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Läsanvisning
Ett tillägg till översiktsplan ersätter översiktsplanen i de
områden tillägget anger en annan markanvändning. Planen
ska läsas tillsammans med kommunens översiktsplan där den
är tillämplig. Avsikten är att i senare arbete med kommunens
översiktsplan föra in tillägget.
En översiktsplan behandlar i första hand allmänna
intressen såsom skydd av värdefulla områden, utbyggnad av
infrastruktur och behov av långsiktig energiförsörjning. Den är
inte juridiskt bindande utan utgör underlag för fortsatt
planering i kommunen.
För översiktsplaner ska en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) göras eftersom de bland annat anger förutsättningar för
verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken. Vindkraft
är en sådan verksamhet. I denna plan har delar av planens
MKB inarbetats i texten. Kapitel som hör till MKB markeras
med MKB finns också som en separat handling med
utförligare beskrivningar av de avvägningar som har gjorts.
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Inledning
Riksdagen har beslutat att energipolitiken ska utformas så att
den underlättar en omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle. Det innebär att elförsörjningen i framtiden ska grundas
på användningen av varaktiga, helst inhemska och
förnyelsebara energikällor. Riksdagen satte 2002 upp målet att
vindkraften i Sverige år 2015 ska producera 10 TWh
(terawattimmar, motsvarar 10 000 000 MWh). Av dessa ska 6
TWh produceras till havs och 4 TWh på land. Dessa mål
kommer att förnyas. Energimyndigheten har föreslagit ett
planeringsmål till 2020 om 30 TWh, varav 20 TWh ska
planeras på land.
All energiproduktion kräver att markområden tas i anspråk.
Planeringen av hur mark och vatten ska användas är ytterst
kommunernas ansvar som prövar markens lämplighet för olika
ändamål genom översiktsplaner och detaljplaner. Vindkraftplanen är ett led i arbetet med att planera för en framtida
vindkraftutbyggnad i Säffles kommun och ett led i arbetet med
att långsiktigt ställa om energiförsörjningen i Sverige.
Intresset för vindkraft är stort då det i kommunen finns
många möjliga lägen både i Vänern och på land med goda
vindförhållanden. Sommaren 2009 har det inkommit bygglovansökningar för cirka 190 vindkraftverk.
Att klarlägga vilka områden som ska prioriteras för
vindkraft är huvudsyftet med kommunens vindkraftplan och att
översiktligt redovisa vilka konsekvenser och möjligheter en
utbyggnad erbjuder.
Arbetet med vindplanen har utförts av kommunens miljöoch byggkontor och med hjälp av konsultfirman Ramböll i
Göteborg, under ledning av en politisk styrgrupp bestående av
kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och ledamot
från oppositionen samt tre ledamöter från miljö-och
byggnadsnämnden.
Det finns många motstående intressen att ta hänsyn till i
vindkraftplaneringen, särskilt på Värmlandsnäs som har relativt
mycket bebyggelse och många utpekade riksintresseområden.
Styrgruppen är i grunden positiv till vindkraft som är en ren
energikälla och ett bra inkomstkomplement för bygden. Det är
dock viktigt att i ett tidigt skede informera boende och
fastighetsägare i närområdet om kommande vindkraftprojekt
för att begränsa den oro som annars kan finnas.
Styrgruppen har i arbetet med framtagande av vindkraftplan
valt att använda försiktighetsprincipen som grund vid
utpekandet av vindkraftområden på Värmlandsnäs, i denna
omgång av vindkraftplan.
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Förutsättningar
Vindenergi
Under 2007 har nya underlag för vindkraft tagits fram i samarbete
mellan Energimyndigheten och Meteorologiska institutionen vid
Uppsala universitet. De nya beräkningarna tillsammans med nya
tekniska förutsättningar för vindkraftanläggningar gör att många fler
områden än vad man tidigare har trott är lämpliga för vindkraftverk.
En av de kommuner som har goda förutsättningar för
vindkraftetablering i den nya studien är Säffle. Läget vid
Vänerkusten gör Säffle exponerat för sydvästliga vindar och ger
möjligheter för vindkraftetableringar både till sjöss och på land.
De nya beräkningsmodellerna har tagits fram för tre höjder:
49, 72 och 103 meter över nollplansförskjutningen. Nollplansförskjutningen är 3/4 av vegetationens höjd. I granskog med höjden
20 meter innebär det att kartan för vindenergi på 72 meters höjd
gäller 15+72= 86 meter över marken.
Den utvunna vindkraften är direkt beroende av medelvindens
storlek, dvs ju mer det blåser, desto mer energi producerar
kraftverket. Eftersom den utvunna elenergin är proportionell mot
kubiken på vindhastigheten stiger mängden utvunnen energi
kraftigt med ökad medelvind i ett område.
I vindkartan för 72 meters höjd redovisas de områden med en
medelvind över 6,0 m/s, områden som bedöms vara mest
intressanta för kommersiell vindkraft. En förutsättning är också
att vindförhållandena är någorlunda jämna för att uppnå en
kontinuerlig produktion. Bra vindförhållanden återfinns ute på
öppet vatten, vid kusten, särskilt på Värmlandsnäs, och på vissa
höjdryggar i inlandet.
Allmänt sett kan man säga att det blåser bättre ju högre upp
man kommer. Vindenergikartan för 103 meter visar medelvindar
över 6,5 m/s för stora områden i kommunen. De goda
energiförhållandena på högre höjd är svårare att utnyttja eftersom
de kräver betydligt högre kraftverk. Ur kommersiell synpunkt är
därför vindenergin på 72 meters höjd mest intressant för
utbyggnad av vindkraftverk.
Vindenergikartan tar viss hänsyn till vegetationsförhållanden.
Vindprofilen ser annorlunda ut över skogsområden jämfört med i
öppna områden. Det kan ha betydelse för vindkraftverkens
produktion genom att rotorn utsätts för en mer ojämn belastning i
skogstäckta områden. Att föredra är därför att placera
vindkraftverk så att de har så fritt omkring sig som möjligt, i
öppet vatten eller på öppna slätter eller höjdpunkter i landskapet.
I områden med skog kan det eventuellt bli aktuellt att bygga
högre vindkraftverk än på andra ställen för att få verket att
fungera väl.

