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VINDBRUKSPLAN – TILLÄGG TILL ALE ÖP 07
Bakgrund
Denna vindbruksplan är resultatet av kommunstyrelsens beslut 2014-02-11 KS § 38. Den innebär en
ändring av Vindbruksplan tillägg till Ale ÖP 07 antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31. I formell
mening är planen ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan, Ale ÖP 07.
Arbetsprocess - tidplan
I praktiken har tre tidigare områden för vindbruk strukits.
Allmänhet och myndigheter har haft möjlighet att inkomma med kommentarer i två omgångar:
Samrådet - 2014-02-19– 2014-04-22
Granskning - 2014-06-11 – 2014-08-22
Planen blev antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-29.
Politisk styrgrupp
Planarbetets politiska styrgrupp utgörs av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kontaktperson är:
Ivana Markovic, planarkitekt
Tel: 0303-37 12 17
E-post: ivana.markovic@ale.se
Info
Allt kartunderlag, text och bilder är tagna över vindbruksplanen som var antagen 2011-01-31.
Omslagsbild
Oxhults vindkraftspark, Laholms kommun, foto Börje Ahlqvist, Lilla Edet.
Kartor
Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriet 2009-10-08
Foton
Foton s 32 Marie Lindström, Ale kommun,
s 5 och 27 Ann-Marie Carlsson, Ale kommun, s 9 Bengt-Arne Johansson, Ale kommun.
Övriga foton, Ann Andersson, Rådhuset Arkitekter AB
Layout
Bildovision AB, Älvängen

ANTAGANDEHANDLING
Normalt planförfarande
2014-08-29

Försättsblad – Ändring av Vindbruksplan, tillägg till Ale ÖP 07
Ale kommun, Västra Götalands län
FÖRTYDLIGANDEN AV ÄNDRINGAR
SYFTE
Kommunsstyrelsens syfte med ändringen är att minska den ökade oro som idag finns för lågfrekvent
buller. 700 personer har protesterat mot vindbruksområdena C, D och E vilket har föranlett ett behov
av ändringarna i det tematiska tillägget, Vindbruksplan.
KONSEKVENSER
Konsekvenserna av förslaget är att möjligheterna till utbyggnad av vindkraft minskar till förmån för
natur, friluftsliv och närboendes hälsa.
PLANERAD ANVÄNDNING
De nu strukna områdena C, D och E återgår till vad som anges i aktuell översiktsplan för Ale
kommun, ÖP 07.
KOMMUNALA-, REGIONALA- OCH NATIONELLA MÅL
Kommunstyrelsen menar att ett borttagande av område C, D och E inte är avgörande för att nå de
kommunala-, regionala- och nationella miljömålen vilka anses kunna nås genom andra åtgärder.
Även Länsstyrelsen finner dock att ändringen inte uppfyller kraven i 3 kap. PBL (2010:900).
”Enligt 3 kap 6 § PBL ska en översiktsplan utformas så att innebörden och konsekvenserna av den
tydligt framgår. Föreliggande förslag innebär att tre av fyra områden som tidigare har pekats ut som
lämpliga för vindkraft i vindbruksplanen försvinner. Länsstyrelsen vill understryka att översiktsplanen
ska tydliggöra avvägningar mellan allmänna intressen utifrån långsiktigt god hushållning med mark
och vatten. Avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen gör i senare planering.
Länsstyrelsen anser, trots kommunens ovan nämnda komplettering, att kommunen, utifrån förslaget,
borde ha utvecklat sina ställningstaganden med bland annat avvägning mellan det allmänna intresset
att möjliggöra etablering av förnyelsebar energi och motstående intressen av samma dignitet. Därtill
behöver konsekvenser och innebörd tydligare redovisas utifrån kraven som 3 kap PBL ställer på en
översiktsplan.”
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VINDBRUKSPLAN – TILLÄGG TILL ALE ÖP 07
Bakgrund
Vindbruksplan - tillägg till Ale ÖP 07 är resultatet av kommunstyrelsens
beslut 2008-08-12 KS § 155. I formell mening är planen ett sk tematiskt
tillägg till gällande översiktsplan, Ale ÖP 07.
Arbetsprocess - tidplan
Arbetsprocessen är uppdelad i två huvudskeden, samråd och utställning.
I samrådsskedet var planens innehåll och utformning av preliminär karaktär.
Syftet var att skapa en öppen och bred dialog med olika parter om vindbrukets utvecklingsmöjligheter. I samrådet behandlades planeringsförutsättningar, analys av vindbrukets utvecklingsmöjligheter, planförslag och dess
konsekvenser. Samrådet var 2009-12-01– 2010-02-02 och 51 yttranden inkom.
Inkomna synpunkter och kunskap från samrådet påverkade och omformade
planförslaget och i utställningsskedet formulerades ett mer definitivt planförslag.
Utställningen var 2010-06-22 – 2010-09-14 och 24 yttranden inkom. Efter
utställningen har endast mindre ändringar skett. Några texter har ändrats
efter påpekande under utställningen. Efter utställningen ska planen antas av
kommunfullmäktige.
Samråd har skett under vintern 2009/10 och utställning under sommaren
2010. Planen blev antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31.
Politisk styrgrupp
Planarbetets politiska styrgrupp utgörs av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Arbetsgrupp
I arbetsgruppen ingår:
Ann-Marie Carlsson, översiktsplanerare, samhällsplaneringsavdelningen
Björn Ekblad, bygglovarkitekt, miljö- och byggförvaltningen
Jerker Persson, energi- och klimatrådgivare, miljö- och bygg-/tekniska förvaltningen
Nils Birgander, förvaltningschef, tekniska förvaltningen (t o m 2009-06-30)
Marie Lindström, kommunekolog/miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöoch byggförvaltningen
Till arbetsgruppen är Ann Andersson och Linda Hansson, Rådhuset Arkitekter AB, knutna som konsulter.
Projektledare och kontaktperson är:
Ann-Marie Carlsson Tel: 0303-330 325
E-post: ann-marie.carlsson@ale.se

Omslagsbild
Oxhults vindkraftspark, Laholms kommun, foto Börje Ahlqvist, Lilla Edet. Totalhöjd 150 m.
Avstånd från fotopunkt till verken ca 800-1600 m.
Kartor
Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriet 2009-10-08
Foton
Foton s 32 Marie Lindström, Ale kommun,
s 5 och 27 Ann-Marie Carlsson, Ale kommun,
s 9 Bengt-Arne Johansson, Ale kommun.
Övriga foton, Ann Andersson, Rådhuset Arkitekter AB
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INLEDNING

VINDBRUKSPLANERINGENS SYFTE
Huvudsyftet med vindbruksplanen är att den ska utgöra underlag för en
strukturerad utbyggnad av vindkraft i kommunen. Genom planen ska
prövningar av ansökningar om detaljplaner, bygglov, prövning enligt
Miljöbalken och andra tillstånd som rör vindkraftsutbyggnad underlättas.
I planen ska områden redovisas som är lämpliga för vindbruk med grupper
av verk (tre eller fler verk) . För dessa områden ska i planen anges riktlinjer
för utformning och prövning av vindkraftsanläggningar.
I planen ska också anges riktlinjer för prövning av enskilda verk utanför
föreslagna områden för grupper.
Slutligen syftar planen till att klarlägga inom
vindkraft är olämplig.

vilka områden etablering av

SAMBAND MED ALE ÖP 07
Denna vindbruksplan är ett sk tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan
Ale ÖP 07. Planen ska b ehandlas, processas och antas av kommunfullmäktige och därmed få status som en översiktsplan.
Inom och i anslutning till de områden som i vindbruksplanen utpekats
möjliga för vindkraftanläggningar kommer planens riktlinjer och markanvändning att ersätta de riktlinjer och den markanvändning som finns
redovisad i Ale ÖP 07. Detta kommer att förtydligas och redovisas särskilt
på plankartan till vindbruksplanen.

STATENS INTRESSE
Sveriges energipolitik är inriktad på att underlätta en omställning till ett
samhälle som ur olika aspekter är hållbart på lång sikt, vilket bl a innebär att
energibehovet i Sverige i allt högre grad ska till godoses med
förnybar energi.
Riksdagen beslutade i juni 2009 att fastställa en nationell planeri ngsram för
vindkraft till motsvarande en produktionskapacitet på 30 TWh, varav 20
TWh på land och 10 TWh till havs, till år 2020.
Det tidigare riksdagsbeslutet var ett mål som innebar att det till år 2015
skulle finnas en årlig produktionskapacitet på 10 TWh nationellt. Det
tidigare nationella målet innebar för Västra Götaland ett regionalt
planeringsmål om ca 0,4 TWh per år, vilket motsvarar elproduktion från 100
– 200 stora moderna vindkraftverk.
Efter samråd med länsstyrelserna oc h andra statliga myndigheter och verk
beslutade Energimyndigheten den 19 m aj 2008 om områden av riksintresse
för vindbruk i landet i enlighet med 3 kap 8 § miljöbalken.
Det finns inga områden av riksintresse för vindkraft utpekade i Ale kommun.

KOMMUNENS SYN
De allmänna kommunala målen inom energi- och klimatområdet bildar
utgångspunkt för arbetet med vindbruksplanen. Hållbar utveckling är en
självklar och grundläggande förutsättning för Ales fortsatta tillväxt.
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I Ale kommuns styrdokument kan man läsa följande viljeyttringar som berör
eventuell vindkraftsutbyggnad.
I Strategisk plan för Ale kommun, som antogs av kommunfullmäktige
2010-08-30, finns Vision 2020 som är:
”Det goda livet i Ale är nära, nytänkande och naturligt.”
Vidare står det bland annat i Strategisk plan att Ale kommun tar ett aktivt
ansvar i det globala arbetet med grön omställning genom kommunens
klimat- och energiarbete.
En Klimat- och energistrategi är framtagen som visar inriktningen av
kommunens arbete där de områden som är prioriterade är bl a transporter,
energieffektivisering och samhällsplanering. Klimat- och energistrategin ska
ersätta Energiplanen från 2 001 och har som mål att långsiktigt arbeta för att
minska utsläppen av växthusgaser och förbrukning av fossila bränslen.
I översiktsplanen Ale ÖP 07 anges i kapitlet ”Behov av fördjupade översiktsplaner och utredningar” behov att: ”Utreda vindkraftsförutsättningarna
vidare genom fortsatt arbete med fördjupade studier och även ur ett mellankommunalt perspektiv.”
I Miljöpolicy för Ale kommun står bland annat att kommunen ska sträva mot
 att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle – ett kretsloppssamhälle – i
samklang med naturlagarna
 att bidra till att svenska och internationella miljömål uppfylls
År 2008 var elanvändningen totalt i kommunen 270 000 MWh med industri ,
hushållsel mm inräknat. Om ett mål om 25 % av Ales elförbrukning skulle
uppfyllas, enbart av el från vindkraftverk, innebär detta att 13 moderna
vindkraftverk uppförs (som vardera antas producera 5000 MWh) räknat mot
2008 års elanvändning.

BEFINTLIGA OCH PLANERADE VINDKRAFTVERK
Under senare tid har intresset generellt ökat för att uppföra vindkraftverk, så
även i Ale. Fram till augusti 2009 finns ett mindre gårdsverk uppfört i
Grolanda med totalhöjd ca 20 m.
Under 2008 skedde ett myndighetssamråd enligt Miljöbalken som avsåg
totalt 31 ver k med en effekt mellan 2-3 MW vardera. Lokaliseringen är i
Risveden med 23 verk i Ale kommun och 8 i Alings ås kommun. Kommunstyrelsen i Ale har beslutat att avslå vindkraftsetableringen i sin helhet. 15 av
verken ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv samt stora
opåverkade områden. De återstående 8 ligger i nom stora opåver kade/tysta
områden. Ale kommun betraktar även området med de 8 verken norr om
vägen mellan Livered-Anten som riksintressant att bevara. Fem ledamöter i
kommunstyrelsen reserverade sig och en ersättare i kommunstyrelsen gjorde
en protokollsanteckning. Någon tillståndsansökan har inte lämnats in för
detta projekt.
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Befintligt verk
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Kraftledningar i Kilanda

VINDBRUK
Förnybar energi
Vindkraften är en förnybar energikälla. Den är fri från miljöskadliga utsläpp
och den är effektiv med avseende på materialförbrukning.
S k livscykelanalyser visar att energiförbrukningen för tillverkning,
transport, byggande, drift och rivning är mycket begränsad för vindkraft.
Efter cirka ett år ger verken ett nettotillskott av energi under den återstående
livslängden som kan vara ca 20 år.
Vindkraft kan därför bidra till att flera nationella miljömål kan uppnås, bl a
vad gäller klimatpåverkan, luftkvalitet, försurning och övergödning.
Vindresurser
Vindstyrkan är grundförutsättning för möjligheten att etablera vindkraft.
Energimyndigheten har tillsammans med Meteorologiska institutionen vid
Uppsala universitet tagit fram beräkningar över hur medelvinden varierar i
landets olika delar (2007). Beräkningarna visar att betydligt större områden
än man tidigare trott har förutsättningar för vindkraftutbyggnad.
I områden med årsmedelvind över 6,5 m/s (meter per sekund) på en höjd av
72 meter över nollplansförskjutningen, dvs med hänsyn tagen till vegetationens höjd, är vindresurserna så stora att riksintresse kan hävdas (under
förutsättning att andra kriterier uppfy lls). Områden med medelvind över 6,0
m/s bedöms vara intressanta för etablering av kommersiell vindkraft.
I Ale kommun är medelvinden över 6,0 m/s i större delen av kommunen. Det
innebär att kommunen ur vindsynpunkt i stora delar kan vara intressant för
vindkraftutbyggnad. Områdena i Göta älvs dalgång som ligger i lä från
bergspartier har lägre medelvindhastig heter (se karta). I högre terräng finns
områden med goda vindförhållanden med medelvind runt och över 6,5 m/s.
Kraftverksteknik
Vindkraftteknik har successivt utvecklats och är idag väl beprövad. Effekten
på de kommersiella vindkraftverken har nästan 10-d ubblats på 20 år
samtidigt som kostnaden för producerad kWh el halverats.
Vanliga effektstorlekar på vindkraftverk som byggs idag är mellan 2-3 MW.
På land kommer sannolikt effekter krin g 1-3 MW att utgöra en stor del av
marknaden även framöver då transport av större verk utgör begränsningar.
Genom att verken blivit större kommer rotorerna upp på höjder där
vindhastigheten är högre och effektuttagen större än tidigare. Verk med en
generatoreffekt av 2-3 MW har en tornhöjd av ca 100 meter och en
rotordiameter på ca 90 meter.
Vindkraftverken är normalt i drift i vindstyrkor mellan 3 och 25 m/s och kan
i bra vindlägen producera el under 6000 av årets 8760 timmar. Ett
landbaserat vindkraftverk på 2 MW kan årligen producera ca 5 000 MWh el,
vilket motsvarar årsförbrukningen för 1000 hushåll som i genomsnitt
förbrukar 5000 kWh hushållsel vardera.
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Effekt (energi per tidenhet)

Energi (effekt gånger tid)

1 kilowatt (kW) = 1 000 W

1 kilowattimme (kWh) = 1 000 Wh

1 megawatt (MW) = 1 000 kW

1 megawattimme (MWh) = 1 000 kWh

1 gigawatt (GW) = 1 000 000 kW

1 gigawattimme (GWh) = 1 000 000 kWh

1 terrawatt (TW) =
1 000 000 000 kW

1 terrawattimme (TWh) =
1 000 000 000 kWh
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Markanspråk och lokaliseringsfaktorer
Den yta som ett vindkraftverk tar i anspråk utgörs av fundamentet och
eventuell transformatorbyggnad om denna inte kan inrymmas i tornet.
Erforderlig yta för fundament och kranplats är ca 1500 m 2. För uppbyggnad
och underhåll krävs tillfartsvägar med en bredd av 4-6 m.
Av ekonomiska skäl samt för att utnyttja vindenergin väl och hush ålla med
landskapet är det lämpligt att sam lokalisera flera verk. För att undvika
negativ påverkan mellan verken tillämpas ett riktvärde för avståndet mellan
verken om 5 gånger rotordiametern, dvs ett inbördes avstånd om cirka 500
meter.
Ju mer det blåser desto mer elektrisk energi kan ett vindkraftverk producera.
En tumregel är att för varje procentenhet medelvinden ökar så ökar årsproduktionen med två procentenheter. Detta förhållande gör att medelvindens styrka är den viktigaste lokaliseringsfaktor vid val av plats för
vindkraft.
Andra lokaliseringsfaktorer av större betydelse är framförallt möjligheter att
ansluta till elkraftnätet och att ansluta till väg. Generellt gäller att enskilda
verk oftast kan anslutas till lokalnätet, medelstora anläggningar till
regionnätet och mycket stora till stam nätet. Elkraftnätets tekniska och
ekonomiska förutsättningar att ta emot ny elkraft är dock svåra att klarlägga
i förväg, varför varje projekt måste prövas för sig av nätägarna. Regionnätet
och stamnätet har på flera håll i Sverige snart nått sin maximala
kapacitetsgräns varför en utb yggnad och förstärkning av nätet är att vänta
om de av riksdagen utsatta målen ska kunna uppnås.
I Ale kommun är situationen enligt Ale Elförening sådan att det endast finns
förutsättningar för att ansluta ett eller två verk till befintligt lokal nät på 10
kV. Ale Elförening äger numera större delen av mellanspännings nätet (20
kV) och lokalnätet. Vattenfall äger del av mellanspänningsnätet (20 kV) och
regionnätet (130 kV). De bedömer att utbyggnad av vindkraftanläggningar
i Ale antingen kommer att medföra omfattande kompletteringar av mellanspänningsnätet eller direkt anslutning till regionnätet (130 kV).
Av ekonomiska skäl bör möjlighet till väganslutning finnas inom rimligt
avstånd. Varje enhet som transporteras kan väga ca 70 ton (ex från Vestas)
varför vägars bärighet måste utredas från fall till fall.
Omgivningspåverkan
Allmänt

Den väsentligaste omgivningspåverkan från vindkraftanläggningar är att de
genom sin storlek kan bli visuellt do minerande inslag i landskap et. Lokalt
kan därför natur-, kultur- och friluftsvärden därigenom påverkas både
positivt och negativt. Upplevelsen är dock individuell och beror, förutom av
avståndet, av landskapstyp, skala, topografi, vegetation, anläggningens utformning, rotorhastighet, andel av synfält mm. Acceptansen sammanhänger
ofta med den enskildes attityd i energi- och miljöfrågor samt vilka möjligheter till delaktighet i vindkraftprojekten som finns.
Mer om störningar och annan om givningspåverkan finns redovisat under
avsnittet ”Hälsa och säkerhet”.
Buller och skugga

I en nära omgivning kan vindkraftverk ge upphov till störningar i
boendemiljön i form av buller och ljuseffekter (skuggor/reflexer).
Bullerstörningar (över 40 dBA) uppkommer sällan på avstånd över 400 m
8
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från enstaka stora verk. När det gäller grupper kan det behövas ett större
avstånd för att riktvärdet 40 dBA inte ska överskridas. Störande ljuseffekter
kan undvikas genom reglering av verkens drift. Förutom att tillse att bullervärdena uppnås är det viktigt att ett generellt respektavstånd mellan bebyggelse och vindkraftverk iakttas så att inte närboende upplever onödig
störning, eftersom vindkraftverk också kan uppfattas som intrång i den
privata sfären. I tysta och opåverkade områden kan också buller och lj udeffekter upplevas som störningar.
Djur- och växtliv

Vindkraftverk kan ha viss påverkan på djurlivet. Bl a kan fåglar och
fladdermöss kollidera med rotorblad vid födojakt och vissa fågelarter
undviker att sträcka genom eller att rasta i närområdet. Övriga däggdjur
påverkas marginellt. Den samlade effekten av det intrång som kranplats,
fundament, vägar och ledningar åstadkommer kan innebära lokala förändringar och fragmentering av mindre biotoper.
Haveri och andra olyckor

Risken för olyckor genom lossnande delar, av nedfallande is eller vid brand
är liten men bör uppmärksammas eftersom människor ofta vistas o skyddade
i närheten av vindkraftverk. Torn och rotorblad kan ge störningar på kom munikationssystem av betydelse för bl a flyg och totalförsvar, varför etablering i vissa stråk och sektorer bör undvikas.

