande
kuperad och barrskog med inslag av små sjöar
och myrar dominerar. Rankemossen, Boramossen, Vargavidderna och Julömossen och skogarna däremellan utgör ett landskapsavsnitt med en
koncentration av höga naturvärden. Hänsyn till
detta bör tas vid bedömning av vindkraftsetablering. Området präglas av storskaligt skogsbruk och är relativt tåligt för vindkraftetableringar. Vindkraft bör ej placeras närmast kanten
av höjdryggen som går öster om Finnerödja/
Åbydammen, då de kan upplevas som mycket
dominanta där och störa den relativt bullerfria
och orörda tätortsnära rekreationsmiljön vid
Åbydammen. Eventuell vindkraftetablering kan
med fördel styras till de bullerstörda miljöer
som finns i anslutning till E20 och järnvägen.

Tivedens yttre kärnområde
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I detta område är terrängen inte lika kuperad
som i Tivedens kärnområde och yttre kärnområde. Fortfarande dominerar barrskog med inslag av myrar och sjöar. Generellt sett är området tåligt för vindkraftsetableringar och går
att kombinera med det storskaliga skogsbruk
som bedrivs, det finns dock vissa miljöer som
kräver större hänsyn. Etablering av vindkraft
måste ske med stor hänsyn till kulturmiljön vid
Ramundeboda. Genom att undvika att placera
vindkraftverk vid stranden och höjdryggen sydväst om Borasjön kan påverkan på utsikten från
rastplatsen och kulturmiljön minskas.

flack terräng

Sjö- och myrrikt skogslandskap,

Rekommendationer

 Stor hänsyn bör tas till landskapsbilden vid de stora sjöarna; Unden,
Skagern, Toften, Teen, Östra och Västra Laxsjöarna samt Borasjön.
 Hänsyn bör tas till landskapsbilden i småskaliga och ålderdomliga
jordbrukslandskap.
 Stor hänsyn bör tas till friluftslivet vid etableringar, speciellt i närheten av de stora sjöarna samt i riksintresset för friluftsliv i Tiveden.
 Tivedens kärnområde närmast nationalparken och Unden bör undantas från vindkraft.
 Vindkraftverkens färg ska vara på en skala som harmonierar med bakgrunden på den aktuella platsen och vindkraftverk i en grupp ska ha samma rotordiametrar och snurra åt samma håll.
 Antalet verk i gruppen, samt hur de ska placeras, ska diskuteras från
fall till fall.
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Naturmiljö

Vindkraftens syfte är att producera förnybar och miljövänlig el. I ett regionalt eller
globalt perspektiv ger det indirekt positiva effekter på bevarandet av värdefulla naturmiljöer, t.ex kan fossilbränslen ersättas med el producerad av vindkraft vilket leder
till reducerade utsläpp av försurande ämnen. Detta leder i sin tur till att minskningen
av biologisk mångfald kan bromsas. Vindkraft har dock inte enbart positiva effekter
utan kan i ett lokalt perspektiv även ha negativa effekter och hota naturvärden. När ett
vindkraftverk eller en grupp av verk etableras krävs anläggningsarbeten, t.ex. schaktning för fundament, uppförande av transformatorhus, förstärkning eller nybyggnation
av anslutningsvägar och ledningsdragning. Sådana ingrepp kan innebära en stor påverkan lokalt på djur- och växtliv och hydrologi. Vid etablering av grupper av verk,
vindkraftsparker kan det medföra en avsevärd påverkan på naturmiljövärden genom
fragmentering av landskap och ekosystem. Det medför att växter och djur får allt svårare att förflytta sig i landskapet. Etableringar bör därför i den mån det är möjligt lokaliseras så att behovet av att anlägga ny väg minimeras. Påverkan fortgår även efter
anläggningsskedet och består av buller, ökad fordonstrafik och aktivitet.
Val av plats och utformning har en avgörande betydelse för hur naturmiljön påverkas
av etableringen. Det finns i plankartan exempel på områden som är lämpliga för vindbruk men som konkurrerar med en eller flera naturmiljöintressen. Det är därför av yttersta vikt att hänsyn tas till lokala förhållanden. I följande avsnitt beskrivs översiktligt
hur etablering av vindkraft kan påverka olika naturmiljöer i Laxå kommun.

Skog

Laxå kommuns landareal, ca 600 km2, består till stora delar av skogsmark, 96 % är
skog. Detta avspeglas även i de naturområden i kommunen som är skyddade. En stor
andel av de skyddade områden i kommunen utgörs av mossar och skogsområden. En
stor del av den övriga skogsmarken består av relativt hårt brukad produktionsskog,
men det finns förutom de redan skyddade områdena delar av kommunen som har en
koncentration av nyckelbiotoper. I värdetrakterna är den biologiska mångfalden i enskilda områden oftast större än i likvärdiga områden som inte ligger i en värdetrakt.
Därför är det extra viktigt att ta hänsyn till värdefulla skogsområden här och att säkra
spridningsvägar och ostörda områden mellan dem. En frekvensanalys på nyckelbiotoper visar att det finns en koncentration av nyckelbiotoper i ett område med skog och
mossar väster om naturreservatet Vargavidderna. En koncentration finns i anslutning
till naturreservaten Pippelåsarna och Juarberget, och en norr om Hasselfors.
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Figur 14. Karta över koncentration av nyckelbiotoper
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Odlingslandskap

En mycket liten del av Laxå kommun består av brukad jord, den samlade åkerarealen
motsvarar drygt två procent av kommunens yta. Den brukade jorden finns insprängd i
skoglandskapet och de två största gårdarna, Bålby och Skagersholms gård, brukar totalt ca 400 ha. Den största andelen används till slåtter och betesvall och en mindre andel till produktion av spannmål. Kring gårdarna är markanvändningen småskalig och
mosaikartat ålderdomlig och markanvändningen tydligt betespräglad. Det är viktigt att
detta kulturlandskap bevaras ur naturmiljösynpunkt eftersom ett stort antal växter och
djur är beroende av kantzoner, betade marker, diken, åkerholmar och öppna ytor.

Våtmarker och vattendrag

I Laxå kommun finns ett relativt stort antal våtmarker (myr och mossområden) varav
flera har höga naturvärden, etablering i sådana områden kommer sannolikt att ge både
tillfällig och permanent påverkan på vattenförhållandena genom bland annat utdikning. Detta är huvudsakligen kopplat till anläggning och avveckling av verk och vid
byggnation av vägar till verken. Till de möjliga effekterna hör ökad näringstillförsel,
grumling, risk för föroreningar och att vandringshinder (tex vägtrummor) skapas i vattendrag. Det riskerar att ge konsekvenser på flera nivåer i vattenmiljöernas ekosystem.
Mossarna hyser ett rikt fågelliv och fungerar som livsmiljöer för en mängd växter
och djur. Många arter knutna till myrar är känsliga för fragmentering och hydrologisk
störning. Vindkraftsverksetablering kan genom byggandet av vägar och kringanläggningar påverka hydrologin i så stor utsträckning att förutsättningarna helt förändras i
kärr och mossar.
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Figur 15. Karta våtmarksinventeringen. Källa: Länsstyrelsen
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Djur och växtliv

Fragmentering av landskapet påverkar indirekt djur och växtlivet negativt, det är idag
den näst viktigaste orsaken till att arter dör ut genom att deras livsmiljöer försvinner. En vindkraftpark innebär en storskalig påverkan som bidrar till att fragmentera
landskapet. Därför är det viktigt att ta hänsyn till övergripande landskapsekologiska
samband när påverkan på djur och växtliv bedöms i de enskilda fallen. Det är svårt att
uppskatta hur etablering av vindkraft påverkar enskilda arter. Forskningen tyder dock
på att djurlivet påverkas i begränsad omfattning, dvs att få däggdjur och fågelarter
direkt skadas eller störs av vindkraftverk. Landdäggdjur, tex stora rovdjur, älg och
rådjur, påverkas i första hand genom störningar av trafik och buller under byggskedet
men även i samband med underhåll och reparationer.
När det gäller vindkraftens påverkan på fåglar pågår flera forskningsprojekt för att få
en bättre bild av situationen. Hittills har olika studier konstaterat att den största risken för påverkan på populationsnivå gäller stora fåglar, tex vissa rovfåglar, hönsfåglar
samt fladdermöss. Risken för påverkan på småfåglar är mindre. Den negativa påverkan
sker på tre sätt; genom att habitatet förändras till det sämre genom att fåglarna hindras
i sina rörelser i landskapet, sk. barriäreffekter, samt genom direkta kollisioner med
turbinerna.
Den yta som används för själva anläggningen är relativt liten. Däremot medför de
störningar genom ökad mänsklig aktivitet som området utsätts för vid byggnation och
underhåll att den i praktiken inte användas av fåglarna för häckning eller födosök.
Störningseffekter från ett vindkraftverk vid födosök eller häckning kan spåras upp till
800 meter från verket men det är specifikt för platsen och arten.
Vindkraftsanläggningar kan ibland hindra eller försvåra för fåglar att röra sig mellan
olika områden och detta brukar betecknas barriäreffekter. Dessa effekter utkristalliseras i två geografiska skalor, dels den påverkan som kan resultera i att långflyttande fåglar tvingas justera sin kurs under flyttningen för att flyga runt en vindkraftsanläggning,
och dels de som hindrar fåglar att effektivt flyga mellan boplats och födosöksområde,
eller mellan rastområde och sovplats.
Dödligheten genom kollisioner är mycket varierande och beräknas ofta till mycket låg
i de allra flesta fall. Dödligheten uppgår till 0-30 fåglar per verk och år, normalt 1-10.
Det finns dock vindkraftverk och parker som har placerats på olämpliga platser och
har hög dödlighet, de kan ha betydande påverkan på den lokala fågelfaunan. Exempel
på olämpliga platser för rovfåglar är intill häckningslokaler och födosökslokaler (tex
våtmarker) samt vid branta bergkanter där fåglar använder de uppåtvindar som bildas
för att stiga. I förebyggande syfte är det naturligtvis viktigt att undvika att lokalisera
vindkraftverk längs de viktigaste flyttfågelstråken. Rovfåglar tillhör en utsatt grupp.
Andra grupper som förefaller överrepresenterade bland de dödade fåglarna är måsfåglar, inklusive tärnor samt skogshöns.
Betydligt fler fåglar dödas idag av trafik, luftledningar, byggnader, master, stängsel
mm än av vindkraftverk. Det är dock inte ett argument som gör att man kan bortse
från detta, här måste hänsyn tas till den kumulativa effekten. Vad betyder dödligheten
genom kollisioner för en fågelpopulation när många verk eller av parker av verk etableras? På samma sätt bör de kumulativa effekterna beaktas för de andra effekterna på
fåglar och däggdjur.
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Figur 16. Fågelliv i sjön Stora Trehörningen vid Tivedens nationalpark

Laxå kommun är idag bristfälligt inventerad vad gäller fåglar. De fågellokaler som är
kända kommer från övergripande naturvårdsinventeringar som våtmarksinventeringen
och den länsövergripande naturvårdsöversikten från 1984 och sammanfaller därmed
med andra redovisade naturmiljöer. Några naturmiljöer i Laxå kommun kräver särskild hänsyn ur fågellivssynpunkt, men kunskapsläget är bristfälligt och därför bör
vindkraftetableringar föregås av fågelinventeringar. Några miljöer som är kända för
ett rikt fågelliv och där särskild hänsyn bör tas är mossar där bland annat orrspel kan
förekomma, hällmarker i barrskog vilka utgör miljö för tjäderspel, de stora sjöarna
som utgör livsmiljö för den störningskänsliga storlomen samt små gölar i myrmark
som utgör livsmiljö för den störningskänsliga smålomen och skogsområdena väster
om Toften som är kända bland ornitologer för att de hyser en rik ugglefauna.
Även stråken mellan fåglarnas hemmamiljö och de miljöer dit de flyger för födosök
bör beaktas. Ekologiska samband mellan sjöar och myrmarker bör därför undersökas
i fågelinventeringar.

Skyddade naturmiljöer

De skyddade områdena, Nationalparken, Naturreservatet och Natura 2000 områdena
har mycket höga naturvärden. De är en del av kommunens själ och har betydelse för
turismens utveckling. Naturreservat, Nationalparker och Natura 2000 områden har i
vindkraftspolicyn ansetts som olämpliga områden för etablering av vindkraft. Denna
bedömning kvarstår. I Laxå kommun finns följande typer av skyddade områden

Nationalpark
Nationalparker är den starkaste skyddsformen och beslutas av regeringen efter medgivande av riksdagen. Det skall vara stora orörda områden som är statligt ägda och representerar svenska landskapstyper. Syftet är att bevara naturen i så ursprungligt skick
som möjligt. Bestämmelserna om nationalparker finns i 7 kap. 2-3 §§ miljöbalken
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Tivedens nationalpark ligger i Laxå kommun. Det är ett stort sammanhängande område med gammal skog som är sällsynt i södra Sverige. Skogen är opåverkad av de
senaste årtiondenas storskaliga skogsbruk och ett av syftena är att skogen i nationalparken ska få utvecklas till urskog.

Naturreservat och blivande naturreservat
Ett naturreservat är ett värdefullt område som skyddas med stöd av miljöbalken 7 kap
4-8 §. Naturreservat utses av Länsstyrelser och kommuner och bildas i syfte att bevara
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och tillgodose behov av
områden för friluftslivet. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som gäller i
just det området. I Laxå kommun finns 10 naturreservat och tre blivande naturreservat
som utvidgar tidigare reservat eller ligger i anslutning till Tivedens nationalpark. Sju
reservat har värden knutna till myr och mossområden men har även inslag av skog.
Till dessa områden hör Juarbergen, Vargavidderna, Kråksjöåsen/Kojemossen, Rankemossen, Skagershultsmossen, Boramossen och Rockebro. Två reservat har värden i
huvudsak knutna till skog med en stor andel död ved. Till dessa hör Pippelåsarna och
Tutterskulle. Ett reservat har värden i huvudsak knutet till dess geologi, en rullstensås.
Detta område är Getaryggen. Syftet med reservatet är att bevara de geologiska värdena
hos en typisk rullstensås.