Kartan på nästa sida visar årsmedelvinden
på 72 meters höjd över nollplansförskjutningen.
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Vindförutsättningarna för vindkraft är bäst på Värmlandsnäs, i
Vänern och längs kusterna. Vissa höjdryggar i inlandet har också
så bra vindförhållanden att en vindetablering kan vara möjlig.
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Tekniska krav
Typer
Vindkraftverk kan delas in i tre kategorier med avseende på storlek. Stora kommersiella kraftverk har effekter från 600 kW och
uppåt. Gårdsverk har mindre effekt och storlek och byggs för att
producera el bara för ett fåtal hus. Till denna grupp räknas kraftverk i storleken upp till 600 kW, eller som är upp till 25–30 meter höga. Utvecklingen under det senaste decenniet har gått mot
allt större kommersiella kraftverk med högre effekt. Idag byggs
kraftverk på upp till 2–3 MW på land. Ett sådant kraftverk har en
navhöjd på cirka 100 meter och rotordiametern är cirka 100
meter. Till havs diskuteras idag att bygga ännu större kraftverk,
upp till 5–6 MW.
I Säffle idag har flertalet av verken en installerad effekt som
uppgår till 2 MW och ansökningar om grupper på över 25 MW
förekommer.
Teknikutvecklingen gör det allt mer ekonomiskt att utnyttja
vindenergin, men innebär också att det inte är enkelt att bedöma
hur stor mängd vindkraft som kan produceras i ett område.
Fortsätter utvecklingen som hittills är det troligt att även ännu
större verk kommer att byggas i framtiden.

Placering i anslutning till gårdar kan var
lämplig för mindre verk, s k gårdsverk

Gårdsverk
Gårdsverk har en mer begränsad påverkan på omgivningen än
stora, kommersiella verk. Det innebär att prövningen av att uppföra sådana verk bör ske via bygglov och att placeringar utanför
utpekade områden är möjliga i anslutning till enskilda gårdar
under förutsättning att de inte är störande för omgivningen. För
att en anläggning ska betraktas som ett gårdsverk förutsätts
anläggningen inte vara högre än totalt 30 meter, inklusive rotor.
Placering
Vindkraftverk kan med fördel placeras i grupper för att utnyttja
vindenergin bättre. Hittills har endast enstaka verk byggts i kommunen, men intresset för att bygga grupper har ökat på senare tid.
För att undvika att verk stör varandra i en vindpark rekommenderas ett avstånd på minst fem gånger rotordiametern vinkelrätt mot huvudsaklig vindriktning. Ökad effekt på kraftverken innebär vanligen att kraftverken idealt bör placeras med större
avstånd mellan varandra.

Karta nästa sida. Vindkarta för höjden 103 meter.
Högre tornhöjd gör fler områden intressanta för
vindkraft, men ökar också kostnaderna
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Grundläggning
Grundläggning på land är relativt okomplicerad och innebär små
ingrepp i marken. Däremot innebär byggandet av tillfartsväg och
kabeldragning till varje verk ingrepp i marken, ofta över längre
sträckor. Detta kan påverka till exempel vattenföring och fornlämningar. Till sjöss blir grundläggningen dyrare och påverkar
omgivningen mer.
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Omfattningen av ingreppen beror inte minst på vilket djup man väljer
att bygga kraftverken på. Till det kommer att beredskap måste finnas
för att vattennivåerna kan förändras över tid, något som ökar i
betydelse som en följd av pågående klimatförändringar.
Ljus
Höga byggnader, master och andra föremål skall hindermarkeras
med antingen låg- eller högintensiv belysning beroende på höjd, i
enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:47).
Detta innebär att vindkraftverk med en höjd över 150 meter
skall markeras med vit fluorescerande eller retroreflekterande färg
och vara försedda med ett blinkande högintensivt vitt ljus på
verkets högsta fasta punkt. Vindkraftverk lägre än 150 meter skall
markeras med vit färg och medelintensivt blinkande rött ljus
under skymning, gryning och mörker. I en vindkraftspark är det
tillräckligt om de verk som utgör parkens yttersta gräns markeras
på detta sätt. För övriga verk räcker det med vit färg och
lågintensivt fast rött ljus. Ljuset ger en betydande visuell effekt
nattetid särskilt vid större grupper.
Anslutning till elnät
Variation i spänning ställer krav
Utbyggnad av vindkraft ställer stora krav på elnätet. Effekten som
kan utvinnas ur ett vindkraftverk varierar med vinden. Det
innebär att spänningen i nätet kommer att variera när kraftverken
ansluts. För att spänningsförändringar inte ska påverka
elkunderna bör vindkraft helst anslutas till separata ledningar
och/eller till en ledning med så hög spänning som möjligt.
Anslutning till elnätet kräver också att det finns kapacitet i nätet.
En ny högspänningsledning behöver byggas
till Värmlands Näs för att alls kunna bygga
ytterligare vindkraft. Ovan högspänningsledning i kommunens norra del

Vindkraftverk i Öresund. Avståndet mellan
kraftverken har hållits nere för att ge ett
kraftfullt och samlat intryck

Behov av nätutbyggnad
Utanför Säffles tätort har Vattenfall ansvar för ledningsnätet. Ut
till Värmlandsnäs finns idag endast en 20 kV-ledning.
Kapaciteten är så begränsad i ledningen att det är omöjligt att
bygga ut vindkraft på Värmlandsnäs om inte minst en ny ledning
byggs ut. För att klara de krav elproduktion ställer föreslås att
man bygger en separat ledning för vindkraftens behov.
Storlek och kapacitetskrav för en ny ledning är beroende av
framtida antal vindkraftverk på Värmlandsnäs och deras effekt. En
ny ledning med 40 kV innebär att cirka 30 MW effekt kan
installeras. Det motsvarar ungefär 10 verk. Mer långsiktigt är att
bygga minst en 130 kV ledning som kan hantera ett större antal
verk. Skulle den samlade utbyggnaden av vindkraft på
Värmlandsnäs bli större än 200 MW, dvs fler än cirka 70 verk,
krävs ännu större kapacitet, till exempel genom att bygga två 130
kV-ledningar ut till Värmlandsnäs.
Omgivningspåverkan
Nya kraftledningar innebär ett påtagligt ingrepp i landskapsbilden. En högspänningsledning kräver cirka 40 meters
ledningsgata som ska hållas fri från träd. Placeringen av en ny
ledning är därför lika viktig för hur utbyggd vindkraft påverkar
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landskapet som placeringen av själva vindkraftverken. På
Värmlandsnäs kommer ny kraftledning att läggas i mark vilket
ger en mycket liten omgivningspåverkan.
Finansiering
Investeringar i nätet bekostas i dag av nätägaren som i sin tur
finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter. Nya
finansieringsformer utreds av Energimyndigheten. Om och när
nya finansieringformer kan träda i kraft är osäkert.
Anläggningar till sjöss
För vindkraft som placeras ute i vattenområden krävs nästan
alltid att man lägger nya ledningar för att ansluta kraftverken.
Helst bör sådana ledningar undvika sjöfartens farleder eftersom
ankring kan skada ledningen. Generellt sett innebär en vindkraftanläggning till sjöss att en anslutning till elnätet blir dyrare än för
en anläggning på land.

