
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
VINDBRUKSPLAN



I enlighet med Plan - och Bygglag (2010:900) 3 kap  9 § har samråd 
genomförts, gällande förslag till Vindbruksplan för Laxå kommun. Förslaget 
har skickats ut till länsstyrelsen samt berörda kommuner, regionplaneorgan, 
kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och 
transportinfrastrukturplanering,  andra myndigheter och  sammanslutningar. 
Förslaget har även funnits tillgängligt i receptionen på Laxå kommunhus, hos 
Sydnärkes Byggförvaltning i Askersund och på byggförvaltningens hemsida.

Samrådet har pågått 16 december 2016 - 16 februari 2017.

Under samrådstiden har 20 yttranden inkommit.

INKOMNA YTTRANDEN

1.  Länsstyrelsen Örebro län
2.  Länsstyrelsen Västra Götalands län
3.  Länsstyrelsen Värmland
4.  Länsstyrelsen i Jönköpings län
5.  Lantmäteriet
6.  Trafikverket
7.  Svenska Kraftnät
8.  Skogsstyrelsen
9. Naturvårdsverket
10.  Luftfartsverket
11.  Försvarsmakten
12.  Region Örebro
13.  Nerikes Brandkår
14.  Sydnärkes Miljönämnd
15.  Karlsborgs kommun
16.  Gullspångs kommun
17.  Degerfors kommun
18.  Askersunds kommun
19.  Ellevio
20.  Ornitologiska klubben Örebro

På följande sidor redovisas och bemöts inkomna yttranden. Inkomna 
yttranden utan erinring, men med informationstext redovisas inte i helhet. 
Alla yttranden finns dock i helhet hos Laxå kommun och Sydnärkes 
Byggförvaltning, att begära ut om så önskas. 

Slutligen presenteras de ändringar och justeringar som görs inför granskning 
av planen.



1. LÄNSSTYRELSEN ÖREBRO LÄN

Länsstyrelsens sammanfattande synpunkter 
Länsstyrelsen anser att det är positivt att Laxå kommun tar fram 
en ny vindbruksplan som på ett tydligt sätt redovisar kommunens 
ställningstaganden kring framtida utbyggnad av vindkraft i kommunen. 
Planen är i huvudsak väl genomarbetad. Länsstyrelsen anser dock att planen 
behöver kompletteras i redovisningen av frågor om riksintressen, människors 
hälsa samt kulturmiljövård. Länsstyrelsen anser även att det vore önskvärt att 
planen kompletteras med fler kartor. 

Riksintressen 
Av översiktsplanen ska det enligt 3 kap. 5 § PBL framgå hur kommunen 
avser att tillgodose de redovisade riksintressena. Länsstyrelsens synpunkter 
på kommunens ställningstaganden redovisas nedan. 

Riksintresseområde för totalförsvarets militära del 
I vindbruksplanen har två kategorier av områden pekats ut, A- och 
B-områden. A-områdena anges vara områden med mycket goda 
förutsättningar för vindkraftsetablering och inga konflikter på en 
övergripande nivå finns, medan det i B-områdena bedöms finnas minst ett 
motstående intresse. 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma att de A-områden som är utpekade väster 
om Röfors och söder om Finnerödja ligger inom Försvarsmaktens utpekade 
influensområde för luftrum, så kallat MSA-område (Minimum Sector 
Altitude) för Karlsborgs flygplats, och utgör riksintresse för totalförsvarets 
militära del enligt 3 kap. 9 § miljöbalken (MB), se bifogat yttrande från 
Försvarsmakten. Inom influensområdet finns en maximal tillåten totalhöjd 
(meter över havet) för objekt baserat på MSA för den aktuella flygplatsen. 
För att tillgodose riksintresset behöver den aktuella höjden beaktas. Av denna 
anledning anser Länsstyrelsen att området bör bedömas som ett B-område, 
dvs. ett område där det bedöms finnas minst ett motstående intresse. 