Natura 2000
Natura 2000 är EU:s nätverk för skyddad natur och de är även klassade som riksintresse. De är liksom riksintressen för naturvård skyddade mot åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka naturmiljön. Detta gäller även sådana åtgärder som görs
i områdets omland, t.ex. vägbyggen och dräneringar, som kan förändra förutsättningarna inom Natura 2000-området . Dessa områden regleras i Miljöbalken 7 kap 27§.
Flera av de 12 områden som ingår i Natura 2000 i Laxå kommun är redan skyddade
som naturreservat och nationalpark. De områden som helt skiljer sig från riksintresse
för naturvård och andra skyddade områden är två områden som har värden knutna till
gräsmarker. De har bland annat en rik flora karakteristisk för betesmarker som har
hävdats under lång tid. Dessa områden är Näset och Grönelid. Ett område, Västra och
Stora Kroktärn, består av två små dystrofa tjärnar sammanbundna av en myr.

Riksintresse för naturvård
Riksintresseområden är skyddade mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön
eller friluftsintresset. De har sådana värden att vindkraftsutbyggnad normalt inte bör
tillåtas . Riksintresseområden regleras i Miljöbalken 3 kap. 6 §. Riksintresse för naturvård finns i åtta områden i Laxå kommun, flera av dem sammanfaller med Natura
2000 områden. Fem av områdena utgörs i huvudsak av mossar eller myrkomplex men
har även inslag av skog. Till denna grupp hör Vargavidderna, Skagershultsmossen och
Stenhultsmossen, Rockebro, Stora och Lilla Rankemossen samt Julömossen. Två av
områdena utgörs av skogsmark som ska få utvecklas mot urskog. Till denna grupp
hör Centrala Tiveden (Tivedens nationalpark) och Unden. Ett område utgörs av odlingslandskap med öppna ängar och naturbetesmarker. Till denna grupp hör Stora Källarefallet. Flera Riksintressen för naturvård sammanfaller med naturreservat och med
Tivedens nationalpark där etablering av vindkraft anses vara olämpligt.
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Det finns även andra naturmiljöer i kommunen med utpekat höga naturvärden. Två
områden finns utpekade som bevarandeområden för odlingslandskapet, Näset och
Stora källarefallet. Det finns även ett antal områden som har uppmärksammats i den
regionala våtmarksinventering som Länsstyrelsen har utför på uppdrag av Naturvårdsverket. Inventerade våtmarker har inget lagligt skydd, men ges ofta stor hänsyn i planerings och tillståndsprövningen av vindkraftanläggningar.
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Figur 17. Karta över nationalpark, naturreservat och natura 2000 områden.
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det

Rekommendationer

 Områden med höga naturvärden som är skyddade enligt lag; nationalpark,
naturreservat och Natura 2000-områden ska helt undantas från vindkraftetableringar.
 Generell naturvårdshänsyn ska tas vid lokalisering av vindkraft. En etablering bör alltid föregås av en naturinventering. Stor hänsyn ska tas till nyckelbiotoper och andra kända naturvärden samt hydrologiska förhållanden. Vid behov
ska ett skyddsavstånd till känsliga naturmiljöer upprättas.
 Etablering av vindkraft med tillhörande infrastruktur ska inte tillåtas påverka
hydrologin negativt för värdefulla våtmarker enligt våtmarksinventeringen.
 En vindkraftanmälan bör alltid innehålla en naturinventering och en fågelinventering.
 Försiktighetsprincipen bör tillämpas i anslutning till områden med värdefulla populationer av arter som kan vara känsliga för etablering av vindkraft,
exempelvis rovfåglar, sjöfågel och skogshöns.
 Hänsyn bör tas till kända fågelmiljöer: De stora sjöarna, myrar och mossar
med rikt fågelliv, ugglemarker väster om Toften samt hällmarker i barrskog.
Detta inkluderar även hänsyn till flyttfågelstråk.
 Ingen etablering av vindkraft bör ske inom områden där hotade fågel- eller fladdermusarter regelbundet förekommer eller i områden med ovanligt höga
fågeltätheter.
 Hänsyn ska tas till värdefulla naturmiljöer i odlingslandskapet t.ex. äldre
betesmarker och äldre lövträd.
 Kommunen rekommenderar att vindkraftexploatörer tar en tidig kontakt
med naturvårdsorganisationer.
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Kulturmiljö

Landskapet är ofta format av människan och dess upplevelsevärden är många gånger
starkt förknippade med kulturmiljöer av olika slag. Vi behöver därför sätta in landskapet i ett kulturhistoriskt sammanhang. De mångskiftande historiska spåren som
lämnats under lång tid berättar om människors livsvillkor, värderingar och tankevärld;
från förhistorisk tid fram till idag. Fornlämningar är ett synligt och påtagligt exempel
på kulturella inslag i landskapet som måste tas hänsyn till och bevaras för eftervärlden.
Genom att välja plats med omsorg kan ett vindkraftverk placeras i deras närhet trots att
det finns konkurrerande intressen.
Avstånd till befintliga fornlämningar regleras genom bestämmelser i kulturminneslagen, och kan även variera med lämningens art och sårbarhet för påverkan. De registrerade fornminneslämningarna är relativt enkla att undvika vid en vindkraftsetablering,
och vid en eventuell intressekonflikt skall en värdering av lämningen göras i samarbete
med Riksantikvarieämbetet samt undersökning av eventuell förflyttning. Biotopskyddade kulturlandskapspartier skall respekteras vid vindkraftsetableringar.
Inom Laxå kommun finns en stor mängd, enligt Riksantikvarieämbetet, registrerade
fornlämningar. Dessa behöver beaktas i samband med etablering av vindkraft för att
värdefull historia inte ska förvanskas. Eventuella ingrepp i fornlämningar innebär att
tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen Örebro län. Genom att iaktta försiktighet vid
etablering och avveckling samt hänsynstagande vid driften av verken borde goda förutsättningar finnas för en samexistens mellan dessa. Detta gäller även andra kulturhistoriskt viktiga miljöer såsom kyrkor och herrgårdar. Hänsyn bör även tas till kyrkor
och andra historiska landmärken samt de riksintressen som finns.

Figur 18. Skagerhults gamla kyrka och Ramundeboda kloster
Rekommendationer

 Vindkraftverk bör inte placeras närmare än 500 m från kyrkor och andra
historiska landmärken.
 En kulturhistorisk inventering behöver arbetas fram för att identifiera värdefulla, ännu oupptäckta områden i kommunen.
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Störningar och säkerhet
Buller

Buller definieras som oönskat ljud. Eftersom buller är just oönskat upplevs det som
mer störande än andra ljud som omger oss och kan ha en negativ påverkan på vår
hälsa. Buller från vindkraftverk upplevs därför olika beroende på om du har en positiv
eller negativ inställning till verket. Buller från vindkraftverk utgörs av ett aerodynamiskt svischande eller pulserande ljud från vingarna då de rör sig genom luften, samt
mekaniska ljud från växellådan. Om vindkraftverket ger ifrån sig sådana ljud kan det
vara en indikation på att det inte fungerar som det ska. Vindkraftverk kan även orsaka lågfrekvent ljud och infraljud. I dagsläget finns det inte så mycket forskning om
lågfrekvent buller från vindkraftverk, men i en forskningsrapport från Danmark från
2010 dras slutsatsen att infraljudet inte bedöms utgöra ett hälsoproblem om riktvärdet
för buller inte överskrids. Det lågfrekventa ljudet ökar med vindkraftverkens storlek
och effekt. Eftersom vinden maskerar en större del av det högfrekventa ljudet kan det
lågfrekventa upplevas som en stor del av det ljud som hörs.
Buller från vindkraft likställs med industribuller och regleras av naturvårdsverkets
föreskrifter för externt industribuller. För vindkraft gäller att bullernivån inte får överskrida 40 dB(A) utomhus vid bostad, vilket är den gräns som gäller för externt industribuller nattetid. Eftersom det inte finns någon fastställd gräns för ett minsta avstånd
från vindkraftverk till bostad är det i praktiken bullernivån som avgör hur nära en
bostad som vindkraft kan placeras.
Naturvårdsverket anser att lågfrekvent ljud behöver följas upp från stora vindkraftverk, då kunskapsläget idag inte är så stort. Om ljudet innehåller rena toner ska kravet
normalt skärpas med 5 d(B)A eftersom det kan upplevas som mer störande och höras
över andra typer av ljud.
Vid prövning av vindkraftärenden visar exploatören att riktvärdet för buller uppfylls.
Det görs genom en beräkningsmodell. Efter drifttagande behövs uppföljande bullermätningar.

Skuggor
Vingarnas rörelser ger upphov till rörliga skuggor som kan upplevas som stressande.
Praxis för rörliga skuggor är att de inte får träffa bostäders uteplats eller motsvarande
yta utomhus vid bostad mer än sammanlagt maximalt 8 timmar per år och maximalt
30 minuter på en enskild dag. Värdet gäller för en ackumulerad effekt av alla verk som
skuggar bostaden. Vindkraftverken kan utrustas med skuggdetektorer, som automatiskt stänger av verket när solen står så att skuggor kan träffa en bostad. Den sökande
visar att praxis för skuggning inte överskrids genom en beräkningsmodell.

Visuell påverkan

Alla föremål som är högre än 45 m ska markeras enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten
(TSFS 2010:155).
Vindkraftverk som är upp till 150 m höga ska markeras med rött blinkande ljus och
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vindkraftverk som är över 150 m höga ska markeras med högintensivt vitt blinkande
ljus. Ljuset ska skärmas av så att det inte träffar marken inom 5 km från ljuskällan.
Ljuset är riktat uppåt 1 grad från horisontalplanet, vilket innebär att det är starkast
ovanför ljuskällan. Eftersom ljuset avtar med avståndet är det ljus som uppfattas från
marken inte starkt nog att lysa upp husväggar eller omgivning. Ljuset uppfattas från
marken som en blinkande punkt. Vindkraftverken kan numera utrustas med radar som
tänder ljuskällan när flygande objekt närmar sig, vilket ytterligare minskar påverkan i
omgivningen.
Reflexer från vindkraftverk anses inte längre vara ett problem, då tornen och vingarna
behandlas för att få en yta som inte reflekterar ljus.

Säkerhet

Säkerhetsavstånd till bebyggelse, kraftledningar, järnvägar och större vägar är viktiga
att ta hänsyn till i samband med vindkraftsetablering. Verken ska placeras så att de
inte riskerar att skada viktig infrastruktur vid ett eventuellt haveri. Avståndet skall vara
minst verkets totalhöjd till allmän väg, för järnväg ska ytterligare 20 meter skyddsavstånd läggas till räknat från spårmitt. Generellt skyddsavstånd till kraftledningar, tillhörande transformatorstationer och liknande bör vara minst verkets totalhöjd och bör
utarbetas i samråd med kraftbolaget. Risken att ett vindkraftverk ska falla eller tappa
delar anses som mycket liten. Det finns även en viss risk för nedfall av is vid speciella
väderförhållanden. Närhet till vindkraft markeras ofta med skyltar vid tillfartsvägar,
som upplyser förbipasserande om att ett vindkraftverk finns i närheten.

Rekommendationer
 Vid en vindkraftsetablering ska exploatören ta kontakt med kommunen tidigt i processen. I områden som gränsar till andra kommuner skall motsvarande
kontakt också tas.
 Avstånd mellan vindkraftverk och bebyggelse bör inte underskrida 750 meter och ljudnivån ska aldrig överskrida 40 dB(A) vid bostäder, 50 dB(A) vid
arbetslokaler och 35 dB(A) vid områden som är planlagda för fritidsbebyggelse
och rörligt friluftsliv.
 Skuggning utomhus vid bostäder får ej överskrida vedertagen praxis. Vindkraftverk som riskerar att skugga närliggande bostäder mer än vad praxis tillåter
ska utrustas med skuggautomatik.
 Vid uppförande av vindkraftverk ska produktvalsprincipen styra val av ljuskälla så att senaste teknik som bäst minimerar olägenhet för närboende väljs.
 Generellt skyddsavstånd till E20, riks- och landsvägar bör vara minst verkets totalhöjd, och bör fastställas i samråd med Trafikverket. För järnväg ska
ytterligare 20 meter skyddsavstånd läggas till räknat från spårmitt.
 Generellt skyddsavstånd till kraftledningar och tillhörande transformatorstationer och liknande bör vara minst verkets totalhöjd.
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4. Avvägningar och
konkurrerande intressen
Intressekonflikter uppkommer ofta i samband med etablering av vindkraftverk. Vindkraftverkens utformning och storlek innebär en förändring i landskapet vilket kan skapa oro, rädsla och ibland även ilska samtidigt som andra upplever dem som ett positivt
inslag och ett utmärkt exempel på en förnyelsebar energikälla som måste få ta plats.
En etablering av vindkraft bör kunna accepteras av allmänheten varför kommunen
behöver ta hänsyn till och göra avvägningar mellan flera olika intressen vilka ibland
konkurrerar med varandra.
Den demokratiska processen utgör en av grundpelarna i framtagandet av en vindbruksplan. Genom att bjuda in allmänhet, organisationer och myndigheter till samråd och
möten så kan många olika tankar, synpunkter och idéer belysas, vilka är värdefulla i
det fortsatta arbetet med vindbruksplanen.