Vindkraftverken har de senaste åren blivit allt högre och med
större effekter. Ansökningar om att uppföra verk med 3 MW
effekt och navhöjder på 100 meter är idag vanliga. Utbyggnadsmöjligheterna för kommersiella kraftverk är beroende av
elnätets kapacitet. På Värmlandsnäs måste ett helt nytt elnät
byggas för att kunna bygga ut vindkraften i området.
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Skyddade områden

Kulturhistoriskt värdefull väg på Värmlandsnäs

Fornminnen skyddas i lag. Vid markarbeten
och andra arbeten som kan påverka fornlämningar krävs arkeologiska utredningar.

Allmänt
Skyddsvärda områden kan pekas ut av både kommunen och staten. För riksintressen, naturreservat, forn- och byggnadsminnen,
Natura 2000 med flera områden finns ofta speciella föreskrifter
om vad som ska skyddas och på vilket sätt. Dessa områden pekas
ut och regleras med stöd av Miljöbalken (MB). Kulturmiljöer,
byggnadsminnen och fornlämningar kan pekas ut och skyddas
med stöd av Kulturmiljölagen (KML). Nya vindkraftverk inom
områden utpekade genom Miljöbalkens lagstiftning kan ske efter
prövning mot gällande föreskrifter för dessa områden.
I områden som har någon form av skydd måste avvägning mellan skyddsvärdet och en exploatering med till exempel vindkraft
göras. Ett föreslaget riksintresse för vindkraft innebär i sin tur att
utbyggnad av till exempel bostäder i detta område försvåras,
eftersom en sådan utbyggnad försvårar vindkraftetableringar.
Riksintressen
Särskilda hushållningsbestämmelser
Hela Vänern och delar av kusten är ett område där exploateringsföretag och andra ingrepp enbart kan komma till stånd om det kan
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och
kulturvärden (MB 4 kap 2 §).

Fiske
Hela Vänern utgör riksintresse för yrkesfiske (MB 3 kap 5 §).
Vindkraftverk placerade i Vänerns grundare delar kan komma att
påverka fiskbestånd och fiskeriintressen till exempel genom minskad
tillgänglighet till fiskeområden. Inför nyetableringar av vindkraftverk i Vänern är det därför viktigt att samla in tillgänglig kunskap om
fisket och att samråda med både yrkesfiskare och fiskeriverket.

Värmlandsnäs västkust är av riksintresse för
bland annat rörligt friluftsliv

Natura 2000
I Säffle är Lurö skärgård Natura 2000-område. Det innebär att
man åtagit sig att långsiktigt bevara detta område för att skydda
bland annat känsliga arter och den biologiska mångfalden. Natura
2000 ingår i EU:s nätverk av skyddade områden. Natura 2000områden är riksintressen enligt MB 4 kap 8 §.
Natur- och friluftsliv
Stora delar av kusten i Säffle kommun är riksintresse för naturmiljö
och friluftsliv. Riksintresset för friluftsliv är till för att skydda bl a
båttrafik och tillgänglighet till stränder längs kuster och i skärgården. Inom kustområdena finns också ofta stora naturvärden för
t ex fågellivet. I inlandet är flera sjöar med angränsande områden
av intresse för naturmiljö som till exempel i Sjönsjö och
Summeln.
Flera våtmarker är riksintresse för naturmiljö inom kommunen.
Våtmarker har stor biologisk mångfald och är känsliga för
ingrepp. Särskilt i de fall nya vägar eller andra större
anläggningar skapas finns risk för påverkan på dessa områden.
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Alla kyrkor på Värmlandsnäs har kulturhistoriska värden. De flesta av kyrkorna
har medeltida ursprung

Kulturmiljö
Säffle kommun innehåller många skyddsvärda kulturmiljöer.
Flera av dessa är utmärkta som riksintressen. I kulturmiljöprogrammet för Värmlandslän listas ett drygt förtiotal områden.
Områden utgörs huvudsakligen av tre typer: gravfält och rösen
från förkristen tid, kyrkor och herresäten med omgivande marker,
och enskilda gårdar eller mindre byar där marken brukats under
mycket lång tid (ofta närmare tusen år).
Riksintresseområdet i Millesvik omfattar mer än 200 gravar i
flera gravfält och ensamläger. Området innehåller ett av Sveriges
största långrösen, stensättningar, domarringar och hällkista.
Dessutom ingår Millesviks 1100-talskyrka, pilgrimsled och
medeltida gårdslägen. Hjällesgate herrgård ingår också i
riksintresset med nuvarande byggnader från 1800-talets första
hälft.
I Västra Smedbyn är von Echstedska gården inklusive park och
omgivande odlingslandskap av riksintresse.
Kommunikationer
Europavägarna 18 och 45 som går genom Säffle kommun är av
riksintresse. Även järnvägen Norge-Vänerbanan genom Säffle
kommun omfattas av riksintresse.

Hjälleskate herrgård är en del av riksintresset för kulturmiljö i Millesvik

Nya riksintresseområden för vindkraft
Energimyndigheten har i beslut i maj 2008 fastställt anspråk på
riksintresseområden för vindkraft. Utgångspunkten för utpekande
områden har varit att alla områden som har en större medelvind
än 6,5 m/s på 72 meters höjd är potentiellt intressanta för
vindkraft, och att hänsyn skall tas till avstånd från bebyggelse,
kyrkor och vissa reservat. De utpekade områdena ligger i
huvudsak på södra och östra Värmlandsnäs samt i Vänern.
Kommunen har i enlighet med sitt övergripande ansvar för en
effektiv användning av mark och vatten utrett lämpliga lägen för
vindkraft mer noggrant bl a med hänsyn till landskapets
helhetsvärden, påverkan på omgivningen, och andra
verksamheters anspråk på markanvändning.
Naturreservat och djur- och växtskydd
Djurskyddsområden för till exempel fågellivet finns främst
utpekade i skärgårdsområdet sydväst om Värmlandsnäs. I
kommunen finns ett mindre antal naturreservat förutom Natura
2000-området som nämns ovan. Längst i norr finns flera mindre
naturreservat strax söder om Glaskogens naturreservat.
Strandskydd
Strandskyddet är mestadels förordnat till 150 meter inom Säffle
kommun.