Natura 2000-område 
På plankartan är ett A-område utpekat mellan sjöarna Unden och 
Västra Laxsjön, strax norr om sjön Grässjön. Detta område gränsar mot 
Kråksjöåsen-Kojemossens naturreservat. Reservatet är också ett beslutat 
Natura 2000-område, både enligt habitat- och fågeldirektivet. Skulle det 
bli aktuellt med en vindkraftsetablering i området kommer det troligen att 
krävas tillstånd enligt Natura 2000. Av den anledningen anser Länsstyrelsen 
att området istället bör anges som ett B-område. Verksamheter som riskerar 
medföra betydande miljöpåverkan på ett Natura 2000-område måste 
tillståndsprövas enligt Natura 2000 även om verksamheten är förlagd utanför 
området. En vindkraftsetablering kan ha stor påverkan på fågellivet då det 
kan störa rörelsemönster och flyttvägar. Vidare anser Länsstyrelsen att det 
på s. 13 och s. 38 bör tydliggöras att Natura 2000-områden är riksintressen 
enligt 4 kap. MB. 



Områden av riksintresse för kulturmiljövård 
Länsstyrelsen anser att det är en brist att riksintresseområden för 
kulturmiljövård inte har beaktats i lokaliseringsanalysen som använts 
för att peka ut områden lämpliga för vindkraft. Riksintresseområdet för 
Ramundeboda i Laxå kommun ligger i ett exponerat läge invid öppet 
vatten vilket gör att sikten är vidsträckt från det före detta konventområdet. 
Länsstyrelsen bedömer att de västra delarna av de utpekade områdena för 
vindkraft invid Röfors kan påverka detta riksintresse. Länsstyrelsen anser 
därför att lämpligheten att peka ut dessa områden för vindkraft bör studeras 
vidare. 

Vidare bedömer Länsstyrelsen att två utpekade områden för vindkraft 
kan påverka ett par riksintresseområden för kulturmiljövård i Askersunds 
kommun, vilket även de bör studeras närmare. Det gäller de östligaste 
delarna av det A- och B-område som utpekats sydost om Röfors som kan 
påverka riksintresseområdet för Svinnersta by samt A-området strax väster 
om Västra Laxsjön som kan påverka riksintresseområdet för Västra Nordhult. 

Länsstyrelsen anser att det på s. 13 behöver uppmärksammas att även 
vindkraftsetableringar som anläggs utanför riksintresseområden för 
kulturmiljövård kan medföra påtaglig skada på dessa riksintressen. 
Kommunen behöver därför göra en analys av om de områden som i planen 
pekas ut som lämpliga för vindkraft innebär att riksintressen som även ligger 
utanför de utpekade områdena kan tillgodoses. 

Områden av riksintresse för friluftsliv samt rörligt 
friluftsliv och turism 
I avsnittet om riksintressen, under rubriken friluftsliv på s. 13 behöver det 
tydliggöras att det i kommunen dels finns riksintresse för friluftsliv enligt 3 
kap. 6 § MB, dels riksintresse för rörligt friluftsliv och turism enligt 4 kap. 2 
§ MB. Båda riksintressena omfattar Tiveden-Vättern. 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna 
arbetar med en översyn av riksintresseområden för friluftsliv (3 kap. 6 § 
MB). Området Tiveden-Vättern föreslås delas till två områden, Tiveden 
respektive Norra Vättern. Naturvårdsverket har nyligen remitterat förslaget 
till kommunen. Beslut förväntas tas av Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten under 2017. 

Människors hälsa 
Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. människors hälsa. 
Länsstyrelsen vill utifrån detta uppmärksamma nedanstående synpunkter. 



Störningar 
I vindkraftplanen används en buffertzon på 750 meter runt bostäder. 
Länsstyrelsen har tagit fram en ny vägledning kring etablering av vindkraft i 
Örebro län, publ. nr: 2014:03, som bör användas som underlag i kommunens 
vindkraftsplanering. I denna vindkraftsvägledning anges att vindkraftverk bör 
placeras så att störningar för boende minimeras samt att avstånd till bostäder 
bör vara minst 1 kilometer. Länsstyrelsen anser att kommunen bör överväga 
att använda 1 kilometer som buffertzon runt bostäder. 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Kulturmiljövård 
I vindkraftplanen används en buffertzon på 500 meter runt kyrkor. I 
Länsstyrelsens vindkraftsvägledning från 2014 rekommenderas att 
vindkraftverk inte placeras närmare än 1 km från kyrkor. Länsstyrelsen 
anser att detta avstånd även bör gälla för byggnadsminnen och andra 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer. 