Riksintressen för vindkraft, friluftsliv, natur, kulturmiljö samt vägar och järnvägar
Riksintresse för vindbruk har samma status som andra riksintressen. I vissa fall kan
olika riksintressen överlappa varandra och då behöver en avvägning göras av hur respektive riksintresse kan tillgodoses. Även andra kommunala intressen kan ibland väga
tyngre än riksintresset för vindbruk och det gäller i första hand sjöarna Skagern och
Unden, där ett skyddsavstånd på 1500m har upprättats, samt ett rekommenderat respektavstånd till bostäder och fritidshus på 750m. I Laxå sammanfaller riksintresse för
vindbruk i vissa fall med riksintresse för naturvård och friluftsliv. Frågan är vem eller
vilka som avgör vilket av intressena som väger tyngst? Det finns inget direkt svar på
det utan en avvägning måste ske från fall till fall. Det optimala är att om möjligt förena
olika intressen för att underlätta en exploatering av vindkraft. Så länge hänsyn tas till
respektive riksintresses kärnvärde borde det gå att förverkliga. Bedömningen är att
vindbruk inte behöver komma i konflikt med dessa riksintressen om hänsyn tas till de
natur- och friluftsvärden som de grundar sig på.
Ett område som omfattas av riksintresse för friluftslivet har bedömts ha sådana kvaliteter för rekreation att det har fått ett visst skydd. I Laxå är området kring Unden och
vid Tiveden utpekat som riksintresse för friluftslivet. Etablering av vindkraft inom
populära områden för turism kan innebära att man ibland behöver välja nya eller förändrade vägar. Vid vindkraftetablering bör man ta hänsyn till de stigar och leder som
används för turism och friluftsliv. Vindkraftetableringar kan även medföra förbättrad
tillgänglighet med nya och bättre vägar som kan ha en positiv inverkan på areella näringar. Hänsyn bör tas till befintliga turistanläggningar och populära besöksmål så att
attraktionskraften inte minskar i alltför stor utsträckning för besökarna.
De riksintressen för naturvård som finns i kommunen varierar mellan mycket små och
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väl avgränsade till större mer grovt avgränsade områden. Om en vindkraftetablering
blir aktuell inom ett riksintresse för naturvård måste hänsyn tas till de värden som riksintressena grundar sig på. Vindkraftsetableringar kan vara förenligt med riksintresse
för naturvård i vissa fall, då riksintresset är stort med grovt dragna gränser. Natura
2000, naturreservat och nationalpark har i denna plan undantagits.
Kulturmiljön utgör en lika viktig beståndsdel i landskapet att ta hänsyn till. Det finns
områden eller specifika platser som har en skyddsvärd status och måste beaktas. De
fornminnen och fornlämningar som finns registrerade hos Riksantikvarieämbetet har
ett starkt skydd och bevarandehänsyn kopplade till sig. Genom att ta hänsyn till dessa
regler kan vindkraft och kulturmiljö fungera ihop. Vindkraftetableringar inom de tre
riksintressen för kulturmiljö som finns inom kommunen bedöms inte vara aktuell då de
ligger nära bostäder eller inom 1,5 km från någon av de stora sjöarna, se nedan.

Figur 19. Intressekonflikter uppkommer ofta i samband med etablering av vindkraftverk.
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Försvarsmakten

Försvaret har intressen i delar av Laxå kommun vilken kan innebära restriktioner och
hinder för vindkraftsetableringar. I de sydöstligaste delarna av kommunen har Försvaret upprättat ett så kallat ”stoppområde” för vindkraft. Området har pekats ut som viktigt att undanta från vindkraftsetablering då det ligger inom in- och utflygningsområdet
för Karlsborgs flygflottilj. Restriktionerna för stoppområden är skarpa vilket talar för
att vindkraft inom dessa inte bör aktualiseras. Beroende på vad som sker framöver, i
form av nedskärningar eller förändrad lagstiftning, finns det anledning att se över även
detta i samband med aktualisering av översiktsplanen.
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Figur 20. Karta över stoppområde för vindkraft.

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Inom Laxå kommun bedrivs jordbruk i en mycket liten omfattning. Det handlar om
en areell näring som står för knappt 2 % av landarealen i kommunen. Exploatering
av vindkraft beräknas inte utgöra några hinder eller innebära några begränsningar för
jordbruksverksamheten.
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Skogsbruket är den största areella näringen i Laxå kommun. Kommunens täcks till
mycket stor del av skog och det är således i skogen som merparten av vindkraftverken
kommer att placeras. Skogsbruket är omfattande och det finns mycket liten andel orörd
skog i kommunen. Skogsbruket kan vid etablering av vindkraftverk fortgå i samma
skala som innan. Förbättrade vägar kan även öppna upp nya delar av skogsmarken för
ett intensivare skogsbruk.
Det bedrivs ingen yrkesmässig fiskeverksamhet i kommunen. Vindkraftverk placerade
i sjöar är inte aktuellt varför det inte kan anses innebära några negativa konsekvenser
för fiskeverksamheten.
Vindkraftetableringar kan innebära en extra inkomst för markägare vid eget ägande
eller utarrendering av mark. Det är därför viktigt att inte begränsa markägarens rätt att
upplåta mark för vindkraft i onödigt stor omfattning.

Friluftsliv och turism

Inom kommunen finns många leder genom landskapet som erbjuder naturupplevelser
vare sig man går till fots eller befinner sig på hästryggen. Turismen utgör en stor och
viktig näring i kommunen. Den kan vara känslig för storskalig vindkraftsetablering
eftersom landskapsbilden påverkas. De områden som tidigare upplevts som orörda
får ett nytt inslag och förändrar de rörelsemönster som människor har haft. Tivedens
nationalpark lockar årligen ca 100.000 turister och många besöker de stora sjöarna i
kommunen och badar och campar på de platser som erbjuder detta. Det finns ett flertal
fina sandstränder som lockar besökare både lokalt och regionalt. Samtidigt finns det
krav på kommunerna att hitta lämpliga områden för vindkraft. Det bästa är när det går
att hitta en kompromisslösning som gagnar de flesta intressen.
Genom att ta stor hänsyn vid placering och vägdragning i samband med etablering av
vindkraft finns det goda förutsättningar för en samexistens. Vindbruksplanen exkluderar en del områden, som ur vissa synpunkter är värda att bevara och man kan på så sätt
skapa förutsättningar för att båda ska få finnas och fungera tillsammans.
En förutsättning för att kommunen ska tillåta etablering av vindkraft är att den kan
förenas med andra intressen. Etableringar behöver därför ske med varsamhet i samband med anläggning, drift och avveckling. Det får inte innebära för stora negativa
konsekvenser för den närliggande miljön. Krav med hänsyn till detta kan ställas på exploatörerna vid en etablering. Det ligger i allas intresse att vindkraften är förenlig med
andra anspråk på landskapet och att denna förnyelsebara energikälla ska upplevas som
positiv. Vindkraften bör således placeras på platser i kommunen där så få motstående
intressen som möjligt finns. Det handlar om att få intressen att samarbeta och ge plats
åt varandra, så att de får tillåtas ta plats och fungera tillsammans.

Rekommendationer

 Vid vindkraftsexploatering ska hänsyn tas till turistanordningar och friluftsanläggningar t.ex. vandringsleder och ridleder. Exploatören ska återställa anläggningen till samma eller likvärdigt skick om skador uppstår under exploateringen.
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Bostadsbebyggelse och framtida bostadsexploatering
Vindkraft låser upp områden för potentiell bostadsbebyggelse eftersom bostäder inte
kan etableras närmare vindkraftverken än där bullernivån om maximalt 40 dB(A) uppfylls. För att inte bygga bort möjligheter till framtida områden för bostäder, är det
viktigt att se över vilka områden som kan lämpa sig för bostadsbyggande. Utöver tätortsnära områden behöver en kartläggning av landsbygden göras för att inte vindkraften ska stå i vägen för en framtida utveckling. I översiktsplanen finns en del områden,
framförallt längs Undens östra sida, som har utpekats som möjliga för bostäder och i
viss mån handel. Delar av dessa finns med i det bostadsförsörjningsprogram som har
antagits av kommunfullmäktige. Detta program visar även på andra områden möjliga
för bostadsbyggande, främst i närheten av sjöar.
Det finns också intresse att utveckla landsbygden med hästgårdar, lokalproducerad mat
och turism. Detta kan bli aktuellt att utreda i framtiden, i samband med att kommunen
tar fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, avseende landsbygdsutveckling och
då inkluderade så kallade LIS-områden, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Stränderna runt sjöarna Unden och Skagern är de mest attraktiva områdena för bostadsbebyggelse i strandnära läge därför vill kommunen undanta dessa områden för att
möjliggöra ytterligare bostadsbebyggelse som på sikt skulle kunna innebära att den negativa befolkningsutvecklingen kan vändas. Kommunen anser att detta intresse i vissa
fall väger tyngre än riksintresse för vindbruk. Genom att i vindbruksplanen inte peka
ut områden närmare större sjöar än 1,5 kilometer skapas förutsättningar för att kunna
etablera både bostäder och vindkraftverk i Laxå, utan att göra avkall på det ena eller
andra intresset. Således skapas bättre förutsättningar för att tillskapa attraktiva platser
att förlägga ny bebyggelse, exempelvis bostäder med närhet till sjöar.
I den vindkraftpolicy som kommunen tidigare har beslutat uppmärksammas området
runt Unden som ett område där särskilda avvägningar behöver göras på grund av att
det ligger inom riksintresse för både naturvård och rörligt friluftsliv och turism. Kommunen bedömde då att området kunde tåla ett fåtal grupperingar eller ett begränsat
antal enstaka verk utan att det medför en betydande påverkan på riksintressena. På
Rävfjäll som ligger inom detta område finns en godkänd och beviljad vindkraftetablering. Om en zon på 1,5 km runt Unden undantas från vindkraftetablering innebär det
att denna etablering delvis hamnar innanför denna gräns. Vid prövning kommer hänsyn att tas till tidigare godkända etableringar, men nya vindkraftverk kommer inte att
tillåtas inom 1,5 km från stranden.

Rekommendationer

 Runt sjöarna Unden och Skagern undantas en 1,5 km zon för turism och
framtida bostadsbebyggelse.
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Mellankommunala intressen

Planering för vindkraft innebär inte sällan att flera kommuner, regioner och län berörs
på olika sätt. Genom verkens höjd och rotorbladens rörelser blir de ofta synliga över
stora avstånd vilket gör att de påverkar andra kommuner på olika sätt. Det är därför
viktigt att samverkan sker med berörda kommnuner, regioner och län för att lyfta frågan till ett vidare och högre plan. Det som i den egna kommunen uppfattas på ett sätt
kan ofta uppfattas på ett annat sätt i en grannkommun. Genom att få till stånd en bra
mellankommunal samverkan blir planeringen för vindkraft mer bärkraftig och accepterad.
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5. Planförslag
Vindbruksplanen beskriver vilka förutsättningar för och vilket utrymme det finns för
etablering av vindkraft i Laxå kommun. Med utgångspunkt från de konkurrerande intressen som finns inom natur, kultur, friluftsliv och turism har ett antal områden, som
lämpar sig bättre för vindkraft än andra, pekats ut. Planförslaget består av två delar:
en plankarta som pekar ut lämpliga områden samt rekommendationer för vindkraftetableringar.
Kommunen har samlat in och sammanställt nationellt, regionalt och lokalt underlagsmaterial. En lokaliseringsanalys har sedan använts för att sammanställa materialet
och identifiera lämpliga områden för etablering av vindkraft, metoden beskrivs i nästa
avsnitt. En landskapsanalys har även tagits fram av kommunen, som resulterat i rekommendationer för vindkraftetableringar. Landskapsanalysens rekommendationer
har delvis vägts in i lokaliseringsanalysen och finns i övriga delar med i de skriftliga
rekommendationerna.
Laxå kommun har valt att peka ut så kallade A- och B-områden på plankartan vilka
lämpar sig för vindkraft. A-områden har inga motstående intressen på en översiktlig
nivå och årsmedelvind ≥7 m/s 103m ovan nollplansförskjutningen medan B-områden
har minst ett motstående intresse och/ eller årsmedelvind <7 m/s 103m ovan nollplansförskjutningen.

Lokaliseringsanalys för att hitta områden för vindkraftetablering
För att på en översiktlig nivå hitta områden för vindkraftetablering har en så kallad
lokaliseringsanalys använts. I analysen bedöms ett område vara lämpligt för etablering
om det inte omfattas av en skydds eller säkerhetszon eller ett område där etablering av
vindkraft ska undvikas. Områden som är mindre än 0,5 km2 har sållats bort då de inte
är stora nog att hysa etableringar på minst 3 verk.
Resultatet redovisas i plankartan. De ställningstaganden som ligger till grund för kartan redovisas i detalj i följande avsnitt.

Vindförhållanden

Ett vindkraftverk utvinner energi vid vindhastigheter på 4–25 m/s. En förutsättning för
etablering av vindkraftverk är goda vindförhållanden. I alla områden som är lämpliga
överstiger årsmedelvinden 4,0 m/s på 103m ovan nollplansförskjutningen. I A-områden överstiger årsmedelvinden 7,0 m/s på 103m ovan nollplansförskjutningen, enligt
den vindkartering som Uppsala universitet har genomfört på uppdrag av Energimyndigheten. Det innebär att i ett skogsområde med trädhöjd på ca 25 m så måste vindkraftverken ha en navhöjd på minst 130 m för att nå skiktet med denna vindhastighet.
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Olämpliga områden
Områden där kommunen anser att etablering av vindkraft är olämplig kan delas in i
två kategorier, områden som utgörs av skydds eller säkerhetszoner och områden där
kommunen anser att etablering innebär en för stor påverkan på området på grund av
andra intressen som väger tyngre.

