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Intresset för vindkraft ökar i Sverige och i Karlstads 
kommun. För att få ett bättre beslutsunderlag för 
beslut om vindkraftsetableringar har Karlstads 
kommun valt att ta fram ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen avseende vindkraft. Planen är inte 
juridiskt bindande men ska vara vägledande för 
kommande planering och prövningar. 

Planen behandlar endast anläggningar som är av 
sådan storlek att de minst kräver anmälan enligt 
miljöbalken (MB), idag gruppstationer eller enstaka 
verk högre än 50 meter. I planen redovisas vilka 
områden som kommunen pekar ut som lämpliga 
respektive olämpliga för vindkraftsanläggningar. 
Vindkraftsplanen anger även riktlinjer för prövning 
och reglering såväl inom som utanför utpekade 
områden. 

Till planen hör även en landskapsanalys och 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som är upprät-
tad av Ramböll AB i Göteborg. I den redovisas hur 
planens inriktning kan påverka miljön och kom-
munens olika landskapstyper. I fotomontage ges 
exempel på hur vindkraftsetableringar kan se ut i 
de utpekade områdena. 

1.1 SyFTe
1.1.1 Kommunala ställningstaganden behövs

I olika strategiska dokument har Karlstads kom-
mun angett att den ska vara en föregångare avse-
ende hållbar utveckling. Visionen i energiplanen för 
perioden 2006-2010 anger att den framtida ener-
giförsörjningen i Karlstad ska baseras på förnyelse-
bara energikällor. Vindkraften utgör en viktig del 
i denna vision. I Karlstads översiktsplan från 2006 
anges att kommunen är positivt inställd till vind-
kraft som alternativ till andra energikällor. I övrigt 
saknas kommunala ställningstaganden om hur och 
var nya vindkraftverk kan etableras i kommunen.  

1.1.2 Vindkraftsplan som beslutsunderlag

Intresset för vindkraft har ökat i kommunen. 
Kommunen får kontinuerligt förfrågningar från 
markägare och vindkraftsföretag om lokalisering av 
vindkraftverk. För att klargöra var kommunen anser 
att vindkraft är lämpligt behövs ett beslutsunderlag 
i form av en vindkraftsplan. 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) är det en kom-
munal angelägenhet att planlägga användningen av 
mark och vatten. Varje kommun ska ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Över-
siktsplanen är kommunens långsiktiga verktyg för 
att visa hur mark- och vatten bör användas och hur 
bebyggelse ska utvecklas och bevaras. Översikts-
planen är inte juridiskt bindande, utan ska fungera 
som ett beslutsunderlag för kommunen och andra 
myndigheter i frågor som rör planering, prövningar 
och resurshushållning. 

En översiktsplan ska redovisa de allmänna intres-
sen (enligt 2 kap PBL) och de miljö- och riskfakto-
rer som bör beaktas vid beslut om användningen av 
mark- och vattenområden. Vid redovisningen ska 
riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken särskilt 
anges. Av planen ska framgå:

•	Grunddragen i fråga om den avsedda använd-
ningen av mark- och vattenområden,

•	Kommunens syn på hur den byggda miljön ska 
utvecklas och bevaras, 

•	Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade 
riksintressena och iaktta gällande miljökvalitets-
normer. 

Översiktsplanens konsekvenser ska kunna utläsas 
utan svårighet. Alla översiktsplaner ska miljöbedö-
mas och därmed även miljökonsekvensbeskrivas.

1 INLeDNINg
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Kommunen kan välja att översiktsplanera för en 
specifik fråga, i detta fall för vindkraft. Dessa planer 
kallas för tematiska tillägg och ska läsas tillsam-
mans med den kommunomfattande översiktspla-
nen. Tematiska tillägg bör integreras i den kommu-
nomfattande översiktsplanen vid den aktualisering 
av översiktsplanen som enligt PBL ska göras varje 
mandatperiod.

1.2 PROceSS
I ett första steg togs ett program fram. Ett program 
är inte obligatoriskt enligt PBL men syftar bland 
annat till att:

•	Klargöra utgångspunkterna för planen 

•	Göra en första avvägning mellan intressen 

•	Utgöra ett underlag för att bedöma planens kon-
sekvenser 

•	Ge en möjlighet att i ett tidigt skede få in kun-
skap och synpunkter innan ställningstaganden i 
planen är alltför låsta

•	Ange förutsättningar för kommande planering

I programmet identifierades potentiella områden för 
vindkraft samt ett förslag på avgränsning av miljö-
konsekvensbeskrivningen (MKB). Därefter hölls ett 
gemensamt programsamråd och ett obligatoriskt 
samråd om MKB-avgränsningen. 

En landskapsanalys och miljökonsekvensbeskriv-
ning har tagits fram av Ramböll AB i Göteborg. 
Rambölls rapport bifogas i sin helhet som bilaga. 

Synpunkterna från programsamrådet samt land-
skapsanalysen och MKB:n har legat till grund för 
de ställningstaganden som är gjorda i detta planför-
slag. Programmet och planförslaget är framtagna av 
kommunledningskontoret i samarbete med mil-
jöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen samt 
teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Efter samrådet har alla inkomna synpunkter sam-
manställts i en samrådsredogörelse. Av den framgår 
hur synpunkterna från samrådet har beaktats. I 
detta skede har även kultur och fritidsförvaltningen 
medverkat. Det reviderade planförslaget var utställt 
under perioden 22 februari till den 25 april 2011. 

Allmänhet, myndigheter och föreningar har un-
der utställningen åter haft möjlighet att inkomma 

med synpunkter. I samband med utställningen har 
Länsstyrelsen inkommit med sitt granskningsytt-
rande. Granskningsyttrandet utgör statens samlade 
syn på planförslaget och är en del av översiktspla-
nen. Synpunkterna från utställningen har samman-
ställts och kommeterats i ett utlåtande. Utlåtandet 
har legat till grund för de ändringar som har gjorts 
inför antagandet. 

1.2.1 nationella mål och ställningstaganden

Riksdagen har beslutat att energipolitiken ska ut-
formas så att den underlättar en omställning till ett 
mer hållbart samhälle. Det innebär bland annat att 
elförsörjningen i framtiden ska grundas på använd-
ningen av varaktiga, förnyelsebara och helst inhem-
ska energikällor. I den av riksdagen antagna klimat- 
och energipolitiken ”En sammanhållen klimat- och 
energipolitik” (prop 2008/09:163) framgår bland 
annat att andelen förnybar energi ska vara minst 50 
procent av den totala energianvändningen år 2020. 
Samtidigt sätts en planeringsram för vindkraft på 
30 TWh, varav 20 TWh på land och 10 TWh till 
havs. Begreppet planeringsram ersätter det tidigare 
begreppet planeringsmål för att ytterligare tydlig-
göra att det inte handlar om ett utbyggnadsmål. 

Under 2006 presenterade regeringen proposi-
tionen Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för 
ett livskraftigt vindbruk (2005/06:143). I denna 
betonas vikten av att kommuner bidrar till bättre 
förutsättningar för vindkraften och prioriterar den 
högre. Enligt propositionen tjänar en översiktsplan 
som behandlar vindkraftsfrågan följande syften: 

•	En aktuell översiktsplan kan underlätta och 
påskynda efterföljande planering och beslut. Det 
har visat sig att i de kommuner som har pekat 
ut områden för vindkraft i sin översiktsplanering 
kan den kommunala prövningen av en föreslagen 
utbyggnad bli enklare och ta mindre tid. Att 
korta ned tiden för planering och beredning av 
ansökningar kan vara av avgörande betydelse för 
etableringen av vindkraftsanläggningar.

•	Nätägare kan förutse var en utbyggnad kan 
komma att ske.

•	Den offentliga process som krävs för att ta fram 
en översiktsplan innebär att medborgarna infor-
meras, vilket ökar förståelsen och acceptansen för 
planens innehåll och konsekvenser. 
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•	Vindkraftsintressenter får information om var 
kommunen ser möjligheter till etableringar, 
något som förbättrar möjligheterna för en tidig 
dialog med motstående intressen1.  

I Boverkets utredning Förutsättningar för storskalig 
vindkraft i havet, Vänern och fjällen (2003), pekas 
delar av Vänern ut som ett av 9 strategiskt särskilt 
intressanta områden i landet där lämpligheten av 
vindkraftsutbyggnad bör studeras närmare genom 
översiktsplanering. 

År 2004 pekade Energimyndigheten ut riksin-
tresseområden för vindkraft för första gången. År 
2008 reviderades riksintresseområdena och tre av 
dessa ligger delvis i Karlstads kommun. 

1.3 SAMMANFATTNINg 
Karlstads kommun är positivt inställd till vindkraft och annan 

förnybar energi. Kommunen har relativt goda vindförutsätt-

ningar. De bästa förutsättningarna finns i kring Vänern samt 

på höjdområden i de östra och norra delarna av kommunen. 

I Vänerområdet finns det andra allmänna intresse som står i 

konflikt med vindkraftsintresset. Ett antal områden i Vänern 

väster om Karlstad är utpekade som riksintresse för vindkraft. 

Dessa områden är delvis redan påverkade av Skoghallsverken 

och Vindpark Vänern. Ett övergripande ställningstagande i 

vindkraftsplanen har därför blivit att satsa på en stor utbygg-

nad i Vänern i det redan påverkade området, för att på så vis 

kunna vara mer restriktiv i mindre påverkade området. Ett 

antal restriktionsområden har därför pekats ut där kommunen 

inte anser att vindkraft är lämpligt. Ett större restriktionsom-

råde i skärgården mellan Karlstad och Kristinehamn har pekats 

ut för att värna rekreations- och tursimintressena i området. 

Ställningstagandet överensstämmer med inriktningen i Kris-

tinehamns vindkraftsplan. Utöver det prioriterade området i 

Vänern har sju stycken områden på land pekats ut. Samman-

lagt skulle de utpekade ytorna kunna rymma cirka 66 vind-

kraft verk och generera en årlig elproduktion på 495 GWh. 

Omfattningen kan jämföras med till exempel Kristinehamns 

och Säffle kommuner som i sina vindkraftsplaner har pekat ut 

ytor motsvarande 1418 GWh och 768  GWh. 

I de områden som varken är utpekande som lämpliga 

vindkraftsområden eller restriktionsområden kan mindra 

anläggningar prövas från fall till fall. Anledningen till detta 

är att kommunens vindkartering inte är tillräckligt detalje-

rad för att utesluta att det kan finnas små markområden med 

goda vindförutsättningar. För stora anläggningar utanför de 

utpekade vindkraftsområdena krävs stöd i översiktsplanen, det 

vill säga en revidering av vindkraftsplanen eller en fördjupning 

av översiktsplanen.   

1. Sid. 21f. Prop. 2005/06:143. Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt vindbruk.
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2 PRÖVNINg Och RegeLeRINg AV VINDKRAFT

Prövningsreglerna för vindkraftverk har ändrats 
från och med den 1 augusti 2009. Syftet var att för-
enkla prövningsprocessen och att undvika så kallade 
dubbelprövningar, det vill säga att samma fråga 
prövas enligt flera lagstiftningar. Tidigare skedde 
prövningen som anmälnings- eller tillståndspröv-
ning enligt miljöbalken samt genom bygglov och 
i vissa fall detaljplan enligt plan- och bygglagen, 
samt prövning mot andra berörda lagar. Med de 
nya reglerna blir översiktsplanen än viktigare som 
beslutsunderlag för prövningar. 

2.1 MILjÖbALKeN 
2.1.1 Tillståndsprövning 

Den huvudsakliga prövningen sker genom miljö-
tillståndsprövningen enligt miljöbalken. Ansökan 
sker till Länsstyrelsen. I miljötillståndsprövningen 
görs en noggrann lokaliseringsprövning och gran-
nar och sakägare ges möjlighet att påverka proces-
sen och överklaga beslutet. 

Tillståndsplikten inträder om en anläggning om-
fattar två eller fler vindkraftverk som vart och ett 
har en totalhöjd över 150 meter, eller en gruppsta-
tion med sju eller flera vindkraftverk med en total-
höjd över 120 meter. Om en icke tillståndspliktig 
anläggning etableras så nära en annan anläggning 
att den kan uppfattas som en gruppstation blir an-

läggningen automatiskt tillståndspliktig. Se tabell 
1 nedan.

För att kommunerna ska kunna behålla ett visst 
inflytande över tillståndsprocessen har en bestäm-
melse införts om att prövningsmyndigheten får ge 
tillstånd till en vindkraftsanläggning först efter att 
kommunen har tillstyrkt det. Regeringen kan dock, 
i undantagsfall, kringgå kommunens veto om det 
från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att 
verksamheten godkänns. 

