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Förslag till revidering av 

Riktlinjer för 

Vindkraftetableringar i Vara Kommun 
 En fördjupning av översiktsplanen ÖP - 90 

 

 Utlåtande 
 

HANDLÄGGNING 
Rubricerat förslag till revidering av riktlinjer, upprättat i mars 2007, har i 
enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, § 134/07, varit utställd 
under tiden 22 augusti till 5 oktober 2007 
. 
Utställningen har annonserats i dagspressen. Förslaget till reviderade riktlinjer 
har varit utställt i Plan- och miljöförvaltningens lokaler i kommunhuset samt på 
biblioteken i Vara, Kvänum och Vedum.  
 
Förslaget har tillsänts statliga myndigheter, grannkommuner, kommunala 
nämnder och övriga intressenter och berörda enligt särskild förteckning. 
 
Förslaget till riktlinjer har varit föremål för samråd under tiden 23 april till 21 
maj 2007. De synpunkter som då lämnades finns sammanställda och behandlade 
i samrådsredogörelsen. Samrådet resulterade i kompletteringar och ändringar. 
 
UNDER UTSTÄLLNINGSTIDEN INKOMNA SYNPUNKTER 
Skriftligt yttranden har inkommit från: 
 
Länsstyrelsen 
Banverket 
Vattenfall 
Vägverket 
Grästorps kommun, miljö- och byggnadsnämnden 
Lidköpings kommun, samhällsbyggnadsnämnden 
Essunga kommun, bygg- och räddningsnämnden 
Bildningsnämndens au 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Räddningstjänsten V Skaraborg 
LRF:s kommungrupp i Vara 
Samhällsföreningen Aktiva Vedum 
Håkan Karlsson och Birgitta Kjellin, Skarstad Lillegården 1 
Peter Sörensen ochAnn Hildebrand, Ryda Måns Olofsgården 
 
Nedan redogörs i sammandrag för de framförda synpunkterna. Planförfattarens 
kommentarer redovisas i förekommande fall med indragen kursiv text.  
De fullständiga yttrandena finns tillgängliga hos miljö- och byggnadsförvaltningen.  
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Länsstyrelsen anser att riktlinjerna är ett bra dokument som kan bli till nytta vid 
den fortsatta prövningen av vindkraftsärenden.  

Banverket anser att det tydligt bör anges i riktlinjerna att avståndet mellan 
järnväg och vindkraftverk alltid skall överstiga vindkraftverkets totalhöjd. 
 
Vattenfall  påpekar att en fortsatt utbyggnad av vindkraften i området mellan 
Vara och Skara för närvarande är beroende av en utbyggnad av elnätet. 
Vattenfall planerar en utbyggnad med 70 km 130kV ledningar och tillhörande 3 
130 kV stationer.  

Vattenfall påpekar också att minsta avstånd mellan vindkraftverk och 
högspänningsledning skall överskrida verkets totalhöjd.   

 

Lidköpings kommun samhällsbyggnadsnämnden, påpekar att Vara och 
Lidköping efter de revideringar som Vara nu föreslår kommer att ha olika 
riktlinjer för avstånd mellan vindkraftverk och bostadshus. Bl a med tanke på 
detta bör båda kommunerna i sina riktlinjer ha en punkt som fastslår att 
grannkommunen skall höras i ärenden där vindkraftetablering föreslås närmare 
kommungränsen än 2 km.   
 
Grästorps kommun miljö- och byggnadsnämnden, anser liksom Lidköping att 
en punkt skall införas i riktlinjerna med innebörden att kontakt skall tas med 
grannkommun vid ansökan om etablering inom 2 km från kommungräns. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden påpekar att det inför utställningen beslutades att 
skall i punkt 11 i riktlinjerna skall bytas mot bör. 

LRF:s kommungrupp i Vara  föreslår följande ändringar i förslaget:   

Punkterna 6 och10 tas bort (bullerstörda områden och avstånd mellan grupper.) 

Punkt 7. Bör byts mot skall i första meningen 

Punkt 8. Uttrycket ”det aktuella området” anses oklart. 

Punkt 9. Sista meningen stryks. (verken inom en grupp behöver inte vara lika till 
höjd, fabrikat mm) 

Punkt 11. Skall byts mot bör. 