Skydds- och säkerhetszoner
De områden som ligger nära infrastruktur såsom allmänna vägar, järnvägar och kraftledningar har undantagits enligt rekommendationer från Boverket. Skälet är att vindkraftverk kan falla och att de isåfall inte ska skada viktig infrastruktur, därför har en
generell säkerhetszon på 150 m kring dessa objekt undantagits. I detaljplanering bör
dock inte verk placeras på ett avstånd närmare än verkets totalhöjd, vilket i praktiken
kan variera.
Kring alla bostäder undantas en skyddszon på 750m. Störningar utgörs i första hand av
buller men även av skuggeffekter. En zon på 500 m kring kyrkor har även undantagits,
dels på grund av buller men även för att ett vindkraftverk i närheten av en kyrka kan få
en mycket kraftig visuell dominans.

Områden där etablering av vindkraft ska undvikas
Laxå kommuns natur- och sjöområden är en viktig del i kommunens själ och det är
viktigt att vindkraftens påverkan på dessa områden begränsas. Laxå kommun anser
att etablering av vindkraft i sjöar och strandskyddsområden inte får förekomma. Vid
Unden och Skagern råder ett utökat strandskydd på 200 meter på land och 300 meter
ut i sjön. Kommunen vill även undvika etablering av vindkraft i närheten av sjöarna
Unden och Skagern. Därför har en zon på 1500 meter från strandlinjen kring dessa
sjöar undantagits.
Områden med höga naturvärden och därmed starkt lagskydd, dvs Tivedens nationalpark, naturreservat, blivande naturreservat och Natura 2000-områden anses som mindre lämpliga för vindkraftetablering. Vid en fråga om vindkraftetablering ska särskild
hänsyn tas till förhållandena vid den aktuella platsen.

Intressen

Förutom de områden där kommunen anser att etablering av vindkraft är mindre lämplig finns områden där olika intressen kan komma i konflikt med vindkraftsetablering
vilket kan leda till restriktioner. Laxå kommun anser att alla riksintressen är av samma
vikt och ser företrädesvis att flera riksintressen kan samsas. I vissa områden väger
dock ett intresse lite högre än andra.
I kommunens översiktsplan redovisas opåverkade områden enligt Miljöutsikt 2006.
Dessa områden är relativt opåverkade och värdefulla att bevara i så orört skick som
möjligt. De är utmärkande för kommunen och lyfts speciellt fram i ”Kommunens själ”,
varför kommunen anser att de mycket värdefulla stora opåverkade områdena (större än
10 km2) är ett intresse som ska beaktas vid vindkraftsetablering.
Övriga intressen som har beaktats när plankartan har tagits fram är Våtmarksinventeringen, Ängs- och Hagmarksinventeringen samt Naturvårdsöversikten för Örebro
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län. Områden som ingår i dessa inventeringar anser kommunen är intressen som ska
beaktas.

Diskussion/motiveringar

För att en etablering av vindkraft ska kunna komma till stånd behöver avvägningar göras mellan olika intressen. Ofta uppkommer situationer där flera intressen konkurrerar
på den aktuella platsen. Vindkraften tilldelas samma eller högre vikt beroende på var
lokaliseringen är avsedd att ske.
Synpunkter som har kommit in under samråds- och utställningskedet pekar framförallt ut Undens närområde, ett område norr om Östra Laxsjön, spridda områden runt
Skagern och i Finnerödjatrakten samt två områden väster om Toften som känsliga för
vindkraftsetablering eftersom det där finns intressen i turism och friluftsliv samt fågelliv. Landskapsanalysen pekar framförallt ut sjöar som känsliga ur landskapsbildsynpunkt, eftersom vindkraftverk placerade i sjöars närhet blir synliga över långa avstånd
och sjöarna utgör attraktiva områden för såväl boende som turism. Hänsyn till de stora
sjöarna Unden och Skagern har tagits i lokaliseringsanalysen genom en buffertzon runt
dessa sjöar på 1500 m. Även småskaliga landskapsrum, framförallt de jordbruksområden som finns insprängda i skogslandskapet är känsliga ur landskapsbildsynpunkt på
grund av deras småskalighet och ålderdomliga prägel. För dessa miljöer finns skriftliga
rekommendationer. För värdefulla naturmiljöer finns skriftliga rekommendationer. För
friluftslivet i övrigt och fågellivet finns skriftliga rekommendationer. Riksintresse för
friluftsliv och naturvård har fått en viktning i lokaliseringsanalysen.

Plankarta
Beskrivning av plankarta
Laxå kommun har valt att peka ut områden för vindkraftetablering i två kategorier, Aoch B-områden på en plankarta.
A-områden har mycket goda förutsättningar vindkraftetablering. Här föreligger på
övergripande nivå inga konflikter med motstående intressen, givetvis kan det vid närmare studier visa sig föreligga detaljerade bevarandevärden, såsom exempelvis nyckelbiotoper och fornlämningar. I A-områden är årsmedelvind ≥7 m/s 103m ovan nollplansförskjutningen, enligt den vindkartering som Uppsala universitet har genomfört
på uppdrag av Energimyndigheten.
B-områden har förutsättningar för vindkraftsetablering. I B-områden finns dock minst
ett motstående intresse och/ eller årsmedelvinden är <7 m/s 103m ovan nollplansförskjutningen. Mindre vindkraftetableringar bör tillåtas om hänsyn tas till dessa intressen samt landskapsbild och boende.
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Plankarta
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Figur 21. Plankarta.
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det

Rekommendationer för vindkraftsetablering

En gynnsam utveckling av vindkraft i Laxå kommun är möjlig om generell hänsyn
tas samt de rekommendationer kommunen har tagit fram följs. Det handlar om att låta
vindkraften utvecklas i kommunen i samexistens med andra intressen och om möjligt
begränsa negativ påverkan på landskapsbilden. Kommunen vill på ett tidigt stadium
ha en dialog med exploatören om hur en etablering ska genomföras samt var och hur
verken lämpligen ska placeras inom det aktuella området. Ett bra samarbete ger bättre
förutsättningar för att en vindkraftetablering ska accepteras. Laxå kommun har valt att
inte ange några rekommendationer för antalet verk i grupper samt avståndet mellan
verk inom grupper och mellan grupper av verk. När en etablering blir aktuell kommer
kommunen att ta ställning till dessa frågor. Rekommendationerna utgör en sammanställning av de rekommendationer som finns under de olika beskrivande styckena i
texten.
Rekommendationer för vindkraftetablering
 Stor hänsyn bör tas till landskapsbilden vid de stora sjöarna; Unden, Skagern, Toften, Teen, Östra och Västra Laxsjöarna samt Borasjön.
 Hänsyn bör tas till landskapsbilden i småskaliga och ålderdomliga jordbrukslandskap.
 Stor hänsyn bör tas till friluftslivet vid etableringar, speciellt i närheten av de
stora sjöarna samt i riksintresset för friluftsliv i Tiveden.
 Tivedens kärnområde närmast nationalparken och Unden bör undantas från
vindkraft.
 Vindkraftverkens färg ska vara på en skala som harmonierar med bakgrunden på den aktuella platsen och vindkraftverk i en grupp ska ha samma rotordiametrar och snurra åt samma håll.
 Antalet verk i gruppen, samt hur de ska placeras, ska diskuteras från fall till
fall.
 Områden med höga naturvärden som är skyddade enligt lag; nationalpark,
naturreservat och Natura 2000-områden ska helt undantas från vindkraftetableringar.
 Generell naturvårdshänsyn ska tas vid lokalisering av vindkraft. En etablering bör alltid föregås av en naturinventering. Stor hänsyn ska tas till nyckelbiotoper och andra kända naturvärden samt hydrologiska förhållanden. Vid behov
ska ett skyddsavstånd till känsliga naturmiljöer upprättas.
 Etablering av vindkraft med tillhörande infrastruktur ska inte tillåtas påverka
hydrologin negativt för värdefulla våtmarker enligt våtmarksinventeringen.
 En vindkraftanmälan bör alltid innehålla en naturinventering och en fågelinventering.
 Försiktighetsprincipen bör tillämpas i anslutning till områden med värdefulla populationer av arter som kan vara känsliga för etablering av vindkraft,
exempelvis rovfåglar, sjöfågel och skogshöns.
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 Hänsyn bör tas till kända fågelmiljöer: De stora sjöarna, myrar och mossar med rikt fågelliv, ugglemarker väster om Toften samt hällmarker i barrskog.
Detta inkluderar även hänsyn till flyttfågelstråk.
 Ingen etablering av vindkraft bör ske inom områden där hotade fågel- eller fladdermusarter regelbundet förekommer eller i områden med ovanligt höga
fågeltätheter.
 Hänsyn ska tas till värdefulla naturmiljöer i odlingslandskapet t.ex. äldre
betesmarker och äldre lövträd.
 Kommunen rekommenderar att vindkraftexploatörer tar en tidig kontakt med
naturvårdsorganisationer.
 Vindkraftverk bör inte placeras närmare än 500 m från kyrkor och andra
historiska landmärken.
 En kulturhistorisk inventering behöver arbetas fram för att identifiera värdefulla, ännu oupptäckta områden i kommunen.
 Vid en vindkraftsetablering ska exploatören ta kontakt med kommunen tidigt i processen. I områden som gränsar till andra kommuner skall motsvarande
kontakt också tas.
 Avstånd mellan vindkraftverk och bebyggelse bör inte underskrida 750 meter och ljudnivån ska aldrig överskrida 40 dB(A) vid bostäder, 50 dB(A) vid
arbetslokaler och 35 dB(A) vid områden som är planlagda för fritidsbebyggelse
och rörligt friluftsliv.
 Skuggning utomhus vid bostäder får ej överskrida vedertagen praxis. Vindkraftverk som riskerar att skugga närliggande bostäder mer än vad praxis tillåter
ska utrustas med skuggautomatik.
 Vid uppförande av vindkraftverk ska produktvalsprincipen styra val av ljuskälla så att senaste teknik som bäst minimerar olägenhet för närboende väljs.
 Generellt skyddsavstånd till E20, riks- och landsvägar bör vara minst verkets
totalhöjd, och bör fastställas i samråd med Trafikverket. För järnväg ska ytterligare 20 meter skyddsavstånd läggas till räknat från spårmitt.
 Generellt skyddsavstånd till kraftledningar och tillhörande transformatorstationer och liknande bör vara minst verkets totalhöjd.
 Vid vindkraftsexploatering ska hänsyn tas till turistanordningar och friluftsanläggningar t.ex. vandringsleder och ridleder. Exploatören ska återställa anläggningen till samma eller likvärdigt skick om skador uppstår under exploateringen.
 Runt sjöarna Unden och Skagern undantas en 1,5 km zon för turism och
framtida bostadsbebyggelse.
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6. Miljökonsekvensbeskrivning
Sammanfattning
Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar de områden där betydande miljöpåverkan
kan uppstå, vilket avgränsades till klimatpåverkan, påverkan på buller och människors
hälsa, påverkan på landskapsbild och riksintressen för naturvård, friluftsliv och turism
samt påverkan på fågellivet. Miljökonsekvensbeskrivningen hålls på en översiktlig
nivå och konsekvenser beskrivs och jämförs för huvudalternativet som förordas i utställningshandlingen samt för nollalternativet, att vindbruksplanen inte antas. Konsekvensbeskrivningen visar att påverkan på klimat är likvärdiga för de båda alternativen, påverkan på buller, riksintresse och landskapsbild minskar för huvudalternativet
medan påverkan på fågelliv ökar i huvudalternativet jämfört med nollalternativet.

Inledning

Planer ska enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) miljöbedömas.
För översiktsplaner, fördjupade eller tillägg till översiktsplaner samt planer som kan
påverka en senare tillståndsprocess för verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, upprättas. Tematiskt tillägg för
vindbruk omfattas av båda dessa definitioner och en MKB skall därför tas fram.
Miljöbedömningen av planen ska starta i ett tidigt skede och kontinuerligt påverka
processen med att ta fram planen. Den samlade miljöbedömningen redovisas som ett
dokument, MKB, som kan vara fristående eller vävas in i planen. MKB skall beskriva
de konsekvenser för miljö och hälsa som kan uppstå om planen förverkligas. MKB:n
ska inriktas på de områden där planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan och
vara så detaljerad som krävs med hänsyn till planens karaktär. Vad som är betydande
miljöpåverkan är en bedömningsfråga, men vägledning för vad som ska beaktas finns
i MB och PBL samt förordning 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar. Betydande miljöpåverkan anses vara sådant som inte med lätthet kan överblickas eller är
komplext. Miljöförhållandena i de områden som kan komma att påverkas betydligt
samt den betydande miljöpåverkan som kan komma att uppstå och möjliga åtgärder
för att avhjälpa betydande miljöpåverkan ska beskrivas.
Områden som ska beaktas är riksintressen, lagenligt skyddade områden, natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och hotade arter, landskap, mark, luft och vatten, klimat,
naturresurser samt hälsa och bebyggelse. Innehållet i en MKB regleras av 6 kap 12 §
MB och ska omfatta ett nollalternativ, dvs trolig utveckling om planen inte genomförs,
ett huvudalternativ som förordas i planen, samt vid behov andra rimliga alternativ
till planen. Även synpunkter som framkommit i samrådsförfarandet skall arbetas in i
MKB:n. MKB:n skall även innehålla en sammanfattande bedömning, redovisning av
ställningstaganden, samt åtgärder för uppföljning av betydande miljöpåverkan.
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Syfte

Syftet med denna MKB är att ge en samlad bild av möjliga konsekvenser för hälsa och
miljö som ett antagande av Laxå kommuns vindbruksplan kan medföra och därmed
utgöra ett beslutsunderlag.