2.1.2 Miljöanmälan 

Anmälningsplikt inträder när det är fråga om en 
gruppstation (>2 verk) med verk under 50 meter 
totalhöjd eller för enstaka vindkraftverk med en 
totalhöjd över 50 meter. Ansökan sker till kom-
munens miljönämnd. Om kommunen bedömer att 
en anmälningspliktig anläggning kan komma att 
medföra en betydande miljöpåverkan kan verk-
samhetsutövaren föreläggas att söka tillstånd för 
anläggningen. I dessa fall infaller automatiskt krav 
om miljökonsekvensbeskrivning i tillståndsärendet. 

2.2 PLAN- Och byggLAgeN
2.2.1 bygglov och bygganmälan

Om ett vindkraftverk har meddelats tillstånd enligt 
miljöbalken krävs inget bygglov från kommunen. 

Tabell 1.  Gränser för prövninGsreGler enliGT miljöbalken (mb) och plan- och byGGlaGen (pbl)

anläggningens storlek prövning mB prövning pBl (kommunen)

Två eller fler verk med totalhöjd över 150 m Tillstånd Länsstyrelsen Bygganmälan (+ eventuell detaljplan)

Sju eller fler verk med totalhöjd över 120 m  Tillstånd Länsstyrelsen Bygganmälan (+ eventuell detaljplan)

Gruppstationer (>2 verk) för vindkraft eller                            Anmälan kommunen  Bygglov och bygganmälan                                                                                                                                
vindkraftverk med en totalhöjd över 50 m.                                                                                 (+ eventuell detaljplan) 

Enstaka verk högre än 20 m, eller med rotor-                   Ingen prövning Bygglov och bygganmälan                     
diameter större än 3 m, eller som monteras                                                                                          (+ eventuell detaljplan)                           
fast på byggnad, eller som placeras närmare                                                                                                                                                                  
tomtgräns än verkets totalhöjd. 
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Däremot krävs alltid bygganmälan från kom-
munen. Bygglov krävs för anläggningar som inte 
tillståndsprövas enligt MB och som:

•	Har en totalhöjd över 20 meter

•	Har en rotordiameter över 3 meter

•	Monteras fast på en byggnad

•	Placeras på ett avstånd från tomtgränsen som är 
mindre än vindkraftverkets totalhöjd 

2.2.2 Detaljplan

Detaljplanekrav kan infalla i de fall där prövning 
sker i områden där kommunen bedömer att det 
råder stor efterfråga på mark för bebyggelse eller 
anläggningar. 

Det går i detaljplaner att bestämma att vind-
kraftverk får uppföras utan bygglov under förutsätt-
ning att bygglov inte krävs för att tillvarata gran-
nars intressen eller allmänna intressen. Karlstads 
kommun bedömer inte att ett sådant arbetssätt 
fyller någon avgörande funktion och kommer inte 
att tillämpa bygglovsbefrielse i detaljplaner i de fall 
de upprättas för vindkraftsetableringar. 

Enkelt planförfarande går att tillämpa om försla-
get till detaljplan är av begränsad betydelse, saknar 
intresse för allmänheten samt har stöd i aktuell 
översiktsplan. Få detaljplanepliktiga vindkraftsan-
läggningar bedöms sakna betydelse för allmänhe-
ten, varpå enkelt planförfarande inte bör tillämpas.

2.2.3 Översiktsplan 

Vindkraftsplanen (tematiskt tillägg till översikts-
planen) är vägledande för kommunens, Länsstyrel-
sens och Miljödomstolens prövningar av vindkraft-

särenden. Utan att vara juridiskt bindande har en 
aktuell vindkraftsplan i praktiken en stor tyngd för 
efterföljande prövningar enligt MB och PBL. 

Det är grundläggande i PBL att förändringar 
som innebär betydande inverkan på omgivningen 
ska prövas i en bred och öppen planeringsprocess 
med möjlighet till inflytande för kommuninvå-
nare, grannkommuner, länsstyrelsen och övriga 
intressenter. I översiktsplaner görs de övergripande 
avvägningarna mellan allmänna intressen. Berörda 
intressenter ges möjlighet till inflytande genom 
samråd och utställning. Flera viktiga steg i lokalise-
ringsprövningen och andra bedömningar i till-
ståndsprocessen gjorda i samband med den lagstad-
gade översiktsplaneprocessen. Avvägningar mellan 
allmänna intressen är gjorda och planen har även 
behandlat frågan om alternativa lokaliseringar. I de 
områden som pekas ut som lämpliga vindkraftsom-
råden bedömer kommunen att vindkraft medför en 
ur allmän synpunkt god resurshushållning.

I översiktsplanen prövas dock inte enskilda 
intressena prövats mot allmänna intressen. Sakä-
gare måste därför ges möjlighet att komma till 
tals genom överklagbara beslut i den efterföljande 
prövningsprocessen. 

2.3 Övrig tillståndsprövning

Förutom den vanliga prövningen enligt MB och 
PBL kan det finnas situationer då en ansökan även 
måste prövas mot kulturminneslagen (KML), mil-
jöbalkens regler om naturskydd enligt 7 kap MB 
(till exempel Natura 2000) samt strandskydd. Den 
som vill dra en ledning över en annans fastighet 
måste komma överens med fastighetsägaren eller ha 
ledningsrätt från Lantmäteriet.



10

3 VINDKRAFTeNS LOKALISeRINgS-
FÖRUTSäTTNINgAR

3.1 VINDKRAFT – MILjÖVäNLIg Och 
eFFeKTIV 
Vindkraften är det energislag som för närvarande 
ökar mest i världen. Vindkraften är varaktig, för-
nybar och fri från utsläpp. Livscykelanalyser visar 
att ett vindkraftverk i ett bra vindläge har betalat 
sin miljöskuld redan efter 6-9 månaders drift. 
Vindkraften påverkar däremot sin närmiljö och 
omgivning genom dess fysiska storlek och visuella 
dominans. Om vindkraften ska kunna utnyttjas på 
ett uthålligt sätt och bli accepterad av allmänheten 
är rätt utformning och lokalisering avgörande. 

Grundförutsättningen för att bygga ut vindkraf-
ten är att etableringarna blir lönsamma. De faktorer 
som påverkar lönsamheten är främst tillgången till 
bra vindlägen, elpriser och eventuella subventio-
ner, terräng, vattendjup, tillgång till elnät, 
tillgängligheten, anläggningens storlek och 
utformningen i övrigt.

3.2 KONSTRUKTION Och 
UTFORMNINg
Ett vindkraftverk består av fundament, torn, 
maskinhus och rotorblad. Utvecklingen av 
vindkraftverk har gått snabbt framåt och 
vindkraftverkens storlek och effekt ökar 
hela tiden. Utvecklingen har i första hand 
skett inom det tekniska området, vilket har 
resulterat i allt större, tystare och effektivare 
verk, med allt lägre produktions- och drifts-
kostnader. 

De fysiska mått som brukar anges avse-
ende vindkraftverk är navhöjd, rotordiameter, 
totalthöjd och svepyta (se bild). De kom-
mersiella vindkraftverken som planeras och 
byggs idag har en tornhöjd på cirka 75-120 

meter och en rotordiameter på cirka 50-100 meter. 
Totalhöjden (navhöjden + halva rotordiametern) är 
alltså mellan 100-160 meter. De verk som byggs 
och planeras idag har en effekt på mellan 0,8 och 3 
MW. Vindkraftverken vid Gässlingegrund i Vänern 
har en effekt på 3 MW och en totalhöjd på 142,5 
meter. Verket på Arnön har en effekt på 0,8 MW 
och en totalhöjd på cirka 100 meter medan verket 
Lucia vid Skoghallsverken har en effekt på 0,5 MW 
och en totalhöjd på knappt 60 meter.

Utöver de stora kommersiella vindkraftverken 
finns det även så kallade gårdsverk och hobbyverk. 
Gårdsverk är mindre vindkraftverk och är vanligast 
förekommande på gårdar och jordbruksfastigheter. 
Hobbyverk används till exempel vid fritidshus eller 
för att ladda upp batterier på båtar. 

Navhöjd

Totalhöjd

Rotordiameter

Svepyta

Vindkraftverket som byggs idag har en totalhöjd på mellan 100-160 meter.
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3.3 VINDKRAV 
För att optimera vindkraftens produktion är verken 
normalt konstruerade för att producera el i vindhas-
tigheter mellan 4-25 meter per sekund. Vindkraft-
verk når generellt sin toppeffekt vid 12-14 m/s. I 
dagsläget bedöms årsmedelvindar på över 6 m/s (71 
meter över nollplan) vara gränsen för när etablering 
av vindkraftverk är ekonomiskt lönsamt. Med ett 
ökat elpris kommer även platser med lägre vindhas-
tighet att kunna bli ekonomiskt intressanta. 

Vindens hastighet påverkas av terrängens karak-
tär. Ju större friktionen mot terrängen är desto mer 
bromsas vinden. Vinden kan alltså bromsas av träd, 
byggnader och andra hinder. Vindkraftverk kan 
även utgöra hinder för varandra genom att rotorerna 
fångar upp vindens rörelseenergi. Denna effekt 
kallas parkeffekt. På grund av parkeffekten kan 
vindkraftverken inte placeras för tätt. Parkeffek-
ten gör att mark inom ett visst avstånd på läsidan 
av en vindkraftsanläggning inte kan utnyttjas för 
vindkraft. Detta är viktigt att tänka på vid lokalise-
ringar nära fastighetsgränser. 

3.4 AReALbehOV 
Den direkta ytan som ett vindkraftverk tar i an-
språk utgörs av ett fundament och eventuell trans-
formatorstation. Det blir dock vanligare att trans-
formatorn placeras direkt i vindkraftverkets torn. 
Fundamentet upptar en yta mellan 8 x 8 och 15 x 
15 meter. Det innebär att varje vindkraftverk upp-
tar en yta mellan 64-225 m2. Via transformatorsta-
tionen kopplas vindkraftverket till kraftlednings-
nätet. Det måste även finnas möjlighet att parkera 
underhållsfordon i anslutning till vindkraftverket. 

För att undvika parkeffekt krävs ett visst avstånd 
mellan vindkraftverken. Hur många rotordiame-
trars avstånd som krävs mellan vindkraftverken 
beror till stor del på vindförutsättningarna, platsens 
topografi och verkens storlek. Vid avstånd över 
fem rotordiametrar kan det vara svårt att uppfatta 
verken som en samlad anläggning. 

3.5 TILLgåNg TILL eLNäT
Anslutningsmöjligheter till elnät med tillräck-
lig kapacitet är en viktig faktor vid etablering av 
vindkraft. Ny ledningsdragning är kostsam och kan 

därmed vara avgörande för var det är möjligt att 
etablera vindkraft. Ny ledningsdragning kan också 
medföra negativa miljökonsekvenser. 

För sjöbaserad vindkraft krävs nästan alltid att 
nya ledningar läggs ut. Sådana ledningar bör und-
vika sjöfartens farleder eftersom ankring kan skada 
ledningarna. Generellt sett är en etablering av vind-
kraft till sjöss dyrare än en etablering på land. 

3.6 gRUNDLäggNINg, VATTeNDjUP Och 
bOTTeNFÖRhåLLANDeN
Grundläggning på land är relativt okomplicerad 
och innebär små ingrepp i marken. Vid sjöetable-
ringar är grundläggningen dyrare och påverkar 
omgivningen mer. 

Bottenförhållandena har betydelse för lednings-
dragningen samt för möjligheterna att grundlägga 
vindkraftverken på ett säkert sätt. I de allra flesta 
fall utgör inte bottenförhållandena några hinder 
för vindkraftsutbyggnad. Idag byggs vindkraftverk 
främst på ett djup ned till 15-20 meter. Bottnar 
ned till 30 meters djup bedöms vara ekonomiskt 
intressanta inom en nära framtid. I Vänern är det 
idag byggtekniskt möjligt att bytta ner till cirka 
10-15 meter.

Omfattningen av ingreppen vid grundläggning 
beror inte minst på bottenförhållanden på platsen 
samt vilket djup som verken placeras på. Det är 
inte ovanligt att kabeldragningen för med sig all-
varligare miljökonsekvenser än grundläggningen av 
själva vindkraftverket.

3.7 VägANSLUTNINg
För att uppföra ett vindkraftverk krävs transport-
möjligheter. Väg behövs också för att kunna utöva 
service. För landbaserade vindkraftverk krävs 
tillfartsvägar som behöver klara ett axeltryck på 
minst 4 ton. För att klara transporten av aggregat, 
rotorblad och torn (transporteras i sektioner) måste 
mindre skogsvägar ofta rätas ut och förstärkas. 
Vid en ny eller ändrad utfart till allmän väg krävs 
Trafikverkets tillstånd enligt 39§ väglagen. Vid 
transporter av vindkraftverk kan det därför krävas 
dispens enligt trafikförordningen (1998: 1276) för 
att kunna köra tungt på det allmänna vägnätet. Om 
transportåtgärderna kräver att ny mark tas i anspråk 
behövs en förstudie och arbetsplan som ska ingå 
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i miljökonsekvensbeskrivningen. Vid miljökon-
sekvensbeskrivningar bör även miljökonsekvenser i 
samband med väganslutning eller vägförbättrande 
åtgärder beaktas.