14

Vindkraft Säffle – tematiskt tillägg till ÖP

Fornlämningar och kulturbyggnader
Ett stort antal fornlämningar med tillhörande fornlämningsområden, fem byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser
spridda över kommunen skyddas genom kulturminneslagen.
Vissa fornlämningar har ett större fornlämningsområde som
skydd mot förändringar än andra. Byggnadsminnen, kyrkor och
begravningsplatser hör vanligen till den lokala bygdens mest
märkliga byggnadsverk med långa historiska traditioner som
gör dem särskilt känsliga för moderna inslag i sin visuella
omgivning.
Särskilt Värmlandsnäs är oerhört rikt på lämningar från
tidigare invånare. Få av fornlämningarna är utgrävda. Man vet
att området varit bebott sedan stenåldern, men särskilt vanliga
är lämningar från brons- och äldre järnålder på Värmlandsnäs. I
norr, nära dagens Säffle, finns spår från både stenålder och
yngre järnålder.
Fornlämningar finns över hela kommunen, men ligger
särskilt tätt på sydvästra Värmlandsnäs och kring de stora
sjöarna som t ex Harefjorden.
Ingrepp i fornlämningar vid till exempel väg- och
ledningsbyggande kräver länsstyrelsens tillstånd. Vid byggande
av nya vindkraftverk kan det vara aktuellt att utreda om det
finns fler fornlämningar än de som hittills är kända. Eftersom
till exempel Värmlandsnäs är så rikt på lämningar är det troligt
att det finns fler än vad som hittills är känt. Vid etablering av
vindkraftverk krävs vanligtvis att en elkabel (ofta 20 kV)
förläggs i mark med markarbeten som följd. Samtliga
etableringar inom Värmlandsnäs kan därför förutsättas
innebära krav på arkeologiska utredningar. I kartan redovisas
enbart fornlämningar – inte fornlämningsområden.
Kyrkorna ligger tätt på Värmlandsnäs. Samtliga dessa
socknar och kyrkor har sitt ursprung under medeltid. Kyrkorna
har stora kulturhistoriska värden, ofta tillsammans med det
omgivande landskapet runt kyrkorna med till exempel gamla
gårdsbildningar med mera. Nästan alla kyrkor och tillhörande
omland, i kommunen skyddas av områdesbestämmelser.
I Säffle finns en rad skyddade områden som kan komma i konflikt med vindkraftetableringar eller ledningsdragningar. Särskilt
känsliga är de skyddade kust- och skärgårdområdena, samt
kulturhistoriska miljöer. Värmlandsnäs har dessutom ovanligt
många fornlämningar som är skyddade enligt lag från ingrepp.

Millesvik är av riksintresse för kulturmiljövården för sina rika lämningar från brons- och
äldre järnålder. Millesviks kyrka i förgrunden.

Vindkraft Säffle – tematiskt tillägg till ÖP
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Landskapets förutsättningar
Säffle kommun har en ovanligt stor variation i landskapstyper och
växtzoner – från det låglänta och bördiga Värmlandsnäs till
områden med nästan fjälliknande karaktär i nordväst.
Man kan indela Säffle i sex landskapszoner med olika karaktär
och förutsättningar för vindkraft: Nordmarken, Byälvens dalgång,
Mellanzonen, Värmlandsnäs, Skärgårdskusten och Öppen sjö.
Det kuperade landskapet i Nordmarken har
präglat husens placering på åsryggar.

Svanskogs kyrka ligger väl synlig på en
udde

Nordmarken
I Nordmarken domineras landskapet av flikiga dalgångar med
ibland sammanhängande sjösystem. De uppodlade markområdena
är små och höjderna täcks av skog. Området är kuperat med
höjdryggar på upp till 300 meter över havet. Området domineras
av skog med inslag av småskaligt jordbrukslandskap i
dalgångarna. Flera områden har stora natur- och landskapsbildsvärden. Landskapet har generellt mer gemensamt med landskapstyper som finns i norra Sverige än med landskap söder om Vänern
och på Värmlandsnäs. Sjösystemen är populära för kanotturism
och flera turistcykelvägar löper genom området. Det största
samhället i området är Svanskog.
I norr finns ett område som delvis är naturreservat och hör till
Glaskogen. Gaterudsfjällen i väster är tillsammans med Glaskogen Säffles högst belägna områden.
Byälvens dalgång
Byälvens dalgång är ett kulturlandskap som binds samman av
Byälven och mellanliggande sjöar. Delar av landskapet har stora
värden, både ur kultur- och natursynpunkt. Till dalgången koncentreras bebyggelsen och mänsklig verksamhet. Här finns flera
kulturmiljöer med stora värden som till exempel i Gillberga. Flera
äldre herrgårdsmiljöer finns bevarade. Landskapet präglas mer av
jordbruket med större sammanhängande odlingsytor än i
Nordmarken. I området kring Säffle tätort finns fornlämningar
från stenålder och från yngre järnålder, dvs från tiden vid Kristi
födelse. Fynden visar att området varit bebott länge och sett flera
blomstringsperioder.

Skog och sjöar dominerar landskapet i
Nordmarken

Mellanzonen
Mellanzonen är en skogsdominerad höjdplatå med ganska lite
bebyggelse och ingen tätort. Höjderna är lägre än i Nordmarken,
upp till cirka 150 meter över havet. Här finns ganska få natur- och
kulturhistoriska värden, men ett antal fornlämningar är kända
väster om sjön Björnöflagan i norr och på höjdplatån väster om
Harefjorden i områdets södra del.
Värmlandsnäs utom Skärgårdskusten
Värmlandsnäs är en gammal kulturbygd. Näset är förhållandevis
platt med relativt stor andel öppen jordbruksmark. Skogs- och
jordbruksmark bildar tillsammans ett omväxlande landskap.
Jordbrukslandskapet är nutida med relativt storskaliga landskaps-
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Värmlandsnäs landskap har större likheter
med Västgötaslätten än med Värmland i
övrigt

