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INLEDNING 

 

Varför riktlinjer för 
vindkraftsutbyggnaden? 

Under de senaste 15 åren har intresset för 
vindkraften som en ren och utsläppsfri 
energikälla ökat. Den tekniska utvecklingen 
har varit snabb med större och effektivare 
verk som följd.  

Riksdagen har angett utbyggnadsmålet 10 
TWh för vindkraften i Sverige år 2015. Den 
totala elkonsumtionen i landet är ca 150 
TWh per år.  

Det första vindkraftverket av någon storlek 
inom Vara kommun uppfördes 1993 Vid 
Edum. Sedan dess, fram till december 2007 
har ytterligare 17 vindkraftverk av olika 
storlek uppförts. Bygglov har beviljats för 
ytterligare ett antal ännu ej uppförda verk. 
Ett stort antal bygglovansökningar för nya 
vindkraftverk är under prövning hos  miljö- 
och byggnadsförvaltningen. 

Länsstyrelsens utredning av 
förutsättningarna för vindkraft i Västra 
Götalands län ( 2000:43) visar att 
vindenergiförhållandena inom stora delar av 
Vara kommun är så goda att ett fortsatt 
intresse för en utbyggnad kan förväntas. 

Det är viktigt att utbyggnaden sker så att 
vindenergiresurserna utnyttjas samtidigt som 
andra intressen tillgodoses. Kulturvärden, 
naturvärden och möjligheten att bo och 
bygga på landsbygden måste tillgodoses. 

Kommunstyrelsen beslutade 2004 upprätta 
riktlinjer för utbyggnaden av vindkraften 
inom kommunen. Ett förslag till riktlinjer 
antogs av fullmäktige i mars 2006. 

Utvecklingen mot allt fler och allt större 
vindkraftverk innebär att de antagna 
riktlinjerna inte är tillräckliga för att en bra 
balans skall fås mellan de konkurrerande 
intressena på slätten. 

Kommunstyrelsen har därför i slutet av 2006 
beslutat revidera riktlinjerna. 

Syftet med revideringen av riktlinjerna är att 
ge ett underlag, som är väl anpassat efter den 
nuvarande verkligheten, för en smidig 
prövning av nya vindkraftverkprojekt och att 
ge förutsättningar för en utbyggnad som 
gynnar såväl vindkraftsintressena som 
landskapsbilden, tätortsutvecklingen och 
bevarandeintressena. 

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 skall göras.  

Riktlinjernas rättsverkan 

Dessa riktlinjer för vindkraftsutbyggnaden i 
Vara kommun utgör en fördjupning av den 
kommuntäckande översiktsplanen ÖP-90 
som antogs av kommunfullmäktige 1992. 

Översiktsplanen med dess fördjupningar är 
inte juridiskt bindande och inte heller 
överklagbar vad gäller det sakliga innehållet. 
Planen reglerar allmänna intressen, däremot 
inte avvägningar mellan allmänna och 
enskilda intressen. Den är vägledande för 
kommande kommunala beslut, t ex  vid 
bygglovsprövningen. 

 

Handläggning 

Kommunstyrelsen har beslutat att en total 
översyn skall göras av den kommuntäckande 
översiktsplanen ÖP-90. En av de frågor där 
förutsättningarna ändrats mest sedan 
översiktsplanen antogs är vindkraften. För 
att snabbt få fram ett beslutsunderlag för 
hanteringen av denna fråga har 
kommunstyrelsen valt att behandla 
riktlinjerna för vindkraftsutbyggnaden i en 
särskild fördjupning av översiktsplanen. 

Förslaget till revidering av riktlinjerna 
kommer att antas av kommunfullmäktige 
efter samråds- och utställningsförfarande. 
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Planarbetet utförs av miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 

 

SAMMANFATTNING 

En relativt omfattande utbyggnad av 
vindkraftverk kan förväntas inom Vara 
kommun. För att underlätta handläggningen 
för alla inblandade parter har kommunen 
upprättat föreliggande riktlinjer. Det är av 
största betydelse för vindkraftsintressenterna 
att få tydliga anvisningar om vilka 
avvägningar mellan olika intressen  
kommunen och staten önskar göra. 

Det är viktigt för kommunen att 
handlingsfriheten för tätorternas utbyggnad 
bibehålls. Möjligheterna att bibehålla och 
utveckla boende på landsbygden skall 
tillgodoses. Det är också viktigt att 
kulturvårdsintressen och naturvårdsintressen 
tillgodoses, samtidigt som 
vindkraftresurserna utnyttjas på ett effektivt 
sätt. 