3.8 SKyDDSAVSTåND
När vindkraftverk etableras i närheten av bebyg-
gelse och blir ett inslag i människors livsmiljö 
kan verken på olika sätt bli störande. Beroende på 
störningsorsak krävs därför ett visst skyddsavstånd 
mellan vindkraftverk och bebyggelse. Dessa frågor 
regleras enligt 9 kap miljöbalkens om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.

3.8.1 buller 

Vindkraftverk alstrar aerodynamiska ljud från 
bladen och ibland även mekaniska ljud från rörliga 
delar i aggregaten. Moderna aggregat medför sällan 
problem med mekaniska ljud. Det aerodynamiska 
ljudet har samma karaktär som naturligt vindbrus 
vilket medför att det vid vissa vindhastigheter inte 
uppfattas i vindbruset. Det mekaniska ljudet kan 
trots att det normalt är svagare än det aerodyna-
miska ibland upplevas som mer störande då det har 
en annan karaktär än vindbrus och kan innehålla 
hörbara toner. 

De riktvärden som tillämpas för bedömning av 
buller utomhus från vindkraftverk är de som anges 
för industriverksamhet. Vid bedömningen bru-
kar nattvärdet 40 dBA anges som villkor. Enligt 
Naturvårdsverket bör 35 dBA gälla i områden 
med samlad fritidsbebyggelse eller områden som i 
översiktsplanen redovisas som friluftsområden, där 
naturupplevelser och/eller tystnad betraktas som 
viktiga kvaliteter. I de fall då det förekommer rena 
toner, som generellt uppfattas som mer störande, 
bör kraven på ljudnivå skärpas med 5 dBA. 

Ljudets utbredning beror på en mängd olika 
faktorer, till exempel vindhastighet, riktning, 
temperaturgradient, topografi samt ljudreflexer från 
omgivande mark- och vattenytor. Vilket skyddsav-
stånd som krävs för att klara riktvärden för buller 
varierar med andra ord från fall till fall. 

Enligt datamodelleringar i de tillståndsansök-
ningar som Länsstyrelsen prövar anges 500-1200 
meter som avstånd för att inte överskrida 40 dBA. 
För att inte överskrida 35 dBA anges 800-2200 m. 

3.8.2 Reflexer och skuggor

Med moderna och allt större verk, som inte avger 
så mycket mer ljud än de mindre och äldre verken, 
kan skuggningseffekten medföra större skyddsav-
stånd än vad som krävs för att begränsa bullerstör-
ningar. Det är de långa växlande skuggorna som 
uppstår vid lågt stående sol som är mest störande. 
Problemet accentueras när flera stora verk placeras 
tillsammans. Risken för störning är störst då verken 
placeras sydost till sydväst om objektet. Risken för 
skuggor minimeras om ett verk placeras norr om 
störningskänsliga platser som till exempel bostäder. 
Vindkraftverk kan programmeras för att begränsa 
skuggning. Sådana åtgärder påverkar verkets drift 
och minskar därmed dess elproduktion.

Det finns idag inga fasta riktvärden för skug-
geffekter från vindkraftverk. Det har dock arbetats 
fram en praxis som innebär att det teoretiska värdet 
för skuggeffekt för störningskänslig bebyggelse inte 
bör överstiga 30 timmar per år och den faktiska 
effekten bör inte överstiga åtta timmar per år med 
maximalt 30 minuter om dagen.

Reflexer från vindkraftverk uppstår då solljus 
speglas på rotorbladen. Problemen med reflexer från 
vindkraftverk har minskat eftersom rotorbladen på 
moderna verk ofta är målade med antireflexbehand-
lad färg.

För att klara riktvärden och praxis för buller, 
reflexer och skuggning krävs normalt ett skyddsav-
stånd på cirka 800-1000 meter från vindkraftverk 
till störningskänslig bebyggelse. Större eller mindre 
avstånd kan krävas beroende på terräng och topo-
grafi samt vindkraftverkens storlek och utformning.

3.8.3 Vägar och järnvägar

Skyddsavståndet mellan vindkraftverk och allmän 
väg bör vara minst verkets totalhöjd, dock minst 50 
meter. Det slutgiltiga avståndet ska avgöras i sam-
råd med Trafikverket. Reklam på vindkraftverk kan 
också påverka trafikanter negativt och tillåts inte. 
Om det även skulle föreligga risk för iskast kan 
avståndet mellan vägen och verket behövas behöva 
utökas. Skyddsavståndet till järnvägens spårmitt 
bör vara verkets totalhöjd plus 20 meter. Avstånd 
från mast ska vara totalhöjd plus 10 meter. 
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3.9 VINDKRAFTeNS 
OMgIVNINgSPåVeRKAN Och PåVeRKAN 
På ALLMäNNA INTReSSeN
Vindkraften är ett miljövänligt energislag. Men likt 
all aktivitet påverkar även vindkraften sin omgiv-
ning. Följande frågor kan påverkas av vindkraftseta-
bleringar och bör beaktas i miljökonsekvensbeskriv-
ningen och den fortsatta planeringen. 

3.9.1 buller 

Det aerodynamiska och mekaniska ljud som kan 
uppstå från vindkraftverk kan upplevas som stö-
rande och de riktvärdena för buller som finns ska 
därmed beaktas (se avsnitt om skyddsavstånd).

3.9.2 Reflexer och skuggor

Den praxis som har arbetats fram avseende skugg-
ningseffekter från vindkraft ska beaktas (se avsnitt 
om skyddsavstånd). 

3.9.3 Visuell påverkan/landskapsbild 

Moderna vindkraftverk är stora och påverkar stora 
områden visuellt. Hur vindkraftsetableringar påver-
kar landskapsbilden beror på många olika faktorer 
som till exempel personlig uppfattning om vind-
kraft, verkets storlek och utformning, det aktuella 
landskapets karaktär osv. Landskapsbildsfrågan är 
särskilt viktig att beakta i områden med höga fri-
luftslivs-, kulturmiljö- och naturvärden. Det är inte 
givet att vindkraftens visuella påverkan upplevs 
negativt i alla situationer. Det är viktigt att vind-
kraftsetableringar sker på ett sådant sätt att hänsyn 
tas till landskapets karaktär.

3.9.4 hindermarkering/ljus 

Vindkraftverk är höga och ska hindermarkeras för 
att inte störa luftfartens intressen. Kraven varierar 
med verkens storlek och det är transportstyrel-
sens föreskrifter och allmänna råd om markering 
av byggnader, master och andra föremål (TSFS 
2010:155) som reglerar hur vindkraftverk ska hin-
dermarkeras. 

Vindkraftverk med en totalhöjd upp till 150 
meter över underliggande mark- eller vattenyta ska 
markeras med vit färg samt med blinkande medel-
intensivt (rött) ljus under skymning, gryning och 

mörker. Vindkraftverk med en totalhöjd över 150 
meter ska markeras med vit färg samt med blinkan-
de högintensivt (vitt) ljus (motsvarande masten vid 
Sörmon). Väldigt höga verk kan kräva utmärkning 
även på kraftverkets torn.

I en vindkraftverkspark ska samtliga vindkraft-
verk som utgör parkens yttre gräns markeras enligt 
ovan. De vindkraftverk som ingår i en vindkraft-
verkspark och som inte utgör parkens yttre gräns 
ska markeras med vit färg samt förses med minst 
lågintensiva ljus såvida inte Transportstyrelsen be-
slutar om ytterligare markering. Vindkraftsparker 
definieras i detta avseende som fyra eller fler verk 
där avståndet mellan två intilliggande vindkraft-
verk inte överstiger 900 meter. 

Hindermarkeringar kan medföra visuella stör-
ningar i känsliga miljöer. Det blinkande höginten-
siva ljuset syns över stora avstånd och kan uppfattas 
som mycket störande.

3.9.5 Påverkan på naturvärden

På lång sikt och i ett globalt perspektiv har vind-
kraften en positiv inverkan på naturvärden och 
biologisk mångfald eftersom den skapar förutsätt-
ningar att minska utsläpp från fossila bränslen. 
Etablering av vindkraft kan dock även innebära en 
viss negativ påverkan på olika naturvärden. Kun-
skapen om vindkraftens påverkan på djurlivet är 
ännu relativt begränsad. 

Mark och växter
Uppförande av själva vindkraftverket och dess 
eventuella transformatorbyggnad har relativt liten 
påverkan på mark och växter. Däremot kan even-
tuell vägdragning och grävning eller sprängning 
för kabeldragning medföra större ingrepp som 
dessutom är mer varaktiga än uppförandet av själva 
vindkraftverket. 

Fåglar
Vänern har Europas största sötvattenskärgård med 
en stor mängd öar holmar och skär. Inventeringar 
visar att ett 20-tal arter som listas i annex 1 i EU:s 
fågeldirektiv häckar vid Vänern. Ur ett EU-per-
spektiv är förekomsterna av fiskgjuse och fisktärna 
av särskilt stor betydelse. Fågelskär med koloni-
häckande fåglar har en nyckelfunktion för fågel-
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livet i Vänern eftersom ett flertal arter söker sig till 
fågelskären för att häcka och utnyttja det skydd 
som kolonin erbjuder. År 2001 återkom havsörnen 
till Vänern efter nästan 100 års frånvaro. Förekom-
sten av fiskgjuserevir är dessutom stor inom norra 
Vänerskärgården. 

Vänerns vikar utnyttjas av rovfåglar och måsfåg-
lar som födosöksområden. De utgör också rastplat-
ser för ett flertal våtmarksfåglar. Vikar och uddar 
är viktiga ledlinjer för flygande fåglar och fungerar 
som entréer till och från Vänern. Trafiken av fåglar 
in och ut ur vikarna är intensiv under både häck-
ningstid och flyttperioder. Fågelsträcken sker på 
bred front, men koncentreras till vissa områden när 
Vänern passeras. Uddarna i norra Vänerskärgården, 
framför allt Hammarö sydspets och sydvästra delen 
av Arnön, har en uppsamlande effekt för flyttfåglar 
under hösten. Kombinationen av häckningsplats, 
födosöksområde, rastplats och sträckled gör Vänern 
unik. 

Kunskapen om vindkraftens påverkan på fågelli-
vet är relativt begränsad. De studier som är utförda 
i Sverige pekar på att vindkraften inte utgör något 
större hot mot fågellivet. Det finns dock studier 
som pekar på att häckande termikflygande fåglar, 
framför allt större rovfåglar, har problem med vind-
kraftverk vid födosök och flygträning. I avvaktan 
på bättre kunskap bör man tills vidare vara särskilt 
försiktig vid lokalisering av vindkraftsverk i när-
heten av fågelskyddsområden, längs de viktigaste 
flyttstråken samt i de viktigaste rast- och födosöks-
områdena. Till dess att kunskapsläget förbättras bör 
försiktighetsprincipen råda i de känsligaste områ-
dena. Särskild hänsyn bör tas i områden inom 2 km 
från häckningsplatser för havsörn.

Södra Arnön och relativt stora områden väster 
om Område 1 har prioriterats ned eller undantagits 
delvis på grund av eventuell konflikt med fågel-
livet.

Fladdermöss
Vindkraftverk kan i vissa fall utgöra ett hot mot 
jagande fladdermöss. Inga områden kan friklassas 
från kollisioner med fladdermöss inom kommunen. 
Fladdermöss kan dock födosöka över stora områden 
och även över öppet vatten om vindhastigheterna 
inte är för höga. 

Förekomst av fladdermöss behöver inte stå i kon-
flikt med lokalisering av vindkraftsverk. En åtgärd 
för att undvika kollisioner i områden med mycket 
fladdermöss är att låta vindkraftverken stå stilla vid 
vindhastigheter under 4-5 m/s då risken för kol-
lisioner är som störst.  Eftersom det ändå är vanligt 
att vindkraftverk är avstängda vid så låga vindhas-
tigheter bör problem med kollisioner med fladder-
möss vara enkel att åtgärda utan stora ekonomiska 
konsekvenser för verksamhetsutövaren.  

Kunskapsläget om fladdermöss är begränsat. 
Frågan kan behöva utredas i efterföljande miljökon-
sekvensbeskrivningar. 

Fisk och fiske
Enligt erfarenheter från vindkraftsetableringar till 
havs verkar det som om de ekologiska effekterna på 
den marina miljön är små. Kunskapen om vind-
kraftverks effekter i sötvatten är däremot mycket 
begränsade. Fiskar kan bland annat påverkas av 
vibrationer, magnetfält och grumling. Grumling 
bör beaktas särskilt under lekperioder. 