Norra delen av Värmlandsnäs

Kor på bete i närheten av Millesvik
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rum. Värmlandsnäs har en karaktär som har mycket gemensamt
med områden som finns söder om Vänern, även om landskapsrummen är mindre i skala jämfört med Västgötaslätten. Växlingen
mellan skog och åkermark tillsammans med den platta topografin
gör att man sällan ser långt och Värmlandsnäs byar och gårdar
upplevs därför som avskilda från varandra.
Jordbruket på hela Värmlandsnäs, inklusive Skärgårdkusten
präglas av jordbruket, med särskild tonvikt på djurhållning. Flera
större svinfarmer finns på Näset. Jordbrukets förutsättningar kan
dock ändras över tid på ett sådant sätt att användningen av jordbruksmark också påverkas.
Huggenäs är den enda socknen med sitt centrum på den östra
sidan.
I det inre av Värmlandsnäs dominerar skogsmark, med flera
större och mindre myrområden. Myrområden är ofta biologiskt
värdefulla marker.
Värmlandsnäs östkust skiljer sig från västkusten genom att
vara glesare bebodd och sakna skärgård. För friluftsliv och rekreation har kusten ändå värden genom att två större badplatser med
stora naturliga sandstränder finns på östkusten, något som inte har
någon motsvarighet på västra sidan.
Idag saknas visuellt samband mellan en stor del av bebyggelsen och Vänern eftersom hela kuststräckan är skogsklädd. Kusten
har en potential för ytterligare turism och friluftsliv som bör tas
hänsyn till i vindkraftsplaneringen.
Skärgårdskusten
Värmlandsnäs västkust har Säffles mildaste lokalklimat och domineras av jordbruk. Området har troligen varit bebott ända sedan
stenåldern, men har särskilt rika lämningar från brons- och äldre
järnålder. Hela kustzonen är rik på kultur- och fornlämningar och
har en lång historia av mänskliga bosättningar. Det finns också ett
flertal värdefulla kulturmiljöer och byggnader. I de flesta fall är
fornlämningarna inte utgrävda. Kunskapen om områdets tidigaste
historia är därför begränsad.
De flesta av Värmlandsnäs invånare bor på västkusten i någon
av de fyra socknarna Eskilsäter, Botilsäter, Millesvik eller Ölserud. Särskilt Millesvik är en socken rik på kulturlämningar med
stora värden och är därför av riksintresse för kulturmiljövården.
Samtliga kyrkor (och socknar) på Värmlandsnäs har medeltida
ursprung och kulturhistoriskt värde.
Bebyggelsen i byarna är oftast utspridd med enstaka större
husgrupper. Trots att bebyggelsen är nära kusten är den visuella
kontakten med Vänern dålig, både till följd av det platta
landskapet och att i stort sett hela kusten är skogbevuxen.
Lurö, Eskilsäters och Millesviks skärgårdar har stora naturvärden och betyder mycket för båtturism och friluftsliv. Lurö skärgård
är dessutom kulturhistoriskt intressant med bland annat ruinerna
från en medeltida klosterkyrka. Detsamma gäller den sydligaste
udden på Värmlandsnäs, med Ekenäs med omgivningar.
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I Svanskog domineras landskapet av barrskog och sjöar
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Flera av öarna är fågelskyddsområden för häckande fåglar. De
långgrunda
sjöbottnarna
har
också
betydelse
som
reproduktionsområde för fiskar och andra djur. Skärgården är
biologiskt rik både över och under vattenytan.
Hela skärgårdskusten har goda förutsättningar för friluftsliv,
fritidsboende och turism som troligen kan tillvaratas ännu bättre
än idag.
Öppen sjö
Utanför kustområdena finns det öppna sjöområdet. Ganska lite är
känt om naturvärdena i detta område. Vänern är dock ett viktigt
område för fiske och fångst av gös, siklöja, sik, ål, öring och lax
förekommer. Särskilt siklöjefisket är ekonomiskt betydelsefullt.
Det öppna sjöområdet har mindre betydelse för frilufts- och
båtliv eftersom det finns få besöksmål. För sjöfarten finns ett
antal farleder inom området.
Mänsklig verksamhet har präglat landskapsbilden främst i
södra delen av kommunen och i Byälvens dalgång. Här finns
en lång historia som sträcker sig över flera tusen år.
Kommunens norra del har stora områden med en relativt vild
och opåverkad karaktär. Den stora variationen i
landskapstyper, bebyggelsemönster och karaktär som finns i
Säffle gör att förutsättningar för och påverkan av
vindkraftetableringar också varierar mycket i kommunen.

Värmlands västkust är av riksintresse för bland annat rörligt friluftsliv.
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Regler och restriktioner
För att åstadkomma en utbyggnad av vindkraft krävs dels att
själva vindkraftanläggningarna prövas och godkänns, dels att
kraftledningsnätet byggs ut. Flera lagstiftningar reglerar prövningen av vindkraftanläggningar och elnät.
Lagstiftning
De lagar som styr vindkraftsplaneringen är plan- och bygglagen
(PBL) och Miljöbalken (MB). Dessa går att finna i detalj på
www.notisum.se.
Ytterligare information finns i Boverkets handbok för prövning
och planering av vindkraft.