Länsstyrelsen anser att det på s. 17 bör anges att landskapsbilden också 
inrymmer kulturhistoriska miljöer, t.ex. bebyggelse och odlingslandskap, 
bruksmiljöer och fornlämningar, vilka ska beaktas i samband med 
vindkraftsetableringar. Med anledning av detta anser Länsstyrelsen även 
att det på s. 6 och s. 20 bör läggas till en rekommendation om att det vid 
vindkraftsetablering ska tas hänsyn till värdefulla kulturmiljöer. 

Det finns, som påpekas i planen, ett stort antal registrerade fornlämningar 
inom kommunen som måste beaktas i samband med etablering av vindkraft. 
Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma att då en stor del av Laxå kommun 
är skogstäckt innebär det att det troligtvis finns ytterligare en stor mängd 
fornlämningar som ännu inte har identifierats. Även fornlämningar som inte 
är registrerade är skyddade enligt kulturmiljölagen (KML). Länsstyrelsen 
anser att detta bör anges i t.ex. avsnittet om kulturmiljö på s. 29. Om 
fornlämning påträffas under ett pågående arbete måste det omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen ska, enligt KML, kontaktas. Länsstyrelsen anser 
även att en punkt om att beakta tidigare okända fornlämningar, särskilt i 
skogslandskap, bör läggas till som en rekommendation på s. 7 och s. 26. 

Finns det anledning att anta att någon hittills okänd fornlämning berörs av 
arbetena med vindkraftverk, andra anläggningar i anslutning till dessa och 
vägar till verken, kan Länsstyrelsen besluta att en arkeologisk utredning 
enligt 2 kap. 11 § KML ska utföras innan arbetsföretaget inleds. Den 
arkeologiska utredningen ska omfatta all den mark som behöver tas i 
anspråk för vindkraftsetableringen: platserna för vindkraftverken, planerade 
sträckningar för vägar och elledningar, etc. På s. 16 bör det anges att det 
enligt 2 kap. 6 § KML är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, 
täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller 
skada en fornlämning. 



Länsstyrelsen vill påtala vikten av att miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB) som tas fram inför vindkraftsetableringar inkluderar en grundlig 
analys av kulturmiljövärden såväl ovan som under mark, dvs. bebyggelse, 
kulturhistoriskt värdefulla landskap och fornlämningar. Länsstyrelsen 
anser att en sådan punkt bör läggas in som en rekommendation för 
vindkraftsetablering på s. 7 och s. 26. Länsstyrelsen anser även att en punkt 
om att hänsyn ska tas till värdefulla odlingslandskap och kulturhistoriska 
inslag i dessa (t.ex. stenmurar, diken, odlingsrösen, alléer) bör läggas till. 

En arkeologisk förstudie (arkeologisk kulturmiljöanalys) kommer sannolikt 
att i flera fall vara nödvändig för hela eller delar av de utpekade områdena 
och bör utföras i samband med framtagande av MKB enligt ovan. Förstudien 
ska användas som underlag för förslag till placering av verk och de väg- och 
ledningsdragningar som behövs för vindkraftsparken för att undvika skador 
på fornlämningar och fornlämningsområden. 

Vindkartering 
Som underlag för vindkraftsplanen har en vindkartering gjord 2007/2010 
använts. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att en nyare vindkartering 
har tagits fram 2011. Upplösningen i denna vindkartering är 0,25 km2 
vilket ger större variationer och upplösning i terräng och vindhastighet än 
tidigare vindkartering. Vindkarteringen är tänkt att användas som underlag 
vid kommunernas vindkraftsplanering. Om kommunen vill använda 
sig av den senast framtagna vindkarteringen finns mer info om den på 
Energimyndighetens webbplats. 

Kartor 
Länsstyrelsen anser att planen behöver kompletteras med kartor som 
redovisar riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB. 