Avgränsning

Då planen är översiktlig är MKB hållen på en översiktlig nivå. Vid varje enskild prövning av vindkraft beskrivs miljökonsekvenserna på en detaljerad nivå för det enskilda
projektet. För en generell beskrivning av olika typer av miljöpåverkan hänvisas till
avsnittet ”Vindkraftens påverkan”.
En första avgränsning av de områden som MKB ska omfatta gjordes i samråd med
länsstyrelsen vid ett möte den 13e januari 2011. Under mötet framkom att påverkan
på riksintressena för friluftsliv och naturvård, landskapsbild, buller och fåglar skall
ingå i en MKB. MKB omfattar ett nollalternativ och ett huvudalternativ. Eftersom
planen har tagits fram under en demokratisk process bedöms ytterligare alternativa
utformningar inte behövas. Avgränsning har även gjorts med hjälp av SKL:s checklista för miljöbedömning av komplexa detaljplaner, se bilaga 1, samt en bedömning
av påverkan på miljömålen, se bilaga 2. Betydande miljöpåverkan kan även omfatta
positiv påverkan. Med ledning av ovan beskrivna avgränsningar skall MKB behandla
följande områden:
• Konsekvenser för klimatet
Vindkraft kan bidra till minskade utsläpp av koldioxid om den ersätter koldioxidintensiva energikällor som kolkraft. Livscykelanalys (LCA) visar att vindkraft orsakar låga
koldioxidutsläpp per levererad kilowattimme jämfört med andra energikällor, dock
högre än vattenkraft och kärnkraft (Vattenfall 2005). Den helt övervägande delen av
utsläppen kommer från uppbyggnads- och rivningsfasen (Vattenfall 2005, Martínez
et al 2009). Torn av stål kan återvinnas vilket bidrar till effektiv energihushållning
(Martínez et al, 2009). Energiåtgången vid tillverkning, uppförande, drift och nedmontering av ett vindkraftverk har beräknats till 3-6 månader, eller ca 2 % av energin som
produceras räknat på en livslängd av 20 år (Martínez et al, 2009).
Konsekvenser för klimatet är att vindkraft bidrar till minskad klimatpåverkan från energiproduktion och energikonsumtion pga minskade koldioxidutsläpp.
• Buller och påverkan på människors hälsa
Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller definierar vilken bullernivå som
är acceptabel och var gränsen går för när buller kan anses vara en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. För vindkraftverk, som låter dygnet runt, ligger gränsen för olägenhet på 40 dB(A). Vid en ljudnivå på 40 dBA blir ca 15% av dem som bor
i stadsmiljöer med andra antropogena ljudkällor störda, medan 25% av dem som bor
på landsbygden med lågt bakgrundsbuller och framförallt naturliga ljud i ljudmiljön
blir störda vid samma ljudnivå (Pedersen, 2007). Forskning har inte kunnat påvisa ett
samband mellan fysiologiska sjukdomssymptom och buller från vindkraft (Wizelius
2007, Jönsson 2011 muntl). Största hälsoeffekten är oro och besvärsupplevelser, vilka
är emotionella reaktioner kopplade till vindkraftverken.
Beroende på bland annat källbullernivå, dvs hur högt vindkraftverket låter vid käl61

lan, kan avståndet variera med ett par hundra meter från vindkraftverket till 40 dB(A)
gränsen. Generellt kan 40 dBA-gränsen ligga på 200-575 m från bullerkällan medan
35 dB(A)-gränsen kan ligga på 575-775 m avstånd (Wizelius, 2007). I Laxå finns enligt kommunens översiktsplan några större, opåverkade områden som skall bevaras i
så orört skick som möjligt och där mindre exploateringar kan komma till stånd endast
om de gagnar miljön, möjligheterna till försörjning och flest individer (Laxås kommun, 2008). Enligt naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller tillämpas en
bullergräns på 35 dB(A) i tysta områden.
Möjliga konsekvenser för uppförande av vindkraftverk är buller på en nivå som utgör
olägenhet för människors hälsa (>40 dB(A)), bullerstörning i tysta miljöer och stora
opåverkade områden (>35dBA) samt besvärsupplevelser. Ökad störning och aktivitet
kan även ha effekter på störningskänsliga arter.
• Förändrad landskapsbild
Vindkraftverken syns över stora avstånd på grund av sin storlek och förändrar på så
vis landskapsbilden. Olika studier har visat på olika avstånd där verken upplevs som
dominanta, till exempel 10 ggr rotordiametern eller 2-3 km. Forskning pekar även på
att vindkraftverk inte upplevs ”passa in” i naturlika miljöer jämfört med urbana och
industriella miljöer då de upplevs som ett industriellt inslag. Enligt den landskapsanalys som Länsstyrelsen i Örebro län låtit utföra utgör Skagern och Unden med stränder
landskapsavsnitt som bedöms som mycket känsliga för vindkraftsetableringar, medan
resten av kommunen utgörs av ett tåligt landskap (Länsstyrelsen i Örebro län, 2011). I
kommunens utökade landskapsanalys bedöms Skagern och Unden tåla viss etablering,
pga de storskaliga landskapsrummen. Sjöarna Toften-Teen, samt Laxsjöarna kräver
också särskild hänsyn. Tivedens kärnområde bedöms ha höga förväntningar om orörd
natur, varför vindkraftverk inte ska placeras så nära att de upplevs som dominanta och
hela området bör undantas från vindkraft. I Tivedens yttre kärnområde bör framförallt
hänsyn tas till sjöarna. I övriga delar av kommunen bedöms landskapet vara relativt
tåligt för vindkraftetablering.
Möjliga konsekvenser för landskapsbilden är att vindkraftverk placeras på ett sådant
sätt att de från enskilda bostäder eller besöksmål (kulturmiljöer, utsiktspunkter, naturmiljöer) upplevs som dominerande och störande samt emotionella besvärsupplevelser
kopplade till att vindkraftverken syns över stora avstånd eller alternativt till vetskapen
om att de finns i landskapet upplevs som störande.
• Påverkan på riksintressen för naturvård och friluftsliv
Planförslaget omfattar områden som finns inom riksintresse för naturvård och friluftsliv. Unden-Tiveden-området utgör ett så kallat helhetsriksintresse enligt 4 kap miljöbalken samt riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap miljöbalken. Unden med stränder,
Tivedens nationalpark, Rockebro och flera större myrar är riksintresse för naturvård
enligt 3 kap miljöbalken. I kommunen finns även 11 Natura2000-områden som utgör
riksintresse för naturvård enligt 7 kap miljöbalken, varav vissa sammanfaller med riksintresse enligt 3 kap miljöbalken. Besöksantalet till Tivedens nationalpark beräknas
till ca 100 000 personer årligen. I Tivedsområdet samt vid Unden finns mindre turistentreprenörer som bedriver bland annat camping och besöksverksamhet. Riksintresseområden skall så långt som möjligt skyddas mot ingrepp som kan påverka de värden
de vilar på negativt. För Natura2000 gäller även att habitat och arter i området skall
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ha god bevarandestatus. Då oförenliga riksintressen föreligger i samma område ska
det intresse som bidrar till en långsiktig hushållning med mark- och vattenmiljöer ges
företräde. Länsstyrelsen i Örebro län och Laxå kommun har 2007 genom prövning av
vindkraftverk på fastigheten Ramsnäs 2:13 bedömt att en viss vindkraftutbyggnad i
området inte strider mot de riksintressen som berörs. Beslutet fastställdes i miljödomstolen.
Möjliga konsekvenser vid vindkraftetablering inom riksintresse för naturvård och Natura2000 är att det orsakar habitatsförlust direkt genom exploatering av mark, indirekt
genom påverkan på hydrologi vid vägdragning eller att en ökad störning samt närhet
till vindkraftverk medför att skyddade arter dör vid kollisioner eller undviker området
pga en ökad störning.
• Påverkan på fågelliv
Fåglar utgör en organismgrupp som är särskilt utsatta för risken att påverkas av vindkraftetableringar, då de uppehåller sig i det luftrum som vindkraften gör anspråk på.
Vindkraftverk i skogslandskapet placeras i regel på höjdryggar. Vid dessa bildas ofta
uppvindar där fåglar hämtar höjd och klippbranter kan även utgöra viktiga biotoper
för större rovfåglar. Vissa arter samt lokaler med hög fågeltäthet har identifierats av
Sveriges ornitologiska förening (SOF) i deras vindkraftpolicy (SOF, 2009). Ornitologiska klubben i Örebro och Närkes Ornitologiska förening har lämnat synpunkter på
känsliga fågelområden under samrådstiden. Områden som kan vara känsliga ur fågelsynpunkt utifrån dessa underlag redovisas i bilaga 5.
Konsekvenser som kan uppstå vid placering av vindkraftverk i eller i anslutning till
fågeltäta områden eller i närhet till särskilt känsliga arter är kollisioner med dödlig
utgång, att fåglarna undviker området pga ökad störning eller barriäreffekter samt att
populationerna minskar pga förlust av lämpliga habitat.

Arbetsprocess

Arbetet med miljöbedömning har varit en integrerad del av arbetet med planen. För att
inhämta lokal kunskap skickades en enkät ut till organisationer och turistentreprenörer
i kommunen. Samrådsmöten har hållits med representanter för Närkes ornitologiska
förening och Ornitologiska klubben i Närke för att inhämta lokal kunskap om fågellivet i kommunen. Arbetsgruppen har även tagit fram en landskapsanalys som fördjupar länets översiktliga landskapsanalys. Dessa delar, samt inkomna synpunkter under
planens samrådstid utgör underlag för miljöbedömningen. I samrådshandlingen fanns
generell miljöpåverkan beskriven under avsnittet ”3. Vindkraftens påverkan”. Denna
MKB ger en fördjupad bild av de områden som föreslås i utställningshandlingen. Miljökonsekvensbeskrivningen är framtagen av Carolina Hillerdal Ljungqvist, kommunekolog/miljöinspektör på Sydnärkes miljöförvaltning.
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Alternativa utformningar

Huvudalternativ och nollalternativ redovisas på kartor i bilaga 3 och 4.

Nollalternativet

Nollalternativet innebär att ingen plan tas fram. Kommunen har en vindkraftpolicy
som antogs 2007 och som då fungerar som styrande dokument. Vindkraftpolicyn begränsar utbyggnaden runt Unden, där ett fåtal grupper bedöms kunna tillåtas, samt
i natur- och kulturreservat och Natura2000. Tivedens nationalpark undantas med en
rekommenderad skyddszon på 1-5 km. Riksintresse för naturvård och friluftsliv anses
inte stå i konflikt med vindkraftetableringar och ett avstånd om minst 500 m till bostäder och minst verkets totalhöjd till infrastruktur rekommenderas. Särskild hänsyn
gäller även vid fritidshusområdena vid Skagern och Östra Laxsjön samt Tivedstorp
och Dammtorp.
Ett rimligt antagande är att vindkraftutbyggnad enligt detta alternativ koncentreras till
de riksintressen för vindbruk som finns inom kommunen men även kan bli aktuellt i
bra vindlägen utanför riksintresseområden. Riksintresseområdena omfattar 78,2 km2
vilket möjliggör en teoretisk utbyggnad på ca 400 vindkraftverk, räknat på ett ytbehov
av 0,2 km2 per vindkraftverk. Då det inte finns restriktioner utanför riksintressena
utom för vissa små områden rymmer alternativet teoretiskt sett fler vindkraftverk. Resonemang som följer baseras på en koncentration av utbyggnad till riksintresseområden.

Huvudalternativ

Huvudalternativet är det alternativ som förordas i utställningshandlingen. För huvudalternativet gäller att en zon på 1,5 km runt Unden och Skagern undantas samt ett minsta
avstånd till bostäder på 750 m. Försvaret har utfärdat stoppområde för Karlsborgs
flygplats, vilket omfattar södra delen av Tiveden. Avståndet till infrastruktur är minst
150 m och till kyrkor är 500 m. Nationalpark, naturreservat, Natura2000, sjöar samt
strandskyddsområden är också exkluderade. Inom riksintresseområdet för turism och
rörligt friluftsliv vid Unden-Tiveden, ska särskild hänsyn tas till turism och näringsliv
vid ärendehandläggning. Områdena delas in i A- och B- områden där A-områden har
bra vindläge och inga motstående intressen på översiktlig nivå, medan B-områden har
sämre vindläge eller minst ett motstående intresse. Motstående intressen är riksintresse
för kultur, natur, friluftsliv och turism, stora opåverkade områden samt värdefulla områden enligt våtmarksinventeringen, ängs- och hagmarksinventeringen eller den länsomfattande naturvårdsöversikten. Områden som är mindre än 0,5 km2 har sållats bort
då de inte är stora nog att hysa etableringar på minst 3 verk.
A och B områden omfattar sammanlagt ca 120 km2, vilket teoretiskt sett kan rymma
ca 600 vindkraftverk räknat på ett ytbehov av 0,2 km2 per vindkraftverk. Sannolikt
kommer dock inte alla områden att tas i anspråk. Vindkraften förväntas koncentreras
till större A-områden som ligger i kommunens centrala och nordöstra delar, men kan
även förekomma i B-områden. Då stora ytor finns till förfogande även i planförslaget är vindkraftplanen troligtvis inte en begränsande faktor för utbyggnadstakten av
vindkraft, men kan innebära en snabbare ärendehantering. Planförslaget har dock en
styrande verkan och stora delar av områdena som är riksintresse för vindbruk samt 1,5
km zon runt Skagern och Unden faller bort i planförslaget. Resonemang som följer
baseras på en koncentration av utbyggnad till A-områden.
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Konsekvensbeskrivning
Nollalternativ
Påverkan på klimatet
Riksintresse för vindbruk pekar ut bra vindlägen med potential för en effektiv vindproduktion. En maximering av utbyggnad i dessa områden innebär effektivitet i elproduktion per ytenhet eller vindkraftverk. Alternativet har få restriktioner vilket medger
en omfattande utbyggnad och stora möjligheter att producera förnybar energi i bra
vindlägen, vilket bidrar till minskade koldioxidutsläpp från energiproduktion.
Konsekvens: Minskad klimatpåverkan

Buller, skuggning och påverkan på människors hälsa
I nollalternativet skall minsta avstånd till bostäder vara 500 m, vilket innebär att det
inte finns någon marginal för bullerstörning och många bostäder kan hamna mycket
nära 40dB(A)-gränsen. Vindkraften koncentreras till riksintressen vilket innebär en
ökad ljudstörning i södra Tiveden, norr om Unden och Skagern, ett mindre område
centralt i kommunen samt ett område nordöst om Laxsjöarna. Nollalternativet redovisar inte stora, opåverkade områden som olämpliga, vilket innebär att exploateringar
kan komma till stånd inom dessa områden, framförallt inom det riksintresse för vindbruk som ligger i södra Tiveden. Området närmast Unden skall bedömas restriktivt,
vilket innebär att risken för bullerstörningar är lägre inom detta område.
Konsekvens: Bullernivåer ökar i tysta områden, framförallt Tiveden, risk för boende
att uppleva sig bullerstörda i sin boendemiljö vid buller 35-40 dB(A).