Befintligt vindkraftverk i Grolanda. Totalhöjd ca 20-22 m högt,
tornet är 16 m.

BEBYGGELSE OCH INFRASTRUKTUR
Bostäder och verksamheter
Huvuddelen av bostadsbebyggelsen finns i flera tätorter i Göta älvs dalgång.
Huvudorter är Nödinge och Älvängen. Övriga tätorter är Surte, Bohus, Nol,
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Alafors, Skepplanda och Alvhem. På landsbygden finns många små byar och
även en omfattande spridd bebyggelse.
Kommunens målsättning är att fram tida bebyggelse främst ska utvecklas i
och kring tätorterna samt inom byarna Ryd, Starrkärr, Kilanda och Hålanda.
De anvisas som lämpliga att förstärka med ny bebyggelse. Utanför tätorterna
kan enstaka hus uppföras om det sker med utgångspunkt från landskapsbild,
natur- och kulturmiljövärden.
Verksamheter finns främst i tätorterna Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Alafors,
Älvängen, Skepplanda och Alvhem. Översiktsplanen redovisar möjliga
utbyggnadsområden i dessa orter.
Kommunikationer
Huvudvägnätet utgörs av europaväg E45 som ingår i det nationella
stamvägnätet samt vägar av regional betydelse. Det är fyra länsvägar österut
från E45 dvs väg 1967 Norra Kilandavägen i Nödinge, väg 1968 Nya
Alingsåsvägen i Alafors, väg 1972 Starrkärrsvägen i Älvängen och väg 1978
Skepplandavägen genom Skepplanda. En utbyggnad av E45 till fyrfältsväg
med flera nya planskilda trafikplatser pågår. Övrigt vägnät är relativt småskaligt och lokalt.
Norge/Vänerbanan är järnväg av riksintresse genom kommunen. Utbyggnad
till dubbelspår med pendelstationer pågår.
Göta älv är av riksintresse för sjöfart. Surte hamn är en kommersiell hamn.
Göteborg-Säves, Göteborg-Landvetters och Trollhättan-Vänersborgs flygplatser är de närmaste flygplatserna. Alla är av riksintresse. I anslutning till
flygplatser gäller höjdrestriktioner fö r byggnadsverk med högsta byggnadshöjd över nollplanet angivet. Restrik tionernas uppgift är att säkerställa
att flygplan kan starta och landa enligt internationellt fastlagda procedurer
utan att riskera att kollidera med naturföremål eller höga byggnadsverk.
Utöver detta kan det finnas funkti onsområden runt den luftfartsradioutrustning mm som finns utplacerad för navigering. Områden med höjdbegränsningar finns i Ale kommun i form av MSA-ytor som säkerställer
den inledande inflygningsproceduren. MSA-ytor har en radie på 55 km
från respektive flygplats. MSA-ytorna för Trollhättan- Vänersborgs
flygplats täcker hela kommunen med en höjdbegränsning för byggnader
till 270 m över havet. Även MSA-ytorna för Göteborg-Säves, GöteborgLandvetters samt Såtenäs flygplatser täcker hela eller delar av kommunen.
De påverkar inte möjlig-heterna till vindbruk då den lägsta ytan ligger ca
500 m eter över havet och den högsta markhöjden är ca 180 möh.
Försvarets stoppområde kring Såtenäs berör inte Ale kommun.
Elnät
Ale kommun korsas av flera stora kraftl edningar bestående av sta mnät med
400 kV-ledningar och två regionnät med 130 kV-l edningar respektive 20
kV-ledningar. Utöver dessa finns det ett lokal nät med 10 kV-ledningar.
Svenska Kraftnät äger och förvaltar stamnätet, Vattenfall är ägare till regionnätet (130 k V) samt en mindre del av 20 kV-nätet. 20 kV-nätet samt
lokalnätet ägs i huvudsak av Ale Elförening.
Telekommunikation
Vindkraftverk i oläm pliga lägen kan medföra störningar på radio- och
teleutrustning i radiolänkstationer sa mt på radiobaserade teleförbindelser till
och från stationen. Det är därför vi ktigt att ta hänsyn till befintliga
anläggningar. Runt radioanläggningar med radiolänkstråk krävs en frizon om
ca 100 m på var sida om länkstråket samt ca 350 m runt antennbäraren.
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Farled (av riksintresse)

6 km

Kraftledning 130 kV

Skala 1: 150 000
Ale kommun/Rådhuset Arkitekter AB

Kraftledning 400 kV

INTRESSEN OCH ANSPRÅK
Allmänt
I kommunen finns områden som har höga natur-, kultur- eller friluftsvärden.
I sådana områden kan olika konflikter uppkomma vid eventuell vindkraftsutbyggnad. En heltäckande redovisning av kommunens prioriteringar av
olika intressen finns i Ale ÖP 07. Samtidigt med översiktsplanen antogs
även ett naturvårdsprogram som ska vara vägledande för kommunens
arbete för att uppnå några av miljömålen. I juni 2009 antogs också en
kulturarvsplan. I de följande avsnitten ges en sammanfattande redovisning
kring intressen av särskild betydelse för planering av vindbruk.
Skyddade områden
En del områden är skyddade genom bestämmelser i miljöbalken eller
kulturminneslagen mot åtgärder som kan skada de värden som finns.
Särskilda föreskrifter gäller för varje område och reglerar vad som ska
skyddas och på vilket sätt. I sådana områden kan utbyggnad av vindkraftverk
vara svår att genom föra på grund av den om fattande prövning det skulle
innebära och de skador som ingreppen skulle kunna medföra.
I kommunen finns tio naturreservat som är bildade med stöd av miljöbalken
och som avser naturo mråden som be höver skyddas för att säkerställa den
biologiska mångfalden och för att tillgodose behovet av områden för
friluftslivet.
Inom Risveden ligger reservaten Rapenskårs lövskogar, Slereboåns dalgång,
Ekliden, Kvarnsjöarna naturreservat, Naturreservat Risveden, Naturreservat
Risveden etapp 2 och Naturreservatet Bergsjön. Dessutom finns Risheds
naturreservat, Anfastebo och del av det stora reservatet i Vättlefjäll.
Därutöver pågår reservatsbildning i några områden.
Särskilt starkt skydd gäller för Natura 2000-områden, som är särskilt
värdefulla ur ett europeiskt perspektiv och som avser opåverkade om råden
eller områden som hyser skyddsvärda arter. I Ale kommun finns fyra Natura
2000-områden. Dessa är Rapenskårs lövskogar, Slereboåns dalgång, Trehörningen-Kroksjön (Risveden) samt Risvedens agkärr.
Vattenskyddsområden avser mark eller vattenom råde med yt- eller grundvattentillgång som nyttjas eller kan komma att nyttjas. Det finns runt Göta
Älv i södra kommundelarna.
Vid sjöar och vattendrag råder strandskydd. Skyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgänglighet till strandzonen och att bevara
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv. I Ale finns rikt
med sjöar och vattendrag med strandskydd som gäller 100-300 m från
stranden.
Enligt Miljöbalken 11 kap 14 § gäller att markavvattning inte får utföras
utan tillstånd. Undantaget är norm al täckdikning av åkermark. I skogsmark
med våtmarker kan vägbygge n behöva bortledning av vatten vilket kräver
tillstånd.
Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller
växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda klassificeras som biotopskyddsområde där verksam heter eller åtgärder som kan skada natur miljön
inte får förekomma.
Till fast fornlämning hör ett fornlämningsområde som utgör ett så stort
område på marken som behövs för att bevara lämningen och ge den
tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Kyrkomiljöers
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Skala 1: 150 000
Ale kommun/Rådhuset Arkitekter AB

Strandskydd
Göta älvs vattenskyddsområde berör ca 3 km
av kommunens södra del.

utseende och karaktär får inte förvanskas. Med kyrkomiljö avses det område
kring kyrkobyggnad vilket hör samman med byggnadens funktion och miljö
och som inte är begravningsplats.
Riksintressen
Ale kommun berörs av flera riksintressen som har stor betydelse för
planering av vindkraft. I områden som är av riksintresse får inte åtgärder
genomföras som påtagligt skadar områdets värden. Att ett område utlagts
som riksintresse utesluter inte att vindkraftanläggningar kan komma till
stånd förutsatt att det kan ske på ett sådant sätt att områdets värden inte
skadas väsentligt.
Inom kommunen finns ett flertal o mråden av riksintresse för naturvård,
kulturmiljövård eller friluftsliv och i många delar sammanfaller och överlagras dessa intressen. Berörda områden skall skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada friluftslivets intressen, natur- eller kulturmiljön.
I kommunen finns också områden av riksintresse för sjöfart, vägar,
järnvägar och luftfart (genom höjdbegränsade områden och luftrummet). Se
vidare under kommunikationer. Det finns även områden av riksintresse för
totalförsvar (se vidare under totalförsvaret) och energidistribution (stamledningar). Dessa områden ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningarna. Områden av riksintresse för vindkraft finns inte i kommunen.

Kollanda mosse med stora naturvärden av riksintresse.
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Riksintresse gäller även för E45, järnväg,
sjöfart, totalförsvaret, luftfart och stamledningar. Dessa områden är ej utpekade
på kartan.
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Skala 1: 150 000
Ale kommun/Rådhuset Arkitekter AB

MSA-ytorna för Trollhättan-Vänersborgs
flygplats täcker hela kommunen. Höjdbegränsningen är 270 möh.

Övriga intressen
Ale ÖP 07 redovisar utöver riksintressen även andra områdestyper av
särskild betydelse i detta sammanhang. Detta gäller främst områden med
stora friluftsvärden, naturvärden eller kulturmiljövärden, stora opåverkade
områden samt områden av betydelse för grönstruktur. Totalförsvaret har
intressen inom kommunen, vilka av sekretesskäl dock inte redovisas här.
I Ale ko mmun finns stora opåverkade områden, kommunala och regionala
friluftsområden som beskrivs i Miljöbalken 3 kap 2 §. Det innebär att stora
mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön så långt möjligt ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär.
I Ale ÖP 07 anges att eventuella exploateringar i områdenas ytterkanter är
att föredra framför ytor inne i om rådena vilket bör undvikas. Lokalisering
bör ske till redan påverkade områden tex med befintlig bebyggelse eller
verksamhet eller korridorer i landskapet med trafikleder eller ledningar.
Vikten av en bra grönstruktur betonas i Ale ÖP 07. Viktiga aspekter som
närrekreation, friluftsliv, naturvård, skolans arbete och kulturminnesvård var
utgångspunkter vid utpekande av områden. Det utgör en grund inför ett
kommande arbete i kommunen med en grönstrukturplan. I Ale ÖP 07 har
områdena angetts som bevarandeområden.
Ett naturvårdsprogram antogs samtidigt som översiktsplanen 2007-09-24. I
programmet utpekas ca 300 om råden med naturvärden som är särskilt värda
att uppmärksamma. En del om råden har unika eller höga värden som har få
motsvarigheter i landet eller regionen. De motsvarar klass 1 och 2 i
programmet.
En kulturarvsplan antogs 2009-06-15 för Ale kommun. I den redovisas
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefulla kulturmiljöer.
Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturvärden togs fram
av Länsstyrelsen 1991–1993. Enligt Länsstyrelsens beslut skall programmet
utgöra riktlinjer för det fortsatta lå ngsiktiga arbetet med bevaran deåtgärder.
De utpekade om rådena är indelade i tre klasser efter avvägning mot
urvalskriterier inom ämnesområdena odlingslandskapet, naturtyper,
biologi, kulturhistoriska spår, fornlämningar, bebyggelse, friluftsliv och
landskaps-bild, geologi och landformer samt eventuella ytterligare värden. I
Ale kom-mun finns totalt 16 områden som ingår i bevarandeprogrammet.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Störningar kring bostäder
För vindkraftverk tillämpas som regel Naturvårdsverkets utomhusriktvärden
för industribuller nattetid. Med riktvärden avses värden som normalt inte bör
överskridas när verket är i drift. Med hänsyn till störningsproblematiken bör
ett begränsningsvärde för buller motsvarande 40 dB(A) utom hus vid
bostäder inte överskridas. Ett avstånd på 400 meter mellan enstaka verk och
bostad är i de flesta fall tillräckligt för att riktvärdet skall tillgodoses. Vid
grupper av verk behövs noggranna bullerutredningar utföras. Ljudutbredningen är beroende av verkens storlek och höjd men även topografi och
vindförhållanden varför detaljerande studier behöver genomföras för varje
anläggning. Om vindkraftverken syns eller inte samt uppfattningen om
vindkraftens påverkan på landskapet har bety delse för hur mycket enskilda
störs av ljud. Även delaktighet i verket kan påverka hur störningen uppfattas.
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Värdefulla miljöer enligt Kulturarvsplan

Vid buffringen kring bostäder har i Ale avståndet 500 m använts eftersom ett
syfte med planen är att avgränsa områden för grupper av verk. Runt tätorter
har avståndet ökats till 1000 m för att tätorterna ska ha möjlighet att växa.
Störning i form av vandrande skuggeffekter kan uppkomma nordväst till
nordost om vindkraftverk. Skuggor är uppfattbara på 1.5 km avstånd men då
som en diffus ljusförändring. Det finns inga fastlagda riktlinjer för
skuggeffekter. Den praxis som tillämpas är att den faktiska skuggeffekten på
en störningskänslig plats inte bör överstiga 8 timmar per kalenderår. Om den
faktiska skuggtiden blir längre kan problemet lösas genom urkoppling under
den känsliga perioden.
Skyddsavstånd kring vägar, järnvägar och kraftledningar
Avstånd mellan vindkraftverk och allm än väg eller större kraftledning bör
vara minst verkets totalhöjd, dock minst 50 meter om verkets totalhöjd är
mindre. För järnväg ska avståndet mellan vindkraftverk och spårmitt vara
minst totalhöjden plus 20 meter. I denna studie tillämpas ett schablonmässigt
framräknat säkerhetsavstånd på 200 m eftersom det motsvarar den högsta
totalhöjden på moderna stora vindkraftverk.
Kalkning av sjöar och vattendrag
Inom kommunen kalkas flera sjöar och vattendrag med hjälp av helikopter.
Vindkraftverk i närheten av dessa områden innebär en säkerhetsrisk. Det kan
medföra ökade kostnader för flygningarna och därmed för kalkningsprogrammet. På kartan ”Hälsa och säkerhet” finns sjöar och våtmarker som
ingår i kalkningsprogrammet redovisade.

TOTALFÖRSVARET
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9 § andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet i översikt splanen (övnings- och
skjutfält och flygplatser) i andra fall inte. Områden som av sekretesskäl inte
kan redovisas öppet har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och
underrättelsesystem. Huvuddelen av Sv eriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset. I Ale kommun finns inga öppet redovisade
riksintresseområden.
Riksintresset riskerar att påverkas negativt främst av uppförande av höga
objekt som vindkraftverk. Försvarsmakten bör kontaktas i tidigt skede
avseende vindkraftsärenden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt
högre än 20 m utanför tätort och högre än 50 m inom tätort.
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LANDSKAPSANALYS
Allmänt
Den europeiska landskapskonventionen definierar landskap som ”Ett område
sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan
av och samspelet mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”.
Begreppet ”Landskapsbild” beskriver hur landskapet uppfattas visuellt.
Landskapsanalysen grundar sig på Boverkets förslag (från vindkrafthandboken 2008) om hur en landskapsanalys för vindkraftsutbyggnad bör göras
och kan sammanfattas i följande:
Vindkraftverk avviker i form och överstiger i höjdskala flertalet övriga
objekt i landskapet. Ofta blir de med sin storlek eller antal visuellt
dominerande inslag i landskapet. Genom att rotorbladen rör sig drar de
blickarna till sig. Med en utbyggnad av vindkraft kommer landskapet att
förändras. Det är därför viktigt att förändringen sker med hänsyn till
landskapets värden och karaktärer.
I landskapsanalysen redovisas landskapets förutsättningar, karaktärer och
kvaliteter. Dessa ställ ss mot eventuella krav och påverkan på landskapet.
Landskapsanalyser kan göras med olika metoder och utgångspu nkter t ex
utifrån naturgeografiska, kulturhistoriska eller visuella aspekter.
När landskapets tålighet översiktligt beskrivs i följande analys, ligger
tyngdpunkten på den visuella påverkan. Landskapet beskrivs m ed
begrepp som exempelvis skala, komplexitet, rumslighet, riktning etc. Varje
land-skapsrum har sina egna förutsättningar men allmänt kan följande vara
till hjälp vid en analys.
Skala
Ett småskaligt landskap är oftast mindre tåligt för en storskalig vindkraftsetablering än ett storskaligt slättlandskap eller kustlandskap. Det är en fördel
när det finns få referenser till den mänskliga skalan. Om landskapet är öppet
är det svårt att relatera till djup och höjd och att få en storleksuppfattning.
Bedömningen blir att det storskaliga öppna landskapet är tåligt för vindkraft.