Hela Vänern utgör riksintresse för yrkesfisket, 
vilket medför att en avvägning mot riksintresset 
krävs för etablering av vindkraft. Yrkesfiske bedrivs 
dock inte i hela Vänern och de flesta fiskemetoder 
går att bedriva trots vindkraftsetableringar. Trål-
ning förekommer inte i Vänern. 

3.9.6 Vattenfrågor 

Förankring och kabeldragning vid sjöbaserad 
vindkraft kan medföra grumling som i sin tur 
kan påverka förutsättningarna för djur och växter. 
Kattfjorden är råvattenintag för Sörmons vatten-
verk. Grumling kan påverka råvattnets kvalitet. 
Karlstads kommun håller på att formulera skydds-
föreskrifter för skyddsområdet. 

Vid etablering i vatten är det viktigt att tidigt 
klargöra om det finns några marinarkeologiska läm-
ningar på platsen, till exempel vrak. Länsstyrelsen 
bör kontaktas i ett tidigt skede.

3.9.7 Totalförsvaret

Totalförsvarets riksintressen utgörs av två olika 
sorters områden, de som kan redovisas öppet samt 
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områden som av sekretesskäl inte kan redovisas 
öppet. De senare har ofta koppling till spanings, 
kommunikations-, och underrättelsesystem. Vid 
uppförande av vindkraftverk är det främst hinder 
för luftfarten och för väderstationer som behöver 
granskas. Samråd sker direkt med Högkvarteret. 

3.9.8 Luftfarten

Vindkraftverk kan påverka den luftfartsutrustning 
som krävs för att kunna ta sig mellan flygplatser. 
De störningar som i första hand kan förutses för ra-
dar, navigerings- och inflygningshjälpmedel är stör-
ningar genom reflektion av utsända signaler mot 
vindkraftverkens torn och rotorblad. De reflekteran-
de signalerna kan ge upphov till felaktig bärnings-
information alternativt utsläckning av signalen. 
Störningens omfattning är svår att förutbestämma 
och är beroende av ett flertal faktorer som navi-
geringsutrustningens typ, placering, utformning 
material liksom omgivande terräng. Vindkraftverk 
placerade inom skyddsområde för navigationsut-
rustning kan komma att orsaka störning och en 
utredning måste göras i varje enskilt fall. När det 
gäller fristående luftfartsanläggningar i terrängen 
som inte tillhör en flygplats görs denna utredning 
av Luftfartsverket. När det gäller luftfartsanlägg-
ningar som tillhör en flygplats (inflygningshjälpme-
del) svarar respektive flygplats för utredningen. 

Karlstads flygplats är av riksintresse för luftfar-
ten. Funktionen är styrande för transportsektorns 
riksintressen vilket betyder att inte enbart flyg-
platsområdet utgör riksintresset, utan även det 

omgivande influensområdet för buller, höjdbegrän-
sande områden samt procedurområden. 

När ett flygplan ska starta och landa måste det 
följa på förhand bestämda rutiner, så kallade proce-
durer. Procedurerna har utarbetats för att garantera 
hinderfrihet och därmed flygsäkerhet. Procedurerna 
är unika för varje flygplats och sträcker sig över ett 
större område än de höjdbegränsande områdena i 
flygplatsens närhet. Detta innebär att byggnadsverk 
långt från en flygplats kan påverka hinderytor för 
procedurer. MSA-yta (Minimum Sector Altitude) 
ska fastställas för alla flygplatser där det finns 
instrumentinflygningsprocedurer. MSA-ytan är 
flygplatsens största yta och är styrande för procedu-
rerna. Ytan består av en cirkel med radien 55 km, 
som utgår från respektive landningshjälpmedels 
mittpunkt. 

Karlstads kommun berörs av influensområden för 
procedurer från riksintresset Karlstads flygplats. I 
varierande delar berörs kommunen av MSA ytor för 
flygplatserna i Karlstad, Karlskoga, Arvika, Torsby 
och Hagfors. Flera av de identifierade potentiella 
vindkraftsområdena omfattas av höjdbegränsande 
områden för Karlstads flygplats. Samråd sker med 
Karlstads flygplats och Försvarsmakten. 
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4 PLANeRINgSFÖRUTSäTTNINgAR I 
KARLSTADS KOMMUN

4.1 VINDFÖRUTSäTTNINgAR 
Karlstads kommun har relativt bra vindförutsätt-
ningar. De goda vindförhållandena beror på kom-
munens läge intill Vänern. De bästa vindlägena i 
kommunen finns långt ut i Vänern. Utöver dessa 
platser finns det goda och relativt goda vindlägen i 
de kustnära landområdena samt kring höjdområden 
längre upp på land. 

I detta planarbete har landområden med en års-
medelvind på över 6 m/s på 71 meter över nollplan 
bedömts vara en rimlig gräns för när det idag är 
ekonomiskt möjligt att etablera vindkraftverk. 
Motsvarande gräns i vattenområden uppskattas 
till 6,5 m/s på 71 meter över nollplan på grund av 
högre projekteringskostnader. Se karta nästa sida.

4.2 eLNäT Och eLANSLUTNINg
Karlstads Elnät har koncession inom Karlstads tät-
ort. Lämpliga anslutningspunkter bedöms vara vid 
Dingelsundet, Karlstad västra (Bergvik) och Heden. 
Fortum Distribution har koncession och regionled-
ningar inom resterande del av Karlstads kommun. 
Enligt 3 kap 7-8 §§ ellagen är det den som har 
koncessionsrätt för området som i första hand ska 
ansluta vindkraftsanläggningar. Koncessionsinneha-
varen bör därför kontaktas på ett tidigt stadium för 
att diskutera alternativa anslutningspunkter.

Den bästa mottagningskapaciten för anslutning 
av större vindkraftsanläggningar inom Fortums 
koncessionsområde finns väster om Karlstad. 

Öster om Karlstad är kapaciteten något sämre. 
Mottagningskapaciteten beror delvis på hur mycket 
vindkraft som etableras i andra kommuner som 
delar på ledningskapaciteten i den 130 kV-ledning 
som går mellan Karlstads och Kristinehamns kom-
muner. Spänningsvariationerna kan bli för höga om 

för mycket vindkraft ansluts till ledningen. An-
slutning av stora parker öster om Karlstad kan på 
sikt kräva en utökad dimensionering av ledningens 
area, dvs nya stolpar och ledningar. De nya region-
ledningarna byggs troligen som luftledningar med 
nödvändiga en 40 meters trädsäker ledningsgata. 

Det finns även en 30 kV-ledning som går paral-
lellt med 130 kV-ledningen som i dagsläget skulle 
kunna ta emot cirka 7-10 MW.  

Förutsättningarna att ansluta vindkraft i kom-
munens norra delar och längs kommungränsen i 
öster är sämre än i andra delar av kommunen. I 
dagsläget bedöms antingen enstaka verk eller större 
projekt som lönsamma. 

4.3 LANDSKAPeTS FÖRUTSäTTNINgAR
Vindkraftverken utgör en ny typ av industriarkitek-
tur som möter landskapet. Genom sin storlek och 
sin rörelse är verken ofta synliga på stora avstånd. 
Till skillnad från annan mer gradvis förändring kan 
en etablering av vindkraftverk förändra landskapet 
över en dag. 

Vindkraftsetableringars visuella påverkan beror 
till stor del på landskapets karaktär. Vissa land-
skapskaraktärer är mer känsliga för vindkraftseta-
bleringar än andra. I vissa landskap kan vindkrafts-
etableringar till och med bidra med värden till 
landskapsbilden. Vid planering för vindkraft är det 
därför viktigt att analysera hur känsliga olika land-
skap inom kommunen är för vindkraftsetableringar. 

Karlstads kommun har därför låtit ta fram en 
landskapsanalys och miljökonsekvensbeskrivning 
(bifogas som bilaga). Enligt landskapsanalysen 
har kommunen många olika typer av karaktä-
ristiska landskapstyper och en mångfacetterad 
landskapsbild, allt ifrån Vänerns öppna vatten 
till den Norrlandslika terrängen i den norra delen 
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¨

VINDFÖRUTSäTTNINgAR
karlstads kommun

vindhastighet (m/s)

6 - 6,5

6,5 - 7

7 - 7,5

(71m över nollplan)

Vindkarteing (MIUU) 71 meter över nollplansförskjutningen. Vindhastigheter över 6 m/s på land 
och över 6,5 m/s i vattenområden bedöms vara intressanta för vindkraftsetableringar.
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av kommunen. De olika landskapskaraktärerna 
är olika känsliga för vindkraftsetableringar. Be-
dömningarna från landskapsanalysen har legat till 
grund för prioriteringen av vindkraftsområdena och 
ställningstagandena för etablering och utformning 
vindkraftverk.

4.3.1 Landskapskaraktärernas känslighet för 
vindkraftsetableringar 

I landskapsanalysen och MKB:n redogörs särskilt 
för hur tåliga olika landskapskaraktärer är för vind-
kraftsetableringar. I landskapsanalysen har följande 
landskapstyper identifierats inom kommunen:

•	Vänerns öppna ytor

•	Skärgården

•	Kusten med kustslätterna

•	Klarälvsdelat

•	Hed- och åkerlandskap

•	Småbrutet skogslandskap

•	Östvärmlands höjder

•	Norrlandsterräng

•	Västvärmländskt bergslandskap

•	Norsälvens dalgång

•	Mossrikt mosaiklandskap

De flesta områden med potential för vindkraft 
återfinns i Vänern och dess närhet samt på skogs-
höjderna i de östra och norra delarna av kommunen. 
De landskapstyperna där vindkraft kan vara aktuellt 
är först och främst Vänerns öppna vatten, kust- och 
kustslätterna, småbrutet skogslandskap, Östvärm-
lands höjder samt Norrlandsterrängen. Dessa 
landskapstyper bedöms ha relativt god tålighet för 
vindkraftsetableringar. Skärgården bedöms vara den 
känsligaste landskapstypen och har därför undvikits 
vid prioriteringen av vindkraftsområden. Av de 
utpekade vindkraftsområdena ligger område 3 samt 
delar av område 1 inom landskapstypen skärgård. 
Bedömningarna i landskapsanalysen har till stor 
del legat till grund för införande av de utpekade 
restriktionsområdena för vindkraft. 

Se landskapsanalysen och miljökonsekvensbe-
skrivningen för en kartredovisning av landskapska-

raktärerna och en djupare analys och beskrivning av 
vindkraftens påverkan på landskapsbilden.  

4.4 RIKSINTReSSeN Och SKyDDADe 
OMRåDeN
4.4.1 Riksintressen

Miljöbalkens tredje och fjärde kapitel innehål-
ler bestämmelser om hushållning med mark- och 
vattenområden. Med stöd av tredje kapitlet kan 
sektorsansvariga förvaltningsmyndigheter (till 
exempel Naturvårdsverket, Energimyndigheten, 
Riksantikvarieämbetet med flera) peka ut betydel-
sefulla mark- och vattenområden som riksintres-
sen. Riksintressen kan ha olika syften där vissa 
syftar till att bevara utpekade värden medan andra 
riksintressen syftar till att säkerställa möjligheten 
att exploatera utpekade markområden och natur-
resurser. Med stöd av fjärde kapitlet pekas större 
geografiska områden ut direkt i lagtexten. Värdena 
i dessa områden består av betydelsefulla natur- och 
kulturområden som i sin helhet är av riksintresse. 
Se karta nästa sida.

Även de så kallade Natura 2000-områdena räk-
nas som riksintresseområden (enligt 4 kap 8 § MB).

Riksintressen har inte något formellt skydd på 
samma sätt som skyddade områden enligt 7 kap 
MB. Kommunerna är i översiktsplaneringen skyl-
diga att redovisa hur riksintressena ska tillgodoses. 
För att tillgodose ett riksintresse ska planering inte 
ske som kan påtagligt skada de värden, eller påtag-
ligt försvåra nyttjandet av de resurser, som utgör 
riksintresset. Ett område kan dock vara av riksin-
tresse för flera inbördes motstridiga riksintressen, 
till exempel järnväg och friluftsliv. I ett sådant fall 
ska kommunen i sin översiktsplan ta ställning till 
vilken användning som på lämpligaste sätt främjar 
en långsiktig allmänt god resurshushållning, det 
vill säga vilket riksintresse som bör ges företräde 
framför ett annat. Totalförsvarets riksintressen ges 
alltid företräde vid en sådan avvägning. 

Den slutliga bedömningen av ett exploate-
ringsföretags påverkan på riksintressen sker först 
vid prövning eller tillståndsgivning. Kommunens 
översiktsplan används som underlag vid en sådan 
bedömning.