Plan-och bygglagen
Plan-och bygglagen är den lag som reglerar hur den fysiska
miljön ska tas tillvara och innehåller bestämmelser om hur
mark och vatten ska bebyggas. Lagen reglerar hur planprocessen för översiktlig planering och detaljplanering ska gå till,
inklusive hur olika intressen ska behandlas, men även hur
bygglovprövning ska gå till.
Bygglov krävs för vindkraftverk som har en rotordiameter
över tre meter, enligt 8 kap 2 § plan-och bygglagen. Bygglov
krävs även för mindre verk om det placeras närmare
fastighetsgräns än dess höjd över mark, är högre än 20 meter
över markytan eller om verket ska monteras fast på en
byggnad.
Bygglov krävs dock inte för vindkraftverk som omfattas av
tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken.
Vid etablering av vindkraftverk kan detaljplan endast
krävas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark
för byggnader och andra anläggningar.
Miljöbalken
Miljöbalken (MB) kan kortfattat beskrivas som den lag som
ska främja en hållbar utveckling där människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att
förvalta naturen väl.
För etablering av vindkraft krävs tillstånd enligt miljöbalken
för;
a) två eller flera vindkraftverk där vart och ett av verken,
inkl. rotorblad, är högre än 150 meter.
b) sju eller flera verk där vart och ett av verken, inkl.
rotorblad, är högre än 120 meter, och
c) varje tillkommande verk som tillsammans med redan
uppförda innebär att man kommer upp till
tillståndsgränsen under a) eller b) eller varje verk som
uppförs i en redan tillståndspliktig gruppstation.
Tillstånd till ett vindkraftverk får endast ges om den
kommun där vindkraftanläggningen avses att uppföras, har
tillstyrkt det. Om det från nationell synpunkt är synnerligen
angeläget att anläggning kommer till stånd får regeringen tillåta
den.
Vindkraft Säffle – tematiskt tillägg till ÖP
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Anmälningsskyldighet enligt miljöbalken gäller för två eller fler
vindkraftverk eller ett verk med totalhöjd över 50 meter i de fall
tillståndsplikt inte gäller.
För vindkraftverk som prövas enligt miljöbalken finns ett
obligatoriskt krav på miljökonsekvensbeskrivning.
Om en vindkraftetablering föreslås i eller i närheten av ett
Natura 2000-område där det finns en risk för att utbyggnaden kan
påverka Natura 2000-området på ett betydande sätt krävs det
enligt MB 7 kap en särskild tillståndsprövning. Denna prövning
görs av länsstyrelsen, och länsstyrelsen skall då handlägga hela
ärendet. Länsstyrelsen har även möjlighet att upphäva bygglov
som givits för verk som kan ha negativ påverkan på ett Natura2000 område.
Restriktioner
Generella skyddsavstånd från vindkraftverk till bebyggelse och
andra anläggningar saknas. Rekommenderade skyddsavstånd
varierar mellan olika kommuner och olika fall. Det är inte möjligt
att ange ett generellt avstånd från vindkraftverk till omgivande
bebyggelse utanför vilket vindkraftverket inte ger upphov till en
betydande störning. Lokala förhållanden som topografi,
landskapets karaktär och typ av verk har betydelse för om
störningar kan uppkomma.
För bostäder ska Naturvårdsverkets ”riktlinjer för externt
industribuller” tillämpas om 40 dBA vid fasad. I de fall områden
har pekats ut som ”tysta områden” i kommunen kan det vara
aktuellt att tillämpa högre krav om 35 dBA vid fasad. Enligt
datamodelleringar i de tillståndsansökningar som Länsstyrelsen i
Värmland har prövat krävs avstånd på mellan 500–1200 meter
från ett verk för att inte överskrida 40 dBA. För att inte överskrida
35 dBA krävs 800–2200 meter.
Ett lämpligt skyddsavstånd för skydd mot olyckor vid vägar,
järnvägar och ledningar är ett område med samma radie som
verkets totalhöjd.
För kraftledningar finns dels ett skyddsavstånd för själva
ledningen, dels ett minsta lämpligt avstånd till bebyggelse för att
undvika höga magnetfältsvärden.
De restriktioner som finns kring vindkraftanläggningar
påverkar annan markanvändning. Kring en etablering kommer
tillämpningen av riktvärden och skyddsavstånd också att påverka
planläggning och bygglovgivning också för andra verksamheter.
Det innebär att det inte enbart är i samband med att själva
vindkraftanläggningen prövas som dessa restriktioner ska
uppfyllas, utan också i samband med byggandet av nya bostäder,
verksamhetslokaler, vägar med mera.
Vindkraftparken vid inloppet mot Göteborgs hamn har prövats mot flera andra intressen.
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Det finns inget fastställt avstånd från vindkraftverk till omgivande
bebyggelse för skydd mot buller utan detta prövas från fall till fall.
Skyddsavstånd till allmän väg bör enligt Vägverket vara minst
vindkraftverkets totalhöjd, dock minst 50 meter oavsett vägtyp.
Skyddsavstånd till järnvägsbank/kontaktledning bör enligt
Banverket vara minst vindkraftverkets totalhöjd, dock minst 50
meter.
Skyddsavstånd till luftledning på högspänningsnivå skall det
horisontella avståndet mellan vindkraftverk och luftledning vara
minst 200 meter.
För vindkraftverk som omfattas av tillstånd enligt miljöbalken,
krävs inte bygglov.
Etablering av vindkraft i ett område innebär att efterkommande
verksamheter måste anpassas till vindkraftens restriktioner
angående till exempel buller. Detta innebär att det inte är
lämpligt att uppföra t ex bostäder i vindkraftverks närhet där
man inte uppnår en god ljudmiljö eller där det finns risk för
olyckor.

Vindkraft Säffle – tematiskt tillägg till ÖP

23

Analys
En kommun med goda vindkraftförutsättningar
Säffle har många platser med goda vindförhållanden. Framförallt
är Värmlandsnäs ett område med potential för vindkraftutbyggnad. Det finns möjligheter att hitta områden där vindkraften blir
en tillgång för kommunen och där varken landskapsbild, natureller kulturmiljö påverkas negativt.
Utgångspunkter för utpekande av vindkraftområden
Kommunen ska genom sin planering, bygglovgivning och annan
tillståndsprövning pröva om ett område är lämpligt för en viss
markanvändning. Varje prövning ska göras individuellt, men för
att förenkla och förtydliga bör följande principer ligga till grund
för kommunens planering:

Vindkraft ska placeras där det blåser som mest
I Säffle finner man de allra bästa vindförhållandena ute på öppet
vatten, därnäst erbjuder både Skärgårdskusten och Värmlandsnäs goda vindförhållanden. Några höjdpartier i Nordmarken och
Mellanzonen har också så goda vindförhållanden att vindkraftetableringar kan bli intressanta.