Vindkraftverk med ca 150 m totalhöjd i ett öppet kustlandskap. Det är svårt
att uppfatta höjdskalan.
20
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Komplexitet
Ett komplext landskap dvs. med stor variation kan innebära att en
vindkraftsanläggning blir ett objekt i mängden. Men det kan också innebära
att det blir det tillskott som gör att landskapet till slut uppfattas som rörigt
och svårt att förstå. Ofta kan ett komplext landskap dock dölja vindkraftsanläggningar från vissa vinklar. En komplex landskapstyp kan vara både
tålig och mindre tålig för vindkraftanläggningar. Det krävs detalj studier för
varje enskilt fall.
Rumslighet
Topografi, skog och bebyggelse skapar, i landskapet, väggar och rum som är
mer eller mindre tydligt avgränsade. I en liten rumsbildning kan kraftverken
bli dominanta. En vindkr aftsanläggning med flera verk bör hållas inom ett
och samma rum för att få en tydlig lokalisering och inte splittra rumsbildningarna i landskapet. Forskning visar att människor föredrar enhetliga
anläggningar med en tydlig avgränsning.

Verk med ca 105 m totalhöjd inne i ett halvöppet landskap. Verken döljs i många
lägen av dungar, kullar osv.
Öppenhet - slutenhet
Höjder och vegetation kan öka den visuella tåligheten genom att de delvis
döljer vindkraftsanläggningar från vissa håll. Ju öppnare landskapet är desto
längre blir vindkraftverk synliga och påverkar därmed större områden.
Vindkraftverk är väl synliga över vatte n och kan påverka kuster över stora
avsnitt. De dominerar däremot inte över landskapet pga skalan men kan upplevas som främmande inslag.
I sluten skogsmark upplevs inte kraftverken på nära håll. Däremot kan de,
när de syns i en horisontlinje över skogen, upplevas som mycket främmande
inslag som har ”landat” i skogen. Vid ett mycket stort antal verk placerade
inom samma område kan upplevelsen bli att naturen förvandlats till ett slags
industrilandskap.
Karaktärselement och landmärken
Vindkraftverk kan genom sin stora skala och rörelse dominera över och
konkurrera ut enskilda landmärken eller karaktärselement om de placeras för
nära dessa. Placering ovan bergväggar och stup kan innebära en stor
dominans i öppna landskap men också att nya landmärken skapas.
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150 m totalhöjd i ett skogslandskap, synliga vid en sjö. Svårt att bedöma
höjd och avstånd.(ca 800 m)
Utformning
Hur vindkraftanläggningen utformas har stor betydelse för hur påverkan
uppfattas. Vindkraftverkens storlek i relation till landskapets skala är viktigt.
Det kan innebära att en landskapstyp kan tåla mindre verk men att större
verk totalt skulle dominera landskapet.
I andra landskapstyper kan ett större enskilt verk vara mindre dominerande
än flera mindre som är spridda i landskapet. Här är landskapets skala och
rumslighet avgörande.
Grupper av vindkraftverk bör om de placeras inom ett slättområde eller i
havet ställas i lätt uppfattbara geometriska mönster. Det uppfattas mer som
en helhet än spridda verk. Denna princip kan inte följas vid placering i ett
bergs- och skogslandskap, där terrängens riktning, höjdlägen etc är
avgörande för placering och hur vindkraftverk uppfattas i landskapet.
Förändringen av landskapsbilden blir normalt mindre då flera verk samlas
till en grupp än om samma antal verk ligger utspridda i landskapet. Står de
relativt tätt på en rad kan de upplevas som en vägg.
När vindkraftverk placeras på berg kan de skymmas från dalgångens sida
närmast berget. Däremot syns de från andra höjder eller från dalgångens
motsatta sida om dalen är tillräckligt bred.
Landskapets tålighet
Med tålighet menas hur landskapet bedöms kunna ta emot nya inslag utan att
landskapets karaktär och utvecklingsmöjligheter påverkas påtagligt. Olika
landskap har olika förmåga att ”tåla” förändringar. Tålighet och sårbarhet är
beroende av både landskapets egenskaper och ingreppets/ etableringens art.

22
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Ett verk med ca 105 m totalhöjd inne i skogslandskap. Det blir stor
påverkan på marken då verken byggs.

LANDSKAPET I ALE KOMMUN
Allmänt
Ale kommun ligger i Västergötlands inland i ett typiskt västsvenskt
sprickdalslandskap. Tätorterna ligger i Göta älvs dalgång som är en bred
öppen dalgång i syd-nordlig riktning med höga bergssidor. Dalgången har
stor påverkan av infrastruktur både järnväg, vägar och kraftledningar.
Kraftledningarna är dominerande i flera landskapsrum. Göta älvs dalgång är
mycket viktig i landskapet. I vissa delar av dalgången finns mindre
vattendrag i med för lerområden typiska raviner.
Landskapet blir mer komplext och varierat i området mot skogsområdet i
öster. Där finns mindre vattendrag i raviner och bergspartier av varierande
höjd och storlek. Det är ett småskaligt ställvis ålderdomligt odlingslandskap
som ofta kantas av lövskog.
I öster finns sjörika större skogsområden. Det är skogklädda berg med
sprickdalar i sydväst-nordostlig riktning. Sprickdalarna är antingen
vattenfyllda eller fyllda av lösa jordlager. För övrigt är jordtäcket ofta tunt .
Sjöarna är relativt små. I norr finns en större sjö Vanderydvattnet som ligger
över kommungränsen till Trollhättan och Lilla Edet. I öster ligger Tinnsjön,
som är en relativt stor sjö, på gränsen till Lerums kommun.
Här följer en mer detaljerad redovisning av de olika landskapstyper eller
karaktärer som kommunen kan indelas i. En generell bedömning av
landskapets tålighet för vindkraftanläggningar görs för varje typ av landskap.
Bedömningen och grov avgränsning av landskapstyperna redovisas på kartan
”Landskapets tålighet för vindkraftsanläggningar”.
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Vanderydvattnet med omgivande skogs- och odlingslandskap (1)
Vanderydvattnet är en större sprickdalssjö men bara en liten del ligger i Ale
kommun. Stränderna är bitvis flacka med odlingslandskap och bitvis går
berget brant mot sjön. Omgivningarna präglas av jord- och skogsbruk. Det
är småskaligt och varierat.
Sydväst och öster om sjön ligger områden med barrskog där gran dominerar.
Gamla inägor är granplanterade. Skogen upplevs relativt hom ogen och har
relativt små nivåskillnader. Det finns några våtmarker men få sjöar.
Bedömning av landskapets tålighet:

Etablering av vindkraftverk i anslutning till Vanderydvattnet medför en
påverkan på landskapsbilden runt sjön. Det bedöms därmed som mindre
lämpligt. I de omgivande skogarna kan det vara möjligt att placera mindre
grupper av verk. I närområdet skulle skogen dölja verken medan de skulle
vara synliga i delar av dalgången söde rut och från delar av Vanderydvattnet
och dess stränder. Avståndet medför dock en lägre dominans. Landskapet
bedöms ha en måttlig tålighet som helhet.
Grönåns dalgång, småskaligt odlingslandskap (2)
Söder om Vanderydvattnet börjar Skepplandadalen kring Grönån med riktning åt sydväst. Dalgången är öppen till halvöppen och med raviner och
bergspartier i norr. Det öppna landskapet består av ett småskaligt odlingslandskap med tydliga rumsbildningar. De avslutas med skogsridåer eller
branta bergsidor ca 50 m höga. I sluttningarna växer barrskog. Tall dominerar oftast uppe på bergen. Det finns även områden med ren granskog. Vid
bergsfoten finns ibland en rand av lövskog, oftast ekskog. Större delen av
området är välhävdat med aktivt jordbruk och modern bebyggelse. I den
södra delen öppnar sig dalgången och åkrarna blir större och flackare och
landskapet blir mer storskaligt. Större kraftledningar påverkar landskapsbilden lokalt.
Bedömning av landskapets tålighet:

Dalgången har öppna och tydliga landskapsrum. Området är känsligt för
större vindkraftverk eftersom de skulle dominera landskapsbilden i de
enskilda rummen. Eventuella vindkraftverk i skogsområdet i nordväst skulle
vara synliga i delar av dalgången särskilt i söder där den är bredare. Avståndet medför dock en lägre dominans. Generellt bedöms landskapet ha en
låg tålighet.

Skepplandadalen med Verlebergen
24
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Risveden, moss- och sjörikt skogslandskap (3)
Risveden är ett större bergs- och skogsområde högt beläget med många
mindre sjöar och våtmarker. Det är starkt kuperat. I sluttningarna mot väster
finns mer granskog medan tallskogen dominerar på höjderna där jorddjupet
är litet. Det finns tydliga sprickdalar som antingen är vattenfyllda eller fyllda
av lösa jordlager. Där det är lösa jordlager finns ett oftast småskaligt,
ålderdomligt odlingslandskap och intressanta lövskogar. Flera områden är
skyddsvärda med höga naturvärden och kulturhistoriska miljöer. Det finns
även delar där odlingslandskapet växer igen.
Sprickdalarna har sydväst-nordostlig riktning. Barrskogar dominerar men det
finns även inslag av lövskogar särskilt i närheten av odlingslandskap. I stort
bedrivs skogsbruket rationellt med produktionsskog i olika faser – hygge,
ungskog osv. Det finns äv en skog med lång kontinuitet, vildmarkskaraktär
och stora naturvärden. Den slutna skogen öppnar sig runt sjöar och inägor.
Det finns fritidshus och spridd bebyggelse i närheten av vägar som oftast är
mindre grusvägar.
Bedömning av landskapets tålighet:

Skogslandskapet har till stora delar en opåverkad karaktär som är känslig för
nya inslag som vägar och vindkraftverk. Vid sjöar och mossar ges ett större
synfält och en upplevelse av kraftverk kan vara störande när natu ren i övrigt
upplevs som relativt orörd. Grupper av vindkraftverk är tänkbara i de delar
som har stor påverkan tex genom skogsbruk och om terrängen och skogen
kan vara av skärmande. Landskapet bedöms ha en måttlig tålighet som
helhet.

Risveden har många sjöar som ger möjlighet till utblickar över skogen.
Göta älvs dalgång, odlingslandskap (4)
I den norra delen av Ale kommun är Göta älvs dalgång bred med stora flacka
öppna åkermarker. De av slutas med bergväggar som varierar i höjd, men
rumsbildningen är ändå svag. Landskapet är storskaligt. Vid bergsfoten finns
ibland en rand av lövskog, oftast ekskog. Det finns några uppstickande berg
med lövskog eller blandskog mest med ek och tall men även gran.
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Bedömning av landskapets tålighet:

Det är ett öppet storskaligt landskap som kan tåla enstaka eller mindre
grupper vindkraftverk utan att de skulle dominera. Generellt bedöms
landskapet ha en relativt hög tålighet för mindre anläggningar.
Göta älvs dalgång med tätorter (5)
Dalgången är smalare och en tydlig rumsbildning på grund av de branta
bergväggarna, ofta 50-60 m höga, som kantar dalen. Den domineras av älven
och infrastruktur som järnväg, väg och kraftledningar. Stora delar av
dalgången är bebyggd. På den östra sidan av älven ligger flera tätorter som
håller på att växa ihop. Bebyggelsen ligger mot berget och sprider sig upp i
de tvärgående mindre dalgångarna. Det finns flera områden med industrier
och verksamheter. Om givande höjder är skogsklädda och natur en upplevs
nära. Landskapet är präglat av mänsklig påverkan och upplevs komplext.
Bedömning av landskapets tålighet:

Vindkraftverk skulle kunna upplevas dominanta, beroende på storlek, i ett
komplext och småskaligt stadslandskap. Generellt bedöms landskapet ha en
måttlig tålighet.

Hult, mellan Sannum och Björbäck, ett omväxlande odlingslandskap.
Landsbygd, kuperat odlings- och skogslandskap (6)
Området består av ett varierat kuperat odlingslandskap mellan bergs- och
skogspartier. Odlingslandskapet är småskaligt och kuperat med raviner kring
vattendrag. Ställvis är det ålderdomligt med stenmurar och rösen. På andra
ställen är det större öppna och flacka åkrar med ett produktivt jordbruk.
Mellan bergväggar eller skogspartier finns många större och mindre
rumsbildningar. Skogen består av blandskog med mycket lövinslag. I ett
område växer bokskog. På höjderna är det ofta tall skog. Det finns många
raviner med ängs- och hagmarker kring större och mindre bäckar som ofta
kantas av lövträd. Ibland är inägorna granplanterade. Det finns äldre
fritidshus, jordbruksbebyggelse och ny villabebyggelse. Husen ligger utmed
skogsbryn eller utmed vägar på ett kara ktäristiskt sätt. Större kraftledningar
påverkar landskapsbilden lokalt.
Bedömning av landskapets tålighet:

Det är ett kuperat och halvöppet, tätortsnära odlingslandskap som skulle
kunna tåla enstaka verk noggrant placerade. Ett vindkraftverk skulle
dominera i det lilla rummet men kunna var mindre synligt bakom
skogsdungar och bergspartier sett från andra landskapsrum. Skogen och det
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kuperade landskapet har en avskärmande effekt. Generellt bedöms
landskapet ha en måttlig tålighet.
Alefjäll, moss- och sjörikt skogslandskap (7)
Alefjäll är ett bergs- och s kogsområde högt beläget med några större mossar
och många mindre sjöar och våtm arker. Det är kuperat men platålikt med
branta sidor. Hällmarkstallskog dominerar uppe på bergen medan sidorna
och sprickdalar kan ha gran- eller blandskog. Tillväxten är svag på grund av
ringa jorddjup. Skogen är relativt tät även om den inte är så hög. Det finns
kuperade inägor ofta med stenmurar och stenrösen. En del är obrukade och
växer igen. Många mindre fritidshus och spridd bebyggelse ligger i närheten
av vägar so m oftast är mindre grusvägar. Kraftledningsgator har lokalt stor
påverkan på landskapet.
Bedömning av landskapets tålighet:

Skogslandskapet har ställvis en opåverkad karaktär som är känslig för nya
inslag som vägar och vindkraftverk. Skogen öppnar sig runt sjöar, våtmarker
och inägor. Där får man ett större synfält och kan uppleva ett kraftverk som
störande när naturen i övrigt upplevs som relativt orörd. Grupper av
vindkraftverk är tänkbara i de delar som har stor påverkan tex genom
skogsbruk och om terrängen och skogen kan vara avskärmande. Generellt
bedöms landskapet ha en måttlig tålighet.
Vättlefjäll, moss- och sjörikt skogslandskap (8)
Vättlefjäll är ett större bergs- och skogsområde, kuperat och högt beläget.
Det är rikt på sjöar och våtmarker. Gles till halvöppen hällmarkstallskog
dominerar uppe på bergen. Tillväxten är svag på grund av ringa jorddjup.
Det finns stora öppna eller glest bevuxna mossar. Sprickdalar kan ha graneller blandskog. Det finns även bäckraviner med lövskog. I utkanterna finns
även planterad granskog. Vättlefjäll är viktigt för närrekreation och
friluftsliv och gränsar till Göteborgs norra förorter. Stora delar av området
har brunnit 1984 och 2009. Stora kraftledningsgator är lokalt dominerande i
landskapet.
Bedömning av landskapets tålighet:

Halvöppet, i huvudsak obebyggt skogslandskap där vindkraftverk skulle
dominera i landskapet och kunna upplevas som störande när naturen i övrigt
upplevs som relativt orörd. Området bedöms som känsligt för nya inslag som
vindkraftverk.
Att etablera vindkraftverk nära krönen på höjderna intill dalgången bedöms
som mindre lämpligt eftersom det skulle kunna dominera landskapsbilden i
dalgången. Landskapet bedöms ha en låg tålighet.
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ANALYS

Mungseröd, Tanum, totalhöjd ca 105 m, inne i
området med vindkraftverk, ca 500 m avstånd

SYFTET MED ANALYSEN
Analysens syfte är att närmare studera förutsättningarna för att etablera vindkraftanläggningar i olika delar av kommunen.
Analysen har genomförts i olika steg:
Områden där vin dkraftanläggningar är olämpliga (hälsa och säkerhet,
skyddade områden)
 Områden där förutsättningar för vindkraftverk studeras
 Områden där förutsättningar för enstaka vindkraftverk kan prövas från
fall till fall.
För att sammanställa det som beskrivs på enskilda kartor i planeringsförutsättningarna har kartan ”Översiktlig analys” tagits fram. Den redovisar vindförhållanden i gult/orange/vitt. De täcks av gråa områden utifrån nedanstående punkter. Därefter ligger områden med motstående intressen t ex naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv osv på med ett blått lodrätt linjerat raster.


OLÄMPLIGA OMRÅDEN
Metod för urval
I denna typ av områden är andra intressen etablerade och så starka att det i
områdena i praktiken inte kan etableras vindkraftanläggningar. Områdena
har tagits bort för vidare studier på grund av hälsa- och säkerhets aspekter.
Det rör sig om störnings- och respektavstånd kring bostäder och bebyggelse,
säkerhetsavstånd kring infrastrukturanläggningar samt respektavstånd kring
kyrkor. Områden som på grund av att de är skyddade för exploatering genom
miljöbalken har också tagits bort.
De kan summeras enligt följande:
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Områden runt bostäder, radie 500 meter
Områden runt kyrkor, radie 500 meter
Tätortsbebyggelse 1000 meters omgivning
Allmänna vägar, befintliga och planerade, 200 meter säkerhetsavstånd
Järnvägar, befintliga och planerade, 200 meter säkerhetsavstånd
Kraftledningar, stam- och regionnät, 200 meter säkerhetsavstånd
Naturreservat
Natura 2000-områden
Strandskyddsområden
Områden av klass 1 och 2 i Naturvårdsprogrammet.
Områden med värdefulla byggnader och/eller kulturmiljöer i Kulturarvsplanen.
Områden olämpliga med hänsyn till försvarsintressen.
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Trollhättans
Trollhättans
Trollhättans
Trollhättans
Trollhättans
Stad
Stad
Stad
Stad
Stad
Stad

VINDBRUKSPLAN
Tillägg till ÖP 07 Ale kommun

V

Översiktlig analys

U1
U2

T

Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31
R
S

Alingsås
Alingsås
Alingsås
Alingsås
Alingsås
Alingsås
kommun
kommun
kommun
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Lilla
Lilla Edets
Edets
Edets
Edets
Lilla
Lilla
Lilla
Edets
kommun
kommun
kommun
kommun
kommun
kommun
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Alvhem
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K

L
Skepplanda
Kungälvs
Kungälvs
Kungälvs
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Kungälvs
Kungälvs
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kommun
kommun
kommun
kommun
kommun
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I
H

Älvängen

I

E4
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Göt
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lv

I

Starrkärr

Kilanda

Alafors

Lerums
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Lerums
Lerums
Lerums
kommun
kommun
kommun

G

E
D

Nol

C

Nödinge

F

Ryd

B
A
A

A

FÖRKLARING

Bohus

Skyddade områden
Göteborgs
Stad
Göteborgs
Göteborgs Stad
Stad
Stad
Göteborgs
Göteborgs
Göteborgs
Stad

Surte

Områden olämpliga för grupper av
vindkraftverk
Områden med motstående intressen
Områden med årsmedelvind >6,5 m/s
Områden med årsmedelvind 6,0-6,5 m/s
Områden med årsmedelvind < 6,0 m/s
Planförslag, område för vindbruk
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6 km

Skala 1: 150 000
Ale kommun/Rådhuset Arkitekter AB

Olämpliga områden
Befintligt vindkraftverk

Områden med stora bevarandevärden
Därefter har några områden, som i den inledande inventeringen visat sig ha
flera dokumenterade bevarandevärden, tagits bort från fortsatt analys.
Dessa är:
A. Dammekärr/Valberget och B. Älmhult/ Mollsjönäs. Olämpligt pga att
det ligger helt inom riksintresse för friluftsliv och stora opåverkade områden.
Stora delar ingår i strandskydd. Det är stor andel våtmarker av högsta klass.