Vindkraftens påverkan på respektive riksintresse 
beskrivs i MKB:n. MKB:n har särskilt beaktat 
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Riksintresse järnväg
Farled

RIKSINTRESSEN ENLIGT MILJÖBALKEN
Karlstads kommun

Lämpliga vindkraftsområden

Riksintresse för flyg

Influensområde för flygbuller
Hinderfri yta kring flygplatsen

Flyg

Riksintresse hamn

Enligt kommunen
Enligt Trafikverket

Riksintresse för totalförsvaret

Hinderfritt på grund av flygverksamhet
Påverkansområde
Övnings- och skjutfält

Riksintressen 4 kap miljöbalken

Riksintresse Vänern med öar, Länsstyrelsen
Riksintresse Natura2000

Riksintresse Vänern med öar, Karlstads kommun

Riksintressen i Karlstads kommun.
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områden av riksintresse för vindkraft, kulturmiljö, 
naturvård, friluftsliv, totalförsvaret, luftfarten, 
yrkesfiske, rörligt friluftsliv (Vänern med öar och 
stränder) och Natura 2000-områden.

Följande riksintressen har beaktats i vindkraft-
splanen och MKB:n:

•	Brattforsheden (naturvård, 3 kap 6 § MB)

•	Brattforsheden (Natura 2000, 4 kap 8 § MB)

•	Sörmon (naturvård, 3 kap 6 MB)

•	Klarälvsdeltat (naturvård, 3 kap 6 § MB)

•	Klarälvsdeltat (Natura 2000, 4 kap 8 MB)

•	Panken (naturvård, 3 kap 6 § MB)

•	Arnöskärgården (naturvård, 3 kap 6 § MB)

•	Segerstads skärgård (naturvård, 3 kap 6 § MB)

•	Segerstads skärgård (Natura 2000, 4 kap 8 § MB)

•	Värmlandsskärgården (Natura 2000, 4 kap 8 § 
MB)

•	Norra Vänerskärgården (friluftsliv, 3 kap 6 § MB)

•	Segerstad (kulturmiljövård, 3 kap 6 § MB)

•	Alsterdalen (kulturmiljövård, 3 kap 6 § MB)

•	Väse kyrka med omgivande områden (kulturmil-
jövård, 3 kap 6 § MB)

•	Vänern (yrkesfiske, 3 kap 5 § MB)

•	S002 (vindkraft, 3 kap 8 § MB)

•	S004 (vindkraft, 3 kap 8 § MB)

•	S009 (vindkraft, 3 kap 8 § MB)

•	E18 (väg, 3 kap 8 MB)

•	Karlstads flygplats (luftfart, 3 kap 8 § MB)

•	Samtliga järnvägar (järnväg, 3 kap 8 § MB)

•	Karlstads hamn med farled (sjöfart, 3 kap 8 § 
MB)

•	Horssjöns skjutfält (totalförsvaret, 3 kap 9 § MB)

•	Vänern med öar och strandområden (turism och 
friluftsliv - främst rörligt friluftsliv, 4 kap 1-2 §§ 
MB)

Under planprocessen har ett flertal områden ta-

gits bort på grund av risk för påtaglig påverkan 
på riksintressen. Det har först och främst handlat 
om konflikter med luftfartens och försvarsmaktens 
intressen, friluftsintressen kring Vänern samt risk 
för påtaglig påverkan på kulturmiljön i Alsterdalen. 
Riktlinjer för hur riksintressen bör tillgodoses har 
även angivits i respektive områdesbeskrivning i 
kapitel 5.

4.4.2 Skyddade områden enligt miljöbalken

I miljöbalkens sjunde kapitel regleras skydd för 
olika typer av naturområden. Uppförande av vind-
kraftverk inom områden skyddade med stöd av 
miljöbalken kan ske efter prövning mot gällande 
föreskrifter. De skyddade områden som särskilt har 
beaktas i detta planarbete är naturreservat, biotop-
skyddsområden, djur- och växtskyddsområden och 
vattenskyddsområden. Se karta nästa sida. 

Kulturreservat berörs inte av detta planarbete. 
Befintliga och blivande naturreservat har exkluderas 
ur underlaget och inga vindkraftsområden kommer 
därmed att prioriteras inom naturreservat eller bli-
vande naturreservat. Följande naturreservat ligger i 
anslutning till föreslagna vindkraftområden: 

•	Kapplansholmen

•	Segerstads skärgård

•	Brattforsheden

Rätt utformade bedöms inte vindkraftsanläggning-
ar i vindkraftsområdena att skada de värden som 
naturreservaten är avser att skydda.

4.4.3 Landskapsskydd

Följande områden inom kommunen omfattas av 
förordnande till skydd för landskapsbilden enligt 
tidigare lagstiftning (19 § naturresurslagen):

•	Örtensjöarna

•	Borssjön

•	Väse/Ve

•	Alsterdalen

•	Arnöns sydspets

I dessa områden får nybyggnad, upplag eller annat 
företag inte utföras utan Länsstyrelsens tillstånd 
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om det i väsentlig mån kan skada landskapsbilden. 
Kommunen bedömer inte att vindkraftsetableringar 
enligt vindkraftsplanens inriktning väsentligt kom-
mer att skada landskapsbilden i de landskapsskyd-
dade områdena. Det är endast Väse/Ve som ligger 
i närheten av något utpekat vindkraftsområde. Vid 
etableringsintresse i närheten av landskapsskyddade 
områden bör dock tidig kontakt tas med länsstyrel-
sen.

4.4.4 Kulturminneslagen och fornlämningar 

Kulturminneslagen anger grundläggande bestäm-
melser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. 
Lagen innehåller bestämmelser om bland annat 
fornlämningar och byggnadsminnen. 

Vissa fornlämningar har ett större fornlämnings-
område som skydd mot förändringar är andra. 
Tillstånd till ingrepp i fornlämningar och fornläm-
ningsområden prövas av länsstyrelsen. Om Läns-
styrelsen bedömer att det kan finnas ytterligare 
lämningar, idag kanske utan spår ovan mark, kan 
de fatta beslut om särskild arkeologiskt utredning 
för att klarlägga eventuell förekomst av ytterligare 
fornlämningar. Utredningen bekostas i så fall av 
exploatören. 

Byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen 
som kyrkor och begravningsplatser hör vanligen 
till den lokala bygdens mest märkliga byggnads-
verk med långa historiska traditioner som gör dem 
särskilt känsliga för moderna inslag i sin visuella 
omgivning. Särskild hänsyn bör tas till dessa bygg-
nader och miljöer vid lokalisering av vindkraftverk.

4.5 VINDKRAFT SOM 
MeLLANKOMMUNALT INTReSSe
Vänern är ett unikt innanhav och Sveriges största 
sjö. Vänern omges av 13 kommuner och två län. 
Vänern med öar och stränder utgör i sin helhet 
riksintresse för turismen och det rörliga friluftslivet 
(4 kap 2 § MB). Besökstrycket är huvudsakligen 
koncentrerat till stränder och skärgårdsområdena i 
Vänern. Dessutom är stora delar av skärgårdsmil-

jöerna naturreservat, Natura 2000-områden och 
riksintressen för naturvård och friluftsliv. Flera av 
kommunerna runt Vänern avser att utveckla turis-
men i och kring Vänern. Etablering av vindkraft i 
Karlstads del av norra Vänerskärgården kan bero-
ende på lokalisering uppfattas från Säffle, Grums, 
Hammarö och Kristinehamns kommuner. 

Vindkraftverk i vindkraftsområdena i kom-
munens östra och nordöstra delar skulle kunna 
uppfattas från Hagfors, Filipstads, Storfors och 
Kristinehamns kommuner. Risken för intressekon-
flikter bedöms dock som mindre i dessa områden än 
i kustområdena.

Kristinehamns kommun har i dess vindkraft-
splan angett att man avser att vara restriktiv till 
vindkraft inom den landskapstyp som de har 
definierat som kustzonen. Kustzonen motsvarar 
ungefär de landskapstyper som Karlstads kommun 
har definierat som skärgården samt kusten med 
kustslätterna. Det är en av anledningarna till varför 
kustområdet öster om Karlstad har angivits som 
restriktionsområde för vindkraft. 

Mottagningskapacitet på regionledningen mel-
lan Karlstad och Kristinehamn är begränsad. En 
omfattande utbyggnad i någon av kommunerna kan 
komma att kräva nya luftledningar med nya stolpar 
och en erforderlig ledningsgata. Om frågan upp-
kommer bör den hanteras inom ramen för Fortums 
nätplanering.

Grums kommun har anfört synpunkter mot en 
fortsatt utbyggnad av vindkraft i anslutning till 
Vindpark Vänern. En fortsatt utbyggnad av Vind-
park Vänern är en nyckelfråga i Karlstads vinkraft-
splan och Grums kommuns synpunkt kan därför 
inte tillgodoses. 

Karlstads kommun har pekat ut större delarna av 
riksintresseområdena S002 och S004 som lämpliga 
för vindkraft. I samband med detta anser Karlstads 
kommun att en tillräckligt stor yta för vindkraft 
är säkerställd för vindkraftsutbyggnad i den norra 
Vänerskärgården och att S009, S019, S020 och 
S021 bör utgå vid en översyn av riksintressena för 
vindkraft. 
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5 LäMPLIgA VINDKRAFTSOMRåDeN Och 
ReSTRIKTIONSOMRåDeN FÖR VINDKRAFT

5.1 ANALyS - IDeNTIFIeRINg AV 
OMRåDeN MeD POTeNTIAL FÖR 
VINDKRAFT
I samband med programskedet genomfördes en 
multikriterieanalys med hjälp av GIS (geografiska 
informationssystem) för att sortera bort områden 
där det inte bedömdes vara tekniskt eller juridiskt 
möjligt, eller ekonomiskt lönsamt, att lokalisera 
vindkraftverk. Analysen bestod av följande grund-
kriterier:

•	Landområden med årsmedelvind över 6 m/s och 
vattenområden med årsmedelvind över 6,5 m/s 
(71 meter över nollplan)

•	Områden mer än 500 meters från bebyggelse 
enligt skiktet bebyggelse i Lantmäteriets terräng-
karta

•	Vattenområden grundare än 30 meter

•	Ej inom 50 meter till vägar och järnvägar

•	Ej inom naturreservat (där motivet till skyddet är 
kopplat till områdets orördhet och vildmarkska-
raktär)

•	Endast områden större än 0,5 km². 

Även områden där etablering av vindkraftverk står 
i konflikt med befintlig eller planerad mark- och 
vattenanvändning undantogs i detta skede. Exem-
pel på sådana områden är bland annat Stockfallet-
Edsgatan, I2-skogen, campingen och badplatsen vid 
Torsviken i Segerstad samt några viktiga natur- och 
rekreationsområden i Vänern. 

5.2 KLASSIFIceRINg AV OMRåDeN
I programskedet identifierades 23 områden med 
potential för vindkraft. Med stöd av synpunkterna 
från programsamrådet, landskapsanalysen och 
miljökonsekvensbeskrivningen föreslogs i samråds-
förslaget till vindkraftsplan 14 stycken prioriterade 
vindkraftsområden och 5 stycken icke prioriterade 
vindkraftsområden. De senaste utgjordes av områ-
den där det idag råder konflikter med vindkraftsin-
tresset, men där ändrade förutsättningar skulle göra 
områdena aktuella för vindkraft i framtiden. 

Med stöd av synpunkterna från samrådet har de 
icke prioriterade områdena och flera av de prio-
riterade områdena plockats bort. De prioriterade 
vindkraftsområdena kallas hädanefter för lämpliga 
vindkraftsområden. Därutöver har ett antal restrik-
tionsområden pekats ut. Inom dessa anser kommu-
nen generellt att vindkraft inte utgör en ur allmän 
synpunkt god resurshushållning. Om det finns 
behov av att föra in fler lämpliga vindkraftsområden 
i översiktsplanen kan detta göras som en revidering 
av vindkraftsplanen, eller som fördjupningar av 
översiktsplanen. 

Områdenas avgränsning bör inte tolkas exakt, 
utan snarare ses som ungefärliga gränser. I de 
flesta fall kommer det att krävas mer än 500 meter 
skyddsavstånd till bebyggelse, vilket medför att 
hela områdena kanske inte kommer gå att utnyttja 
för vindkraft. 
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Lämpliga vindkraftsområden samt restriktionsområden.
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5.3 LäMPLIgA VINDKRAFTSOMRåDeN
5.3.1 Område 1 – gässlingen m m, 35 km2 

Området ligger ute på Vänerns öppna vattenytor 
med Gässlingen och Vindpark Vänern i dess norra 
del. Området omfattar delar av två riksintresseom-
råden för vindkraft. Området omfattas av riksin-
tresse för det rörliga friluftslivet (Vänern med öar 

och stränder) och yrkesfiske. Den norra halvan av 
området är dessutom av riksintresse för friluftslivet. 
I nordväst gränsar området till Segerstads skärgård 
som är naturreservat, Natura 2000-område och 
riksintresse för naturvården. Segerstad skärgård är 
utpekat som ett naturvårdsområde av högsta klass 
i kommunens naturvårdsprogram. Flera av öarna i 
Segerstads skärgård är också fågelskyddsområden. 