Nästa sida: För att identifiera områden där
risken för bullerstörningar från vindkraftverk
är liten, har avståndet till bebyggelsegrupper
analyserats för hela kommunen. De områden som har minst risk är grå eller svagt blå i
kartan. Områden med långt till bebyggelse
sammanfaller dock ofta med områden som
är relativt orörda eller större våtmarksområden som är känsliga för markingrepp.
En avvägning måste därför alltid göras med
hänsyn till olika intressen.
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Andra väsentliga intressen ska inte skadas
I Säffle finns många intressen som kolliderar med en vindkraftutbyggnad, främst inom Skärgårdskusten på Värmlandsnäs. Det
handlar om kulturmiljöer, friluftsintressen, bebyggelseintressen
och naturvärden som kan komma i konflikt med en vindkraftutbyggnad. Inom Värmlandsnäs måste en utbyggnad ske med
stor hänsyn till andra intressen som kan lida skada av en utbyggnad eftersom här finns särskilt många andra värden.
Det är inte enbart själva vindkraftverken som gör skada, utan
den väg- och ledningsdragning som är nödvändiga för en etablering. Till varje verk krävs en markförlagd 20 kV-kabel, och
vanligtvis också en anslutningsväg. För att alls kunna bygga ut
vindkraften på Värmlandsnäs krävs en ny högspänningsledning,
denna kommer att utföras som markledning.
Ledningsnätet kan påverka bebyggelseintressen, jord- och
skogsbruksintressen samt fornlämningar, och schaktningsarbeten
kan påverka vattenföring och fornlämningar. Arkeologiska
undersökningar kommer med största sannolikhet att krävas för i
stort sett all vindkraftutbyggnad på Värmlandsnäs. Ett mål med
vindkraftplanen är att minimera den skada på kulturmiljöer och
fornlämningar som kan bli följden av att bygga ut vindkraften.
Inom områden som prioriteras för vindkraft måste andra intressen stå tillbaka. Det är till exempel inte lämpligt att bevilja
bygglov för bostäder eller fritidsboende inom ett utpekat vindkraftområde eller inom ett avstånd från ett sådant område där
bullerstörning kan förväntas uppkomma.
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I områden där kommunen i framtiden förväntar sig ett intresse för byggande är det därför inte lämpligt att peka ut områden för vindkraft. Främst gäller detta områden längs kusten där
kommunen förväntar sig att många kan vara intresserade av att
utveckla både fritidsboende och turism.
Utbyggnad bör ske i redan påverkade områden
I alla fall där nyexploateringar sker ska man i första hand välja
områden som redan är påverkade av mänskliga aktiviteter.
Områden med stora naturvärden bör helt och hållet undantas
från nya kraftverk.
Vindkraftverk kan både komma i konflikt med ett befintligt
landskap och tillföra något positivt. Storskaliga landskap som till
exempel moderna jordbrukslandskap, områden med industrier och
kring de stora vägarna är platser som kan tåla nya kraftverk och
där de också kan tillföra något positivt i landskapsbilden.
Anslutning till el- och vägnät
För att en utbyggnad inte ska innebära stora övriga kostnader som
vägbyggen med mera och för att skydda opåverkade områden ska
befintlig infrastruktur utnyttjas så långt det är möjligt. I norra delen av kommunen finns markområden i anslutning till befintliga
kraftledningar som kan vara lämpliga att bygga ut. För Värmlandsnäs innebär en utbyggnad av vindkraften också att en ny ledning måste byggas. En ny ledning bör placeras så att anslutning för
nya vindkraftanläggningar blir så enkel som möjligt, samtidigt
som också den måste prövas mot intressen som fornlämningar och
bebyggelse när den planeras.
Vindkraftverk bör byggas i ordnade grupper
Vindkraftverk är synliga i landskapet. Enstaka kraftverk innebär
en dålig resurshushållning med mark och vindenergi. Flera verk
som inte placeras på ett ordnat sätt leder till ett mycket rörigare
intryck än ordnade grupper. Att placera kraftverk på led, i en
båge, på en viss höjd eller på annat ordnat sätt gör att en betraktare lättare ser en enhet, ”vindkraftparken”, än flera individuella
objekt, ”vindkraftverken”.
Avvägningar måste också göras mellan olika grupper och deras förhållande till varandra. Varje grupp bör utföras väl avgränsad från andra grupper. Det är också viktigt att placera grupper så
att byar och sammanhängande dalgångar inte bli omringade av
vindkraftverk.
I de fall flera områden för vindkraft finns där de samtidigt
kommer att vara synliga är samordning i placeringen helt avgörande för att inte landskapsbilden ska lida allvarlig skada.
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Vindkraftverk längs E6 utanför Falkenberg i Halland är ett exempel på en lyckad placering av kraftverk i grupp.

Många enskilda vindkraftverk blir tillsammans en ändrad landskapsbild. Även mindre kraftverk ger en kraftig påverkan i landskapet när de
blir många. Bilden är tagen i södra Halland.

Vindkraft Säffle – tematiskt tillägg till ÖP

27

Förslag till vindkraftområden
Urval
Föreslagna utbyggnadsområden är valda utifrån plats i landskapet
vindenergi och minsta risk för negativ påverkan på natur- och
kulturmiljö, boendemiljö, hälsa och säkerhet, friluftsliv och andra
väsentliga intressen i kommunen.

Efter en planeringsprocess med samråd och utställningar, under
2008 och 2009 med många inkomna skrivelser, har kommunen
valt att använda försiktighetsprincipen som grund vid utpekandet
av vindkraftområden på Värmlandsnäs. Områden där
vindkraftsutbyggnad har god lokal förankring, områden med
storskaliga landskapsrum och andra områden som tål visuell
störning har prioriterats.
Yta
De utpekade områdena utgör totalt cirka 27 km2.
Skyddsavstånd
De utpekade områdena ligger samtliga längre än 600 meter från
bebyggelsegrupper, vilket bedömts som minsta avstånd för att
undvika bullerstörningar. Prövning av påverkan kommer att ske
vid varje etablering, vilket kan resultera i större skyddsavstånd.
Tekniska och ekonomiska begränsningar
Det är svårt att förutse framtida teknikutveckling inom vindkraft,
liksom hur de ekonomiska förutsättningarna kommer att
utvecklas i framtiden. Större verk medför att färre verk kan
etableras inom varje givet område. Det är inte säkert att större
verk har en större påverkan på omgivningen än fler fast mindre
verk.
Utbyggnaden förutsätts ske under flera år, där det för
Värmlandsnäs del tidigast kan påbörjas en utbyggnad då
ledningsnätet byggts ut. Det sker tidigast 2010-2011.
Ändrade elpriser, investeringskostnader med mera kan snabbt
ändra förutsättningarna för vindkraftutbyggnad.
Potential
Om samtliga vindkraftområden byggs ut maximalt kan teoretiskt
cirka 130 vindkraftverk rymmas inom de utpekade områdena. En
utbyggnad med enbart 3 MW verk i de vindkraftområden med
medelvind över 6,5 m/s, och 2 MW verk i övriga områden
innebär i så fall en teoretisk energiproduktion på upp till 820 000
MWh per år.
En sådan utbyggnad är dock inte realistisk utifrån en rad olika
förutsättningar och intressen. Anpassning till landskapsförutsättningar, grundläggningsmöjligheter, anslutningsmöjligheter, områdenas form mm, måste göras i varje delområde, vilket i praktiken
innebär att man inte kan utnyttja varje kvadratmeter optimalt.
Nästa sida: Förslagskarta. Kartan finns
också som bilaga i större skala. För
detaljer, se karta i bilaga.
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Utpekade områden för vindkraft
Värmlandsnäs
Fem områden bedöms i nuläget lämpliga att bebygga med vindkraftverk på Värmlandsnäs. De områden som bedöms ha minst
inverkan på boendemiljö, friluftsliv, fornlämningar, natur- och
kulturmiljöer har i denna omgång av vindkraftsplan föreslagits
som vindkraftområden.
Flera tidigare föreslagna områden främst på södra delen av
Värmlandsnäs har strukits på grund av närhet till bl a riksintresseområden, kraftig oro från den lokala opinionen samt p g a Försvarets intressen.
För att minska den visuella störningen (störd utsikt) har föreslagna områden för vindkraftutbyggnad reducerats så att bebyggelse i minsta möjliga mån kringgärdas av vindkraftverk. Mindre
delar av de fyra nordligaste områdena på Värmlandsnäs kan enligt
uppgift från Förvarsmakten, komma i konflikt med Förvarets
intressen.