Förändrad landskapsbild
En koncentration av vindkraftverk till riksintresseområden för vindbruk innebär att
framförallt landskapsbilden i södra Tiveden, vid Rävfjäll, samt öster om Finnerödja
vid Lången och nordöst om Laxsjöarna påverkas. I vindkraftpolicyn anges att verk
som står närmare varandra än 2 km bör samlokaliseras om det inte innebär ett ofördelaktigt tillvaratagande av energi, att kyrktorn bör ha en buffertzon på 1 km och att
vindkraftverken i en grupp skall utformas enhetligt. Påverkan på landskapsbilden runt
Unden förväntas bli liten då området är utpekat som restriktivt, men kan förekomma
framförallt i anslutning till riksintresse för vindbruk på Rävfjäll. Placering av vindkraftverk i riksintresse Tiveden i närheten av gränsen till Askersunds kommun, i riksintresset nordöst om Laxsjöarna samt vid stranden av Skagern och Unden kan påverka
landskapsbilden i andra kommuner. En förändring av landskapet i Tiveden, vid Unden
och vid Skagern är känsligt på grund av de förväntningar som lokalboende och turister
har på områdena som oexploaterade och vildmarkslika. 500 m från bostäder kan vindkraftverken upplevas som mycket dominanta vid öppen terräng.
Konsekvens: Placering i riksintressen medför ändrad landskapsbild i närliggande
kommuner, vindkraftverk kan synas från populära turistmål, vindkraftverk kan upplevas som mycket dominanta från bostäder på 500 m avstånd.
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Påverkan på riksintressen för naturvård och friluftsliv
En viss utbyggnad av vindkraft inom områden av riksintresse för friluftsliv och naturvård bedöms enligt vindkaftpolicyn inte påtagligt skada dessa intressen. I nollalternativet förväntas vindkraften koncentreras till riksintresse för vindbruk, som vid Rävfjäll
norr om Unden och i centrala Tiveden norr om Tivedens nationalpark sammanfaller
med riksintresse för naturvård, friluftsliv och turism. Riksintressena är likställda och
vindkraftutbyggnaden är högt prioriterad av staten. Riksintresset för vindbruk är omfattande i Tiveden och medger en storskalig etablering av vindkraft i området. En
utbyggnad av vindkraft i Tiveden bedöms därför som sannolik om kommunen inte
väljer att undanta dessa områden. Utbyggnad av vindkraft innebär inte något hinder
för utövande av allemansrättsligt friluftsliv och naturanknuten turism. Förväntad påverkan härrör framförallt till bullerstörning och en upplevt störd landskapsbild. Stora
områden som påverkas av buller kan sänka kvaliteten på riksintresset för friluftslivet i
de områden som störs av buller, teoretiskt sett i hela riksintresseområdet. Den faktiska
störningen förväntas dock utebli runt Unden och i Tivedens nationalpark samt vid
Tivedstorp och Dammtorp och vid boendemiljöer pga 40 dBA-gränsen och restriktioner som anges i vindkaftpolicyn. För aktivitetsturism förväntas störningen bli mindre
påtaglig, medan den för dem som söker sig till Tiveden för att lyssna på tystnaden och
naturen kan bli störande även vid ljudnivåer under 40 dBA. När det gäller den upplevda störningen på landskapsbilden kan en etablering i Tiveden upplevas sänka kvaliteten för hela området. Faktisk störning begränsas dock till utsiktspunkter och blir mer
påtaglig om vindkraftverken ligger så pass nära att de upplevs som dominanta i landskapet. På grund av den kuperade terrängen kan vindkraftverk i Tiveden förväntas bli
synliga framförallt från utsiktspunkter och över öppna ytor, till exempel sjöar. Undens
riksintresse för naturvård påverkas inte då utpekade värden är fauna i sjön och värdefull ängsmark runt sjön och strandskyddsområdet är undantaget från etableringar.
Konsekvens: Sänkt kvalitet för rekreation inom utbyggnadsområden (>40dBA), påverkan på landskapsbild från utsiktspunkter.

Påverkan på fågelliv
I vindkraftpolicyn finns inga referenser till fågelliv i kommunen. Konsekvenser för fågellivet bedöms i miljöprövningen för varje enskilt fall. Risken för en negativ påverkan
på hotade fågelarter till följd av direkta kollisioner eller exploatering av häckningsplatser är liten då länsstyrelsen utgör en remissinstans och kan stoppa projekt som riskerar
att påverka hotade arter. Realisering av vindkraftprojekt kan dock ha andra, mer svårbedömda effekter på fågelliv så som ökad störning och fragmentering av landskapet
eller barriäreffekter, vilket kan leda till förlust av biotoper som är viktiga för skogslevande arter, störning av flyttstreck och ledlinjer i landskapet. De riksintresseområden
för vindbruk som ligger söder om Borasjön samt nordöst om Laxsjöarna sammanfaller
med höjdområden som av Ornitologiska Klubben i Örebro pekats ut som känsliga för
streckande fåglar, se bilaga 5. Placering av vindkraftverk kan här leda till att fåglar dör
av kollisioner med vindkaftverk eller att flyttstråken störs. Observationer av hänsynskrävande arter förefaller inte i någon större utsträckning sammanfalla med riksintresse
för vindbruk, se bilaga 5. Områden med dokumenterat höga naturvärden som naturreservat, nationalpark och Natura2000-områden är undantagna från etableringar, och
inget av dessa sammanfaller eller ligger i direkt anslutning till riksintresseområden,
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varför negativa effekter för fågelliv i dessa områden förväntas utebli.
Konsekvens: Risk för kollisioner och störningar av flyttstråk i höjdområden sydväst
om Borasjön och Isberga-området.

Huvudalternativ
Påverkan på klimatet
Vindbruksplanen medger en omfattande utbyggnad av vindkraft men utesluter stora delar av riksintresseområden för vindbruk. En antagen plan innebär troligtvis att
ärendehanteringen kan gå snabbare eftersom kommunen på förhand har bedömt vilka
områden man anser vara lämpliga. Att stora delar av riksintressena utesluts kan dock
medföra en viss effektivitetsminskning i realiserade vindkraftprojekt och därmed lägre
andel producerad el per ytenhet eller vindkraftverk.
Konsekvens: Minskad klimatpåverkan.

Buller, skuggning och påverkan på människors hälsa
I huvudalternativet förordas ett minsta avstånd till bostäder på 750 m, vilket innebär
att få bostäder riskerar att hamna precis på gränsen till 40dB(A). Vindkraften koncentreras till A-områden vilket innebär en ökad ljudstörning framförallt i kommunens
centrala och nordöstra delar. Stora, opåverkade områden har vägts in i områdets lämplighet i de fall de sammanfaller med föreslagna vindbruksområden redovisas de som
röda, B-områden. Detta medför en viss restriktion för etableringar inom dessa områden, men utgör inte ett totalt stopp för etablering inom dessa områden. De undantagna
1,5-km zonerna runt Skagern och Unden minskar även risken för bullerstörning från
vindkraftverk i dessa områden.
Konsekvens: Bullernivåer riskerar att öka i tysta områden, i Tiveden, norr om Barrud
och Väster om Toften.

Förändrad landskapsbild
En koncentration av vindkraftverk till A-områden för vindbruk innebär att framförallt
landskapsbilden mellan Skagern och Toften, mellan Laxå och Finnerödja samt nordöst
om Laxsjöarna påverkas. Områdena omfattas inte av de riksintressen för naturvård
och friluftsliv som föreligger och förväntningarna på landskapets orördhet kan antas
vara lägre än i dessa områden. Planen utesluter dock inte en viss utbyggnad i Tivedens
kärnområde och nära nationalparkens nordvästra spets. Även Laxsjöarna kan bedömas
som känsliga ur landskapsbildssynpunkt då fritidsbebyggelse och camping finns i området och de relativt sett utgör mer småskaliga landskapsrum än Skagern och Unden.
750 m från bostäder kan vindkraftverk upplevas som mycket dominanta om terrängen
är öppen.
Konsekvens: Placering i A-områden medför ändrad landskapsbild i närliggande kommuner nordväst om Laxsjöarna samt väster om Toften. Utbyggnad i B-området i Tiveden kan synas från populära turistmål, vindkraftverk kan upplevas som mycket dominanta från bostäder på 750 m avstånd.
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Påverkan på riksintressen för naturvård och friluftsliv
Då oförenliga riksintressen föreligger i samma område ska det intresse som bidrar till
en långsiktig hushållning med mark- och vattenmiljöer ges företräde. I huvudalternativet förväntas vindkraften koncentreras till A-områden. Dessa sammanfaller inte
i någon större utsträckning med riksintressen för friluftsliv och naturvård. Inom riksintresse för vindbruk i Tiveden finns dock ett B- område och en viss exploatering av
vindkraft i området kan inte uteslutas om inte kommunen helt undantar detta område.
Utbyggnad av vindkraft innebär inte något hinder för utövande av allemansrättsligt
friluftsliv och naturanknuten turism och har i utställningshandlingen inte bedömts vara
oförenligt med utbyggnad av vindkaft. I riksintresseområdet för turism och friluftsliv
skall dock särskild hänsyn tas till turism och näringsliv. Förväntad påverkan härrör
framförallt till bullerstörning inom utbyggnadsområdet och att landskapsbilden kan
upplevas som påverkad. För aktivitetsturism förväntas störningen bli mindre påtaglig,
medan den för dem som söker sig till Tiveden för att lyssna på tystnaden och naturen kan bli störande även vid ljudnivåer under 40 dBA. När det gäller den upplevda
störningen på landskapsbilden kan en etablering i Tiveden upplevas sänka kvaliteten
för hela området. I huvudalternativet ligger A-området närmare nordvästra hörnet av
Tivedens nationalpark än riksintresse för vindbruk, vilket kan öka risken för att vindkraftverk kan upplevas som dominanta från någon utsiktspunkt i nationalparken. På
grund av den kuperade terrängen kan vindkraftverk i Tiveden förväntas bli synliga
framförallt från utsiktspunkter och över öppna ytor, till exempel sjöar.
Konsekvens: Sänkt kvalitet för rekreation pga buller inom utbyggnadsområden
(>40dBA), påverkan på landskapsbild från utsiktspunkter i Tiveden.

Påverkan på fågelliv
Risken för en negativ påverkan på hotade fågelarter till följd av direkta kollisioner eller
exploatering av häckningsplatser är liten då länsstyrelsen utgör en remissinstans och
kan stoppa projekt som riskerar att påverka hotade arter. Realisering av vindkraftprojekt kan dock ha andra, mer svårbedömda effekter på fågelliv så som ökad störning och
fragmentering av landskapet eller barriäreffekter, vilket kan leda till förlust av biotoper
som är viktiga för skogslevande arter, störning av flyttstreck och ledlinjer i landskapet.
Utbyggnad inom A-områden sammanfaller väster om Borasjön och i Isberga-området
med områden känsliga för streckande fågel, se bilaga 5. Utbyggnad i A-område väster
om Toften kan påverka populationer av ugglor och tjäder samt hänsynskrävande arter,
se bilaga 5.
Konsekvens: Risk för kollisioner och störningar av flyttstråk i höjdområden sydväst
om Borasjön och Isberga-området. Risk för störning, biotopförluster och kollisioner
för hänsynskrävande arter, tjäder och ugglor väster om Toften med minskat individoch artantal som följd.
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Samlad bedömning och förslag till
avhjälpande åtgärder
+ anger att huvudalternativet är att föredra
- anger att nollalternativet är att föredra
0 anger att huvud- och nollalternativen är likvärdiga

Påverkan på klimatet (0)

Huvudalternativet styr vindkraften bort från flera riksintresseområden för vindbruk
vilket kan få till följd att energiproduktionen från realiserade vindkraftprojekt blir mindre effektiv. Huvudalternativet är något mer restriktiv än nollalternativet, men medger
fortfarande vindkraftetablering i stor omfattning. Den samlade bedömningen är att
energiproduktionen kan minska något till följd av att vindkraftplanen antas men att
handläggningstiden kan förkortas. Huvudalternativet kan därför i ett kortare perspektiv medföra att energiproduktionen ökar jämfört med nollalternativet, men att det på
lång sikt innebär en minskning i energiproduktion.
Alternativen är därför likvärdiga ur klimatsynpunkt.