Område 1 – Gässlingen m m, 35 km2.
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Trots att hela området är grundare än 30 me-
ter är stora delar av området för djupt för att det 
i dagsläget ska vara ekonomiskt intressant med 
vindkraftsetableringar. Goda etableringsmöjligheter 
bedöms dock finnas inom de grundare delarna av 
området. En projektering av området bör underlät-
tas av att många av frågorna är utredda i samband 
med tillståndet för Vindpark Vänern. 

Vindkraftverk på Vänern öppna vatten blir 
synliga från stora avstånd, både från land och från 
stora delar av Vänern. De stora avstånden gör dock 
att den visuella dominansen blir relativt liten. Som 
framgår av fotomontagen i landskapsanalysen och 
MKB:n är dock antalet verk av stor betydelse för 
intrycket. 

En vindkraftsetablering utanför södra delen av 
Segerstads skärgård bedöms enligt landskapsanaly-
sen och miljökonsekvensbeskrivningen kunna ske 
utan någon påtaglig störning på andra intressen i 
närområdet. Området påverkas redan visuellt av 
Skoghallsverken och den befintliga vindkraftparken 
vid Gässlingen. En fortsatt utbyggnad av området 
bör om möjligt ske på ett sådant sätt att en så liten 
del som möjligt av vyn från Segerstads skärgård 
påverkas. Om tillkommande etablering inte kan ske 
som en direkt utbyggnad av Vindpark Vänern bör 
tillkommande anläggningar utformas till tydligt 
avgränsade grupper. Detta borde minimera påver-
kan på landskapsbilden och en eventuell konflikt 
med födosökande och sträckande fågel. 

En utbyggnad av hela området påverkar framför 
allt vyn västerut från västra sidan av Hammarö, vid 
exempelvis Västra Takene och Hammarö sydspets. 
Eftersom området till stora delar är av riksintresse 
för vindkraft anses denna påverkan vara acceptabel. 
Däremot bedöms påverkan bli oacceptabelt stor om 
även riksintresseområdena S019, S020 och S021 

byggs ut med vindkraft. Detta är en mellankom-
munal planeringsfråga avseende riksintressen, varpå 
det är lämpligt att Länsstyrelsen klargör sin syn i 
frågan.  

Vid etableringar i områdets nordvästra delar 
krävs förmodligen en Natura 2000-prövning enligt 
7 kap 28 a § MB. Enligt Länsstyrelsen kommer 
även 4 § artskyddsförordningen att tillämpas inför 
eventuella vindkraftsetableringar inom området. 
Bestämmelsen syftar till bevarandet av fortplant-
ningsområden och viloplatser för fridlysta fåglar.

Området utgör lekområde för ekonomiskt vik-
tiga fiskarter som sik och siklöja samt fiskeområden 
för gös och siklöja. Särskild hänsyn bör därför tas 
till lekande sik och siklöja vid grundläggning och 
kabeldragning. Fiskemöjligheterna påverkas inte av 
en vindkraftsetablering i området. Elanslutning och 
ledningsdragning bör samordnas med dragningen 
för Vindpark Vänern för att minimera eventuell 
påverkan. 
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Område 9 – Norr om Arnöfjorden, 0,7 km².

5.3.3 Område 9 – Norr om Arnöfjorden, 0,7 km2

Området består av den södra delen av det relativt 
flacka skogs- och åkerlandskapet mellan järnvägen 
och E18 norr om Arnöfjorden. Området är litet 
och skulle kunna rymma cirka fyra vindkraftverk. 
Området är starkt påverkat av järnvägen och E18. 

Närheten till kulturmiljön vid Väse/Ve, synlig-
heten från kustens olika landskapsrum och risken 
för en splittrad landskapsupplevelse vid etablering 
inom olika landskapsrum bör beaktas vid etablering 
inom området. Området innehåller även ett antal 
kända fornlämningar. 

Kartan framställd av Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun 110912
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Det har förekommit intresse av vindkraftsetable-
ringarn kring E18 norr om område 9. Om underlag 
till efterföljande prövning uppvisar tillräckligt goda 
vindförutsättingar, samt att erforderligt avstånd till 
bebyggelse kan uppnås, bör etablering kunna vara 
möjlig även norr om område 9. 

5.3.4 Område 12 – galtryggen, 3,7 km2

Området utgörs av ett skogbesklätt höjdområde 
med hedmarkskog och flera mindre mossar. 
Område är beläget mellan Alsterdalen i väster och 
Stormossen och bebyggelsen i Göstahult i öster. 
Galtryggen ligger 109 meter över havet och är 
områdets högsta punkt. Området höjer sig ca 30  

Område 12 – Galtryggen, 3,7 km².
Kartan framställd av Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun 110912
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till 65 meter över Vänerns yta. En 40 kV- och en 
130 kV-ledning passerar genom området. Likaså 
gör grusvägen mellan Alsterdalen och Skattkärr. 
Det finns även ett flertal skogsbilvägar inom 
området. 

Området har avgränsats i flera steg under 
planprocessen. Länsstyrelsn anger i sitt 
granskningsyttrande att en etablering i området 
kan medföra påtaglig påverkan på riksintresset 
Alsterdalen. Området har sedan utställningen 
avgränsats ytterligare och kommunen anser att den 
den nuvarande avgränsningen bör vara förenlig 
med riksintresset. Stor hänsyn bör dock tas till 
riksintresset vid parklayout och val av vindkraftverk 
i efterföljande skede. 
Ytterligare söderut finns flera motionsspår och 
ridstigar. Norr om området ligger Blomsterhults 
skjutbana.

Alsterdalen väster om området är 
landskapsbildsskyddat och av riksintresse för 
kulturmiljövården. Närliggande bebyggelse finns 
omkring Göstahult, Riksmyren och i anslutning 
till Alsterdalen. 

Vindförutsättningarna är enligt vindkarteringen 
bättre i den södra delen av området än i den norra. 
Med tanke på områdets topografi bör det ändå vara 
möjligt att hitta höjder inom den norra delen av 
området där vindförutsättningarna är tillräckligt 
goda för vindkraftsetableringar. De goda förutsätt-
ningarna för elanslutning väger till viss del upp 
de något sämre vindförhållandena. Kostnaden för 
elanslutning är en viktig faktor för var det är eko-
nomiskt lönsamt att bygga vindkraftverk.   

Det bedöms vara möjligt att etablera vindkraft 
inom området utan att det medför en negativ 
påverkan på varken människors hälsa, naturvärden 
eller miljö. Påverkansgraden på landskapsbilden 
och kulturmiljöerna i Alsterdalen är avhängig 
av hur stor utbyggnaden blir och var i området 
den sker. De fotomontage som har tagits fram (se 
bilaga) visar tydligt att påverkan blir större ju 
längre västerut mot åskanten som verken placeras. 
Området har därför avgränsats i den västra delen 
för att ta hänsyn till dessa aspekter. Området 
har även avgränsats söderut för att ta hänsyn till 
kringboende och rekreationsvärden. 

Fotomontagen visar att vindkraftverken kom-
mer att synas tydligt från bebyggelsen vid Alsterns 
västra sida. Avståndet till denna bebyggelse bedöms 
vara tillräckligt stort för att undvika de störningar 
som prövas enligt efterföljande processer. Däremot 
kommer vindkraftveken och dess hinderbelysning 
att synas och utgöra en ny företeelse i landskapsbil-
den. 

Vid lokalisering av verk och nya vägdragningar 
bör hänsyn tas till områdets mossar och myrar. Det 
finns uppgifter om nattkärra och tjäder i området, 
vilket också bör beaktas i den fortsatta processen. 
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5.3.4 Område 13 – heden, 0,8 km2

Den nuvarande verksamheten och de låga horison-
tella linjerna i denna landskapstyp bedöms tåla 
även höga vertikala linjer utan att skalan förändras 
påtagligt. Elanslutning sker direkt till Heden. Om-
rådet har ganska dåliga markförhållanden och en 
del av området används som askdeponi. Områdets 
befintliga verksamhet kan även begränsa möjlighe-

terna till etablering. Ett till två vindkraftverk bör 
kunna placeras vid Heden. Etablering av vindkraft 
vid Heden bedöms inte påverka förutsättningarna 
för eventuell bostadsbebyggelse vid Alsternäset. 
Området gränsar till ett naturreservat och Natura 
2000-område, vilket bör beaktas vid fortsatt pröv-
ning av vindkraft.  

Område 13 – Heden, 0,8 km².

Kartan framställd av Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun 110912
0 0,5 10,25 km

LÄMPLIGA VINDKRAFTSOMRÅDEN
Karlstads kommun

Vindkraftsområde

Riksintresse Vänern med öar

Riksintresse Natura2000

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljö

Riksintresse friluftsliv

Naturreservat

Fornlämning

Riksintresse yrkesfiske
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Område 19 – Torrakhöjden m m, 5,3 km2. 

5.3.5 Område 19 – Torrakhöjden m m, 5,3 km2 

Område 19 består av ett högt beläget skogsområde 
kring Böckelsehöjden (200-275 meter över havet). 
Trots det höga läget bedöms en vindkraftspark 
inom området bli mycket lite exponerad från det 
omgivande landskapet. Det är endast från högt be-

lägna skogsbilvägar och bergstoppar som man kan 
komma att få en tydlig bild av en vindkraftsanlägg-
ning. Det stora avståndet till närmaste kraftledning 
medför ökade investeringskostnader vid etablering 
av vindkraft i området. Kabeldragningen kan även 
medföra intrång i känsliga naturområden. 

Kartan framställd av Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun 110912
0 0,5 10,25 km

LÄMPLIGA VINDKRAFTSOMRÅDEN
Karlstads kommun

Filipstads kommun

Övnings- och skjutfält

Påverkansområde

Hinderfritt pga flygverksamhet

Riksintresse totalförsvar

Fornlämning

Vindkraftsområde

Riksintresse naturvård

Riksintresse Natura2000

Naturreservat

Fornlämning
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5.3.6 Område 20 – Predikstolarna, 3,7 km2 

Området Predikstolarna ligger längs kommungrän-
sen mot Kristinehamns och Storfors kommuner, 
öster om Ölmhult och Karforsen. Området utgör en 
utlöpare av ”Östvärmlands höjdområden” och be-
står av en smal höjdrygg med relativt branta slutt-
ningar mot väster. Området har avgränsats i dess 
södra del för att öka avståndet till den planerade 
vindkraftsanläggningen i Kristinehamns kommun, 

cirka fem och en halv kilometer sydöst om området. 
En vindkraftsetablering kring Predikstolarna 

blir exponerad mot det öppna mosaiklandskapet 
västerut och det öppna jordbrukslandskapet söderut 
mot Ölme. Vindkraftverken kommer att synas från 
Vänern men bedöms inte påverka landskapsbilden 
negativt tack vare det stora avståndet och landska-
pets storskalighet. I närområdet, exempelvis från 
badplatsen vid sjön Mosaren, kommer endast ett 

Område 20 – Predikstolarna, 3,7 km2. 

Kartan framställd av Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun 110912
0 0,5 10,25 km

LÄMPLIGA VINDKRAFTSOMRÅDEN
Karlstads kommun

Fornlämning

Fornlämning

Vindkraftsområde

Riksintresse naturvård

Naturreservat

Storfors kommun

Kristinehamns kommun

Områden med vacker landskapsbild
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fåtal verk att synas. Dessa blir dock relativt påtag-
liga på grund av det korta avståndet.

Det finns indikationer om att såväl Kungsörn 
som Berguv har observerats i området sommartid. 
Etableringar bör föregås av noggranna inventering-
ar som stöd för eventuellt fortsatt prövning.

Elanslutning sker troligen till 30 kV-ledningen 
mellan Väse kyrka till Träfors söder om området, 
eller till 130 kV-ledningen mellan Väse kyrka och 
Ölme. 

5.3.7 Område 22 - Sundstorp, 0,4 km2

Området består av ett begränsat höjdområde som 
skulle kunna rymma två till fyra vindkraftverk. 
Inom området finns en mast för telekommunika-
tion och en kraftledning passerar alldeles söder om 
området. 

Påverkan på landskapsbilden bedöms bli måttlig 
vid en eventuell etablering.

Område 22 - Sundstorp, 0,4 km2.