Det är även önskvärt att planen innehåller en karta som visar var 
Laxå kommun ligger geografiskt i regionen och vilka kommuner som 
angränsar till Laxå kommun. Det vore även bra om planen redovisar hur 
vindkraftsplaneringen ser ut i grannkommunerna. 

Det vore även bra om det i planen infogas en karta som visar befintliga och 
planerade vindkraftverk i kommunen.



Kommentar:
A-områden inom MSA för Karlsborgs flygplats justeras till B-områden.

A-områden inom Natura 2000-områden justeras till B-områden.

På s. 13 och s. 38 tydliggörs att Natura 2000-områden är riksintressen enligt 
4 kap. MB.

A-områden som kan påverka riksintresseområde för kulturmiljövård, i 
enlighet med Länsstyrelsens yttrande, justeras till B-områden.

I avsnittet om riksintressen, under rubriken friluftsliv på s. 13 tydliggörs att 
det i kommunen dels finns riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB, 
dels riksintresse för rörligt friluftsliv och turism enligt 4 kap. 2 § MB. Båda 
riksintressena omfattar Tiveden-Vättern. 

Buffertavståndet till bostäder, kyrkor, byggnadsminnen och andra 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer utökas till 1 km.

Texten justeras på s. 17 gällande att landskapsbilden också inrymmer 
kulturhistoriska miljöer, t.ex. bebyggelse och odlingslandskap, bruksmiljöer 
och fornlämningar, vilka ska beaktas i samband med vindkraftsetableringar. 

En rekommendation läggs till, på s. 6 och s. 20, om att det vid 
vindkraftsetablering ska tas hänsyn till värdefulla kulturmiljöer. 

Inom avsnittet om kulturmiljö på s. 29, utökas texten med information 
om att även fornlämningar som inte är registrerade är skyddade enligt 
kulturmiljölagen (KML). 

En rekommendation läggs, på s. 7 och s. 26, gällande att beakta tidigare 
okända fornlämningar, särskilt i skogslandskap.

På s. 16 läggs text till gällande att det enligt 2 kap. 6 § KML är förbjudet att 
utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, 
plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. 

En rekommendation läggs till, på s. 7 och s. 26, gällande att 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) som tas fram inför 
vindkraftsetableringar inkluderar en grundlig analys av kulturmiljövärden 
såväl ovan som under mark, dvs. bebyggelse, kulturhistoriskt värdefulla 
landskap och fornlämningar. Hänsyn ska även tas till värdefulla 
odlingslandskap och kulturhistoriska inslag i dessa (t.ex. stenmurar, diken, 
odlingsrösen, alléer).



Laxå kommun väljer att inte byta vindkartering inom detta arbete med 
vindbruksplanen. Laxå kommuns inställning är att utbyggnaden av vindkraft 
har uppnått en tillräcklig omfattning och att ytterligare utbyggnad av 
vindkraft ej är att föredra. Detta motiverar att den förfining som skett mellan 
de två vindkarteringarna inte bedöms medföra några större justeringar av 
föreslagna område för vindbruk.

Planen kompletteras med kartor som redovisar riksintressen enligt 3 och 4 
kap. MB. 

Planen kompletteras med en karta som visar var Laxå kommun ligger 
geografiskt i regionen och vilka kommuner som angränsar till Laxå kommun.

Planen kompletteras inte med en karta som visar tillståndsgivna 
vindkraftverk i kommunen, detta finns dock att tillgå på vindbrukskollen.se.

2. LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Länsstyrelsen Västra Götalands län har fått vindbruksplan Laxå kommun på 
samråd. Länsstyrelsen yttrar sig inte i ärendet.

Kommentar:
Laxå kommun tackar för yttrandet.

3. LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND
Länsstyrelsen i Värmlands län har inget att erinra.

Kommentar:
Laxå kommun tackar för yttrandet.

4. LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN
Länsstyrelsen i Jönköpingslän har inget att erinra.

Kommentar:
Laxå kommun tackar för yttrandet.

5. LANTMÄTERIET
Lantmäteriet har inget att erinra.

Kommentar:
Laxå kommun tackar för yttrandet.