Håkan Karlsson och Birgitta Kjellin anser att minsta avståndet mellan bostad 
och vindkraftverk bör ökas till 600 m. Detta på grund av risken för buller och 
reflexstörningare. 

De bullerberäkningar som görs bygger inte på exakt vetenskap. Bullerutbredningen 
är beroende av en mängd faktorer som markförhållanden och vindriktning. 

Beräkningar av tid för skuggning underskattas i de flesta beräkningar. Även om 
rörliga skuggor kan undvikas kvarstår dessutom fasta skuggor. 

 



 3

Peter Sörensen och Ann Hildebrand summerar sina 2-åriga erfarenheter av att 
bo ca 500 meter från ett vindkraftverk. 

Särskilt understryks att det lågfrekventa pulserande ljudet tränger igenom bostadens 
stomme och uppfattas som stressande. Endast sovrum som är vända bort från 
verket kan användas. Utomhus är det svårt att vistas utan att känna sig störd av 
ljudet från kraftverket. De oroas över planerna på uppförande av ytterligare ett verk 
i deras närhet. 

De är förvånade över att stat och kommun inte har någon övergripande strategi för 
utbyggnaden utan låter den ske slumpmässigt beroende av ägostruktur och intresse 
hos enskilda markägare. 

 

Övriga yttranden innehåller inga invändningar mot planförslaget. 
 
 
STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Erfarenheterna hittills visar att bullerfrågorna är de mest kritiska vid lokalisering 
av vindkraftverk på den relativt tätbebyggda varaslätten. De bullerberäkningar 
som redovisas vid ansökningarna är teoretiska. Den gräns om 40 dB(A) som 
tillämpas vid bostad är Naturvårdsverkets gränsvärde för industribuller. Det är 
inte självklart att tillämpa detta värde på landsbygden. En strikt tillämpning av 
40 db(A) resulterar i minsta avstånd till bostad på under 400 m från även stora 
150 m höga verk. Det är mycket troligt att bullret på grund av förslitning i 
verket med tiden ökar. För detta finns inga marginaler. 
  
Det är klokt att tillämpa försiktighetsprincipen och alltid kräva minst 500 meter 
mellan verk och bostad. (Fem ggr totalhöjden som i Lidköping hade troligen 
varit ändå klokare) 
 
I diskussionerna kring aktuella vindkraftsetableringar lyfts ofta frågan om varför 
avstånden beräknas till bostad. Redan det faktum att 40 db(A) överskrids vid 
fastighetsgräns innebär ett intrång på grannans möjligheter till utnyttjande av sin  
fastighet. Det bör övervägas om kravet skall ställas på grannens godkännande 
när bullernivån vid fastighetsgräns överskrider 40 db(A). 
 
 
Med anledning av inkomna synpunkter föreslås följande ändringar och 
kompletteringar: 
 
• En ny punkt införs med texten: Minsta avstånd mellan vindkraftverk och 

allmän väg, järnväg eller högspänningsledning skall alltid överstiga verkets 
totalhöjd. 

• Punkt 7. Grannar inom 1000 m skall höras…Punkten kompletteras med att 
grannkommun skall höras om vindkraftverk skall placeras närmare 
kommungräns än 1000 meter. 

 
 

• Punkt 9. Skall byts mot bör i andra meningen. 
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• Punkt 10 tas bort. (Avstånd mellan grupper) 

 
• Punkt 11. Enligt beslut efter samråd skall texten vara: Vindkraftverk bör inte 

placeras närmare bostadshus än 500 meter. Föreslås att bör byts mot skall 
och att texten  kompletteras med att grannens godkännande krävs när 
ljudnivån från verket vid fastighetsgräns överskrider 40 db(A). 

 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunfullmäktige antar, efter ändringar och komplettering enligt 
ställningstagandet, Riktlinjer för vindkraftsetableringar i Vara kommun och 
uppdrar år kommunstyrelsens arbetsutskott att företräda kommunen i den 
fortsatta handläggningen. 
 
 
2007 11 06 
 
 
 
Rune Winsnes 
kommunarkitekt 

 
 