Kartan framställd av Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun 110912
0 0,5 10,25 km

LÄMPLIGA VINDKRAFTSOMRÅDEN
Karlstads kommun

Riksintresse yrkesfiske

Riksintresse friluftsliv

Vindkraftsområde

Områden med vacker
landskapsbild

Östra fågelvik

Riksintresse Vänern med öar
och stränder

E18
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5.3.8 Område 23 – Öster om Mången, 0,9 km2 

Området ligger på cirka 240 meters höjd vid Häl-
lebergshöjden öster om Mången. I den södra delen 
har bygglov och miljötillstånd (anmälan) beviljats 
för två verk. Hällebergshöjden ligger i övergången 
mellan den plana Brattforsheden på cirka 180 meter 
över havet och den norrländska terrängen i norra 
delen av kommunen som når nästan 350 meter över 
havet. 

Skogsterrängen medför att den visuella påverkan 
på landskapsbilden kommer att vara begränsad i 
närområdet, förutom runt Mången och då i första 
hand från badplatsen och ett fåtal fastigheter vid 
Mångens västra strand. 

Området gränsar i sydost till Brattforsheden som 
är naturreservat, Natura 2000-område och riksin-
tresse för naturvården. Vindkraftsetableringar öster 
om Mången bedöms inte påverka naturvärdena i 

Område 23 – Öster om Mången, 0,9 km².

Kartan framställd av Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun 110912
0 0,5 10,25 km

Filipstads kommun

LÄMPLIGA VINDKRAFTSOMRÅDEN
Karlstads kommun

Fornlämning

Fornlämning

Vindkraftsområde

Riksintresse naturvård

Riksintresse Natura2000

Naturreservat

Kulturreservat

Områden med vacker landskapsbild



35

Brattforsheden. Kulturreservatet Brattforshedens 
flygfält ligger cirka 2 km från vindkraftsområdet 
och bedöms inte påverkas av eventuella vindkrafts-
etableringar.

Verken bör placeras på samma höjd i den ku-
perade terrängen för att på så vis uppfattas som en 
samlad grupp. Elanslutning kan ske till 10 kV-
ledning öster om Molkom.

5.4 ReSTRIKTIONSOMRåDeN
Av samrådsyttrandena och planens landskapsanalys 
framgår att några av kommunens landskapstyper är 
känsliga eller direkt olämpliga för vindkraft. Skär-
gården och de yttre delarna av kustzonen betraktas 
som särskilt känsliga. Vissa av landskapsrummen 
vid kustslätterna med höga kulturvärden betraktas 
också som känsliga för vindkraftetableringar. Om-
rådet kring Örtensjöarna och delar av Brattforshe-
den bedöms ha så stora landskapliga värden att de 
bör skyddas mot vindkraftsetableringar. 

Mot bakgrund av kritiken om att samrådsför-
slaget pekade ut för mycket vindkraft bedömer 
kommunen att det finns anledning att öka 
restriktiviteten inom dessa landskapstyper. För 
att öka planens vägledande förmåga läggs ett 
antal restriktionsområden till i planen. Syfte 
med dessa är att ange var kommunen anser att 
vindkraft utgör en olämplig markanvändning, 
vilket kan vara ett stöd i ärenden utanför utpe-
kade vindkraftsområden. Inom restriktionsom-
rådena är det troligt att kommunen kan komma 
att utöva sitt veto mot vindkraftsetableringar. 

5.4.1 Vänerskärgården öster om Karlstad

Ett område som till stora delar sammanfaller med 
riksintresset för rörligt friluftsliv (Vänern med öar 
och stränder) och riksintressena för kulturmiljö vid 
Alsterdalen och Panken har pekats ut för att säker-
ställa att skärgårdsområdet mellan Karlstad och 
Kristinehamn inte påtagligt påverkas av vindkrafts-
etableringar.

5.4.2 Vänerskärgården väster om Karlstad

Den omfattande vindkraftsetableringen inom 
område 1, samt möjligen område 3, kommer att 
påverka landskapsbilden i skärgårdsområdet väster 

om Karlstad. För att minska ytterligare påverkan 
på landskapsbilden genom vindkraftsetableringar 
pekas ett restriktionsområde ut för resterande delar 
av skärgårdsområdet väster om Karlstad. 

5.4.3 Örtensjöarna

Området kring Örternsjöarna består av branta 
skogsklädda hyperitberg som skapar ett för 
Karlstad säreget landskap som påtagligt skulle 
påverkas av vindkraftsetableringar. Vindförut-
sättningarna är generellt dåliga i området men 
området pekas ändå ut som ett restriktionsom-
råde i syfte att skydda områdets landskapsbild. 
Området är utpekat för naturturism i kommu-
nens översiktsplan och är till stora delar skyddat 
med hjälp av landskapsbildsskydd.  

5.4.4 brattforsheden

Delar av Brattforsheden anges som restriktions-
område för vindkraft på grund av dess landskaps-
värden som enligt landskapsanalysen bör skyddas 
från vindkraftsetableringar. Det område som pekas 
ut som restriktionsområde är även riksintresse för 
naturvård, naturreservat, kulturreservat och Natura 
2000-område. 

5.5 bORTTAgNA OMRåDeN
Nedanstående områden har goda vindförutsättning-
ar men har av olika orsaker utgått under planpro-
cessen. 

5.5.1 grundområden i Kattfjorden

Området togs bort redan under programskedet. 
Området består av ett flertal mindre grundområden 
i kattfjorden. En etablering skulle innebära resul-
tera i ett splittrat intryck av landskapsbilden och 
verken skulle uppfattas som relativt dominanta från 
flera fritidshusområden och andra välfrekventerade 
rekreationsområden. 

5.5.2 Sätterholmsfjärden

Området togs bort redan under programskedet 
på grund av dess uppenbart negativa påverkan på 
landskapsbilden i skärgårdmiljön. Vindkraftseta-
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bleringar i området riskerar att påtagligt påverka 
riksintressena för friluftsliv, naturvård, Natura 
2000 och Vänern med öar och stränder. 

5.5.3 Vattenområdet mellan Arnön, hultön och 
Tormesöarna

Området utgick tidigt eftersom en vindkraftseta-
blering i detta område skulle bilda en fysisk och 
visuell barriär mellan Bottenviken och den övriga 
skärgården som påtagligt skulle förändra landska-
pets karaktär. Området är dessutom ett viktigt 
område för diverse skyddade sjö- och rovfåglar.

5.5.4 Södra Arnön

Arnöskärgården bedöms utgöra kärnområden för 
riksintressena Norra Vänerskärgården och Vänern 
med öar och stränder. Med sitt exponerade läge mot 
skärgården skulle det kringliggande landskapsrum-
met påverkas påtagligt av en vindkraftsutbyggnad 
på södra Arnön. Störst påverkan blir det i Arnöskär-
gården, då den idag utgör en orörd naturmiljö med 
stort värde för friluftslivet. Kristinehamns kommun 
är restriktiva till vindkraftsetableringar inom kust-
zonen och skärgården inom den egna kommunen 
och en etablering på södra Arnön skulle synas tyd-
ligt från stora delar av skärgården i Kristinehamns 
kommun.   

Södra Arnön är dessutom en av kommunens 
viktigaste sträckleder och rastplatser för flyttfågel. 
Inom området och dess direkta närhet finns bland 
annat häckande och födosökande havsörn och andra 
rovfåglar. I dagsläget kräver Länsstyrelsen Natura 
2000-tillstånd för alla etableringar inom området. 
Även 4 § artskyddsförordningen kommer att till-
lämpas för vindkraftsetableringar inom området. 

Området tas bort på grund av konflikterna med 
frilufts- och fågellivet. 

5.5.5 hultön

Området utgår på grund av samma orsaker som 
Södra Arnön, det vill säga på grund av påverkan på 
naturvärden i form av fågellivet samt påverkan på 
Vänerskärgårdens rekreations- och friluftsvärden. 
Kristinehamns kommun anser att Karlstads kom-
mun bör ta hänsyn till ställningstagandena mot 
vindkraft i kustzonen i deras vindkraftsplan. 

5.5.6 Öster om Arnöfjorden vid hammars gård

Området utgick tidigt i processen eftersom området 
är för litet för att nyttan med vindkraft ska kunna 
uppväga de negativa konsekvenserna av intrånget i 
kulturmiljöerna kring Hammars gård mellan Bot-
tenviken och Arnöfjorden. Området har dessutom 
höga naturvärden. 

5.5.7 Norr om Arnöfjorden

Den östra delen av det ursprungliga område 9 
utgick på grund av påverkan på fågellivet kring 
Välingesundet. Den västra delen utgick på grund 
av påverkan på Vänerskärgårdens rekreations- och 
friluftslivsvärden, samt på grund av de restriktioner 
som vindkraften skulle innebära för annan mark-
användning i området. Området skulle på grund 
av dess närhet till befintliga bostäder endast kunna 
rymma ett fåtal verk och anses därför göra med 
skada än nytta. Området norr om järnvägen och 
väster om Kröåsen kvarstår eftersom området redan 
anses vara påverkat av järnvägen och E18, samt att 
vindkraftverk endast i mindre grad kommer att 
påverka rekreations- och friluftslivsvärden i Vänern. 

5.5.8 Rudhalvön

På grund av närheten till befintlig bebyggelse rym-
mer området högst 4-5 verk. Ur ett samlat resurs-
perspektiv anser kommunen att nyttan av det fåtal 
vindkraftverk som ryms inom området inte uppvä-
ger den påverkan de skulle medföra på närboende 
och på de riksintressen för friluftslivet som finns i 
skärgården mellan Karlstad och Kristinehamn. 

5.5.9 jäverön

Området utgår på grund av konflikter med frilufts-
livet och kommunens satsningar på skärgårdsut-
veckling i området. 

5.5.11 gerholmen och Örsholmen

Nuvarande markanvändning samt en osäkerhet om 
kommande markanvändning medför att området 
har utgått. 

5.5.12 Västra delen av Östra Sörmon

Områdena väster om mastanläggningarna tas bort 
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på grund av konflikt med luftfartens och försvarets 
intressen.

5.5.13 Västra Sörmon

Området tas bort på grund av konflikter med luft-
farten vid Karlstad Airport. Området ligger inom 
skyddsavståndet för inflygningsfyren (SKS 330) vid 
Edsberg/Liljenäs och omfattas av kraftiga höjdbe-
gränsningar. 

5.5.14 Flakmossen

Området tas bort på grund av konflikter med luft-
farten vid Karlstads Airport. Området ligger inom 
skyddsavståndet för inflygningsfyren SKS 330. 

5.5.15 Segerstad 

Området är relativt litet och är omgärdat av bebyg-
gelse. Med normala skyddsavstånd för buller får det 
endast plats med mindre antal verk inom områ-
det och nyttan av detta bedöms inte uppväga den 
inverkan en etablering skulle få på det omgivande 
landskapet. Den stora vindkraftsutbyggnaden söder 
om Segerstadsskärgård (område 1) gör att det finns 
anledning att vara mer restriktiv norr om skär-
gårdsområdet.

5.5.16 horssjön

Området utgör riksintresse för totalförsvaret och 
tas bort på grund av konflikt med Försvarsmak-
tens intressen. Vid en eventuell nedläggning, eller 
ändrad användning av skjutfältet, kan vindkrafts-
etableringar komma att bli intressanta. Påverkan på 
landskapsbild, natur och djurliv bedöms som liten. 
Möjligheterna till el-anslutning är idag begränsade. 

5.5.17  Södra delen av Predikstolarna

Området avgränsas i södra delen för att öka av-
ståndet till den planerade vindkraftsanläggningen 
(Ölme) i Kristinehamns kommun. 

Väster om Dingelsundet och Skoghallsverken
Området är litet men skulle medföra oproportioner-
ligt stor påverkan på landskapsbilden i flera viktiga 
rekreationsområden kring Kattfjorden. Dessutom 
finns en risk för störningar vid bebyggelsen vid 
Korsöarna, Skråholmarna och Dingelsundet. 
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6 RIKTLINjeR FÖR PRÖVNINg AV VINDKRAFT

6.1 ReSURShUShåLLNINg
Enligt planens samlade bedömning finns de bästa 
förutsättningarna för vindkraftsetableringar finns i 
utpekade vindkraftsområden. Vindkraftsetablering-
ar i de utpekade områdena utgör enligt kommunen 
en ur allmän synpunkt god resurshushållning. 
Följande riktlinjer bör tillämpas för att säkerställa 
en god resursanvändning:

•	Med stöd av 3 kap 8 § MB ska de utpekade 
vindkraftsområdena så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten 
av eller utnyttjandet av vindkraftsanläggningar. 

•	De områden som omfattas av riksintresse för 
vindkraft (område 3 och delar av område 1) ska 
skyddas mot åtgärder som försvårar tillkomsten 
av vindkraft.

•	Inom 500 meter från de utpekade vindkrafts-
områdena bör ny bebyggelse, anläggningar samt 
verksamheter som kan försvåra tillkomsten av 
vindkraft prövas restriktivt. 

