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Bygga vindkraftverk 
I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara 
kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter 
som krävs för prövningen. 
 

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. 
 

 
 

Riktlinjer för vindkraftsetableringar (fördjupad 
översiktsplan) 
Vara kommun har särskilda riktlinjer för vindkraftetableringar. 
Riktlinjerna utpekar de områden där intressekonflikterna 
bedöms vara minst, men också de områden där motstående  
intressen finns och där en restriktiv bedömning av nya 
etableringar ska göras. 
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Det finns flera faktorer att ta hänsyn till vid val av plats såsom 
natur- och kulturvärden, landskapsbild, buller och skuggor för 
närboende, luftvägar och militärens signaltrafik. I riktlinjerna har 
en översiktlig bedömning gjorts av vilka konkurrerande 
markanvändningsintressen som kan föreligga. 

 

Prövning 
Alla vindkraftverk är anmälningspliktiga eller 
tillståndspliktiga enligt miljöbalken (MB). Anmälningspliktiga 
verk prövas av miljö- och byggnadsnämnden, medan 
tillståndspliktiga verk prövas av länsstyrelsen. 
 
Anmälningsplikten gäller: 

• Enstaka verk högre än 50 meter inklusive rotorblad. 
• Två eller flera verk som står tillsammans (gruppstation). 
• Tillkommande verk som står tillsammans med ett eller flera 
andra vindkraftverk 

 
Tillståndsplikten gäller: 

• Två eller flera vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation) där vart och ett av verken, inklusive rotorblad, 
är högre än 150 meter. 

• Anläggningar med sju eller flera vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation) där vart och ett av verken, 
inklusive rotorblad, är högre än 120 meter. 

• Varje tillkommande verk högre än 150 respektive 120 meter 
som står tillsammans med en redan tillståndspliktig 
gruppstation eller som tillsammans med redan uppförda verk 
innebär att man kommer upp till tillståndsgränsen. 
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Alla anmälningspliktiga vindkraftverk är också 
bygglovpliktiga enligt plan- och bygglagen (PBL) och prövas 
av miljö- och byggnadsnämnden. Söker man tillstånd hos 
länsstyrelsen behöver man inte söka bygglov. 
 
Gemensam handläggning 
För att miljö- och byggnadsnämnden ska kunna hantera ärenden 
på ett så snabbt och enkelt sätt som möjligt och kunna ge ett 
samordnat beslut har en gemensam ärendehantering skapats. Det 
krävs ett komplett underlag för att besluten ska kunna fattas. 
 
Handläggningen av ärendet 
 

Anmälan enligt MB och ansökan om bygglov enligt PBL  
Ansökan om bygglov respektive anmälan enligt miljöbalken 
(inlämnas i 3 ex.). 

 

1. Uppgifter om verket 
En karta med exakt angiven placering (koordinater i 
rikets nät). 
En redovisning av typ av verk och tekniska data 
(uteffekt, tornhöjd och rotordiameter). 

 

 
2. Konsekvenser och åtgärder 
Den planerade anläggningens effekter på människors 
hälsa och konsekvenser på miljön ska beskrivas1. Det 
gäller alla skeenden av verksamheten, d v s bygg-, drift- 
och avvecklingsskedet. Observera att det gäller hela 
verksamheten inklusive tillfartsvägar, 
transformatorstation, kabeldragning och elanslutning. 
Följande punkter är exempel på faktorer som ska 
utredas. 
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    3a. Analys 

Ansökan ska åtföljas av en analys av hur föreslagen 
placering påverkar möjligheterna att inom det aktuella 
området utnyttja vindresurserna på ett effektivt sätt. 
Vindkraftverket bör ha så stor effekt som möjligt. 

 
      3b. Ljud 

Ljudberäkning skall utföras enligt de rekommendationer 
som anges av Naturvårdsverket2. Riktvärdet på 40 dBA 
får inte överskridas vid bostäder (gäller även sökandes 
bostad och obebodda bostäder). 