Buller, skuggning och påverkan på människors hälsa (+)

Huvudalternativet förordar ett längre avstånd mellan bostäder och vindkraftverk än
nollalternativet och visar också i större utsträckning var närhet till bostäder utgör ett
hinder för vindkraftetablering. Detta innebär att risken för bullerstörningar hos närboende minskar. På ett avstånd av 750 m från vindkraftverket är det stor chans att
ljudnivån är nere på 35 dB(A), vilket utgör en etablerad gräns för tysta områden. När
ett minsta avstånd är 500 meter riskerar fler närboende att hamna mycket nära 40
dB(A)-gränsen, vilket ökar risken för att en större andel närboende ska störas. Ljudnivågränsen på 40 dB(A) skall dock alltid uppfyllas enligt praxis för miljöprövningen.
I huvudalternativet undviks även bullerstörningar vid de stora sjöarna Skagern och
Unden i större utsträckning, vilket medför mindre risk för bullerstörning av närboende
och turister runt sjöarna. Då huvudalternativets A-områden till stor del skiljer sig från
utpekade riksintressen flyttas störningsbilden i kommunen som helhet. Inget av alternativen förordar undantag från etablering av vindkraft i kommunens stora, opåverkade
områden men de redovisas som ett motstående intresse i huvudalternativet. Det är
svårt att avgöra om exploatering av vindkraft strider mot översiktsplanen, då det å ena
sidan innebär att områdena kan förlora sin karaktär i och med vägbyggen och ökad
bullerstörning, men å andra sidan kan innebära en inkomst för markägare och bidra
positivt till miljön genom minskad klimatpåverkan. Förväntningarna på en tyst ljudmiljö i hela kommunen kan antas vara höga, då kommunen är relativt oexploaterad,
men kan förmodas vara extra höga i Tivedens kärnområde och runt Unden, som anses
vara vildmarksartade.
Sammantaget bedöms risken för ljudstörningar vara mindre i huvudalternativet än i
nollalternativet, främst på grund av ett längre avstånd till närboende i varje enskilt fall
samt minskad risk för störningar i attraktiva friluftsområden i södra Tiveden samt runt
Skagern och Unden.
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Förändrad landskapsbild (+)
Påverkan på landskapsbilden går till viss del att bedöma objektivt, vid beaktande av
landskapets tålighet och hur vindkraftverk placeras förhållande till element i naturmiljön. Påverkan på utsikten från enskilda bostäder eller besökspunkter kan också
illustreras genom fotomontage eller siktanalyser. En bedömning av påverkan på landskapsbilden kan dock inte göras utan att ta de förväntningar som finns på landskapet i beaktande. Landskapet vid Unden och Tiveden är känsligare än andra delar av
kommunen på grund av de förväntningar som boende och besökare har på områdena
som oexploaterade och vildmarkslika. Vid samrådet påpekades även att kommunen
marknadsför dessa som turistområden viktiga för kommunen. Storskaliga vindkraftetableringar påverkar framförallt helhetssynen på landskapet, där förväntningarna att
landskapet inte längre upplevs som orört om en etablering kommer till stånd, orsakar
oro och irritation.
Sammantaget bedöms påverkan på landskapsbilden bli mindre i huvudalternativet än i
nollalternativet på grund av att en 1,5 km zon har undantagits runt Skagern och Unden
och riksintresset för vindbruk i Tiveden till stor del utgår. Påverkan på landskapsbilden
kan däremot förväntas öka framförallt väster om Toften och nordöst om Laxsjöarna i
huvudalternativet.

Påverkan på riksintressen för naturvård och friluftsliv (+)

Kommunen bedömer både i den äldre vindkraftpolicyn som utgör ställningstagande
för nollalternativet och i huvudalternativet som förordas i utställningshandlingen att en
viss utbyggnad av vindkraft inom riksintresse för friluftsliv och turism samt naturvård
är förenligt med dessa. Den faktiska störningen från buller (> 40 dBA) kan bli omfattande i nollalternativet om hela riksintresset i Tiveden byggs ut, medan den begränsas i
huvudalternativet. Upplevelsen av Tiveden som ett orört vildmarksområde kan minska
till följd av vetskapen att vindkraft finns i området. Vetskapen om detta är dock större
hos lokalbefolkningen än hos besökande turister, som inte förväntas känna till var
gränserna för riksintresse går.
Sammantaget är påverkan på riksintresseområdet större i nollalternativet pga det utpekade riksintresseområdet för vindbruk, vilket är större än det B-område som pekas ut
i huvudalternativet.

Påverkan på fågelliv (-)

Påverkan på känsligt fågelliv är koncentrerat till de höjdområden som pekats ut som
känsliga för streckande fågel, till områden som är kända av ornitologer för att ha en rik
fågelfauna samt till påverkan på särskilt hänsynskrävande och hotade arter. Huvudalternativets A-områden sammanfaller i större utsträckning än riksintresseområden för
vindkraft med områden eller lokaler som utpekats som känsliga eller där hänsynskrävande arter har observerats. En förklaring till detta är att områden har styrts längre bort
från bostäder och många fågelarter föredrar relativt ostörda naturområden med stora
sammanhängande skogs- och myrområden. Planen har undantagit skyddade områden,
men inte tagit hänsyn till ekologiska samband mellan skyddade områden och andra
lämpliga biotoper. Norra delen av kommunen med Skagershultamossen, Toften-Teen,
Rankemossen, Boramossen och Vargavidderna utgör ett område med närhet mellan
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värdefulla skyddade områden och många registrerade observationer av hänsynskrävande arter i svalan samt områden utpekade som rika på ugglor och tjäder av NOF.
Inom detta område återfinns huvudalternativets största A-område för vindkraft.
Då huvudalternativet i större utsträckning koncentrerar vindkraftutbyggnad till känsliga områden och lokaler där hänsynskrävande arter har observerats, förväntas påverkan
på fågellivet bli större i huvudalternativet än i nollalternativet.

Förslag till åtgärder för att undvika eller minimera
negativa effekter av huvudalternativet

Påverkan på klimatet

Riksintresseområden för vindkraft har till stor del utgått och därmed kan energiproduktionen minska i effektivitet. Utpekande av riksintressen som A-områden kan öka
effektiviteten i energiproduktion från vindkraftverk.

Buller, skuggning och påverkan på människors hälsa

750 m skyddszon bedöms uppfylla bullerkraven på 40dB(A) med god marginal och
fysiologiska effekter kan inte påvisas vid dessa bullernivåer. Största effekterna är oro
och irritation, vilket kan minskas ytterligare med längre avstånd från boende. Gotland
förespråkar till exempel 1 km avstånd till boende.
För att minska bullernivåerna kan kommunen förorda att vindkraftverksmodeller med
lägsta källbullernivå skall användas. Detta kan passas in under miljöbalkens hänsynsregler för val av bästa tillgängliga teknik.
För att behålla kommunens stora opåverkade områden som områden med låg ljudnivå,
kan kommunen förorda en högsta ljudnivå på 35dB(A) i dessa områden. Detta undantar i praktiken dessa områden med buffetzoner från vindkaftetablering.

Förändrad landskapsbild

Vindkraftverk kommer ofrånkomligen att synas över stora avstånd och erfarenheter
från områden där vindkraft har byggts ut i större utsträckning, visar att vindkraften i
vissa fall accepteras över tid. Placering i naturmiljöer medför större irritation då de inte
upplevs passa in i landskapet. Att undvika placering i naturliga miljöer är i praktiken
omöjligt i Laxå, då en mycket liten del av kommunen är urbaniserad. Attityden kan till
viss del påverkas om närboende känner att de är delaktiga i processen och om de får ta
del av vinsterna med vindkraft. Vid miljöprövningar används ofta 1 km som samrådskrets, när stora vindkraftverk i praktiken syns över många kilometers avstånd och kan
upplevas som dominanta på upp till ett par kilometers håll, beroende på terrängen. För
att minska negativa associationer med vindkraftverk kan kommunen förorda en utökad
samrådskrets, tidiga samråd med närboende samt lokalt delägande i vindkraftverken.

Påverkan på riksintressen för naturvård och friluftsliv
Riksintresse för friluftsliv påverkas framförallt genom ökad bullernivå inom utbyggnadsområden och genom att vindkraftverk blir synliga från utblicksspunkter och upplevs som ett avvikande inslag i en i övrigt naturlig miljö. Minskad påverkan kan ske
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genom att ytterligare minska eller undanta utbyggnadsområde inom riksintresse Tiveden. Minskad påvekan kan även ske genom att vid etableringar i Tiveden undersöka
hur vindkraftverken syns från utblickspunkter som är centrala besöksmål i området
och undvika placeringar där vindkraftverken kan upplevas dominera över vyn från
utblickspunkten.

Påverkan på fågelliv

Synpunkter från lokala ornitologiska förningar och utdrag från artportalen Svalan, visar att Laxå kommun hyser arter som anses vara känsliga för vindkraftetableringar och
områden som kan vara känsliga ur flyttfågelsynpunkt samt områden rika på framförallt
ugglearter och tjäder. Kunskapsläget är dock mycket lågt, då inga övergripande studier
har gjorts i området och få aktiva ornitologer finns inom kommunen. Vindkraftetableringar bör därför alltid föregås av ornitologiska undersökningar, där både värdefulla
habitat, förekomst av hänsynskrävande och hotade arter samt flyttfågelstråk analyseras. För att öka kunskapsläget kan kommunen ta fram en övergripande kartering, med
fokus på flyttstråk över och inom kommunen samt fokus på habitat, arter och ekologiska samband i norra kommundelens myr- skog och sjökomplex. Utbyggnad inom
utpekade känsliga höjdområden bör ha extra krav på att studera flyttfågelstråk över
området och påvisa att negativa effekter för flyttfåglar inte uppstår. Undantagande av
A-området väster om Toften skulle minska riskerna för påverkan på fågelpopulationer
och hänsynskrävande arter. Utbyggnad inom detta område bör ha extra krav på analys
av fågellivet, framförallt tjäderspelplatser, ugglor och hänsynskrävande/hotade arter
och ekologiska samband mellan myr- skog- och sjökomplex i området samt på att visa
att negativa effekter för fågellivet inte uppstår.

Uppföljning av vindbruksplanen,
förslag till åtgärder
• Bevaka antalet inkomna ansökningar/anmälningar och hur det överensstämmer med
planen, hur beslut och eventuella överklagade beslut och domar överensstämmer med
planen
• Uppföljning av störningar på landskasbild och genom buller från inkomna klagomål
med anknytning till vindkraft och bolagens kontrollprogram.
• Sammanställning av antalet uppförda verk och energiproduktion samt hur mycket
minskning i koldioxidutsläpp som det medför.
• Utvärdera effekter på fågellivet från utpekat känsliga områden genom före-efterstudier och verksamhetsutövarnas kontrollprogram.

72

73

Referenser
Litteratur
Bevanger, K., Berntsen, F., Clausen, S., Dahl, E. L., Flagstad, Ø., Follestad, A.,Halley, D.,
Hanssen, F., Hoel, P. L., Johnsen, L., Kvaløy, P., May, R.,Nygård, T., Pedersen, H. C., Reitan,
O., Steinheim, Y. & Vang, R. 2009. Pre- and post-construction studies of conflicts between
birds and wind turbines in coastal Norway (BirdWind). Progress Report 2009. NINA Report
505, 70 pp.
Boverket, 2009, Vindkraftshandboken - Planering och prövning av vindkraftverk på land och
i kustnära vattenområden
Boverket, 2009, Vindkraften och landskapet – att analysera förutsättningar och utforma anläggningar
Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, 2001, Ljud från vindkraftverk, Naturvårdsverkets rapport 6241
Everaert, J. & Stienen, E. W. M. 2007. Impact of wind turbines on birds in Zeebrugge (Belgium). Biodiversity and Conservation 16, 3345-3359.
Hötker, H., Thomsen, K.-M. & Jeromin, H. 2006. Impacts on biodiversity of exploitation of
renewable energy sources: the example of birds and bats–facts, gaps in knowledge, demands
for further research, and ornithological guidelines for the development of renewable energy
exploitation. Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhusen, 65 pp.
Langston, R. H. W. & Pullan, J. D. 2004. Effects of wind farms on birds. Council of Europe
Publishing. Nature and environment 139, 1-89.
Länsstyrelsen Örebro län, 2011, Vindkraft i Örebro län, Landskapsanalys och känslighetsbedömning, Publ. nr. 2011:15
Länsstyrelsen Örebro län, Miljömål 2005-2010 Örebro län
Møller, H och Pedersen, C. J., 2010, Lavfrekvent støj fra store vindmøller, Aalborg universitet,
2010
Prop. 2008/09:162, En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat, Miljödepartementet,
2009
Prop. 2008/09:163, En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi, Näringsdepartementet, 2009
Ruddock, M & Whitfield, D.P. 2007 A Review of Disturbance Distances in Selected Bird Species, A report from Natural Research (Projects) Ltd to Scottish Natural Heritage

Webbsidor
www.naturvardsverket.se
www.vindlov.se
www.energimyndigheten.se
www.miljomal.nu

Muntliga
Hans Waern, Närkes Ornitologiska Förening
Björn Wiksell, Ornitologiska klubben i Örebro

74

Bilagor
Bilaga 1.1: Miljöbedömning checklista från SKL
Bilaga 1.2: Miljöbedömning miljömål
Bilaga 1.3: Nollalternativ kartbild
Bilaga 1.4. Huvudalternativ kartbild
Bilaga 1.5: Underlag bedömning av påverkan på fågelliv

75

Bilaga 2

Bilaga 1:1
Checklista för komplexa detaljplaner

Beskrivning

Tematiskt tillägg till översiktsplan för Vindbruk
Typ av plan:

I dagsläget finns en vindkraftpolicy
Beskriv beﬁntliga förhållanden:

Beskriv planförslaget:

Kommunen anger områden var vindkraftutbyggnad kan anses vara
lämpligt på en översiktlig nivå.

