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Förslag till revidering av 

Riktlinjer för vindkraftetableringar i Vara kommun 
 En fördjupning av översiktsplanen ÖP – 90 
 
 

Samrådsredogörelse 
 
 

HANDLÄGGNING 
Rubricerat förslag till revidering riktlinjer, upprättade i mars 2005, har i enlighet 
med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, § 64/07, varit föremål för samråd 
under tiden 23 april till 21 maj 2007. 
Förslaget handläggs som en fördjupning av översiktsplanen och skall före 
antagande i fullmäktige ställas ut för granskning. 
 
 
SAMRÅDETS BEDRIVANDE 
Planförslaget har tillsänts statliga myndigheter, grannkommuner, kommunala 
nämnder och övriga intressenter och berörda enligt särskild förteckning. 
Planförslaget har varit anslaget i kommunhuset.  
 
 
INKOMNA SYNPUNKTER 
Skriftliga yttranden har inkommit enligt följande: 
Länsstyrelsen  
Vägverket 
Banverket 
Lidköpings kommun, samhällsbyggnadsnämnden 
Skara kommun, samhällsbyggnadsnämnden 
Falköpings kommun, byggnadsnämnden 
Bildningsnämnden arbetsutskott 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Räddningsnämnden Västra Skaraborg 
Tekniska servicenämnden 
Centerkretsen i Vara 
LRF:s kommungrupp i Vara 
Eolus Vind AB 
Ann Hildebrand och Peter Sörensen (Ryda Måns Olofsgården) 
Fredrik Andersson 
 
De inkomna yttrandena finns tillgängliga på miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Innehållet redovisas nedan i sammandrag.  
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Länstyrelsen gör följande påpekanden: 
 

1. Kravet på hög effekt på vindkraftverk kan motverkas av kraven på att 
avstånd mellan verk och bostad skall relateras till verkets totalhöjd. (hög 
höjd betyder ofta hög effekt) 

 
2. Rättspraxis för störningar i form av buller och skuggning skall gälla som 

utgångspunkt för skyddsavstånd till bostäder. 
 

3. Kravet på minst 2 km mellan grupper av verk kan medföra att lämpliga 
etableringsplatser inte kan utnyttjas. 

 
4. Riktlinjerna bör innehålla anvisningar om vilka områden som i första 

hand bör utnyttjas för etableringar. 
 

5. Riktlinjerna bör redovisa i vilken utsträckning kommunen anser att 
landskapsbilden får påverkas av vindkraftetableringarna. 

 
Banverket påpekar att det av riktlinjerna bör framgå att samma 
avståndsrekommendationer gäller mellan vindkraftverk och järnväg som för 
vägar, d v s totalhöjden dock minst 50 meter.  
 
Lidköpings kommun, samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till Vara 
förslag till riktlinjer men önskar att det skall framgå att avståndet mellan grupper 
av vindkraftverk alltid skall vara minst 2000 m även om grupperna står på olika 
sidor av kommungränsen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden önskar följande ändringar i förslaget: 
I punkterna 3, 4, 7 och 10 stryks föreslaget tillägg till gällande riktlinjer. Av 
punkt 7 skall framgå att även fastighetsägare i grannkommun skall höras inom 
angivet avstånd från vindkraftverk. Punkten 13 stryks. Skall ersätts av bör utom 
i punkterna 4 och 9. Naturvårdsverkets och Boverkets gränsvärden för buller 
och skuggning bör finnas med. 
 
Tekniska nämnden föreslår att de gällande riktlinjerna skall behållas om det 
inte finns områden som av särskilda skäl skall skyddas. 
 
Centerkretsen i Vara anser att gällande riktlinjer är fullt tillräckliga men anser 
också att maximal effekt och samarbete mellan markägare krävs för ett effektivt 
utnyttjande av vindresurserna. 
 
 LRF:s kommungrupp i Vara  framför samma ståndpunkt som Centerkretsen i 
Vara. 
 
Eolus Vind AB förordar byggande av grupper med stora verk. Antalet verk blir 
därmed mindre och resursutnyttjandet högre. Ökde krav på avstånd mellan 
vindkraftverk och bostäder (i relation till verkens höjd) som föreslås får en 
kraftigt negativ inverkan på möjligheten till vindkraftproduktion i kommunen. 
Vindkraftverk skall prövas enligt plan och bygglagen och miljöbalken. 
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Ann Hildebrand och Peter Sörensen framför en rad synpunkter: 
 
Det är riktigt att avståndet till bostäder skall relateras till totalhöjden men 
minimiavståndet bör vara större än 500 m. Hänsyn skall också tas till 
samverkande buller från flera verk. Även huvudvindriktningen skall påverka 
avståndet. Större hänsyn skall tas till mindre grupper av bostäder. Ifrågasätts 
också om olycksriskerna med haverier i verken med lossnande rotorblad beaktas 
tillräckligt. Glest trafikerade järnvägssträckningar bör inte betraktas som 
bullerstörda områden. 
 
 Fredrik Andersson anser inte att vindkraftverkens höjd skall ha någon 
betydelse för avståndet till bostäder. Vindkraftverken bör vara så höga som 
möjligt och ha största möjliga rotordiameter. Det ger bästa utbyte. Placeringar i 
grupp behöver inte vara det mest effektiva. 
 
Övriga yttranden innehåller inga invändningar mot planförslaget. 
 
 
STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Inkomna yttranden speglar väl de olika intressen som finns i vindkraftfrågan. 
Länsstyrelsen har ett uppdrag att främja utbyggnaden av vindkraften. Markägare 
och vindkraftindustri önskar så få restriktioner som möjligt. Boende på 
landsbygden känner oro för buller, skuggning och annan påverkan av 
vindkraftverken.  
 
Kommunens uppgift är att väga de olika intressena mot varandra och att 
tillgodose de allmänna intressena. Vindenergiresurserna bör utnyttjas på ett sätt 
som inte förstör landskapsbilden och motverkar boende på landsbygden. Natur 
och kulturvärden skall skyddas.  
 
Att ensidigt låta teoretiska beräkningar av bullervärden ligga till grund för 
lokalisering, utan hänsyn till ofrånkomliga bullerökningar efterhand som verken 
åldras förefaller riskabelt.  
 
Föreslagna restriktioner och anvisningar har som syfte att skapa en väl avvägd  
balans mellan intresset att utnyttja vindenergiresursen och att behålla en vacker 
landsbygd som är attraktiv som boendemiljö.  
 
Föreslås att förslaget till ändrade riktlinjer behålls. Dock bör övervägas om 
avstånd mellan vindkraftverk och bostad kan minskas ner till 500 m om berörd 
fastighetsägare inte har några invändningar. 
 
Punkt 10 i riktlinjerna bör kunna utgå eftersom den kan innebära 
tolkningsproblem. 
 
Punkt 6 kan ifrågasättas. Att ytterligare belasta bullerstörda områden kan 
innebära ökade problem för närboende. Tillkommande buller ökar totalbullret. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 

Punkt 6 och 10 tas bort ur riktlinjerna. Efter revidering enligt ovan ställs förslaget 
ut för granskning. 

 

12 juni 2007 

Rune Winsnes                                                                                        
stadsarkitekt 