Lysevattnet, Vättlefjäll. Tätortsnära friluftsområde.
F. Sverket Olämpligt pga att det ligger helt inom stora opåverkade områden
och till stor del består av våtmarker.
I. Tinnsjön, Aborresjön och Kroksjön, J. Rammdalen/Ljusevatten,
K. Stora Ljusevatten/Garnstad och L. Skogstorp. Olämpliga pga att
områdena ligger helt inom riksintresse för friluftsliv, naturvård och stora
opåverkade områden. De gränsar till naturreservat och Natura 2000områden. Utredning om utökning av naturreservaten pågår. Stora delar ingår
i naturvårdsprogrammet. Stora delar ingår i strandskydd. Områdena är rika
på våtmarker. Det finns ornitologiska och botaniska värden. Totalförsvaret
har intressen i flera områden.
M. Bodaredal/ Stenkullen. Olämpligt pga att riksintresse för friluftsliv och
naturvård finns i den norra delen. Större delen ingår i stora opåverkade
områden. Gränsar till naturreservat och Natura 2000-områden i den norra
delen. Delar ingår i naturvårdsprogrammet. Det finns botaniska värden.
N. Högsjön. Olämpligt pga att området ligger helt inom riksintresse för
friluftsliv, naturvård och stora opåverkade områden. Stora delar är våtmarker
varav många ingår i naturvårdsprogrammet. Gränsar till värdefulla kulturmiljöer. Det finns områden med värdefull fauna och flora. Totalförsvaret har
intressen i området.
O. Drängedalen/Holmevattnet. Olämpligt pga att området i huvudsak
ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård. Hela området ingår i
stora opåverkade områden. Stora delar ingår i strandskydd. Stora delar är
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våtmarker varav många ingår i naturv årdsprogrammet. Flera nyckelbiotoper
ingår i området. Gränsar till naturreservat. Utredning om nya naturreservat
pågår. Gränsar till värdefull kulturmiljö. Det finns områden med värdefull
fauna och flora. Totalförsvaret har intressen i området.
P. Rällsbo. Olämpligt pga att om rådet ligger helt inom riksintresse för
friluftsliv, naturvård och stora opåverkade om råden. Marvattenmossen är en
värdefull våtmark. Områden med strandskydd och stora delar gränsar till
strandskydd. En nyckelbiotop finns i området. Gränsar till värdefulla kulturmiljöer. Totalförsvaret har intressen i området.
Q. Holmevattnet. Olämpligt pga att området i huvudsak ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård. Hela området ingår i stora opåverkade
områden. Gränsar till värdefulla kulturmiljöer. Det finns områden med
värdefull flora och fågelfauna. Totalförsvaret har intressen i området.
S. Stavsjön, Stora Värhuvudsjön och Ullsjön. Olämpligt pga att området
ligger helt inom riksintresse för friluftsliv, natur vård och stora opåverkade
områden. Stora delar gränsar till strandskydd. Stora delar är våtmarker varav
många ingår i naturvårdsprogrammet. Gränsar till flera värdefulla
kulturmiljöer. Det finns fornlämningar inom området. Det finns områden
med värdefull flora och fågelfauna. Totalförsvaret har intressen i området.
T. Livereds säteri. Olämpligt eftersom stora delar ingår i kultu rarvsplanen.
Det har värdefull bebyggelse och ett småskaligt ålderdomligt odlingslandskap med hagmarker, stenmurar, alléer osv med natur- och kulturvärden.
Området har en landskapbild som är mycket känslig för moderna storskaliga
inslag som vindkraftverk är.

Livered.
U1. Älghultssjön, västra delarna. Området ingår i stora opåverkade
områden. Kulturvärden finns i området. Kommunen anser, sedan tidigare
vid prövning av vindkraftverk, att området borde ha samma status som
Risvedens områden av riksintressen för friluftsliv och naturvård. Efter
vindbruksplanens samråd har den östra delen förts in som ett förslag till
vindbruksområde som U2. Älghultssjön, östra delen.
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V. Agnsjön. Stora delar gränsar till strandskydd. Värdefulla kulturmiljöer
berörs. En vindkraftsanläggning skulle påverka landskapet i stora delar runt
Vanderydvattnet.
När de direkt olämpliga områdena enligt ovan undantagits återstår
begränsade delar av kommunens markområden för vidare studier. I samrådet
fanns sex områden kvar för en fördjupad analys.
Förändringar efter samrådet
Efter synpunkter under samrådet tas tre områden bort, G. Kollanda/Horsabergen, H. Borrefjäll och R. Föstorp-Drottninggärdet. De återstående tre
områdena beskrivs i plankapitlet. En del av område U. Älghultssjön föreslås
som ett område, U2. Älghultssjön, östra delen, för vindbruk i planen.
Motiven till att område G, H och R utgår är följande:
G. Kollanda/Horsabergen. Närheten till riksintresseområden för natur och
friluftsliv samt Natura 2000-om råde i Risveden. Stora ornitologiska värden
finns i området med omgivning. Närheten till Kollanda mosse och Tinnsjön.
Hela området ingår i stora opåverkade områden. Totalförsvaret har intressen
i området.
H. Borrefjäll. Det finns områden med naturvärden och stora ornitologiska
värden med unika arter i området och omgivningen. Närheten till riksintresseområden för natur och friluftsliv samt Natura 2000-område Risveden.
Kulturvärden i en fornborg och fornminnen.
R. Föstorp-Drottninggärdet. Stor påverkan på landskapsbild och kulturmiljöer i omgivningarna. Risk för påverkan på naturvärden i Lilla Edets
kommun och i Verlebergen. En mindre anläggning kan vara möjlig.
Förändringar efter utställningen
Efter synpunkter under utställningen har område U2. Älghultssjön, östra
delen minskats något i nordost mot Trollhättans kommun.
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PLANFÖRSLAG

Humlekärr, Lysekil, totalhöjd ca 150 m

TEMATISKT TILLÄGG OCH ALE ÖP 07
Denna vindbruksplan utgör ett tematiskt tillägg till den kommuntäckande
översiktsplanen Ale ÖP 07, för att tillgodose det särskilda intresset vindkraft.
När kommunen reviderar eller ändrar den kommuntäckande översiktsplanen, kommer vindbruksplanens förslag och slutsatser att arbetas in i den
kommuntäckande planen i de avseenden vindbruksplanen fortfarande är
aktuell.
När det tematiska tillägget, dvs. denna vindbruksplan är antagen av kommunfullmäktige gäller den som kommunens ställningstagande i frågor och
beslut som rör markanvändningen för vindkraftändamål. Planen utgör då
tillsammans med Ale ÖP 07 vägledande underlag vid olika myndigheters
prövningsbeslut av vindkraftanläggningar enligt miljöbalken och plan- och
bygglagen.

PLANENS REDOVISNING, ALE ÖP 07
Planförslaget redovisas genom




Plankarta med förklarande text
Generella rekommendationer
Områdesvisa rekommendationer

På plankartan har föreslagna möjliga utbyggnadsområden för vindbruk
redovisats (fyra områden). Runt de utlagda områdena markeras en zon på 500
m där ingen ny bostadsbebyggelse (helårshus eller fritidshus) får tillkomma.
Varje område har utmärkts med en bokstavsbeteckning. På samma karta
(Plankartan) redovisas både markanvändning och områdesvisa rekommendationer.
På kartan redovisas också sådana områden som på grund av höga naturkultur- och rekreationsvärden valts bort som olämpliga för vindkraftanläggningar och där sådana därför inte bör tillkomma. Dessa områden markeras
med siffror 1-6.
Vindbruksplanen ska läsas tillsammans med den kommuntäckande översiktsplanen, Ale ÖP 07. För de områden som föreslagits läm pliga för vindkraftutbyggnad kommer annan markanvändning och ändrade rekommendationer
att gälla i förhållande till Ale ÖP 07. För de områden där vindkraftutbyggnad
inte bör tillkomma förtydligas relevanta rekommendationer till Ale ÖP 07.
Generella rekommendationer gäller i tillämpliga delar vid prövning av alla
vindkraftärenden.
Områdesvisa rekommendationer gäller endast i de avgränsade områdena
där vindkraftanläggningar är möjliga eller där vindkraftanläggningar inte bör
tillkomma.
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BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET
Planförslagets huvuddrag
Planens inriktning är att vindkraftanläggningar i första hand ska lokaliseras till
det i planen redovisade området där det finns förutsättningar att etablera
grupper av större vindkraftverk. Med grupper menas i denna utredning tre
eller fler verk. I det föreslagna området är vindförhållandena tillräckligt goda för att vindbruk ska vara ekonomiskt intressant. Vad
gäller kraftnät och vägar varierar avstånd och tillänglighet. Det kan utgöra en
ekonomisk begränsning. Området utgörs av skogsområden med aktivt
skogsbruk. Området har delvis värden för friluftsliv och rekreation. Områdets
avgränsning ska tolkas som ungefärligt och preliminärt. Inför projektering av
området och i tillståndsansökan studeras avgränsningen närmare. Etablering av
nya bostäder bör undvikas inom 500 m från vindbruks-områden eller befintliga
vindkraftverk.
Planen ger anvisningar om var vindkr aftanläggningar är möjliga och lämpliga att pröva. Om någon utbyggnad kommer till stånd beror dock helt på
berörda markägares och vindkraftbolagens intresse av etablering.
I planförslaget förutsätts att det är vindkraftverk av dagens konventionella
typ med horisontell turbin /propelleraxel monterad i toppen på ett omkring
100 meter högt torn som kommer att användas. Totalhöjden blir då ca 150
m. Eftersom transport av större verk utgör begränsningar kommer sannolikt
effekter kring 1-3 MW att utgöra en stor del av marknaden även framöver.
Om andra typer av verk eller betydligt större verk blir aktuella bör förnyade
utredningar föregå prövningen.
I övriga delar av markområden i kommunen ska grupper av stora
vindkraftverk inte tillkomma. Sammanhängande natur- och friluftso mråden
som Risveden och Vättlefjäll liksom andra utpekade opåverkade områden
ska bevaras för naturvården och för det regionala friluftslivets behov.
Områden som kommunen pekat ut i naturvårdsprogrammet (klass 1 och 2)
eller i kulturarvsplanen som värdefulla byggnader eller kulturmiljöer ska
undantas från vindkraftsutbyggnad.

REGLER OCH REKOMMENDATIONER
Regler
Prövning av tillstånd för vindkraftverk och vindkraftanläggningar regleras
genom miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL).
Ändrad lagstiftning för prövning av vindkraftanläggningar trädde i kraft 1
aug 2009. Sammanfattningsvis gäller:


38

Kraven på detaljplan och bygglov tas i huvudsak bort för anläggningar
som ska prövas enligt Miljöbalken. Där det är stor efterfrågan på mark
för bebyggelse eller anläggningar ska det även fortsättningsvis krävas
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detaljplan. Det gäller även för anläggningar som inte är tillstånds- eller
anmälningspliktiga.
Prövningsmyndigheten får endast ge tillstånd enligt Miljöbalken för
uppförande av en vindkraftsanläggning om kommunen tillstyrkt det.
Regeringen kan tillåta etablering som kommunen sagt nej till om det är
av nationellt intresse.
Om det finns tillstånd enligt Miljöbalken behövs inget bygglov.
Bygglovplikt gäller för verk högre än 20 m över markytan eller om
vindturbinens/rotorns diameter är större än 3 m.
Vilka vindkraftsanläggningar som är tillståndpliktiga anges i föreskrifter som regeringen meddelar en ligt MB 9 kap 6§. Tillstånd från
länsstyrelsen enligt miljöbalken, krävs för två eller fler vindkraftverk
med totalhöjd högre än 150 m som står tillsammans (gruppstation) eller
för en gruppstation med sju eller fler verk med totalhöjd högre än 120
m.
Anmälningsplikt enligt miljöbalken och bygglovplikt gäller för ett vindkraftverk med totalhöjd över 50 m och för gruppstation med två eller
fler vindkraftverk som är upp till 150 m höga.
Nya vindkraftverk intill befintliga verk kan medföra att de tillsammans
når gränserna för tillstånd eller anmälan. De eller det nya verket blir
därmed tillstånds- respektive anmälningspliktigt.

Vindkraftverk,
antal i gruppen
1 verk
1 verk
2 eller fler
1 – 6 verk
1 verk
7 eller fler
2 eller fler

Storlek,
totalhöjd
20-50 m
50-120 m
20-120 m
120-150 m
>150 m
120-150 m
>150 m

Bygglov
enl PBL
x
x
x
x
x

Anmälan
enl MB
x
x
x
x

Tillstånd
enl MB (lst)

x
x

Illustration av gränser för olika prövningar
Andra tillståndsprövningar och dispenser enligt olika lagar blir ofta
nödvändiga. För aktuella råd och uppgifter hänvisas till www.vindlov.se. För
Västra Götalands län gäller förbud mot markavvattning enligt förordningen
om vattenverksamhet mm. Ingrepp i våtmarker eller avvattning av
våtmarker och vattendrag kräver tillstånd av länsstyrelsen enligt
miljöbalkens 11 kapitel.
Generella rekommendationer
Lokalisering, placering






Större vindkraftanläggningar (tre verk eller fler) ska i första hand lokaliseras till det avgränsade området som redovisas i planförslaget.
Vid en etablering inom det avgränsade området ska ett effektivt utnyttjande av området eftersträvas. Lokaliseringar av mindre anläggningar eller enstaka verk får inte förhindra att områdena kan utnyttjas
till sin fulla potential.
Det inbördes avståndet mellan olika vindkraftanlägg ningar bör vara så
stort att grupperna var för sig kan uppfattas sammanhållna. Avståndet

VINDBRUKSPLAN TILLÄGG TILL ALE ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-29

39



















mellan grupperna bör inte understiga tre km. Vid mindre avstånd än tre
km ska studier av påverkan och utformning utföras.
Riktvärde för minimiavstånd mellan enstaka bostad och vindkraftverk
är 500 m och mellan sammanhållen/samlad bebyggelse och verk 1000
m. Det exakta avståndet avgörs i prövningen av anläggningen.
Nya enstaka bostäder ska undvikas i en zon om 500 m från redovisade
utbyggnadsområden eller befintliga verk. (Se planka rta). För planlagd
och sammanhållen bebyggelse ska avståndet vara minst 1000 m.
Landskapets helhet ska ägnas särskild uppmärksamhet. En och samma
anläggning ska inte sträcka sig över flera landskapsrum utan hållas
inom avgränsat område. Placering på kanten ovanför en bergvägg som
avslutar ett öppet landskap bör undvikas då det kan dominera
landskapsbilden.
Mindre verk (navhöjd < 20-25 meter) bör ta visuellt stöd i och uppföras
i närheten av anläggningar eller bebyggelse, t ex i anslutning till ekonomibyggnader.
Inventeringar ska ske av platsens natur- och kulturvärden och eventuell
påverkan på dessa ska bedömas. Det gäller även eventuell påverkan på
bruks-, upplevelse- och kunskapsvärden. Resultatet ska redovisas i
projektets miljökonsekvensbeskrivning eller miljöanmälan.
Vindkraftverk får ej placeras i o mråden av klass 1 eller 2 i Naturvårdsprogrammet.
Vindkraftverk får ej placeras i områden med värdefulla byggnader
och/eller kulturmiljöer som finns med i Kulturarvsplanen.
Geotekniska förutsättningar ska utredas i området, för tillfartsvägar och
vid behov för transporter till området. De geotekniska och bergtekniska
säkerhetsriskerna som berör ras och skred ska klarläggas i tidigt skede.
Eventuella åtgärder säkerställs i bygglov/tillstånd enl. MB och i samband med projektering av vindkraftverk.
Markavvattning ska undvikas. För dispens från förbud om markavvattning krävs särskilda skäl. Länsstyrelsen är prövningsmyndighet.
Arkeologisk utredning av fornlämningar och andra k ulturlämningar bör
ske i de flesta fall för både anläggningsplatsen och tillfartsvägar.
Flygets krav och behov ska tidigt uppmärksammas.

Utformning
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Vindkraftanläggningar med fler än två verk ska utformas som väl
sammanhållna grupper. Harm oni ska eftersträvas i den inbördes
placeringen av verken i en grupp, exempelvis i form av mönster som en
linje eller båge som i möjligaste mån följer befintliga strukturer i
landskapet, exempelvis topografi eller gränser.
Enhetlig utformning av anläggningar med fler än ett verk ska
eftersträvas så att utseende, navhöjder, färgsättning, fabrikat, utförande,
rotationsriktning och hastighet blir samma inom anläggningen.
Vindkraftverk bör färgsättas i ljusgrå kulörer. Reflexfria material ska
användas på rotor och torn.
Fackverkskonstruktioner bör undvikas av naturvårdsskäl och för uppkomsten av oönskade ljud.
Reklam eller annan text bör inte tillåtas på torn. Mindre logotyp eller
tillverkarens namn kan godtas på maskinhuset.
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Befintliga vägar ska utny ttjas i så stor utsträckning som möjligt. Ny
vägdragning ska ske med största varsamhet och i möjligaste mån anpassas till det omgivande landskapet.
Markkablar placeras om möjligt i eller vid vägen. Luftledningar bör
undvikas.