Kommunen vill uppmana 
vindkraftintressenterna till ökad samverkan 
för att få till stånd utbyggnad i grupper av 
verk där detta är möjligt. Få stora verk i 
grupper bedöms ge minst påverkan på 
landskapet och konkurrerande intressen. 

Riktlinjerna med tillhörande kartmaterial 
skall förhoppningsvis tjäna som ett tydligt 
underlag vid ansökan om tillstånd och vid 
kommunens prövning. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

Energipolitiken 

Enligt riksdagsbeslut 1997 skall avvecklingen 
av kärnkraften påbörjas. Bortfallet i 
elproduktionen skall ersättas genom 
hushållningsåtgärder, övergång till andra 
uppvärmningsformer än elvärme och 
tillförsel av el från nya energikällor. 

De nya energikällorna skall vara långsiktigt 
hållbara och kretsloppsanpassade. De 
alternativ som idag står till buds är 
vattenkraft, biobränslen, solceller och 
vindkraft. 

Ytterligare storskalig utbyggnad av 
vattenkraften kommer i konflikt med 
naturvårdsintressena och kommersiellt 
utnyttjande av solceller ger ännu allt för höga 
kostnader. Biobränsleanvändningen ökar 
snabbt och används främst för uppvärmning 
där den endast i begränsad omfattning 
ersätter elanvändning. Vindkraften anses 
vara påfallande ren och orsakar inga utsläpp 
av växthusgaser. Den är tekniskt så 
utvecklad att den genast kan tas i bruk. 

 

Riksdagens mål för utbyggnaden av 
vindkraft i Sverige är en elproduktion om 10 
TWh per år omkring år 2015. Härav 
beräknas ca 4 TWh produceras av 
landbaserade verk. Västra Götalands andel 
bör motsvara ungefär 0,4 TWh vilket 
motsvarar elproduktion från ca 100 – 200 
stora moderna vindkraftverk. En höjning av 
nuvarande mål kan förväntas.  

Kust- och fjällområdena är mest intressanta 
ur vindenergisynpunkt samtidigt som andra 
intressen som naturvård och friluftsliv är 
mycket starka inom stora delar av dessa 
områden. Detta talar för att de stora 
slättområdena som också har goda 
vindförhållanden kommer att vara mycket 
intressanta för vindkraftutbyggnad. 

 

Vindenergiresurserna 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har låtit göra 
en vindenergiberäkning för hela länet. På 
kartor redovisas vindenergitillgångarna. 
Energimyndigheten räknar med att den 
undre gränsen för energiinnehållet i vinden 
100 m över marken, skall vara 4000 kWh per 
kvm och år inom område som skall utpekas 
som riksintresseområde för vindkraften. 
Denna nivå överskrids längs Bohuskusten, 
över Vänern och Vättern men också över 

höglänta delar av Dalslands skogsland och 
över stora delar av Skaraborgs slättland. 

Hela den södra och västra delen av Vara 
kommun ligger inom område där 
energiinnehållet i vinden, enligt de gjorda 
beräkningarna, per år är mer än 4000 kWh 
per kvm 100 m över mark eller 2400 kWh 
per kvm 50 m över mark. Inom resterande 
delar av kommunen kan energiinnehållet i 
vinden antas vara något mindre men troligen 
fortfarande så stort att byggande av 
vindkraftverk under rätt omständigheter kan 
vara intressant. 

 

Landskapet 

Den norra och centrala delen av Vara 
kommun är en del av det slättlandskap som 
sträcker sig från Vänern och söderut. 
Nivåskillnaderna är inom stora delar av detta 
slättlandskap små. Landskapet genomkorsas 
av Lidans vattensystem med meandrande, 
djupt nedskurna vattendrag. Mot Vara 
kommuns gränser till Essunga, Falköping 
och Herrljunga kommuner blir slätten mer 
kuperad och övergår från ett småbrutet 
landskap till skogslandskap.  
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Det centrala slättlandskapet är så öppet att 
en betraktare från samma punkt, vid klar 
sikt, kan se så långt som bort till Kinnekulle i 
norr, Billingen och Mösseberg i öster och till 
Kedumsbergen i väster.  

På slätten inom Vara kommun ligger ett 
antal mindre tätorter men också ett stort 
antal brukningscentra för de traditionella 
familjejordbruk som funnits sedan 
skiftesreformerna. Även om jordbruken 
blivit allt större är flertalet av de äldre 
bostadshusen bebodda. 