 
      3c. Rörliga skuggor 

Skuggberäkning skall utföras enligt Boverkets 
rekommendationer3. Riktvärdet, åtta timmar per år på 
störningskänslig plats (bostadshus) och 30 minuter per 
dag, för rörliga skuggor får inte överskridas vid bostad. 

 
3d. Avstånd till bostäder 

En redovisning av avstånden mellan vindkraftverk och 
bostadshus ska göras i en tydlig tabell. Rekommenderat 
minsta avstånd är 500 meter. 

 
Alla bostadshus ska medräknas, även obebodda. 

 
      3e. Närbelägna vindkraftverk 

Avstånd till befintliga eller planerade 
vindkraftanläggningar ska redovisas på en översiktskarta 
och beskrivas i text. Om närbelägna vindkraftverk 
befinner sig inom samma störningsområde för buller 
och skugga, ska dessa tas med i beräkningarna. 
 
 



VARA KOMMUN  5(8) 
 

 
G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc 

 
 

 
3f. Pågående markanvändning 

En beskrivning av pågående markanvändning inom 
påverkansområdet. 
 

3g. Landskapsbild 
Redovisa påverkan på landskapsbilden utifrån de värden 
som finns i området genom tydliga fotomontage och 
beskrivning i text. Fotomontage ska göras på både långt 
och kort avstånd från anläggningen samt från några 
representativa bostadshus eller uteplatser. 
Alla verk i en grupp ska ha samma tornhöjd, kulör, antal 
rotorblad och rotordiameter. Rotationsriktningen ska 
vara samma. 
 

3h. Naturresurser 
Storleken på den markyta som tas i anspråk för 
vindkraftverk och tillfartsvägar ska redovisas liksom vad 
marken används till idag. Beräkningar av den årliga 
elproduktionen ska redovisas. 
 

3i. Natur- och kulturmiljö 
En redovisning av natur- och kulturmiljön. Exempelvis 
skyddade områden, fornlämningar och nyckelbiotoper. 
 

3j. Växter och däggdjur 
En redovisning av om det finns några känsliga växter 
och djur, både vilda och tama, i området ska göras 
liksom hur de kommer att påverkas av 
vindkraftsanläggningen. Eventuella skyddsåtgärder som 
planeras ska också redovisas. 
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3k. Fåglar och fladdermöss 

Fågel- eller fladdermussträck i området ska redovisas 
liksom hur de kommer att påverkas av den planerade 
anläggningen.  Åtgärder för att minska eventuell 
påverkan ska redovisas. 
 

4. Samrådsredovisning 
Samråd som hållits och vad som framkommit vid dessa 
ska redovisas. Det skall tydligt framgå med vilka samråd 
hållits och hur inkomna synpunkter behandlats. Parter 
som samråd ska hållas med är oftast: boende och 
fastighetsägare inom minst 1 km radie, Försvarsmakten, 
Luftfartsstyrelsen och mobiloperatörer. 
 

5. Allmänna hänsynsreglerna 
Redogöra för hur de allmänna hänsynsreglerna (2 kap 
MB) beaktas. 

 
6. Uppföljning av riktvärden 
Hur uppföljningen av att riktvärden för t e x ljud och 
rörliga skuggor sker ska redovisas samt hur eventuella 
störningar kommer att åtgärdas.  
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Samråd med Länsstyrelsen 
När anmälan inkommit samråder kommunen med 
Länsstyrelsen.  

 

Beslut 
Beslut fattas av miljö- och byggnadsnämnden. 
 
  
Upplysningar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vara kommun 
Expedition, telefon 0512-310 53, 310 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förklaringar 
1   6 kap 7 § punkten 3 miljöbalken. 
2  ”Ljud från vindkraftverk” ISBN 91-620-6641-7. 
3  Boverkets handbok ”Planering och prövning av 
vindkraftsanläggningar”. ISSN 1400-1012 
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