Hälsa och säkerhet










På bostadstomt i närheten av vindkraftverk får den ekvivalenta bullernivån alstrad av vindkraftverk inte överstiga 40 dB(A).
I områden för friluftsliv där en låg bullernivå utgör en viktig kvalitet
och naturliga ljud dominerar, bör ljudet från vindkraftverk inte
överskrida 35 dBA. Det gäller till exempel utmed vandringsleder och
vid fiskesjöar.
Hänsyn bör tas till ljud med varierande ljudnivå (sk pulserande ljud),
även om dessa variationer ligger på en lägre nivå än högsta ljudnivån.
Antalet skuggtimmar per år vid bostad eller annan störningskänslig
bebyggelse får uppgå till högst 30 timmar teoretisk skuggtid per år och
högst 8 timmar faktisk skuggtid per år.
Säkerhetsavstånd till vägar och kraftledningar ska lämnas motsvarande
1,5 gånger verkens totalhöjd, dock minst 50 m.
Säkerhetsavstånd till järnväg ska lämnas minst totalhöjden plus 20
meter mellan vindkraftverk och spårmitt.

Genomförande













Exploatören ska tidigt i tillståndsprocessen samråda med totalförsvaret,
luftfarten (Göteborg-Säves, Göteborg-Landvetters och Trollhätt an-Vänersborgs flygplatser samt försvaret), trafik- och transportm yndigheter
(järnväg, väg, sjöfart), post- och telesty relsen samt berörda ledningsoch nätägare om projektets genomförbarhet.
Exploatören ska ha ett tidigt samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet
avseende eventuell förekomst av skyddade arter enligt gällande artskyddsförordning och eventuell prövning av påverkan utpekade arter
och livsmiljöer i Natura 2000-områden.
Exploatören ska ha ett tidigt samråd med länsstyrelsen om utformning
och lokalisering för att inte påverka kalkningsprogrammet.
Etableringar inom tre km från kommungräns ska föregås av sammåd
mellan exploatören och berörda kommuner.
Alla verk som kräver utbyggnad av vägar eller kraftledningar som berör
angränsande kommuner ska bli föremål för samråd.
All etablering av vindkraftverk, 150 meter eller högre (kräver blinkande
ljus), närmare än 15 km från angränsande kommungräns ska ske i
samråd med respektive kommun.
Samråd med de boende inom 1 km ska ske i tillståndsprövning enligt
MB och vid bygglovsprövning enligt PBL.
Ansökan om uppförande av en
vindkraftanläggning bör oavsett
storleken på anläggningen åtföljas av konsekvensbeskrivning och landskapsanalys.

Avveckling



Verksamhetsutövaren/ägaren till verk en ska ansvara för att avveckling
av verken sker.
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Möjliga utbyggnadsområden för vindbruk - områdesvisa
rekommendationer
I beskrivningarna redovisas också en grov bedömning av storleksordningen
på antal moderna vindkraftverk som skulle kunna inrymmas i området.
Områdesgränserna får preciseras i fortsatt projektering för vindkraftverk inom
området. En fylligare beskrivning av förutsättningarna redovisas i
bilagt inventeringsprotokoll.
Större kraftledningar (region- och stamnät), de bevarandeintressen och
strandskydd som berör området är redovisade på följande detaljkarta.
Bevarandeintressen är inte värderade utan signalerar endast att intressen
finns i området och bör utredas vidare inför en exploatering.

Teckenförklaringen gäller för alla områden.
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U2. Älghultssjön, östra delen

Teknik
Miljö/landskap
Goda
Goda
Teckenförklaring se s 42

Bedömning
Goda

Beskrivning
Området ligger i norra Risveden och gränsar till Trollhättans och Alingsås
kommuner. Det är ett stort och homogent barrskogsområde. Tall och gran
dominerar i produktionsskog med hyggen, planteringar, tät ungskog osv. Där
jorddjupet är ringa är det hällmarkstallskog. Flera skogsbilvägar finns i
området. Området ligger högt, ca 70 m över Älghultssjön, och är kuperat
med höjdskillnader på 40-50 m. Det finns ett par små sjöar. Väster om
området ligger Älghultssjön som ingår i kalkningsprogrammet. Hela
området ingår i stora opåverkade områden. Kulturvärden finns söder om
området i form av hålvägar och äldre landsväg i en trång dalgång. Öster
om sjön Vitevattnet i söder finns en rödlistad djurart. Öster om
Älghultssjön finns höga ornitologiska värden.
Samband med Ale ÖP 07
I Ale ÖP 07 betecknat som bevarande områden ”Område med annan markanvändning (opreciserad) varav stora delar är bestående.” Hela området
ingår i stora opåverkade områden ”Vid exploateringsintressen bör man så
långt möjligt beakta dessa områden så att de inte i onödan fragmenteras och
splittras”.
Analys
Området har goda förutsättningar för en grupp av vindkraftverk utan att
påverka landskapsbilden pga att skog och terräng gör det svårt att se hela
gruppen samtidigt. Endast från Älghultssjön och vissa platser ut med vägen
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mellan Livered och Gräfsnäs, kan verken ses och påverka landskapsbilden.
Tekniskt mycket goda förutsättningar vad gäller vindförhållande och vägnät
men elnät saknas. Området kan vara lämpligt för en grupp av tre verk.
Nuvarande höjdbegränsning för flyget kan medge en totalhöjd på 90-140 m.
Alingsås kommun föreslår ett
vindbruksområde på sin sida av
kommungränsen. Det kan påverka
markanvändning och bullerförhållanden i Ale kommun i en 500
m zon utmed gränsen. Om båda
områdena kommer till stånd
behövs ingen 500 m
skyddszon, där ingen ny
bostadsbebyggelse bör tillkomma,
mellan områdena. Områdena kan
betraktas som ett större
vindbruksområde.
Område U2 kommer att ansluta till område 5 Gräfsnäs i Alingsås.
Utdrag ur utställningshandling Alingsås vindbruksplan.
Rekommendationer
 Särskild inventering av naturvärdena bör utföras och dokumenteras i en
MKB. Påverkan av ornitologiska värden ska utredas.
 Särskilt skyddsvärda arter kan förekomma i omgivningarna eller
området. En avstämning med Länsstyrelsens naturvårdsenhet ska göras i
ett tidigt skede för att utreda artskyddets betydelse för projektet.
 Hela området ingår i stora opåverkade områden. Utredning om
friluftslivets rörelse och användning av området bör göras.
Vindkraftanläggningars omfattning och påverkan på friluftslivet bör
klarläggas i en MKB.
 En arkeologisk utredning bör utföras och dokumenteras i en MKB.
500 m skyddszon, ingen ny bostadsbebyggelse bör tillkomma
Runt de möjliga utbyggnadsområdena för vindbruk redovisas en skyddszon
där ingen ny bostadsbebyggelse bör tillkomma. Avsikten är att inte försvåra
möjligheten att använda hela utbyggnadsområdet för vindbruk.
I en dialog med Lerums kommun har diskuterats vilken
påverkan Lerums vindbruksområde D och E har inom
Ale kommun. Båda
områdenas skyddszoner på
500 meter inkräktar på
markanvändningen inom
Ale kommun. Skyddszoner
för Lerums om-råden har
därför lagts in i Ale
kommuns vindbruksplan
för att redovisa en begränsad
byggrätt.
Lerums kommun, samrådshandling
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Områden där vindkraftanläggningar inte bör tillkomma
Område 1. Vättlefjäll

Området som gränsar till Göteborgs och Lerums kommuner, ingår i ett större
sammanhängande område - Vättlefjäll. Enligt Ale ÖP 07 har området stora
naturvärden och stora friluftsvärden samt är opåverkat och av betydelse som
regionalt friluftsområde. Området är av riksintresse för friluftsliv. Delar ingår
i av länsstyrelsen utpekat ”tyst område”.
Rekommendation i Ale ÖP 07: Bevarandeområde. Stor restriktivitet för
tillkommande bebyggelse p g a riksintressena för friluftsliv samt ur miljö- och
kulturhistoriskt perspektiv. Vid exploateringsintressen bör man så långt
möjligt beakta dessa områden så att de inte i onödan fragmenteras och
splittras. Eventuella exploateringar i områdenas ytterkanter är att föredra
framför ytor inne i områdena som bör undvikas. Om möjligt bör lokalisering
ske till områden som redan är påverkade, alltså i anslutning till befintlig
samlad bebyggelse, till befintliga verksamhetsområden eller inom korridorer i
landskapet som redan tagits i anspråk för trafikleder och ledningar.
Tillägg till rekommendation: Vindkraftanläggningar eller enstaka
tillståndspliktiga vindkraftverk medges inte. Motiv enligt ovan.
Område 2. Risveden

Området som gränsar till Lerums och A lingsås kommuner, ingår i ett större
sammanhängande område - Risveden. Enligt Ale ÖP 07 har området stora
naturvärden och stora friluftsvärden samt är opåverkat och av betydelse som
regionalt friluftsområde. Området är av riksintresse för naturvård och
friluftsliv. Av länssty relsen utlagt som ”tyst område”. Gränsar till värdefulla
kulturmiljöer.
Rekommendation i Ale ÖP 07: Bevarande område. Stor restriktivitet för tillkommande bebyggelse p g a riksintressena för naturvård och friluftsliv samt
ur miljö- och kulturhistoriskt perspektiv. Vid exploateringsintressen bör man
så långt möjligt beakta dessa områden så att de inte i onödan fragmenteras och
splittras. Eventuella exploateringar i områdenas ytterkanter är att föredra
framför ytor inne i områdena som bör undvikas. Om möjligt bör lokalisering
ske till områden som redan är påverkade, alltså i anslutning till befintlig
samlad bebyggelse, till befintliga verksamhetsområden eller inom korridorer i
landskapet som redan tagits i anspråk för trafikleder och ledningar.
Tillägg till rekommendation: Vindkraftanläggningar eller enstaka
tillståndspliktiga vindkraftverk medges inte. Motiv enligt ovan.
Område 3. Livereds säteri

Stora delar ingår i kulturarvsplanen med värdefull bebyggelse, gammal
landsväg och odlingslandskap samt ett stort antal fornlämningar. Området är
beroende av fortsatt hävd. Ny bebyggelse bör främst motiveras av brukningsskäl. Av länsstyrelsen utlagt som ”tyst område”.
Rekommendation i Ale ÖP 07: Bevarandeområde. Stor restriktivitet för
tillkommande bebyggelse p g a naturvård och friluftsliv samt ur miljö- och
kulturhistoriskt perspektiv. Vid exploateringsintressen bör man så långt
möjligt beakta dessa områden så att de inte i onödan fragmenteras och
splittras. Eventuella exploateringar i områdenas ytterkanter är att föredra
framför ytor inne i områdena som bör undvikas. Om möjligt bör lokalisering
ske till områden som redan är påverkade, alltså i anslutning till befintlig
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samlad bebyggelse, till befintliga verksamhetsområden eller inom korridorer i
landskapet som redan tagits i anspråk för trafikleder och ledningar.
Tillägg till rekommendation: Vindkraftanläggningar eller enstaka
tillståndspliktiga vindkraftverk medges inte. Motiv enligt ovan.
Område 4. Skepplanda

Miljön är av riksintresse för kulturmiljövården och ingår i kultura rvsplanen. I
området ingår fornlämningar, bl a Götaälvdalens största gravfält samt
hällristning på Stugå sberget, Skepplanda kyrkby, Vadbacka med
gästgivargård, stenvalvbro, hembygdsgård och kvarnar vid Forsåns fall.
Även en sträcka invid Grönån med riksintresse för natur ingår.
Rekommendationer i Ale ÖP 07: Delar av området inom Skepplanda samhälle
är detaljplanelagt. Utbyggnadsområde redovisas för verksamheter (A6 och
A10) samt för bostäder (B17 och B18). Bevarandeområde gäller för jordbruk,
vatten, grönstruktur och särskilt värdefulla naturområden.
Stor restriktivitet för tillkommande bebyggelse p.g.a. naturvård och områden
för grönstruktur samt ur miljö- och kulturhistoriskt perspektiv.
Inom Götaälvdalsstråket/tätorterna bör översiktsplanen fördjupas för enskilda
tätorter. Restriktivitet med enskilda bygglov i randzonen till tätorterna bör
iakttas eftersom dessa områden behöver kunna planeras med större
långsiktighet avseende disposition mellan expansionsområden och
rekreations/naturmark. Ny sammanhållen bebyggelse inom detta stråk ska
alltid detaljplaneläggas.
Tillägg till rekommendationer: Vindkraftanläggningar eller enstaka
tillståndspliktiga vindkraftverk medges inte. Motiv enligt ovan.
Område 5. Göta älvs dalgång

Miljön är av riksintresse för natur och friluftsliv samt ingår i kulturarvsplanen.
I området ingår strandängsområdena utmed Göta älv, Stora Vikens stenbrygga
(Denofa), Hajs sjö, repslagar museet, fyndplatser för Äskekärrsskeppen, välbevarade gårdsmiljöer i Häljered och Ale vikingagård. Även delar av riksintressena E45 och Norge-Vänerbanan ingår.
Rekommendationer i Ale ÖP 07: Delar av området inom samhällena Surte,
Bohus, Nödinge, Nol, Alafors, Älvängen och Alvhem är detaljplanelagt.
Utbyggnadsområde redovisas för verksamheter (A4 och A9).
Bevarandeområde gäller för jordbruk, vatten, grönstruktur och särskilt värdefulla naturområden. Ny sträckning av Norge-Vänerbanan mellan
Älvängen och Alvhem.
Stor restriktivitet för tillkommande bebyggelse p.g.a. naturvård och friluftsliv
samt ur miljö- och kulturhistoriskt perspektiv.
Inom Götaälvdalsstråket/tätorterna bör översiktsplanen fördjupas för enskilda
tätorter. Restriktivitet med enskilda bygglov i randzonen till tätorterna bör
iakttas eftersom dessa områden behöver kunna planeras med större långsiktighet avseende disposition mellan expansionsområden och rekreations/
naturmark. Ny sammanhållen bebyggelse inom detta stråk ska alltid detaljplaneläggas.
Tillägg till rekommendation: Vindkraftanläggningar eller enstaka
tillståndspliktiga vindkraftverk medges inte. Motiv enligt ovan.
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Område 6. Risveden norra

Området, som gränsar till Trollhättans kommun, ingår i ett större sammanhängande område - Risveden. Enligt Ale ÖP 07 har området stora naturvärden
och stora friluftsvärden. Det ingår även i stora opåverkade områden och är av
betydelse som regionalt friluftsområde. Området gränsar till riksintresse för
naturvård och friluftsliv. Denna del är inte av riksintresse men ingår i stora
opåverkade områden och är av samma karaktär som området av riksintresse.
Området har stora ornitologiska värden med flera ingående arter som har
behov av skyddande buffertzon. Inom området finns även delar med äldre
naturskog. Av länsstyrelsen utlagt som ”tyst område”. Gränsar till värdefulla
kulturmiljöer.
Rekommendation i Ale ÖP 07: Bevarandeområde. Stor restriktivitet för
tillkommande bebyggelse p g a naturvärden, friluftsliv samt ur miljö- och
kulturhistoriskt perspektiv. Vid exploateringsintressen bör man så långt
möjligt beakta dessa områden så att de inte i onödan fragmenteras och splittras. Eventuella exploateringar i områdenas ytterkanter är att föredra framför
ytor inne i områdena som bör undvikas. Om möjligt bör lokalisering ske till
områden som redan är påverkade, alltså i anslutning till befintlig samlad
bebyggelse, till befintliga verksamhetsområden eller inom korridorer i
landskapet som redan tagits i anspråk för trafikleder och ledningar.
Tillägg till rekommendation: Vindkraftanläggningar eller enstaka
tillståndspliktiga vindkraftverk medges inte. Motiv enligt ovan.

Övriga områden
I övriga områden gäller att enstaka verk, till exempel gårdsverk (20-50 m
totalhöjd) eller mindre anläggningar, kan tillåtas med bygglov enligt PBL och
anmälan enligt MB eller efter prövning enligt miljöbalken (jmf sid 39).
Generella rekommendationer enligt tidig are ska följas (jmf sid 38-41) och
lämpligheten ska prövas om det berör områden med särskilda restriktioner
enligt följande:







Områden runt bostäder, radie 500 meter
Områden runt kyrkor, radie 500 meter
Tätortsbebyggelse 1000 meters omgivning
Allmänna vägar, befintliga och planerade, 200 meter säkerhetsavstånd
Järnvägar, befintliga och planerade, 200 meter säkerhetsavstånd
Kraftledningar, stam- och regionnät, 200 meter säkerhetsavstånd

Avstånden kan minskas beroende på verkens höjd och placering.
I följande områden får inga vindkraftanläggningar uppföras.