•	Etableringar inom de utpekade vindkraftsområ-
dena bör utformas på sådant sätt att inte efterföl-
jande etableringar inom området förhindras. Vid 
etablering av enstaka verk och mindre grupper 
bör den sökande visa att etableringen inte förhin-
drar kommande etableringar i lämpliga områden. 

6.2 beDÖMNINgAR UTANFÖR De 
UTPeKADe VINDKRAFTSOMRåDeNA
Den analys som har utförts bedöms vara så pass till-
förlitlig att prövningar av större vindkraftsanlägg-
ningar inte bör vara aktuella utanför de utpekade 

lämpliga vindkraftsområdena. 
Goda etableringslägen för mindre vindkraftsan-

läggningar kan dock finnas även utanför de utpe-
kade områdena. Anläggningar upp till maximalt 
3-4 verk med en totalhöjd på 150 meter bör kunna 
prövas från fall till fall utanför de utpekade områ-
ena. Särskilda krav bör ställas på vindmätningar i 
dessa fall.

Vindkarteringen är inte så detaljerad att grän-
serna för de utpekade områdena kan tolkas exakt. 

Stora anläggningar utanför de lämpliga vind-
kraftsområdena bedöms inte medföra en ur allmän 
synpunkt god resurshushållning. Om nya förut-
sättningar uppkommer bör en sådan anläggning 
ha stöd i översiktsplan, antingen som ett reviderat 
tematiskt tillägg eller som en fördjupning av över-
siktsplanen för det specifika området.  

6.3 SAMLAD FORMeRINg
Spridda vindkraftverk riskerar att medföra en 
splittrad landskapsupplevelse. En samlad grupp 
uppfattas oftast som en ordnad helhet och medför 
därför mindre påverkan på landskapet än en spridd 
anläggning. För att skapa ett samlat intryck bör det 
inbördes avståndet mellan verken i en grupp inte 
vara större än nödvändigt, om möjligt inte mer än 
fem rotordiametrar. En enkel utformning anpassad 
till landskapets karaktär bör eftersträvas. 

6.4 LANDSKAPSRUM
För att motverka en splittrad landskapsbild bör 
etableringar som sträcker sig över flera avgränsade 
landskapsrum undvikas.
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6.5 AVSTåND MeLLAN ANLäggNINgAR 
För att tydliggöra grupper av verk som enskilda 
enheter eftersträvas relativt stora avstånd mellan 
anläggningarna. Avståndet som krävs beror bland 
annat på landskapets topografi, anläggningens stor-
lek och utformning och avgörs i det enskilda fallet. 
Ett minsta avstånd på cirka 3 km bör eftersträvas 
mellan grupper av vindkraftverk.  

6.6 NegATIV SAMVeRKAN MeLLAN 
gRUPPeR
Vindkraftsanläggningar bör lokaliseras så att bo-
ende inte omges av två eller flera anläggningar med 
dominerande visuell omgivningspåverkan.

6.7 eNheTLIgheT
För att verken ska uppfattas som en samlad grupp 
bör ett likartat utseende eftersträvas på de verk som 
etableras inom samma område. 

6.8 hINDeRMARKeRINg
Vindkraftverk utgör riskmoment för flyget och 
skall därför förses med hindermarkering enligt 
transportstyrelsens föreskrifter. På verk med en 
totalhöjd över 150 meter krävs ett intensivt vitt 
blinkande sken, vilket kan uppfattas som mycket 
störande (motsvarande Sörmon-masten). För övriga 
vindkraftverk (lägre eller lika med 150 meter) krävs 
medelintensiv röd blinkande toppbelysning som 
också kan upplevas störande, dock i mindre omfatt-
ning. Den röda markeringen kan särskilt upplevas 
störande nattetid i vildmarksliknande naturområ-
den, där den påtagligt kan påverka upplevelsen av 
orördhet. Hinderbelysningen kan skärmas så att det 
inte lyser nedåt, vilket minskar störningen. 

I etableringar inom kommunens tätbefolkade 
delar, eller i anslutning till känsliga natur- och 
kulturmiljöer, bör avskärmning eftersträvas för att 
minimera störningen från hindermarkeringen. 
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7 ÖVeRgRIPANDe KONSeKVeNSeR 

Enligt 4 kap 1 § PBL ska översiktsplanens konse-
kvenser kunna utläsas utan svårighet. Dessutom 
ska alla översiktsplaner miljökonsekvensbeskrivas 
enligt 4 kap 2a § PBL. Ramböll AB i Göteborg har 
utfört en landskapsanalys och MKB (enligt 6 kap 
12 § MB) på uppdrag av kommunen som bifogas 
som bilaga. Samråd om MKB (enligt 6 kap 14 § 
MB) har samordnats med plansamrådet (enligt 4 
kap 3 § PBL) och planens samrådsredogörelse gäller 
även för MKB:n. 

Nedan följer en översiktlig konsekvensbeskriv-
ning i form av en avstämning mot Karlstads kom-
munomfattande översiktsplan, kommunens miljö-
målsarbete och kommunens horisontella perspektiv. 

7.1 ÖVeReNSSTäMMeLSe MeD 
DeN KOMMUNOMFATTANDe 
ÖVeRSIKTSPLANeN
Förslaget till tematiskt tillägg till översiktsplan 
avseende vindkraft överensstämmer med kommu-
nens kommunomfattande översiktsplan från 2006. 
Det tematiska tillägget kommer att integreras i 
den reviderade kommunomfattande översiktsplanen 
som ska antas under 2011. 

7.2 PLANeNS PåVeRKAN På 
MILjÖKVALITeTSNORMeR eNLIgT 5 KAP 
Mb
Planens inriktning medför ingen negativ påverkan 
på gällande miljökvalitetsnormer. 

7.3 AVSTäMNINg MOT KOMMUNeNS 
MILjÖMåLSARbeTe
Vindkraftsutbyggnad enligt vindkraftsplanens in-
riktning medför både positiva och negativa konse-
kvenser på omgivningen. Följande tre strategier är 

vägledande för kommunens arbete med miljökvali-
tetsmål: 

•	Effektivare energianvändning och transporter 

•	Giftfria och resurssnåla kretslopp 

•	Hushållning med mark vatten och en god be-
byggd miljö 

Under dessa tre rubriker redovisas problemen och 
möjligheter som den föreslagna utbyggnaden för 
med sig, samt de åtgärder och ställningstaganden 
som vidtagits för att uppfylla strategierna redovisas.  

7.3.1 effektivare energianvändning och 
transporter

Möjligheter
Karlstads kommun är positivt inställd till vind-
kraftsutveckling och planens inriktning medger 
därför en kraftig utveckling av vindkraften inom 
kommunen. Planens inriktning medger väsentlig 
ökning av andelen förnybar av energi i kommunen. 
Planens inriktning har mindre direkta effekter på 
transporter. 

Problem
En kraftig utbyggnad av vindkraft i kommu-
nen skulle kunna leda till att nya kraftledningar 
måste byggas. Problemen bedöms vara troligast på 
sträckan mellan Karlstad och Kristinehamn. 

Den absoluta merparten av de ytor som kom-
munen prioriterar för vindkraft finns på privatägd 
mark. Kommunen har liten rådighet över marken 
och därmed svårt att direkt påverka om vindkraften 
kommer att byggas ut eller inte. 

Åtgärder
Genom att ta fram vindkraftsplanen informeras 
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nätägarna om kommunens ambitioner avseende 
vindkraftsutveckling och kan i god tid förbereda sig 
för de åtgärder som krävs för att ta emot den el som 
kan tillkomma genom en utbyggnad av vindkraft.

7.3.2 giftfria och resurssnåla kretslopp

Möjligheter
Vindkraft är varaktig, förnybar och fri från utsläpp. 
Livscykelanalyser visar att ett vindkraftverk i ett 
bra vindläge har betalat sin miljöskuld redan efter 
6-9 månaders drift. Vindkraften bidrar till att mer 
miljöförstörande energiformer kan väljas bort och 
fasas ut. En full utbyggnad av de lämpliga vind-
kraftsområdena skulle, lågt räknat, årligen kunna 
producera cirka 495 GWh el från vindkraft. Det 
motsvarar cirka 20 procent av kommunens totala 
enerianvändning, eller knappt 80 procent av kom-
muninvånarnas hushållsel. Motsvarande mängd kol-
producerad el släpper ut cirka 950 ton koldioxid, 
1100 ton svaveldioxid samt 950 ton kvävedioxid 
per år.1 

Problem
Så länge inte andra mer miljöförstörande energi-
former fasas ut minskas inte utsläppen. Risken är 
att vindkraften endast blir ett energitillskott som i 
bästa fall ökar andelen förnybar energi. 

Åtgärder
Åtgärder för att fasa ut andra energiformer går ej 
att behandla i denna plan.

 
7.3.3 god hushållning med mark, vatten och 
bebyggd miljö

Möjligheter
Vindkraften är varaktig, förnybar och fri från ut-
släpp. Tekniska förbättringar av vindkraftverken, 
bättre finansieringsmöjligheter och förbättrade 
kunskaper om vindförutsättningarna har tillsam-
mans bidragit till att stora områden inom Karlstads 
kommun är intressanta för vindkraft. 

Problem
Trots att vindkraften är förnybar och fri från utsläpp 
så påverkar den sin omgivning genom dess visuella 

1. Beräkning enligt SOU 1999:75. Rätt plats för vindkraften - slutbe-
tänkande av Vindkraftsutredningen.

påverkan på landskapsbilden samt vissa störningar i 
form av buller, reflexer och skuggning. Vindkraften 
kan på grund av bland annat buller inte samloka-
liseras med bostads- eller fritidsbebyggelse. Vind-
kraftverkens storlek gör även att de kan komma i 
konflikt med värden kopplade till upplevelsen av 
landskapet. En osäkerhet råder även om i vilken 
omfattning vindkraftsetableringar stör djurlivet, 
främst fågellivet. En exploatering enligt planens in-
riktning tar stora ytor i anspråk och en utbyggnad 
påverkar landskapsbilden i stora områden.

En fördel med vindkraften är att de eventuella 
störningar som uppstår går att återställa genom att 
verken monteras ned efter att de är uttjänta. Ett 
vindkraftverk har en beräknad livslängd på cirka 
20-25 år.

Åtgärder
Tack vare de kriterier som har använts vid iden-
tifieringen av potentiella vindkraftsområden (till 
exempel 500 meter skyddsavstånd till bostäder och 
undantag av naturreservat) och de avvägningar som 
har gjorts vid valet av lämpliga vindkraftsområden 
(bland annat utifrån MKB och landskapsanalys) har 
konflikter med andra allmänna intressen undvikits 
så långt som möjligt. Särskilt känsliga fågelom-
råden har prioriterats ned i planen. Många av de 
synpunkter som inkom under samrådet har även 
beaktats. De lämpliga vindkraftsområdena bedöms 
utgöra en god resurshushållning med kommunens 
mark- och vattenområden. De störningar som kan 
uppkomma till följd av planens inriktning bedöms 
i detta skede vara acceptabla och kommer dessutom 
att prövas i den fortsatta processen. 

7.4 SOcIALA ASPeKTeR Och 
häLSOKONSeKVeNSeR 
Karlstads kommun har ett antal så kallade horison-
tella perspektiv som ska genomsyra all kommunens 
verksamhet. Nedan följer en bedömning av hur 
planens inriktning påverkar relevanta horisontella 
perspektiv.

7.4.1 jämställdhet

En utbyggnad av vindkraft enligt planens inrikt-
ning bedöms inte beröra några jämställdhetsfrågor.
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7.4.2 Folkhälsa

Planförslagets inriktning bedöms inte ha någon 
direkt inverkan på folkhälsofrågor. På lång sikt kan 
planen bidra till att minska luftföroreningar, vilket 
skulle kunna ha en positiv inverkan på folkhälsan. 
Enligt planförslaget kan vindkraftverk etableras 
i närheten av välfrekventerade friluftsområden. 
Exploateringen bedöms dock inte påverka förutsätt-
ningarna för friluftsliv i sådan grad att det skulle 
påverka folkhälsan negativt. 

7.4.3 Trygghet

En utbyggnad av vindkraft enligt planens inrikt-
ning bedöms inte beröra några trygghetsfrågor.

7.4.4 barn- och ungdomsperspektivet

En utveckling av vindkraften i kommunen bidrar 
till att skapa ett mer hållbart samhälle att efter-
lämna till kommande generationer. I övrigt bedöms 
inte den förändrade markanvändningen som planen 
innebär att påverka barn- och ungdomar på ett 
negativt sätt.

7.4.5 handikapp

Tillgängligheten till de lämpliga vindkraftsområ-
dena kan öka genom nya anläggnings- och service-
vägar bygg samband med vindkraftsetablering.

7.4.6 Integration

En utbyggnad av vindkraft enligt planens inrikt-
ning bedöms inte beröra några integrationsfrågor.
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