Medverkande tjänstemän:

Kenneth Berglund, Projektledare, Carolina Hillerdal Ljungqvist,
Miljöinspektör, Mathias Hellström, GIS-ingenjör

Behovsbedömning
Måluppfyllelse: Strider planen mot …?
– Gällande planer och program
– Miljömål (nationella och lokala)
– Riksintressen (se även Naturvård, Kulturmiljö och Friluftsliv)
Påverkas landskapsbild (stadsbild, landskapsbild)?
– In- och utblickar
– Historiska samband
Påverkas naturmiljö�naturvård (inkl biologisk mångfald)?
– Riksintresse för naturvård
OBS! Om Natura ����-område
– Natura ����-område
påverkas, eller risk ﬁnns för påtaglig
– Naturreservat�Naturskydd
skada eller påverkan på skyddad
– Strandskydd
natur t ex riksintresse för naturvård
– Rödlistade arter
eller strandskydd, uppstår alltid
– Annan värdefull natur
betydande miljöpåverkan!
Påverkas rekreation och friluftsliv?
– Riksintresse för friluftsliv
– Befolkning
– Grönstruktur
Påverkas kulturmiljö�kulturarv?
– Riksintresse för kulturmiljö
– Kulturreservat
– Fornminne
– Byggnadsminne
– Kulturminnesvård
–Annan värdefull kulturmiljö
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Ja�Nej

Beskrivning

nej/ja

Planen är en utveckling av
vindkraftpolicyn. Kan påverka miljömål
positivt och negativt. Planen påverkar
riksintressen.
Vindkraftverk syns över långa avstånd.

Ja

Ja

Ja

OBS! Om planområdet tas i
anspråk för verksamhet som ska
tillståndsbedömas enligt miljöbalken, uppstår alltid betydande
miljöpåverkan!

Nej/ja

Natura2000, naturreservat,
strandskydd bedöms inte påverkas.
Riksintresse för naturvård runt Unden
påverkas. Rödlistade arter och annan
natur kan påverkas. Särskilt fågel- och
fladdermusfauna samt ekologiska
samband kan påverkas.
En oro finns för att vindkraftverk
påverkar turism. Riksintresse friluftsliv
Tiveden-Unden påverkas.

Kulturmiljö påverkas inte på översiktlig
nivå. Riksintressen för kulturmiljövård
påverkas ej. Kulturmiljöer kan påverkas
lokalt

Luft och klimat påverkas positivt av
vindkraftetablering. Mark och vatten
kan påverkas negativt lokalt.

Påverkas omgivande miljö?
– Mark
– Luft
– Vatten
– Klimat

Ja

Ja

Vindbruk bidrar till god hushållning
med naturresurser och bidrar till
energitillförsel.

Finns risker för hälsa och säkerhet, uppstår störningar från omgivningen eller ger planen upphov till störningar?
– Buller�vibrationer
OBS! Om risker ﬁnns för hälsa
och säkerhet, eller om miljökva– Föroreningar (mark, luft, vatten)
litetsnormer överskrids, uppstår
– Överskrids miljökvalitetsnormer?

Ja

Vindkraft ger upphov till buller. Ingen
risk för överträdande av
miljökvalitetsnormer. Mycket liten risk
för föroreningar.

Finns det risker för…?
– Översvämning
– Erosion

Nej

Motverkar planen hushållning av naturresurser och andra resurser?
– Mark, vatten, materiella resurser m m
– Transporter, kommunikationer, energi m m

alltid betydande miljöpåverkan!

OBS! Om risker ﬁnns för översvämning och erosion uppstår
alltid betydande miljöpåverkan!

Slutsats om fortsatt utredningsbehov

Samlad bedömning:

Planförslaget kan potentiellt ge upphov till betydande
miljöpåverkan för: Naturmiljö och friluftsliv och dessa
riksintressen, hälsa pga buller och landskapsbild, samt
lokal påverkan för natur- och kulturmiljöer.
Ja

Kommer planen att leda till betydande miljöpåverkan?

Om nej: Gör ett motiverat ställningstagande.

Motiverat ställningstagande:

Datum:
Namnunderskrift:

Om ja: Utför en miljöbedömning parallellt med den fortsatta planprocessen och upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
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Bilaga 1:2 Bedömning av påverkan på miljömål
Tabell: Bedömning av vindkraftens påverkan på uppfyllandet av de nationella
miljökvalitetsmålen i Laxå kommun
Vindkraftens påverkan på miljömålen uppfyllelse
Miljömål
Positiv/
Risk för
Negativ Betydande
påverka miljöpåverkan
n (+/-)
i Laxå?
Begränsad klimatpåverkan
+
Ja

Frisk luft

+

Bara naturlig försurning

+

Giftfri miljö

+

Skyddande ozonskikt

+

Säker strålmiljö

+

Ingen övergödning

+

Levande sjöar och vattendrag

+
-

Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust
och skärgård
Myllrande våtmarker

+
+
+
-

Levande skogar

-

Ett rikt odlingslandskap
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(+)
-

Ja

Ja

Hur påverkas miljömålet av vindkraft
jämfört med andra energikällor?
Energi från vindkraft är koldioxidneutral och
kan ersätta energi från tex kolkondenskraft.
Betydande miljömpåverkan: Bidrar till
uppfyllande av Laxå kommuns viktigaste
miljömål.
Vindkraften ger inte upphov till
luftföroreningar.
Vindkraften ger inte upphov till föroreningar
som kan orsaka försurning.
Vindkraften ger inte upphov till föroreningar
som kan orsaka försurning. Användandet av
kemikalier i vindkraftverk är mycket
begränsad och utgörs av xxx.
Vindkraften ger inte upphov till föroreningar
som kan orsaka nedbrytning av ozonskiktet.
Till skillnad från kärnkraft används ej
radioaktivt bränsle och inget radioaktivt
avfall uppstår.
Vindkraften ger inte upphov till föroreningar
som kan orsaka övergödning.
Vindkraft på land påverkar inte vattendrag
ekologiskt. Placering av vindkraft i eller nära
sjöar och inom strandskyddat område kan
påverka ekologin i sjöar och på stränder samt
friluftsliv och fågelliv.
Betydande miljöpåverkan: Stora intressen
finns runt Skagern och Unden. Fågellivet
dåligt känt i kommunen.
Ingen påverkan
Inga utsläpp. Kan påverka friluftsliv
Inget kvävenedfall. Inget behov av att ta
myrområden i anspråk för energiproduktion.
Felaktig placering kan störa fågelliv.
Betydande miljöpåverkan: I Laxå finns
många skyddade myrområden med betydelse
för fågelliv, däribland smålom, en art som
finns upptagen i rödlistan, kategori NT, nära
hotad.
Utbyggnad av vindkraft kan ta i anspråk
värdefulla naturmiljöer i skogsmark. Indirekt
möjliggör utbyggnaden av vindkraft ett mer
intensivt skogsbruk.
Möjlighet till avkastning av marken genom
markarrende kan medföra större möjligheter
att bo på landsbygden.
Kan ta i anspråk värdefulla naturmiljöer, tex
artrika betesmarker. Kan utgöra en risk för

Storslagen fjällmiljö

-

God bebyggd miljö

+

Ja

Ett rikt växt- och djurliv

+

Ja

fåglar i anslutning till våtmarker.
Påverkan på landskapsbild kan påverka äldre
kulturmiljöer negativt.
Kan ta värdefulla naturmiljöer i anspråk.
Utbyggnad av vägnät ökar påverkan i en
relativt oexploaterad naturmiljö, och kan
medföra förlust av arter och naturmiljöer.
Risk för negativ påverkan från buller och
skuggningar. Bidrar till mindre användning
av fossila bränslen och bättre luftmiljö. Kan
påverka kommunens stora orörda områden
negativt, dessa finns beskrivna som viktiga i
Laxå kommuns ÖP.
Kan utgöra en risk för fåglar och fladdermöss
om det placeras fel. Risk för att värdefulla
naturmiljöer som utgör livsmiljö för hotade
eller sällsynta arter tas i anspråk. Risk för
påverkan på ekologiska samband tex
fragmentering av arters livsmiljöer eller
störning av fågelsträck i landskapet. Indirekt
innebär mindre klimatpåverkan att biologisk
mångfald får bättre förutsättningar.
Betydande miljöpåverkan: Ökad störning för
störningskänsliga arter samt risk för störning
av fågellivet.

Samlad bedömning.
Jämfört med andra energikällor innebär vindkraft en relativt liten miljöpåverkan. Största
positiva effekten av vindkraft är att det är energikälla som vid tillverkningen av energi inte ger
upphov till koldioxidutsläpp och därmed bidrar till miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”.
Genom att energiproduktionen i sig inte ger upphov till utsläpp till luft, mark och vatten,
bidrar vindkraft indirekt till ett energisystem där mindre påverkan sker på omgivningen och
bidrar på så vis även till uppfyllandet av flera andra miljömål. Den största risken för påverkan
är påverkan på människors närmiljö genom buller, skuggningar och en förändrad
landskapsbild, samt risk för lokal påverkan av värdefulla naturmiljöer och hotade arter eller
påverkan på större ekologiska samband genom en ökad störning och fragmentering av
skogsmark och risk för störningar för streckande fågel. En vindbruksplan påverkar dessa
miljöaspekter då den anger kommunens ställningstagande till lämpliga områden för
utbyggnad av vindkraft samt vilka avhjälpande åtgärder som skall tas där risk för betydande
miljöpåverkan ligger.

79

Bilaga 1:3: Nollalternativ
Nollalternativet utgörs av Laxå kommuns vindbrukspolicy från 2007 samt riksintresse för
vindkraft, markerade med rött raster.
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Bilaga 1:4: Huvudalternativ.
Huvudalternativ med delområden så som det refereras till i MKB. Röda ringar med heldragen
linje markerar A-områden. Streckade ringar markerar B-områden.
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Bilaga 1:5: Underlag till bedömning av påverkan på fågelliv
Förklaring till kartbilden och teckenförklaring
Hänsynsarter_SOF_Svalan, markerade med blå stjärna.
Sveriges ornitologiska förening, SOF, har tagit fram en vindkraftpolicy som listar arter ur
EG:s fågeldirektiv, 79/409/EEG samt svenska rödlistan, som de anser kräver särskild hänsyn
vid vindkraftetablering. Kartan visar lokaler där någon av de hänsynskrävande arterna har
observerats och registrerats i Svalan, rapportsystem för fåglar mellan 2000 och 2010. Vissa
markeringar illustrerar flera närliggande lokaler och vissa markeringar var så generella, tex
”Tiveden” att de inte har markerats i kartbilden. Stjärnor visar enbart att observationer av
hänsynskrävande arter enligt SOF:s policy finns registrerade i Svalan mellan 2010 och 9
november 2011, då utdraget gjordes. Kartan visar inte vilken art, antalet observationer eller
om arten vid observationstillfället passerade lokalen eller var stationär. 16 av 29 listade
hänsynskrävande arter har observerats i kommunen. Flest observationer finns registrerade från
Skagershultsmossen och lokaler i och i anslutning till Tivedens nationalpark/Stora
Trehörningen samt Grönsjön (torp) söder om stora Rankemossen. Observationerna kan spegla
så väl artens förekomst som ornitologisk aktivitet i området.
Röda, streckade pilar
Pilarna visar riktning för flyttstråk för fåglar enligt synpunkter från OKÖ, Ornitologiska
klubben i Örebro.
Natura2000_fågel, markerade med rött raster
Områden skyddade som natura2000 områden i miljöbalken 7 kap i enlighet med
fågeldirektivet 79/409/EEG.
Tjäder_Uggla_NOF, Lila raster.
Områden där Närkes Ornitologiska Förening, NOF, under samrådstiden lämnat synpunkter på
att tjäder och ugglor är vanligt förekommande.
Höjdområden_OKÖ, blått raster
Områden som enligt Ornitologiska Klubben i Örebro, OKÖ, har bedömt som känsliga.
Landbryggan mellan Vänern och Vättern utgör flyttfågelstråk för hundratusentals fåglar vår
och höst och Laxå ligger mellan fågeltäta områden på Närkeslätten (Tysslingen,
Kvismardalen) och Västgötaslätten (Hornborgarsjön). Enligt OKÖ passerar majoriteten av
streckande fåglar väster om Vättern, över Laxå och framförallt mellan Skagern och Unden, en
mindre del över Tivedens kärnområde mellan Unden och Vättern. Vindkraftverken upptar på
höjdområden det luftrum som många fåglar streckar i och tre höjdområden; Högsås-Hävden,
höjdryggen väster om Borasjön samt Isberge-Breberg nordost om Laxsjöarna bedöms som
särskilt känsliga. Björnfallet, nordväst om Borasjön bedöms även som känsligt för vadarstreck
som viker av i riktning mot Toften-Teen-Skagershultamossen. OKÖ anser att verk över 50 m
höga inte bör uppföras inom dessa områden. Laxås geografiska läge utgör i klubbens mening
en av landets viktigaste inlandspassager för flyttfåglar.
Fågellokaler_NVÖ84, lila områden
Områden som i länsstyrelsens naturvårdsöversikt från 1984 utgör bra fågellokaler.
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Naturreservat/Natura2000, gröna områden
Nationalpark, naturreservat samt övriga Natura2000-områden. Markerar höga naturvärden
med generellt högt bevarandevärden som kan hysa biotoper som är viktiga för fågelliv.
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