Naturreservat
Natura 2000-områden
Strandskyddsområden
Områden av klass 1 och 2 i Naturvårdsprogrammet.
Områden med värdefulla byggnader och/eller kulturmiljöer i Kulturarvsplanen.
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KONSEKVENSER

Huds moar, Tanum, totalhöjd ca 150 m, avstånd
från sjön ca 800 m

INLEDNING
Enligt gällande bestämmelser ska konsekvenserna av en översiktsplan, eller
av ett tillägg till översiktsplan som denna vindbruksplan är exempel på,
tydligt kunna utläsas i planen. Med detta menas att de samlade
konsekvenserna av planens förslag, dvs inte bara de miljömässiga utan också
de sociala och de ekonomiska konsekvenserna, ska beskrivas i planen.
Krav finns också på att en miljöbedömningsprocess med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska följa denna typ av planeringsarbete
om det finns risk för att genom förandet kan innebära det man kallar
”betydande miljöpåverkan”. Tanken med miljöbedömningen är att
miljöaspekterna blir integrerade i hela planprocessen. Ett samråd med
länsstyrelsen ska genomföras tidigt under processen och inför att arbetet med
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) inleds. Samrådet syftar till att
avgränsa innehållet och nivån på miljökonsekvensbeskrivningen. Resultatet
av samrådet ska beaktas i det fortsatta arbetet.
Samråd med Länsstyrelsen om miljöbedömningen och avgränsningen av
miljökonsekvensbeskrivningen har genomförts den 22 sept 2009. I
miljökonsekvensbeskrivningen ska planförslaget bedömas jämfört med
minst ett alternativ. Andra rimliga alternativ för att uppnå målen
med
vindbruksplanen ska om möjligt också redovisas.
Tidigare under arbetet med denna vindbruksplan har områden som
bedömts olämpliga för etablering valts bort. Motiven och metoden för
denna tidiga utvärdering har redovisats i analysavsnittet. Två typer av
områden har utgått från vidare studier. Det är dels sådana där utbyggnad av
vindkraft skulle medföra hälso- och säkerhetsrisker, dels sådana där
utbyggnad på ett oacceptabelt sätt skulle förändra områdenas natur- friluftseller kulturvärden. I detta har även om råden som bör bevaras som sk tysta/
stora opåverkade områden ingått. Därigenom har risken för betydande
miljöpåverkan från de förslag som ställs i planen minskats i flera avseenden.
Under samrådet inkom uppgifter som medfört att ytterligare områden (G, H
och R) tagits bort som förslag till vindbruksområden i planen. För område G
och H finns risk för påverkan på värd en av riksintressen för naturvård och
friluftsliv samt Natura 2000-om råden. För område R var motivet risk för en
stor påverkan på landskapsbild, kulturmiljö och na turvärden vid ett fullt
utbyggt område. Här finns dock möjlighet att pröva tillstånd till ett par verk.
Ett område U2. Älghultssjön, östra delen har tillkommit efter samrådet.
Om endast planens föreslagna områden tas i anspråk har risken för
betydande miljöpåverkan sammantaget minskat.
I senare skeden, i samband med tillståndsansökan för enskilda grupper av
vindkraftverk, behövs ytterligare miljökonsekvensbeskrivningar genomföras
där miljöpåverkan i olika avseende tas upp på en mer detaljerad nivå.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Avgränsning av MKB
Miljökonsekvensbeskrivningen ska särskilt behandla sådana miljöaspekter
som kan leda till betydande miljöpåverkan om planen genomförs.
Avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningens innehåll ska dock göras
efter aktuell plannivå, vilket för en översiktsplan som denna innebär att det
främst är miljöpåverkan och konsekvenserna på strukturell och översiktlig
nivå som ska uppmärksammas. En samlad bedömning ska också göras av
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konsekvenserna om flera eller samtliga av de i planen studerade områdena
blir bebyggda med vindkraftverk.
Länsstyrelsen och kommunen är efter samrådet överens om att övergripande
frågor för konsekvensbeskrivningen att behandla främst gäller följande
aspekter:




Påverkan på landskapsbilden och de samlade upplevelsevärdena i
landskapet.
Störningar och konsekvenser av ingrepp i värdefulla och väl besökta
friluftsområden.
Påverkan och konsekvenser av ingrepp i värdefulla natur- och
kulturmiljöer.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska behandla situationen att alla områden
som föreslagits lämpliga bebyggs med vindkraftverk och vad detta för med
sig i form av påverkan, effekter och konsekvenser, dels utbyggnad av varje
område och vad det får för konsekvenser.
Vidare enades man om att ett alternativ, ett nollalternativ ska beskrivas och
jämföras med planförslaget. Ytterligar e alternativ ansågs inte meningsfulla
att beskriva i konsekvensbeskrivningen.
Vindkraftens positiva effekter på miljön
Vindkraften är en förnybar energikälla som omvandlar vindens rörelseenergi
till elkraft utan några utsläpp av miljöfarliga ämnen. Den sammantagna
energi som krävs för att tillverka och uppföra ett vindkraftverk motsvarar
den energi som verket levererar under mindre än ett år.
De nordiska ländernas elsystem är
sammankopplade och har direkta
förbindelser till kontinenten. Inkoppling av nyproducerad vindkraft kan därför i stor omfattning
antas ersätta importerad kolkraft
eller el från oljeeldade kraftverk.
Utbyggnad av vindkraft innebär
minskad användning av fossila
bränslen och därmed minskade
utsläpp av svavel-, kol- och kväveoxider inte bara i ett nationellt
utan också i ett norderopeiskt
perspektiv.
Illustration miljömål 1 Begränsad
klimatpåverkan
Beskrivning av alternativen
Planförslaget

Efter utvärdering av olika prövade områden för utbyggnad finns efter
samrådet ett förslag med fyra områden som översiktligt bedömts som
möjliga för större vindkraftanläggningar. Detta benämns planförslaget.
Förutom de fyra föreslagna områdena kommer också att på några få platser
finnas möjligheter till prövning av enstaka större eller mindre vindkraftverk
där det med hänsyn till närhet till bostäder eller andra restriktioner finns
förutsättningar för utbyggnad. I några delar av kommunen tillåts inga
anläggningar alls, inte ens små enstaka verk. Det beror på känslig
landskapsbild, riksintresse eller lokala värden för friluftsliv, kultur eller
natur, tysta områden, stora opåverkade områden osv.
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Nollalternativet

Planförslaget ska även bedömas i förhållande till minst ett nollalternativ som
speglar en trolig utveckling om planförslaget inte antas eller genomförs.
Nollalternativets innebörd är inte entydig. Om inte vindbruksplanen antas
kommer rekommendationerna i Ale ÖP 07 att gälla som översiktligt
beslutsunderlag för vindkraftsärenden för flera år framöver. Om kommunen
gör en strikt tillämpning av Ale ÖP 07 kan resultatet bli att få vindkraftverk
kommer att få uppföras i kommunen. En annan tillämpning med friare
tolkning av översiktsplanen kan dock ge motsatt resultat med en
ostrukturerad utbyggnad, eftersom det i Ale ÖP 07 inte finns några
övergripande riktlinjer att utgå ifrån, varken för kommunen eller för andra
prövande myndigheter, vid förfrågningar och beslut om vindkraftanläggningar.
Påverkan och konsekvenser
Påverkan och konsekvenser för landskapsbilden

Planförslaget
Etableringarna kommer att förändra landskapet på så sätt att från de platser
vindkraftverken blir s ynliga kommer de att utg öra dominerande inslag i
landskapsbilden. Särskilt gäller detta inom närområden i öppna landskap
eller vid sjöar dvs inom ca 3 km avstånd från verken. En objektiv värdering
av hur den förändrade landskapsbilden påverkar olika betraktare är dock svår
att göra, eftersom påverkan upplevs olika från person till person. Några
betraktare ser en positiv förnybar och ren energikälla där andra ser fula
intrång i landskapet.
Påverkan på landskapet och eventuell upplevelse av negativt intrång i detta
är också beroende av hur många av de föreslagna områdena som till sist
kommer att byggas ut och om det finns delar av kommunen, t ex
boendemiljöer där en full utbyggnad skulle bli så påtaglig att vindkraftparkerna upplevs som direkta intrång i den privata sfären.
Det föreslagna utbyggnadsområdet ligger i ett landskapsavsnitt som i
landskapsanalysen klassificerats som måttligt tåliga för vindkraftanläggningar. Landskapet är kuperat med skogklädda berg, som delvis kommer
att skymma kommande anläggningar. Det innebär att vindkraftverk i detta
område inte kommer att synas eller dominera i landskapet från alla platser
utanför områdena eller inom närzonen 3 km från anläggningarna. I de fall
verken placeras vid sjöar eller öppna myrmarker kan de dock enskilda eller
grupper av verk dominera och upplevas störande för dem som vistas inom
de aktuella områdena. Från intilliggande öppna och halvöppna
landskapsrum, dvs flera platser med spridd bebyggelse, kommer vindkraftverken att bli synliga på längre avstånd och därmed bli mindre dominanta.
Område R Föstorp-Drottninggärdet har efter samrådet tagits bort som
område för större vindkraftanläggningar. Möjligheten för en mindre
anläggning med ett till två verk finns utifrån de generella rekommendationerna. Området ligger mellan två landskapsavsnitt som i
landskaps-analysen klassificerats som landskap som har en måttlig
tålighet och ett landskap som har en relativt låg tålighet för
vindkraftanläggningar. Det innebär att eventuella verk skulle kunna påverka
karaktären i den norra delen av Grönåns dalgång. Det är i dag ett småskaligt
jordbrukslandskap som kan vara känsligt för nya storskaliga inslag i dess
närhet. Beroende på placering kan kommande vindkraftverk även
påverka landskapsbilden vid Store-mossen i Lilla Edets kommun. Studier
av landskapsanpassning med detaljerade landskapsanalyser och
fotomontage bör genomföras vid en
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prövning. Detta för att klarlägga vilken påverkan på landskapsbilden som
anläggningarna får och för att åtgärda eventuella negativa konsekvenser.
Nollalternativet
Alternativet innebär antingen risk för en ostrukturerad utbyggnad av
vindkraftverk där spontant tillkomna enstaka verk motverkar effektivt
nyttjande av tillgängliga vindresurser, eller att någon vindkraftutbyggnad
inte sker. I fallet med ostrukturerad utbyggnad riskeras en större påverkan på
landskapsbilden än i huvudalternativet eftersom enstaka verk kan komma att
spridas geografiskt istället för att vindkraftanläggningar koncentreras till
vissa områden. Om däremot ingen vindkraftutbyggnad sker påverkas
naturligtvis heller inte landskapsbilden av sådana anläggningar.

Basen av ett verk med ca 100 m tornhöjd
Påverkan och konsekvenser för värdefulla områden för friluftslivet

Områden med särskilt väldokumenterade värden för friluftsliv, naturvård
eller kulturmiljö, har tidigare i arbetet föreslagits bli undantagna från
vindkraftutbyggnad. Detta gäller fram förallt områden i Vättlefjäll, Risveden
och Livered.
Planförslaget
Det föreslagna området för utbyggnad berör ett områden för olika typer
av friluftsliv. För U2 Älghultssjöns östra del gäller att möjligheterna
att framgent utnyttja områdena för närrekreation och friluftsliv i viss
mån försämras genom att den opåverkade karaktären och känslan av fridfullhet försvinner genom de ljud som vindkraftverk åstadkommer och det
intrång som en vindkraftanläggning gör i naturen.
Den totala tillgången till sådana opåverkade regionala och lokala rekreationsområden som kommunen värnar om i den gällande översiktsplanen
samt också ”tysta områden” kommer totalt sett att minska något.
Om också grannkommunerna föreslår liknande och nära liggande områden
för vindbruk finns en möjlig risk för att brist uppstår av orörda rekreationsområden för den växande befolkningen i storstadsregionen. Detta kan i sin
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tur få som konsekvens att trycket blir hårdare på återstående områden och att
fler människor får förflytta sig längre för att komma till orörd natur.
För att motverka en fragmentisering av värdefulla rekreation sområden
föreslås i planen att utbyggnad endast ska ske i de föreslagna väl avgränsade
skogsområdena. Andra för rekreation och friluftsliv särskilt viktiga och
sammanhängande områden pekas ut som olämpliga för utbyggnad av
vindkraft och sådana anläggningar bör därför inte tillkomma där. I stället bör
dessa områden skyddas från ingrepp för framtiden och bevaras som tysta och
ostörda natur- och friluftsområden.
Sammantaget blir bedömningen att planförslaget tillgodoser behovet av
opåverkade regionala och lokala rekreationsområden genom att stora
områden undantas från utbyggnad av vindkraft.
Nollalternativet
Alternativet medför risk för att vindkraftverk kan etableras även i de
områden som bör bevaras som tysta och orörda, och det finns en större risk
för att dessa områden splittras och att värdena för friluftsliv påverkas
negativt än i huvudalternativet - planförslaget.
Påverkan på och konsekvenser för värdefulla naturmiljöer

Planförslaget
I planen föreslås vidare att särskilt värdefulla naturmiljöer undantas från all
vindkraftsutbyggnad vilket i sig är positivt för naturvärdena i dessa områden.
Nollalternativet
En utbyggnad som innebär en ostrukturerad utbyggnad av enstaka eller
grupper av vindkraftverk kan medföra skada på naturvärden genom att inga
särskilda områden där utbyggnad är olämpligt utpekas och att uttalade motiv
och ställningstaganden saknas. Konsekvenserna kan bli att värdena ”naggas i
kanten” allt eftersom enstaka objekt blir aktuella för utbyggnad. Den
sammanlagda effekten av små enstaka ingrepp kan bli att viktiga naturmiljöer till slut påverkas och skadas i sin helhet.
Påverkan på och konsekvenser för värdefulla kulturmiljöer

Planförslaget
Området U2 Älghultssjön östra delen gränsar till värdefull kulturmiljö
söder om området. Studier av landskapsanpassning med detaljerade
landskapsan alyser och fotom ontage bör genomföras då området blir
aktuellt för utbyggnad. Detta för att klarlägga vilken påverkan på
kulturmiljöerna som anläggningarna får och för att åtgärda
eventuella negativa konsekvenser.
I planen föreslås vidare att särskilt värdefulla kulturmiljöer undantas från all
vindkraftsutbyggnad vilket i sig är positivt för kulturvärdena i dessa områden.
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I generella rekommendationer anges att arkeologiska utredningar bör föregå
projekteringen av anläggningar. Det bör medföra möjlighet till att hänsyn till
kulturhistoriska lämningar kan tas.
Nollalternativet
En utbyggnad som innebär en ostrukturerad utbyggnad av enstaka eller
grupper av vindkraftverk kan medföra skada på kulturvärden genom att inga
särskilda områden där utbyggnad är olämpligt utpekas och att uttalade motiv
och ställningstaganden saknas. Konsekvenserna kan bli att värdena ”naggas i
kanten” allt eftersom enstaka objekt blir aktuella för utbyggnad. Den sam manlagda effekten av små enstaka ingrepp kan bli att viktiga kulturmiljöer
till slut påverkas och skadas i sin helhet.
Övrig påverkan

Ljus och buller
Bostäder som ligger nära föreslaget område för vindbruk riskerar att
utsättas för störande ljud- och ljuseffekter. I områden med varierad topografi
och växtlighet är det svårt att generellt bedöma var bostäder påverkas.
Genom att det i planen undantagits områden i närheten av bostäder och att
gällande gränsvärden och här angivna rekommendationer ska följas, ska det
dock inte finnas risk för att någon ska utsättas för oacceptabel påverkan i
dessa avseenden.
Vindkraftverk med totalhöjd 45-150 m ska enligt luftfartens regler ha rött
blinkande sken placerat på tornet under skymning, gryning och mörker. Vid
totalhöjder över 150 m ska skenet vara vitt och blinkande. Blinkande sken
kan upplevas mer störande än ett fast sken.

Påverkan runt tillfartsvägar
Kranplatser och vägar
Det föreslagna om rådet ligger i skogs- och bergsterräng. Kranplatser och
vägbyggen medför ingrepp i naturen i första hand under byggskedet, men
ingreppen kan också medföra bestående förändringar. I vissa fall kan även
våtmarker beröras. På särskilt känsliga platser kan utbyggnad medföra att
biotoper splittras och artförekomster påverkas. Stora öppna områden för
kranplatser kan också medföra risk för stormfällning av skog i områden
mellan de enskilda platserna för verken. Också kulturmiljöer och
fornlämningar kan komma att påverkas vid etablering av kranplatser och
utbyggnad av vägar.
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Kraftledningar
Ale kommun korsas av många stora kraftledningar som har en stor påverkan
på landskapsbilden. Om vindkraftutbyggnaden kräver ytterligare utbyggnad
av kraftledningsnätet blir påverkan på landskapsbilden större. Om det är
möjligt bör nya kraftledningar i första hand placeras i befintliga stråk och
ledningsgator eller markförläggas i kabel.
Var finns risk för betydande miljöpåverkan?
I avsnitten ovan har beskrivits påverkan och konsekvenser av utbyggnad av
vindkraftanläggningar i planförslagets utpekade skogsområde. Den största
påverkan konstaterades ske på landskapsbilden och på friluftsvärdena och
befolkningens möjligheter att ha tillgång till opåverkade och tysta
rekreationsområden. Detta gäller främst det föreslagna skogsområdet där,
utifrån tillgänglig kunskap, bedömningen är att risken dock är liten för att
utbyggnad ska medföra någon betydande miljöpåverkan.
Miljömål
I miljökonsekvensbeskrivningen ingår också en av stämning av de
förslag som ställs mot de av riksdagen antagna miljömålen samt mot
gällande miljökvalitetsnormer. Flera nationella miljömål berörs. I det
följande
beskrivs kortfattat hur berörda miljömål påverkas.
Planförslaget

Miljömålen 1 Begränsad klimatpåverkan, 2 Frisk luft, 3 Bara naturlig
försurning och 7 Ingen övergödning sammanhänger alla med luftutsläpp i
samband med omvandling av energi med fossilt ursprung.
Nyproducerad vindkraft kommer i stor utsträckning att ersätta elenergi från
kol- eller olje-eldade kraftverk och kommer därmed att bidra till att minska
växthuseffekten och till att försurande och övergödande nedfall sprids.
Utbyggnad av vindkraften i kommunen bidrar därmed till uppfyllelse av
samtliga fyra miljömål som är relaterade till luftutsläpp.
Miljömålen 11 Myllrande våtmarker, 12 Levande skogar, 13 Ett rikt odlingslandskap och 16 Ett rikt v äxt- och djurliv kan i viss mån påverkas negativt
av anläggningarnas fysiska intrång med effekter på den biologiska
mångfalden, på våtmarker och på kulturlandskapet. Föreslaget utbyggnadsområde och planens rekommendationer bedöms dock medföra att denna
påverkan endast blir av begränsad omfattning.
Miljömål 15 God bebyggd miljö innebär bl a att program och strategier ska
tas fram för hur förnybara resurser ska tas tillvara och för utbyggnad av
produktionsanläggningar för vindkraft mm. Vindkraftplanen medverkar i
dessa avseenden till att miljömålet uppfylls. Bebyggelsemiljön kan
emellertid också påverkas av skuggbildning, buller och av en förändrad
landskapsbild. Planens utform ning innebär att dessa aspekter vägs in i
utformningen av vindkraftanläggningar på ett sådant sätt att miljömålet
inte motverkas.
Utbyggnad i det föreslagna skogsområdet riskerar att påverka miljömålet
God bebyggd miljö eftersom det blir färre tysta och opåverkade friluftsområden i storstadsregionen. Genom att föreslå ”områden där vindkraftanläggningar inte bör tillkomma” säkras dock de mest värdefulla områdena mot
utbyggnad och därmed kan planen bidra till att miljömålet uppfylls.
Nollalternativet

Oavsett hur det tolkas bedöms nollalternativet innebära sämre förutsättningar
för kommunen att uppfylla miljömålen än planförslaget gör liksom också för
att utveckla energisystemet i den riktning som krävs för hållbar utveckling.
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Sammanfattande bedömning av miljökonsekvenserna om en
utbyggnad i samtliga områden genomförs
Allmänt

Avsikten är att vindbruksplanen ska kunna bli ett användbart planeringsinstrument för utbyggnad av vindkraft i kommunen. I planen som baseras på
ett hushållningsperspektiv, görs avvägningar så att de negativa konsekven serna av utbyggnaden blir så små som möjligt. Planen bidrar också till att
flera miljömål uppfylls utan att andra mål i betydande omfattning motverkas
och medverkar därför till att en långsiktigt hållbar utveckling kan uppnås.
Konsekvenser för landskapsbilden