6. TRAFIKVERKET
Trafikverket har inget emot det tematiska tillägget till den 
kommunövergripande översiktsplanen.

Kommentar:
Laxå kommun tackar för yttrandet.



7. SVENSKA KRAFTNÄT
Svenska kraftnät tolkar vindbruksplanen som att det i planen omnämnda 
skyddsavståndet också reflekteras i kartunderlaget. 

Apropå avsnittet om säkerhet på sida 28 i vindbruksplanen önskar Svenska 
kraftnät att texten uppdateras med skyddsavstånd till vindkraftverk vid 
flygbesiktning av kraftledningar. För att upprätthålla en god flygsäkerhet 
vid besiktningar rekommenderar Transportstyrelsen att vindkraftverk och 
master med stag med en totalhöjd lägre än 50 meter placeras minst 100 
meter från kraftledning. Vindkraftverk och master med stag med en totalhöjd 
över 50 meter bör placeras minst 200 meter från kraftledning. Avståndet 
beräknas med utgångspunkt från kraftverksrotorns periferi. För verk med en 
rotordiameter på 100 meter eller mer bör avståndet mellan torn och ledning 
vara större än 250 meter. 

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för 
stamnätet för el hänvisar vi till Perspektivplan 2025 och Nätutvecklingsplan 
2016 - 2025.

Kommentar:
Vindbruksplanen uppdateras gällande skyddsavstånd till vindkraftverk vid 
flygbesiktning av kraftledningar.

8. SKOGSSTYRELSEN
Skogsstyrelsen ser generellt positivt på utveckling av förnybara energikällor 
och en ökad användning kan minska människans påverkan på klimatet. 
Detta förutsatt att den hänsyn som normalt tas vid föryngringsavverkning 
även tas vid anläggande av vindkraftverk. Detta innebär att skador inte 
uppstår på natur- och kulturmiljön eller sociala värden. Dessa hänsyn bör 
beaktas vid såväl själva anläggningen som vi uppställningsplatser och 
vägar. Skogsstyrelsen ser då inga hinder för att använda skogsmark för 
vindkraftanläggningar.

Arbetet bedöms inte som en skoglig åtgärd och därför är det Länsstyrelsen i 
Örebro län som är den samrådande myndigheten. Länsstyrelsen har möjlighet 
att inför beslut inhämta yttrande från Skogsstyrelsen.

Kommentar:
Laxå kommun tackar för yttrandet.

9. NATURVÅRDSVERKET
Naturvårdsverket avstår från att yttra sig.

Kommentar:
Laxå kommun tackar för yttrandet.



10. LUFTFARTSVERKET
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot förslag till 
vindbruksplan för Laxå kommun.

Kommentar:
Laxå kommun tackar för yttrandet.

11. FÖRSVARSMAKTEN
Försvarsmakten vill informera om att vissa av de utpekade A-områdena 
(områden utan motstående intressen) i vindbruksplanen för Laxå kommun 
ligger inom MSA (Minimum Sector Altitude civil beteckning, Minimum Safe 
Altitude militär beteckning) för Karlsborgs flygplats. 

MSA-området är utpekat som influensområde för luftrum och utgör 
riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § miljöbalken. Inom 
influensområde för luftrum finns en maximal tillåten totalhöjd (meter över 
havet) för objekt baserat på MSA för den aktuella flygplatsen. Denna höjd 
måste respekteras, annars finns risk att påtaglig skada på riksintresset uppstår. 
De A-områden vilka omfattas av denna begränsning i vindbruksplanen för 
Laxå kommun är de ytor som är belägna söder om Finnerödja och väster om 
Röfors.

Kommentar:
A-områden inom MSA för Karlsborgs flygplats justeras till B-områden.

12. REGION ÖREBRO LÄN
Region Örebro län har inget att erinra.

Kommentar:
Laxå kommun tackar för yttrandet.

13. NERIKES BRANDKÅR
Nerikes Brandkår har inget att erinra.

Kommentar:
Laxå kommun tackar för yttrandet.

14. SYDNÄRKES MILJÖNÄMND
Förslaget till vindbruksplan tillstyrks.

Kommentar:
Laxå kommun tackar för yttrandet.