 

Nuvarande utbyggnad 

Inom Vara kommun finns, förutom ett par 
mindre gårdsverk, vid utgången av 2007, 18 
uppförda vindkraftverk med en samlad 
effekt om ca 15 MW. Bygglov har dessutom 
beviljats för ytterligare ca 20 verk med en 
samlad effekt om 40 MW. Prövning pågår 
för ytterligare ett trettiotal vindkraftverk med 
total effekt om ca 80 MW.  

Omedelbart norr om kommunens gräns mot 
Lidköping finns 13 verk. Såväl i Lidköping  
och Skara som i Grästorp pågår prövning av 
ett stort antal verk inom gränsområdet mot 
Vara kommun. 

De verk som nu är aktuella för prövning är 
större och högre än tidigare. Tornöjd kring 
100 meter, totalhöjd kring 150 meter och 
installerad effekt om ca 2 MW är nu det 
vanliga.  

En begränsande och fördröjande faktor för 
utbyggnaden av vindkraften är inom stora 
områden det befintliga eldistributionsnätet 
som inte utan kompletteringar kan belastas 
med den producerade energin. 

 

Omgivningspåverkan 

Vindkraftproduktionen har inom Vara 
kommun framförallt blivit ett komplement 
till jordbruket. Lokaliseringen av verken har  
styrts av den enskilde markägaren till den 
egna fastigheten. Med större verk och fler 
delägare kan lokaliseringen troligen vara 
friare. 

Idag byggs i Tyskland de första verken med 
en effekt om vardera 5 MW . Navhöjden är 
100 meter.  

Varje vindkraftverk har en omgivnings-
påverkan som dels är visuell, dels utgörs av 
skuggning och ljud.  

Verken syns mycket långt, ibland miltals i det 
öppna landskapet 

Vid lokalisering har hittills ljudutbredningen 
varit dimensionerande för avståndet till 
omgivande bostadshus. Gällande ljudkrav är 
att den ekvivalenta ljudnivån vid bostadshus 
inte får överstiga 40 dB(A), vilket i de flesta 
fall innebär ett avstånd mellan verk och 
bostad om ca 400 m. Ljudet från verket bör 
dock inte ensamt vara dimensionerande. De 
allt större verken har en betydande visuell 
påverkan.  

Varje verk medför att boende i princip 
omöjliggörs inom ett stort område. Om 
endast ljudutbredningen beaktas krävs ca 50 
ha mark för ett verk. Om avståndet till 
bostad sätts till 500 meter krävs ca 75 ha. 
För 750 m till bostad krävs ca 175 ha. En 
omfattande utbyggnad av vindkraften 
kommer att motverka ett ökat 
landsbygdsboende. 

Skuggningen från vindkraftverk kan när 
solen står lågt vara ett irriterande fenomen 
som dock sällan är dimensionerande vid 
lokalisering. Verken kan programmeras att 
stanna vid de tillfällen då rörliga skuggor 
annars skulle utgöra ett problem.  
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KONKURRERANDE 
INTRESSEN 

Vara kommuns översiktsplan beskriver de 
konkurrerande intressen som fanns kring 
1990. Vid den tidpunkten fanns ännu inte 
vindkraftsproduktionen med i 
diskussionerna. Kommunala riktlinjer för 
denna utbyggnad kräver en ny analys av och 
sammanvägning av de konkurrerande 
intressena. 

 

Riksintressen 

Översiktsplanen redovisar de riksintressen 
som staten lagt fast. De omfattar bland annat 
de större kommunikationslederna E20, 
riksväg 47, länsväg 187 och järnvägslinjerna. 

Den korridor som Vägverket 1997 
redovisade för ombyggnad av E20 till 
motorväg bör betraktas som ett riksintresse. 
Den avviker längs stora delar av 
sträckningen från nuvarande  E20. 

Rösjömosse och de norra delarna av Lidans 
och Afsåns dalgångar är riksintresseområden 
för naturvård. Riksintresseområden för 
kulturminnesvård finns kring Levene äng, 
norr om Longs by, vid Karla-Tålanna, Larv 
och Valeberg. 
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Försvarets riksintressen finns inte redovisade 
i översiktsplanen. Varje ansökan om lov för 
vindkraftverk skall underställas försvaret för 
prövning. Det är främst höjden som prövas 
mot de säkerhetskrav som försvaret ställer 
vid inflygning till aktuella flygfält. Det kan 
också finnas andra områden och objekt som 
kan påverka placeringen av vindkraftverk 

Några riksintresseområden för 
vindkraftproduktion finns inte föreslagna 
inom kommunen eller inom 
Skaraborgsområdet. 