I detta planförslag redovisas ett utbyggnadsområde. Vid tillstånd för
enstaka verk i område R (se analyskartan) kan de påverka landskapsbilden i omgivningarna. Påverkan på landskapet i grannkommunerna
har inte närmare studerats. Bedömningen är att landskapet som helhet
tål en utbyggnad enligt förslaget.
Konsekvenser för friluftslivet

Om det föreslagna området skulle byggas ut skulle områden som är av
betydelse för friluftsliv och rekreation tas i anspråk, och färre ”tysta” och
opåverkade områden skulle finnas kvar i storstadens närhet. Viss risk för
fragmentisering av frilufts områdena skulle också föreligga. Frilu ftsvärdena
inom och strax utanför områdena Vättlefjäll och Risveden påverkas samtliga av
en utbyggnad. Om också grannkommunerna överväger att föreslå
vindkraftutbyggnad i anslutning, riskerar än större områden att tas i anspråk
med konsekvensen att storstadsregionens invånare får allt längre till opåverkade och obebyggda skogsområden för rekreation. Som helhet bedöms därför
värdena för friluftsliv inte påverkas annat än i mindre omfattning genom
planens förslag.
Konsekvenser för värdefulla naturmiljöer

En utbyggnad i det föreslagna skogsområdet kommer för naturmiljön
att innebära att det finns risk för att våtmarker och strandområden vid mindre
vattendrag påverkas. I rekommendationerna till denna plan fastslås dock att
ingrepp i våtmarker och vattenområden ska undvikas för att minimera skador
i områdena. Hur detta ska ske ska lösas i samband med detaljprojektering av
anläggningar i respektive område.
Konsekvenser för värdefulla kulturmiljöer

Vid en utbyggnad i det föreslagna skogsområdet bedöms kulturvärdena utifrån idag tillgänglig kunskap totalt sett endast påverkas marginellt.
I skogsområden kan fornlämningar påträffas, vilket innebär att antikvariska
utredningar måste ingå i ansökan om utbyggnad. Konsekvenserna av en
eventuell fornlämningsförekomst inom områdena kan inte bedömas i denna
översiktliga MKB.
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SOCIALA OCH EKONOMISKA KONSEKVENSER
Ekonomiska konsekvenser av en vindkraftsutbyggnad sammanhänger främst
med de arbetstillfällen som skapas, dels tillfälligt för lokala anläggningsentreprenörer, dels under driftskedet för underhåll, service och tillsyn.
Markägare inom de områden som utpekas lämpliga för vindkraftutbyggnad
kan upplåta sin mark mot ersättning för vindkraftanläggningar samtidigt som
skogsbruket kan pågå in om områdena. Förutsättningarna för rationellt
skogsbruk kan påverkas något i anslutning till vindkraftverken som kräver
vegetationsfria ytor för underhåll mm. Å andra sidan kan nya och bättre
vägar till vindkraftanläggningarna unde rlätta transporterna inom skogsområdena och därmed bidra till bättre villkor för skogsbruksnäringen.
Ibland erbjuds lokalbefolkningen möjlighet att delta ekonomiskt i vindkraftprojekt. Detta kan ofta vara goda investeringar samtidigt som effekten blir
att större grupper av människor känner sig delaktiga i projekten. Det blir
lättare att få acceptans för eventuella störningar och olägenheter. Om den
ekonomiska avkastningen endast kommer de markägare till godo som
upplåter sin mark medan störningarna från anläggningarna drabbar
grannar och annan lokalbefolkning i närområdet kan oönska de spänningar
uppstå mellan exploatörer och närboende. På sikt kan det försvåra en
utbyggnad av vindkraften och motverka uppfyllelsen av målen.
En omfattande nationell och regional utbyggnad av vindkraften medför att
stora investeringar måste göras i utbyggnad av kraftnätet på nationell,
regional och lokal nivå. Hur detta ska finansieras och genomföras är ännu
inte beslutat.

58

VINDBRUKSPLAN TILLÄGG TILL ALE ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-29

REFERENSER
Ale kommun


Ale ÖP 07. Ale kommun, antagen av Kommunfullmäktige
2007-09-24.



Kulturarvsplan. Ale kommun, antagen av Kommunfullmäktige
2009-06-15.



Naturvårdsprogram. Ale kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-24.

Länsstyrelsen Västra Götaland


Analys av stora opåverkade områden Västra Götalands län.
Länsstyrelsen Västra Götaland, rapport 1998:21



Fåglarna, däggdjuren och vindkraften. Länsstyrelsen Västra
Götaland, rapport 2009:70



GIS data. Länsstyrelsen Västra Götaland.
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland



Område av riksintresse för kulturminnesvård. Länsstyrelsen
Älvsborgslän.



Område av riksintresse för naturvård och friluftsliv.
Länsstyrelsen Älvsborgslän 1989.



Planeringsunderlag för stora vindkraftanläggningar i Västra
Götalands län. Länsstyrelsen Västra Götaland, juni 2006.



Tysta områden i Västra Götalands län. Länsstyrelsen Västra
Götaland, rapport 2001:18

Övriga myndigheter


En sammanhållen klimat- och energipolitik. Informationsblad om
propositionerna 2008/09:162 och 163. Regeringskansliet mars
2009.



Kunskapsinventering kring vindar och vindkraft i skog.
Energimyndigheten, rapport ER 2008:21



Luftfartens riksintresse – principer för precisering av riksintresse
och influensområde för flygplatser, rapport 2008:12 samt
www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Bebyggelse--flyg



Nya olycksrisker i ett framtida energisystem. Energimyndigheten
och Räddningsverket 2007



Transporter till vindkraftparker. Handbok. Trafikverket 2010:033



SGUs jordartskarta.



Vindkraftshandboken. Boverket, januari 2009.



www.vindlov.se

VINDBRUKSPLAN TILLÄGG TILL ALE ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-29

59

Övriga

60



Erfarenheter av vindkraftsetableringar. Vindval, rapport 5866
september 2008.



Människors upplevelse av ljud från vindkraftverk. Vindval,
rapport 5956 april 2009.



Nu vet vi det här! Vindkraftens miljöpåverkan – resultat från
forskning 2005-2009 inom Vindval. Vindval, rapport 2010



Produktbroschyr från vestas.com, 3 MW-verk.



Störningar från vindkraftverk: undersökning bland människor
boende i närheten av vindkraftverk. Avdelningen för
miljömedicin, Göteborgs Universitet 2002



Svenska kraftnät www.svk.se/Energimarknaden/Vindkraft/
Vägledning för anslutning av vindkraft till stamnätet.



SvKFS 2005:2 Affärsverkets svenska kraftnäts föreskrifter och
allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av
produktionsanläggningar.



Vindkraft och elnät i samverkan. Checklista för nätanslutning av
vindkraft. Gothia Power, rapport 2009-06-01.



Vindkraftverk, handledning för kommunerna. Miljösamverkan,
Västra Götaland, juni 2009.

VINDBRUKSPLAN TILLÄGG TILL ALE ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-29

Bilaga

Inventeringsprotokoll
2011-01-31

Allmänna intressen
U2.
Älghultssjön,
östra delen

Landskapsbild

Stora opåverkade områden: Hela området
ingår.
Strandskydd: Strandskydd för några sjöar
berörs.
Anm. Höga ornitologiska värden finns i
området och omgivningarna
Värdefulla kulturmiljöer: Område 3
Kommunikationsmiljön vid Krogen (gammal
betydelsefull landsväg med äldre spår i form
av hålvägar mm). Denna miljö berör
området.
Kalkningsprogram. Älghultssjön kalkas.
(väster om området)
Artskyddsförordningen: En rödlistad art
finns inom området

2

Kuperat skogsområde på ett par höjdryggar.
Sluten homogen skog. Några hyggen.
Barrskog i olika åldrar, inslag av blandskog.
Visuellt tåligt.
Omgivningar
Kuperade skogsområden.
Alghultssjön i en sprickdal.
Kulturmiljö med hålvägar, äldre landsväg mm i en trång dalgång
söder om området.
Visuellt tåligt.

Vindförhållanden
6,6 - 6,8 m/s

Tekniska förutsättningar
Mark: Berg, skogsmark, våtmark.
SGU:s jordartskarta: Tunt jordlager,
huvudsakligen morän, på urberg.
Vägnät: Ca 2,5-3 km till väg 2001 (LiveredLagmansered). Väg 2001 har dålig standard.
Ca 0,5 km till väg 1978 (Livered-Gräfsnäs).
Väg 1978 har relativt dålig standard mot
Gräfsnäs. Stort antal skogsvägar finns inom
Livereds ägor.
Elnät: Över 3 km mot Anten. Regionnät.
Markhöjd: 130-180 m.
Höjdbegränsningar för flyget MSA yta 270
möh.

Markanvändning
enligt Ale ÖP 07

Utbyggnads- Sammanfattande
kapacitet*
omdöme

Inom
bevarandeområden:
Område med annan
markanvändning
(opreciserad) varav
delar är bestående
Inom stora
opåverkade
områden: Vid
exploateringsintresse
n bör man så långt
möjligt beakta dessa
områden så att de
inte i onödan
fragmenteras och
splittras.

Max: 4
Lämpligt: 3
Uppskattad
årsproduktion:
15 000 MWh

Teknik: Goda
Miljö/landskap:
Goda

Areal: 91,2 ha

* Utbyggnadskapacitet för området beräknat utifrån utrymmesbehov för verk med en tornhöjd på ca 100 m och en effekt på ca 2 MW.
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OMRÅDEN SOM UTGÅTT
Allmänna intressen
A. Dammekärr/
Valberget

B. Älmhult/
Mollsjönäs

C. Sannum

Riksintresse friluftsliv: Hela området ingår Stora
opåverkade områden: Hela området ingår
Strandskydd: Flera sjöar med strandskydd
ingår/berörs. Naturvårdsprogram: Tangerar objekt
nr 43, klass 3 i öster Våtmarksinventeringen: klass
1, ett stort och flikigt våtmarksområde ingår
Kalkningsprogram. Flera våtmarker i området
helikopterkalkas.
Riksintresse friluftsliv: Hela området ingår Stora
opåverkade områden: Hela området ingår
Strandskydd: Gränsar till flera sjöars strandskydd.
Kalkningsprogram. Mollsjön båtkalkas.
Stora opåverkade områden: Hela området ingår.
Naturvårdsprogram: berör i sydost nr 58, klass 3
Våtmarksinventering: samma område som NVP,
klass 2 Fornlämningar: 3 kända finns inom
området 112, 116 och 119 Riksintresse för
friluftsliv finns söder om området.
Kalkningsprogram. Stora Sandsjön i söder
båtkalkas. Artskyddsförordningen: En rödlistad art
finns inom området.

D. Björbäck
E. Storekärr

F. Sverket

G. Kollanda/
Horsabergen

H. Borrefjäll

Vindförhållanden
6,5 - 6,7 m/s

6,5 - 6,6 m/s

6,5 - 6,6 m/s 72 m
över nollplansförskjutningen

6,2 - 6,3 m/s
Stora opåverkade områden: Större delen av
området ingår. Strandskydd: Strandskydd för en
sjö berörs. Våtmarksinventering: klass 4
Totalförsvaret har intressen utanför området
Kalkningsprogram. Hultasjön (i norr), Böljesjön
och Järbomossen (i söder) strax utanför området
helikopterkalkas. Artskyddsförordningen: En
rödlistad art finns inom området
Stora opåverkade områden: Hela området ingår
Våtmarksinventering: klass 3. Stor del av området.
Kalkningsprogram. Gränsar till områden som
helikopterkalkas. Anm. Gränsar till föreslaget
område för vindbruk i Lerums kommun.

6,4 - 6,6 m/s

Riksintresse friluftsliv: Gränsar till området i norr
Riksintresse naturvård: Gränsar till området i norr
Stora opåverkade områden: Hela området ingår
Naturvårdsprogram: Inom området 141 Långe
mosse, klass 2 Nyckelbiotop: finns inom
141 Våtmarksinventeringen: samma område som
NVP, klass 2 Totalförsvaret har intressen i
området Kalkningsprogram. Tinnsjön i norr
båtkalkas. I sydost ligger två våtmarker, Gethult
och Getaflogen, som helikopterkalkas.
Artskyddsförordningen: Runt Tinnsjön finns flera
rödlistade arter, nordost om området. Risk för
skador vid vindkraftutbyggnad. Förslag till
buffertzon 1 km.
Riksintresse friluftsliv: Gränsar till området i öster
Riksintresse naturvård: Gränsar till området i öster
Stora opåverkade områden: Hela området ingår
Naturvårdsprogram: Området 135 Runnet, klass 2
tangerar i söder och 134 Stora Sälgemossen, klass
3 och 133 Löjebäcken, klass 3 ligger inom området
Våtmarksinventering: samma område som NVP,
klass 4 (134) Naturvärdesobjekt enl.
Skogsstyrelsen: finns inom området.
Kalkningsprogram. Nordost om området finns
Stora Iglekärr som helikopterkalkas.
Artskyddsförordningen: Flera rödlistade arter
finns inom området. Risk för skador vid
vindkraftutbyggnad. Förslag till buffertzon 5 km.

6,3 - 6,4 m/s

6,5 m/s

6,4 - 6,6 m/s

Markanvändning enl Ale ÖP 07
Inom bevarandeområden: Området för
Vättlefjäll Inom stora opåverkade områden:
Vid exploate-ringsintressen bör man så långt
möjligt beakta dessa områden så att de inte i
onödan fragmenteras och splittras.

Inom bevarandeområden: Området för
Vättlefjäll Inom stora opåverkade områden:
Vid exploate-ringsintressen bör man så långt
möjligt beakta dessa områden så att de inte i
onödan fragmenteras och splittras.
Inom bevarandeområden: Område med annan
markanvändning (opreciserad) varav delar är
bestående

Inom bevarandeområden: Område med annan
markanvändning (opreciserad) varav delar är
bestående
Inom bevarandeområden: Område med annan
markanvändning (opreciserad) varav delar är
bestående Inom stora opåverkade områden:
Vid exploate-ringsintressen bör man så långt
möjligt beakta dessa områden så att de inte i
onödan fragmenteras och splittras (större delen
av området ingår).
Inom bevarandeområden: Område med annan
markanvändning (opreciserad) varav delar är
bestående Inom stora opåverkade områden:
Vid exploate-ringsintressen bör man så långt
möjligt beakta dessa områden så att de inte i
onödan fragmenteras och splittras.
Inom bevarandeområden: Område med annan
markanvändning (opreciserad) varav delar är
bestående Inom stora opåverkade områden:
Vid exploaterings-intressen bör man så långt
möjligt beakta dessa områden så att de inte i
onödan fragmenteras och splittras.

Inom bevarandeområden: Område med annan
markanvändning (opreciserad) varav delar är
bestående Tangerar riksintresse för friluftsliv
och natur i öster Inom stora opåverkade
områden: Vid exploaterings-intressen bör man
så långt möjligt beakta dessa områden så att de
inte i onödan fragmenteras och splittras.

Vindförhållanden

Allmänna intressen
I. Tinnsjön,
Aborresjön
och Kroksjön

J.
Rammdalen/
Ljusevatten

K. Stora
Ljusevatten/
Garnstad

L. Skogstorp

Riksintresse naturvård: Hela området ingår
Riksintresse friluftsliv: Hela området ingår
Stora opåverkade områden: Hela området ingår
Strandskydd: Gränsar till flera sjöars strandskydd.
Naturvårdsprogram: Området 142 Tinnsjön och 144
Brändelid, klass 2 samt 143 Naturreservat Risveden, klass
1 tangerar områdena
Natura 2000: Gränsar till de två norra områdena.
Naturreservat: Gränsar till de två norra områdena.
Nya reservatsbildningar pågår i anslutning till områdena.
Nyckelbiotop: 1 nyckelbiotop tangerar området i söder
vid Tinnsjön
Våtmarksinventering: Kärringmossen klass 2 (inom det
större I-området)
Anm: Det finns tjäderspelplatser och andra ornitologiska
värden inom området.
Kalkningsprogram. Tinnsjön båtkalkas, Aborrsjön och
Stora Kroksjön som helikopterkalkas.
Totalförsvaret har intressen i området.
Riksintresse naturvård: Hela området ingår
Riksintresse friluftsliv: Hela området ingår
Stora opåverkade områden: Hela området ingår
Strandskydd: Gränsar till flera sjöars strandskydd.
Naturvårdsprogram: Området 144 Brändelid, 146
Gammal barrskog norr om Göpås, 147 Rammdalen och
148 Stora Kroppsjön, alla klass 2 berörs samt 143
Naturreservatet Risveden, klass 1 berörs
Natura 2000: Gränsar till området i väster
Naturreservat: Gränsar till området i väster.
Nya reservatsbildningar pågår i princip inom stora delar
av J-området.
Anm: Förekomst av rödlistade kärlväxter, mossor och
lavar finns inom området.
Kalkningsprogram. I närområdet finns flera sjöar som
helikopterkalkas.
Totalförsvaret har intressen i området.
Riksintresse naturvård: Hela området ingår
Riksintresse friluftsliv: Hela området ingår
Stora opåverkade områden: Hela området ingår
Strandskydd: Gränsar till flera sjöars strandskydd.
Naturvårdsprogram: nr 150 Rullesjöås, klass 2 tangerar
området
Naturreservat: Nya reservatbildningar pågår i och i
anslutning till området.
Nyckelbiotop: 1 nyckelbiotop berörs i söder.
Kalkningsprogram. I närområdet finns flera sjöar som
helikopterkalkas.
Totalförsvaret har intressen i området.
Riksintresse naturvård: Hela området ingår
Riksintresse friluftsliv: Hela området ingår
Stora opåverkade områden: Hela området ingår
Strandskydd: Gränsar till flera sjöars strandskydd.
Naturvårdsprogram: Området nr 155 Östra Ekliden,
klass 2 samt 145 Kvarnsjöarnas naturreservatet och 154
Stora Skarnhålan, klass 1 tangerar området
Natura 2000: Gränsar till området i söder och ligger
inom området i norr
Naturreservat: Gränsar till området i söder
Nya reservatsbildningar pågår i anslutning till området.
Anm: Förekomst av rödlistade kärlväxter och svampar
finns inom området. Tjäderspelplats finns inom området.
Kalkningsprogram. I närområdet finns flera sjöar som
helikopterkalkas.
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Markanvändning enl Ale
ÖP 07

6,4 - 6,7 m/s

Inom riksintresse för friluftsliv
och natur
Inom stora opåverkade
områden: Vid exploateringsintressen bör man så långt
möjligt beakta dessa områden
så att de inte i onödan
fragmenteras och splittras.

6,5 - 6,7 m/s

Inom riksintresse för friluftsliv
och natur
Inom stora opåverkade
områden: Vid exploateringsintressen bör man så långt
möjligt beakta dessa områden
så att de inte i onödan
fragmenteras och splittras.