15. KARLSBORGS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att påtala vikten av att det vid varje  
eventuell etablering av vindkraft görs en konsekvensutredning avseende 
påverkan på turismutvecklingen samt för det rörliga friluftslivet i berört 
område.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun i övrigt inte 
har något att erinra avseende förslag till vindbruksplan för Laxå kommun.

Kommentar:
En förutsättning för att kommunen ska tillåta etablering av vindkraft är att 
det går att förena 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 vilket 
borde resultera i att krav avseende detta kan ställas på exploatörerna vid en 
etablering. (s. 30 vindbruksplanen)

16. GULLSPÅNGS KOMMUN
Kommunstyrelsen är positiv till att Laxå kommun tar fram en vindbruksplan 
som i mycket överensstämmer med ställningstaganden i Gullspångs 
kommun. I övrigt har kommunstyrelsen ingen erinran mot planens 
utformning förutom att skydda unikt naturområde med höga naturvärden 
viktiga för rekreation vid Högsåsens naturreservat. Detta bör beaktas.

Kommentar:
Laxå kommuns inställning är att utbyggnaden av vindkraft har uppnått en 
tillräcklig omfattning och att ytterligare utbyggnad av vindkraft ej är att 
föredra.  Laxå tar ställning till att ingen vindkraftsetablering bör tillåtas inom 
Vargavidderna, Tiveden och Skagerhultsmossen.

17. DEGERFORS KOMMUN
Degerfors kommun avstår från att yttra sig.

18. ASKERSUNDS KOMMUN
Askersunds kommun tackar för möjligheten att avge yttrande om ny 
vindbruksplan för Laxå kommun. Vi tycker på det hela taget att planen är bra, 
men skulle gärna se en komplettering i form av en karta där redan byggda 
respektive tillståndsgivna verk markeras för att få en bättre helhetsbild av 
vindkraften i kommunen.

Vi instämmer i prioriteringen av riksintresset för rörligt friluftsliv och turism 
framför riksintresset för vindkraft vid Unden och Tivedens nationalpark. 
Vi vill också betona vikten av tidiga samråd så snart ideer om ytterligare 
utbyggnad av vindkraft uppstår.



Vi vill även göra Laxå kommun uppmärksamma på att ta hänsyn till 
Askersunds kommuns översiktsplan där tysta områden lyfts fram som ett 
kommande tematiskt tillägg, och peka på att ett sådant bland annat är planerat 
i angränsande områden till Laxå kommun, i Tiveden.

Bortsett från dessa synpunkter har Askersunds kommun inget att erinra mot 
förslaget till vindbruksplan.

Kommentar:
Planen kompletteras inte med en karta som visar tillståndsgivna 
vindkraftverk i kommunen, detta finns dock att tillgå på vindbrukskollen.se.

Laxå kommuns inställning är att utbyggnaden av vindkraft har uppnått en 
tillräcklig omfattning och att ytterligare utbyggnad av vindkraft ej är att 
föredra.  Laxå tar ställning till att ingen vindkraftsetablering bör tillåtas inom 
Vargavidderna, Tiveden och Skagerhultsmossen.

19. ELLEVIO
De två större vindkraftområdena som finns med i vindbruksplanen är kända 
av oss.

I Slottsbol finns idag en mottagningsstation byggd för att ansluta vindkraft. 
Till denna är idag de sju vindkraftverken vid Ramsnäs anslutna. I denna 
mottagningsstationen är också förberett för att ansluta de planerade 
vindkraftverken vid Slottsbol.

För det östra området, öster om Röfors, pågår idag en anslutningsprocess för 
att ansluta vindpark Laxåskogen till vår befintliga fördelningsstation Laxsjön.

För de övriga utpekade vindkraftområdena har vi inte haft några kontakter. 
Ett problem med små vindkraftområden är oftast att det är svårt att hitta 
ekonomi för en anslutning av ett fåtal vindkraftverk, beroende på hur långt 
från anslutningspunkten området ligger.

Kommentar:
Laxå kommun tackar för yttrandet.