När gränserna för riksintresseområdena 
beslutades fanns inte diskussionen kring 
vindkraftsutbyggnaden med. Troligen 
påverkar ett vindkraftverk som uppförs intill 
gränsen för ett riksintresseområde för t ex 
kulturminnesvård upplevelsen av 
kulturvärdena. Vindkraftverk bör inte 
uppföras inom riksintresseområdena. Även 
inom en randzon kring riksintresseområdet 
bör prövningen vara restriktiv.  

Kring vattendrag och sjöar gäller 
strandskydd. 

 

Övriga bevarandeintressen 

Översiktsplanen redovisar utöver 
riksintressena ytterligare ett stort antal 

områden med stora naturvärden och med 
värdefulla bebyggelsemiljöer. Bland 
områdena med höga naturvärden skall 
särskilt brukningslandskapet som begränsas 
av E20, Rv 47, Lidan och Afsån nämnas, 
liksom stora delar av Lidans och Afsåns 
dalgångar. Bland områdena med värdefulla 
bebyggelsemiljöer finns bl a miljöerna kring 
de flesta av kommunens kyrkor. 

Vid byggandet av vindkraftverk skall hänsyn 
tas till översiktsplanens bevarandeområden. 
Restriktivitet skall iakttas vid prövning av 
tillstånd för vindkraftverk inom dessa 
områden och i deras närhet. 

Den etablering av vindkraftverk som nu 
pågår inom det stora slättområdet söder om 
Vänern kan påverka landskapsbilden mer 
radikalt än några andra förändringar efter de 
stora skiftesreformerna.  

 

Tätortsutbyggnad 

Utrymme måste finnas kring kommunens 
tätorter för expansion av bebyggelse-
områdena. Dessa markområden måste vara 
relativt stora inte minst med tanke på möjliga 
industrietableringar. 

I översiktsplanen redovisas de områden 
kring tätorterna som är av betydelse för 

tätortens utbyggnadsmöjligheter. Inom dessa 
områden och inom ett rimligt avstånd 
utanför områdena skall vindkraftverk inte 
byggas.  

 

Landsbygdsboende 

I Vara kommun bor fortfarande ca 45 % av 
befolkningen på landsbygden utanför 
tätorterna. Kommunen har sedan många år 
verkat för att ett utökat landsbygdsboende. 
Större delen av bostadsbyggandet har också 
under de senaste 15 åren skett utanför 
tätorterna. 

Det är viktigt för Vara kommun att 
förutsättningarna för ett utvecklat boende på 
landsbygden finns kvar.   

Varje vindkraftverk med nuvarande 
utförande omöjliggör på grund av 
ljudalstring etablering av nya boplatser inom 
ett område som motsvarar ca 50 ha. Ett 
mindre antal stora verk i grupper i stället för 
många spridda verk är till fördel för boendet 
på landsbygden.  

 

Infrastruktur 

Kring vägar, järnvägar och kraftledningar 
krävs skyddsområden inom vilka 
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vindkraftverk inte får uppföras. Utöver vad 
som redovisas i översiktsplanen skall också 
den korridor för en ombyggnad av E 20 till 
motorväg, som beslutades 1997 bevakas så 
att inte vindkraftverk etableras inom  
korridoren. 

Mellan väg och vindkraftverk skall avståndet 
alltid vara större än totalhöjden dock minst 
50m.  

Även vid placeringar intill järnvägar och 
högspänningsledningar skall avståndet 
överstiga verkets totalhöjd. 

Den som vill uppföra byggnadsverk högre 
än 40 m skall alltid anmäla detta till 
Luftfartsstyrelsen.  

Även vid närhet till telekommunikations-
anläggningar skall bedömning av 
säkerhetsavstånd göras. Samråd skall alltid 
sökas med de teleoperatörer som har 
tillstånd från Post & Telestyrelsen, PTS. 

 

 

MELLANKOMMUNALA 
FRÅGOR 

Det slättlandskap som i första hand är 
intressant för etablering av vindkraftverk 
sträcker sig in i Grästorp, Lidköpings, Skara 
och Vara kommuner. Etableringar i en 
kommun påverkar landskapsbilden även i en 
eller flera grannkommuner. 
Kommungränserna är inte synliga i 
landskapet. 

En samordning av vindkraftetableringarna 
inom hela landskapsrummet bör ske bl a 
genom regelbundna kontakter mellan 
handläggarna i de berörda kommunerna. 
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RIKTLINJER FÖR 
VINDKRAFTSETABLERINGAR 

Riktlinjerna gäller för alla bygglovpliktiga 
vindkraftverk med rotor. 