6,6 m/s

Inom riksintresse för friluftsliv
och natur
Inom stora opåverkade
områden: Vid exploateringsintressen bör man så långt
möjligt beakta dessa områden
så att de inte i onödan
fragmenteras och splittras.

6,3 - 6,5 m/s

Inom riksintresse för friluftsliv
och natur
Inom stora opåverkade
områden: Vid exploateringsintressen bör man så långt
möjligt beakta dessa områden
så att de inte i onödan
fragmenteras och splittras.

Allmänna intressen
M.
Bodaredal/
Stenkullen

N. Högsjön

Riksintresse naturvård: Området berörs av riksintresse i
den norra delen
Riksintresse friluftsliv: Området berörs av riksintresse i
den norra delen
Stora opåverkade områden: Större delen av området
ingår
Naturvårdsprogram: Området 200 Slereboån berörs
och nr 153 Färdsleskogen, klass 3 ligger delvis inom
området
Natura 2000: Gränsar till området i norr
Naturreservat: Gränsar till området i norr
Nyckelbiotoper: Finns inom och i anslutning till
området. Ev. ska dessa delar bli en del av naturreservatet
norr om området (utökning)
Anm: Rödlistade kärlväxter inom området.
Riksintresse naturvård: Hela området ingår
Riksintresse friluftsliv: Hela området ingår
Stora opåverkade områden: Hela området ingår
Strandskydd: Flera sjöar strandskydd ingår/berörs.
Naturvårdsprogram: 203 Sumpskog öster om
Glömsten, 204, Långa mad, 210 Secklemossen, 211
Sumpskog väster om Secklemossen, 212 Mosse norr om
Högsjön och 213 Norr Kroppsjön, samtliga klass 2 alla
ingår i princip i sin helhet.
Nyckelbiotoper: Ett flertal har tillkommit inom området
som inte ingår i NVP
Våtmarksinventering: Stormossen, klass 2 ingår till
största delen
Naturvärdesobjekt: 1 st inom området enl skogsvårdsstyrelsen
Anm: Förekomst av rödlistade kärlväxter och rödlistade
kräldjur inom området.
Värdefulla kulturmiljöer: Områdena 7 Skantås, 8
Grandalen och 9 Slerebo-Alsbo (äldre odlingslandskap
med ett par gårdar, fägata, stenmurar mm) är med i
kulturarvsplanen. Dessa miljöer ligger utanför områdena
N, O och P.
Kalkningsprogram. Bengtsjöön, Kroppsjön och
Högsjön helikopterkalkas.
Totalförsvaret har intressen i området.
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Vindförhållanden

Markanvändning enl Ale
ÖP 07

6,2 - 6,3 m/s

Tangerar riksintresse för
friluftsliv och natur i norr och
öster
Inom stora opåverkade
områden: Vid
exploateringsintressen bör man
så långt möjligt beakta dessa
områden så att de inte i
onödan fragmenteras och
splittras (större delen av
området ingår).

6,3 - 6,7 m/s

Inom riksintresse för friluftsliv
och natur
Inom stora opåverkade
områden: Vid
exploateringsintressen bör man
så långt möjligt beakta dessa
områden så att de inte i
onödan fragmenteras och
splittras.

Allmänna intressen
O.
Drängedalen
Holmevattnet

P.
Rällsbo

Q.
Holmevattnet

Riksintresse naturvård: Endast en mindre del i väster
ingår inte i riksintresset
Riksintresse friluftsliv: Endast en mindre del i väster
ingår inte i riksintresset
Stora opåverkade områden: Hela området ingår
Strandskydd: Flera sjöars strandskydd ingår/berörs.
Naturvårdsprogram: 221 Holmevattnet, 222
Tjyvedalen, 223 Lilla Orrevattnet och 224 Funta mosse
samtliga klass 2 inom området (221 endast delvis)
Nyckelbiotoper: Ett par har tillkommit inom området i
sydväst som inte ingår i NVP
Naturreservat: Naturreservatet Bersjön ligger anslutning
till området i söder och Verleskogen i norr är under
prövning för reservatsbildning
Våtmarksinventering: en våtmark vid Alsbosjön, klass
3, en vid Trehörningen, klass 3, en vid Funta mosse, klass
3 och en vid Långemossen klass 3 och en vid St
Örevattnet klass 2
Nyckelbiotoper: 1 st har tillkommit som inte ingår i
NVP
Anm: Förekomst av rödlistade kärlväxter inom området.
Orrspel förekommer inom området
Värdefulla kulturmiljöer: Områdena 7 Skantås, 8
Grandalen och 9 Slerebo-Alsbo (äldre odlingslandskap
med ett par gårdar, fägata, stenmurar mm) är med i
kulturarvsplanen. Dessa miljöer ligger utanför områdena
N, O och P
Fornlämningar: 1 känd finns inom området
Kalkningsprogram. Karlbosjön, Trehörningen,
Långesjön och Kerstivattnet helikopterkalkas.
Riksintresse naturvård: Hela området ingår
Riksintresse friluftsliv: Hela området ingår
Stora opåverkade områden: Hela området ingår
Strandskydd: Stora Örevattnet ligger inom området.
Gränsar till flera sjöars strandskydd.
Våtmarksinventeringen: Marvatten-mossen, klass 1
inom området
Nyckelbiotoper: 1 st har tillkommit som inte ingår i
NVP
Värdefulla kulturmiljöer: Områdena 7 Skantås, 8
Grandalen och 9 Slerebo-Alsbo (äldre odlingslandskap
med ett par gårdar, fägata, stenmurar mm) är med i
kulturarvsplanen. Dessa miljöer ligger utanför områdena
N, O och P.
Kalkningsprogram. Finns områden som kalkas.
Totalförsvaret har intressen i området.
Riksintresse naturvård: Endast en mindre del i väster
ingår inte i riksintresset
Riksintresse friluftsliv: Endast en mindre del i väster
ingår inte i riksintresset
Stora opåverkade områden: Hela området ingår
Strandskydd: Gränsar till strandskydd
Anm. Orrspel förekommer
Anm. Förekomst av rödlistade kärlväxter inom området.
Kalkningsprogram. Holmevattnet båtkalkas.
Totalförsvaret har intressen i området.
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Vindförhållanden

Markanvändning enl Ale
ÖP 07

6,4 - 6,6 m/s

Inom riksintresse för friluftsliv
och natur (en mindre del i
väster ingår inte)
Inom stora opåverkade
områden: Vid
exploateringsintressen bör man
så långt möjligt beakta dessa
områden så att de inte i
onödan fragmenteras och
splittras.

6,6 m/s

Inom riksintresse för friluftsliv
och natur
Inom stora opåverkade
områden: Vid
exploateringsintressen bör man
så långt möjligt beakta dessa
områden så att de inte i
onödan fragmenteras och
splittras.

6,4 - 6,5 m/s

Inom riksintresse för friluftsliv
och natur (en mindre del i
väster ingår inte)
Inom stora opåverkade
områden: Vid
exploateringsintressen bör man
så långt möjligt beakta dessa
områden så att de inte i
onödan fragmenteras och
splittras.

Allmänna intressen
R. Föstorp
Drottninggärdet

S. Stavsjön,
Stora
Värhuvudsjön och
Ullsjön

T. Livereds
säteri

Naturvårdsprogram: 240 Verlebergen, klass 2 berörs
marginellt. 253 Timmerkärret, klass 2 ingår, 251
Ljungerydsåsen och 252 Rammelåsen, klass 3 ingår delvis.
Nyckelbiotop: finns inom 253.
Värdefulla kulturmiljöer: Område 4 Skaggata
(Bebyggelsemiljö utmed gammal landsvägssträckning) är
med i kulturarvsplanen. Denna miljö ligger söder och
öster om området.
Fornlämningar: 1 känd finns strax norr om området
Anm. Tjäderspel förekommer.
Utanför området ligger Storemossen (Lilla Edets kn) och
här förekommer det största orrspelet i Risveden.
Artskyddsförordningen: Flera rödlistade arter finns
inom området. Känsliga för vindkraftutbyggnad pga
kollisionsrisk, störningar och barriäreffekter.
Riksintresse naturvård: Hela området ingår
Riksintresse friluftsliv: Hela området ingår
Stora opåverkade områden: Hela området ingår
Strandskydd: Gränsar till flera sjöars strandskydd.
Naturvårdsprogram: 247 Lommekärrs-mossen m fl och
262 Mista mosse, klass 2 samt 246 Mossar norr om
Mellomsjön och 248 Ullsjö mosse, klass 3 ingår i området
Naturvärdesobjekt: 1 finns inom området
Anm. Ornitologiska värden i området
Rödlistade kärlväxter förekommer inom området
Värdefulla kulturmiljöer: Område 3 Kommunikationsmiljön vid Krogen (gammal betydelsefull landsväg med
äldre spår i form av hålvägar mm). Denna miljö berör
området i norr.
Område 2 Livered (herrgårdslandskap med högreståndsbebyggelse och flera välbevarade arrendegårdar mm).
Denna miljö ligger väster om T.
Fornlämningar: 2 kända finns inom området (hålvägar
samt fornåkrar 3 st).
Kalkningsprogram. Stavsjön och Stora Värhuvudsjön
kalkas.
Totalförsvaret har intressen i området.
Strandskydd: Gränsar till strandskydd i norr och söder.
Naturvårdsprogram: 260 Livereds säteri, klass 1 ingår
delvis. 258 Agnsjö mosse, klass 3 ingår delvis i området
Bevarandeplan för odlingslandskap natur och kultur:
Tangerar området i väster
Värdefulla kulturmiljöer: Område 1 Vassbo, Sandviken
och Råhagen (Två f d torp och ett hemman) berörs
indirekt enl. kulturarvsplanen.
Område 2 Livered (herrgårdslandskap med
högreståndsbebyggelse och flera välbevarade
arrendegårdar mm). Denna miljö ligger inom området.
Fornlämningar: 2 kända finns inom området, 41 och
118.
Artskyddsförordningen: Flera rödlistade arter finns
inom området.
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Vindförhållanden

Markanvändning enl Ale
ÖP 07

6,2-6,3 m/s

Inom bevarandeområden:
Område med annan
markanvändning (opreciserad)
varav delar är bestående

6,5 - 6,8 m/s

Inom riksintresse för friluftsliv
och natur
Inom stora opåverkade
områden: Vid
exploateringsintressen bör man
så långt möjligt beakta dessa
områden så att de inte i
onödan fragmenteras och
splittras.

6,2 - 6,5 m/s

Inom bevarandeområden:
Område med annan
markanvändning (opreciserad)
varav delar är bestående

Allmänna intressen
U1.
Älghultssjön,
västra delarna

V. Agnsjön

Stora opåverkade områden: Hela området ingår
Strandskydd: Gränsar till flera sjöars strandskydd.
Naturvårdsprogram: 264 Älghultsskogen, klass 2 berörs
Våtmarksinventering: Älghultsmossen klass 3 (stor),
Lersiksmossen klass 3, 1 mosse klass 4
Anm. Ornitologiska värden i området
Fornlämningar: En bebyggelselämning tangerar
området nordväst om Älghultssjön
Värdefulla kulturmiljöer: Område 3
Kommunikationsmiljön vid Krogen (gammal
betydelsefull landsväg med äldre spår i form av hålvägar
mm). Denna miljö berör området.
Kalkningsprogram. Älghultssjön kalkas.
Strandskydd: Gränsar till flera sjöars strandskydd.
Värdefulla kulturmiljöer: Område 1 Vassbo, Sandviken
och Råhagen (Två f d torp och ett hemman) berörs
indirekt enl. kulturarvsplanen.

Vindförhållanden

Markanvändning enl Ale
ÖP 07

6,5 - 6,6 m/s

Inom bevarandeområden:
Område med annan
markanvändning (opreciserad)
varav delar är bestående
Inom stora opåverkade
områden: Vid
exploateringsintressen bör man
så långt möjligt beakta dessa
områden så att de inte i
onödan fragmenteras och
splittras.

6,1 - 6,2 m/s

Inom bevarandeområden:
Område med annan
markanvändning (opreciserad)
varav delar är bestående

Riksintresse naturvård:
NRO 14123 Risveden. Representativt odlingslandskap, med låg kontinuitet och stort inslag av naturbetesmarker och naturlig
slåttermark, vid Slereboåns dalgång, Strömliden-Lund-Boråsen, Grandalen och Boråsen. Västsamhällena är bitvis art- och
individrika. Kollanda mosse är en för regionen representativt våtmarkskomplex med stora ornitologiska värden. Långemossen
domineras av ett sluttande kärr, en sällsynt våtmarkstyp i regionen. I området finns flera medelrika kärr med rik flora. Ett
omfattande, sjörikt skogslandskap dominerat av barrskogar. Bitvis finns naturskogsavsnitt med värdefull flora och fauna.
Riksintresse friluftsliv:
FP8 Risveden. Skogs- och sjölandskap av jämförelsevis opåverkad karaktär, bl a klarvattensjöar och fågellokaler. Goda
strövmarker med särskild betydelse för Göteborgsregionen.
Riksintresse friluftsliv:
FP9 Vättlefjäll. Variationsrik natur med goda möjligheter till friluftsverksamhet. Välbevarade skogs- och sjömiljöer samt
torpmiljöer och odlingsspår. Bohusleden och Vättlefjällsleden går genom området. Friluftsanordningar inplaneras.
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Samhällsbyggnadsenheten
Paula Franco de Castro
Kulturgeograf
010-2244784
paula.franco.de.castro
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Ale kommun,
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449 80 ALAFORS
kommunstyrelsen@ale.se

Förslag till ändring av vindbruksplan, tillägg till översiktsplan
(ÖP 07) för Ale kommun, i Västra Götalands län
Utställningshandlingar daterade 2014-05-12

Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap 16 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Yttrandet är en del av översiktsplanen och skall därför
fogas till planen då den antagit.
Av yttrandet ska det framgå om
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som
angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Om ärendet
Ale kommun antog ett tematiskt tillägg för vindbruk 2011-01-31 till Ale ÖP
(översiktsplan) 07, antagen 2007-09-24. Föreliggande plan avser en ändring
av det tematiska tillägget för vindbruk. Ändringen avser att område C, D
och E, vilka tidigare ansetts vara lämpliga för vindkraftsetablering, tas bort
och att marken i dessa områden nu återgår till pågående markanvändning
enligt gällande översiktsplan Ale ÖP 07. Då ändringen innebär att en ny
plan görs, som avser det tematiska tillägget för vindbruk, ska detta granskningsyttrande ses som ett tillägg till Länsstyrelsens granskningsyttrande
daterat 2010-09-15.
Länsstyrelsens synpunkter enligt 11 kap PBL
Riksintressen
Länsstyrelsen finner att planens genomförande inte påverkar några riksintressen negativt.
Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen bedömer att ett genomförande av planen inte kommer att
medföra att gällande miljökvalitetsnormer överträds.
Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Besöksadress:
Ekelundsgatan 1

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastra
gotaland

E-post:
samby.vastragotaland
@lansstyrelsen.se

Sida
1(3)

Granskningsyttrande
2014-08-21

Diarienummer
401-21244-2014

Mellankommunala frågor
Beträffande samordningen med angränsande kommuners intressen, bedömer
Länsstyrelsen att planen är godtagbar.
Hälsa och säkerhet/Miljö- och riskfaktorer
Planförslagets genomförande bedöms inte påverka människors hälsa och
säkerhet eller medföra risk för olyckor.
Synpunkter i övrigt
Länsstyrelsen ansåg i samrådsförfarandet att förslaget i stort inte uppfyllde
de krav som anges i 3 kap PBL och efterlyste sådant som förslagets syfte
och konsekvenser, och hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta
hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål (som utvecklingen av vindkraft är mot en mer fossilfri energiproduktion), planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom
kommunen, samt kommunens framtida intentioner med markens användande. Kommunen har i utställningshandlingen nu kort kompletterat handlingen med att syfte och förklaring till revideringen är att det finns en ökad
oro för hälsorisker med lågfrekventbuller som vindkraftverk genererar, att
700 personer har protesterat mot område C, D och E, samt att konsekvenserna av förslaget är att marken återgår till pågående markanvändning tillförmån för natur, friluftsliv och närboendes hälsa på bekostnad av en möjlig
framtida vindkraftsetablering. Ale kommun menar att ett borttagande av
ovanstående områden inte är avgörande för att nå de kommunala, regionala
och nationella miljömålen.
Enligt 3 kap 6 § PBL ska en översiktsplan utformas så att innebörden och
konsekvenserna av den tydligt framgår. Föreliggande förslag innebär att tre
av fyra områden som tidigare har pekats ut som lämpliga för vindkraft i
vindbruksplanen försvinner. Länsstyrelsen vill understryka att översiktsplanen ska tydliggöra avvägningar mellan allmänna intressen utifrån långsiktigt
god hushållning med mark och vatten. Avvägningar mellan enskilda och
allmänna intressen gör i senare planering.
Länsstyrelsen anser, trots kommunens ovan nämnda komplettering, att
kommunen, utifrån förslaget, borde ha utvecklat sina ställningstaganden
med bland annat avvägning mellan det allmänna intresset att möjliggöra
etablering av förnyelsebar energi och motstående intressen av samma dignitet. Därtill behöver konsekvenser och innebörd tydligare redovisas utifrån
kraven som 3 kap PBL ställer på en översiktsplan.
Beredning, deltagande
Yttranden över planen har till Länsstyrelsen inkommit från Energimyndigheten. Kopior av yttrandet överlämnas till kommunen för kännedom.
Detta granskningsyttrande har beslutats av samhällsbyggnadsdirektör Christer Abrahamsson efter föredragning av planhandläggare Paula Franco de
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Castro. I den slutliga handläggningen har även företrädare för Naturvårdsenheten, Vattenvårdsenheten, Kulturmiljöenheten, och Miljöskyddsenheten
samt Energimyndigheten deltagit. Granskningsyttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder
enligt 11 kap PBL i ett senare planeringsskede.
Christer Abrahamsson
Paula Franco de Castro
Yttranden för kännedom från:
Energimyndigheten daterat 2014-08-11

Kopia till:
Energimyndigheten
Statens Geotekniska Institut
Kommunstyrelsen i:
Alingsås kommun
Lerums kommun
Trollhättans kommun
Lilla Edets kommun
Kungälvs kommun
Göteborgs Stad
Länsstyrelsen/
Kulturmiljöenheten, Lisa Ragnarsson
Miljöskyddsenheten, Lena Niklasson
Naturvårdsenheten, Linda Karlsson
Vattenvårdsenheten, Teresia Holmberg
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