20. ORNITOLOGISKA KLUBBEN ÖREBRO
Ornitologiska Klubbens uppfattning är att Laxå kommun i denna 
vindbruksplan, liksom i framtagandet av den föregående, visar på höga 
ambitioner när det gäller att tillgodose olika intressen. Dessa ambitioner är 
ännu bättre tillvaratagna i denna reviderade plan.

Planen är välskriven och visar på både sakkunskap och förmåga att lyssna på 
omgivningens erfarenheter och kunskaper.

Det finns som alltid detaljer att diskutera med Ornitologiska klubben nöjer 
sig denna gång med att konstatera att kommunen liksom Klubben avser att 
värna om de massiva flyttfågelsträck som av nödvändighet måste passera 
över kommunens skogslandskap och att ”utöver redan tillståndsgivna och 
bygglovsbeslutade vindkraftverk ingen ytterligare utbyggnad är att föredra”.

Med överlämnade av 2 st bilagor som visar på riskerna med felaktigt 
placerade vindkraftverk i flyttfågelområden önskar Ornitologiska Klubben 
Laxå kommun ”Lycka till” i sina ambitioner.

Kommentar:
Laxå kommun tackar för yttrandet.



ÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD

Efter utställningen har översiktsplanen uppdaterats och ändrats som ett 
resultat av de inkomna yttrandena.

• A-områden inom MSA för Karlsborgs flygplats justeras till B-områden. 

• A-områden inom Natura 2000-områden justeras till B-områden. 

• På s. 13 och s. 38 tydliggörs att Natura 2000-områden är riksintressen 
enligt 4 kap. MB. 

• A-områden som kan påverka riksintresseområde för kulturmiljövård, i 
enlighet med Länsstyrelsens yttrande, justeras till B-områden. 

• I avsnittet om riksintressen, under rubriken friluftsliv på s. 13 tydliggörs 
att det i kommunen dels finns riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 
§ MB, dels riksintresse för rörligt friluftsliv och turism enligt 4 kap. 2 § 
MB. Båda riksintressena omfattar Tiveden-Vättern.  

• Buffertavståndet till bostäder, kyrkor, byggnadsminnen och andra 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer utökas till 1 km. 

• Texten justeras på s. 17 gällande att landskapsbilden också inrymmer 
kulturhistoriska miljöer, t.ex. bebyggelse och odlingslandskap, 
bruksmiljöer och fornlämningar, vilka ska beaktas i samband med 
vindkraftsetableringar.  

• En rekommendation läggs till, på s. 6 och s. 20, om att det vid 
vindkraftsetablering ska tas hänsyn till värdefulla kulturmiljöer.  

• Inom avsnittet om kulturmiljö på s. 29, utökas texten med information 
om att även fornlämningar som inte är registrerade är skyddade enligt 
kulturmiljölagen (KML).  

• En rekommendation läggs, på s. 7 och s. 26, gällande att beakta tidigare 
okända fornlämningar, särskilt i skogslandskap. 

• På s. 16 läggs text till gällande att det enligt 2 kap. 6 § KML är 
förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller 
genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en 
fornlämning.  

• En rekommendation läggs till, på s. 7 och s. 26, gällande att 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) som tas fram inför 
vindkraftsetableringar inkluderar en grundlig analys av kulturmiljövärden 
såväl ovan som under mark, dvs. bebyggelse, kulturhistoriskt värdefulla 
landskap och fornlämningar. Hänsyn ska även tas till värdefulla 
odlingslandskap och kulturhistoriska inslag i dessa (t.ex. stenmurar, 
diken, odlingsrösen, alléer). 



• Planen kompletteras med kartor som redovisar riksintressen enligt 3 och 
4 kap. MB.  

• Planen kompletteras med en karta som visar var Laxå kommun ligger 
geografiskt i regionen och vilka kommuner som angränsar till Laxå 
kommun. 

• Planen kompletteras inte med en karta som visar tillståndsgivna 
vindkraftverk i kommunen, detta finns dock att tillgå på vindbrukskollen.
se. 

• Vindbruksplanen uppdateras gällande skyddsavstånd till vindkraftverk 
vid flygbesiktning av kraftledningar. 

• A-områden inom MSA för Karlsborgs flygplats justeras till B-områden.