Alla lovansökningar för uppförande av 
vindkraftverk prövas mot gällande 
lagstiftning. Därutöver skall med 
utgångspunkt i den redovisning av olika 
motstående intressen som lämnats ovan, 
följande riktlinjer gälla vid prövning av  
vindkraftprojekt i Vara kommun: 

 

1. Vindkraftverk bör inte uppföras 
inom riksintresseområden för 
naturvård eller kulturminnesvård, 
och inte heller närmare gräns till 
sådant område än ett avstånd som 
motsvarar verkets totalhöjd. (höjden 
från mark till rotorns nav + halva 
rotordiametern) 

 

2. För avstånd mellan vindkraftverk 
och väg, järnväg, försvars-
anläggning, telekommunikations-
anläggning eller kraftledning 
gäller särskilda bestämmelser. 

 

3. Vindkraftverk bör inte uppföras 
närmare gräns för tätort, med mer 
än 500 invånare, än 1000 m. 

 

4. Vindkraftverk skall inte uppföras 
inom områden av strategisk 
betydelse för den framtida 
markanvändningen kring 
tätorterna i enlighet med 
översiktsplanens karta 3, inte 
heller inom ett avstånd från 
sådant område som är mindre än 
500 meter. 

 

5. Vindkraftverk bör inte uppföras 
inom bevarandeområden enligt 
översiktsplanens karta 3, inte 
heller närmare gräns till sådant 
område än ett avstånd som 
motsvarar verkets totalhöjdhöjd.  

 

6. Vindkraftverk skall i första hand 
uppföras inom redan bullerstörda 
områden kring större trafikleder 
eller kring järnvägarna. 

 

7. I samband med bygglovprövning 
av vindkraftverk skall fastighets-

ägare höras inom en radie av 
minst 1000 meter För verk med 
tornhöjd under 40 meter skall 
fastighetsägare höras inom en 
radie av minst 500 meter. 
Grannkommun skall höras om 
vindkraftverk skall placeras 
närmare kommungräns än 1000 
meter. 

 

8. Vindkraftverk bör ha så stor effekt 
som möjligt för att maximera 
utnyttjandet av 
vindenergiresurserna. Varje 
ansökan om bygglov bör 
innehålla en analys av hur 
föreslagen placering påverkar 
möjligheterna att inom det 
aktuella området utnyttja 
vindenergiresurserna på ett 
effektivt sätt och av hur 
etableringen påverkar 
landskapsbilden. 

 

9. Vindkraftverken bör placeras i 
grupper där avståndet mellan 
verken är lika stora och 
minimeras med hänsyn till 
möjligheten att utnyttja vinden. 
Alla verk i gruppen bör ha samma 
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tornhöjd, kulör, antal rotorblad 
och rotordiameter. De skall även 
rotera åt samma håll. 

 

10. Vindkraftverk bör inte placeras 
närmare bostadshus än 500 m och 
ljudnivån bör inte överstiga 40 
db(A) inom hävdad tomt ( trädgård) 
Ljudnivån får aldrig överstiga 40 
db(A) vid bostadshus  

 

11. Vid etablering av grupper om mer 
än 4 vindkraftverk kan detaljplan 
komma att erfordras. 

 

12. Riktlinjerna enligt ovan 
sammanfattas i kartbilaga där de 
områden inom vilka kommunen 
vill undvika vindkraftetableringar 
är markerade.  
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 KONSEKVENSER 

De begränsningar som lagstiftningen och 
dessa riktlinjer medför innebär att inte alla 
markägare har möjlighet att uppföra 
vindkraftverk på egen mark. 
Förhoppningsvis skall det ändå finnas 
möjlighet och intresse för att investera i 
gemensamma större vindkraftprojekt inom 
de stora områden som här bedömts vara 
mest lämpliga. 

Avsikten med riktlinjerna är att utbyggnaden 
av vindkraften skall ske på ett sätt som 
tillgodoser såväl vindkraftsintressena som 
andra berättigade intressen som tätorternas 
utvecklingsmöjligheter, bevarandeintressen 
och intresset av att behålla ett vackert 
landskap som inte upplevs som 
överexploaterat. 

Riktlinjerna skall också medverka till en 
utbyggnad av vindkraften som tillgodoser 
det allmänna intresset av ett effektivt 
utnyttjande av naturresurserna. 

De kvarvarande områden där vindkraften 
kan byggas ut utan konflikt med andra 
intressen är så stora att Vara kommun med 
god marginal bedöms kunna leverera sin del 
av efterfrågad vindkraftel. 

 