Elnät
För samtliga områden i Värmlandsnäs gäller att ingen utbyggnad
kan ske förrän en ny kraftledning byggts ut. Denna kraftledning
bör klara att ta emot produktion motsvarande cirka 200 MW.
Ny ledning kommer att förläggas i mark. Omgivningspåverkan
av en markkabel är så liten att det inte bedöms nödvändigt att i
den översiktliga planeringen slå fast ett läge för kabel.
Eftersom det är en fördel att ha nära till en kraftledning från
vindkraftverk bör en samordning mellan kraftledning och vindkraftområden ske.

Västra sidan av område 9 och 11, och östra
sidan av område 10 och 12 kan komma i
konflikt med Förvarets intressen.
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Miljökonsekvenser
Värmlandsnäs rymmer en rad intressen som kan komma i konflikt
med en vindkraftutbyggnad.
Det relativt storskaliga landskapet och den flacka terrängen gör
att vindkraftverk i de flesta fall ger en begränsad störning av
landskapsbilden. Stor omsorg måste emellertid läggas vid placering och planering för att skydda främst boendemiljöer.
Bebyggelseområden finns över hela Värmlandsnäs som kan
påverkas av buller från nya anläggningar. Utpekade områden ligger minst 600 meter från bebyggelsegrupper, men vid
tillståndsprövningen ska buller och skuggbildningar redovisas och
prövas.
Kommunen har vid utpekandet av vindkraftområden tagit intryck av den tydliga lokala opinion som befarar förstörda boendemiljöer mm i flera områden på Värmlandsnäs.
Kommunen har då valt att ta bort flera tidigare föreslagna områden i denna omgång av vindkraftsplan.
När man planerar för nya vindkraftverk måste dessa placeras
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Östra sidan av Värmlandsnäs har många lämpliga lägen för vindkraft. Hänsyn måste dock tas till båda befintliga bostäder och intressen för
friluftsliv när områden pekas ut.

Inom Nordmarkenområdet finns flera höjdryggar som kan vara intressanta för vindkraft.
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med hänsyn till fornlämningar. Det kan troligen också bli aktuellt
med att utreda om det finns ytterligare fornlämningar i ett område
innan nya kraftverk byggs. I de fall en utbyggnad inte kan ske
utan att ingrepp måste göras i en fornlämning innebär detta att
fornlämningen måste slutundersökas och sedan tas bort. Fornlämningarna inom utpekade områden har generellt bedömts ha lägre
värden och utgörs till exempel av rester av torp och gårdar.

Nordmarken

Nordmarken
Gaterudsfjällen väster om Svanskog har goda vindförhållanden.
Energimyndigheten har i beslut i maj 2008 fastställt anspråk på
riksintresseområde för vindkraft på grund av hög medelvind i
området.
Några höjdryggar norr om E 18 har också utpekats som vindkraftsområden i vindplanen. Här kan utbyggnad ske i anslutning
till större vägar.
Öster om Eldan har ett vindkraftområde pekats ut som
lämpligt. Vindkraftområdet gränsar till ett område med
sammanhängande gammal skog med flera skyddsvärda arter.
Vindkraftområdet har med hänsyn till utpekade naturvärden
minskats i areal.
Mer avsides belägna områden bör undantas från utbyggnad eftersom hela Nordmarken har en relativt vild och opåverkad karaktär.
Ett mindre område i anslutning till kommungränsen mot Åmål
och Östby miljöstation bedöms lämpligt för vindkraftetablering.
Området ligger i direkt anslutning till E 45 och järnvägen.

Miljökonsekvenser
Nya verk blir synliga på långt håll. Området vid Gaterudsfjället
har minskats i areal. En justering har gjorts med anledning av utpekade områden i kommunens naturvårdsplan. Det är viktigt att
förhållandena för växt-och djurliv noga beaktas i en kommande
tillståndsprocess.
Ingrepp i anslutning till E 18 bedöms som mindre allvarliga då
området redan är påverkat.
Område öster om Eldan har från tidigare förslag minskats rejält i
areal. Då det finns dokumenterade naturvärden i närområdet är
det viktigt att dessa noga beaktas i en kommande tillståndsprocess.
Synliga etableringar kan vara viktiga signallägen för vindkraft
som på ett positivt sätt visar den rena energin. En genomtänkt
placering är väsentlig för påverkan på landskapet för samtliga utpekade områden i Nordmarken.
Riksintresse enligt MB 4 kap 2 § i den södra delen av Nordmarksområdet bedöms inte påverkas, eftersom det utpekade området inom riksintresset redan är kraftigt påverkat av E 45 och
järnvägen. Säkerhetsavstånd till väg och järnväg, kraftledning etcetera måste beaktas. Eftersom området gränsar mot Åmål ska
eventuella etableringar ske efter samråd med Åmåls kommun.
Mellanzonen
I mellanzonen finns ett antal områden med medelvind mer än
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6,0 m/s. Ingen av dessa områden är klassade som riksintresse
för vindbruk.
Miljökonsekvenser
En utbyggnad bedöms inte ge någon allvarlig påverkan på bebyggelsemiljöer, landskapsbild, fornlämningar eller naturvärden,
men för områden närmast Harefjorden bör verk placeras på ett
genomtänkt sätt eftersom de kommer att vara synliga på långt
håll.

Mindre lämpliga områden
Hela Skärgårdskusten är mycket känslig. Här finns störst naturoch kulturvärden och ett intresse för bebyggelse, friluftsliv och
rekreation som kan komma i konflikt med vindkraftutbyggnad.
Här bör man därför vara restriktiv med etablering av nya vindkraftverk. Särskilt känsligt är riksintresseskyddat område för
kulturmiljön i Millesvik med många fornlämningar, liksom
Natura 2000-områdena Lurö och Millesviks skärgård, samt de
särskilt värdefulla miljöer inom kommunen som pekats ut i
kulturmiljöprogrammet för Värmland ”Ditt Värmland”. I anslutning till kulturhistoriskt värdefulla kyrkor, naturreservat
med mera är också mindre lämpliga placeringar. Fornlämningar och vindkraftverk kan i många fall samsas genom att
man vid planläggning av ett område tar hänsyn till placering av
vindkraftverk och anslutningsvägar så att fornlämningarna inte
skadas. Det är dock olämpligt att etablera vindkraftverk i områden med många eller särskilt värdefulla fornlämningar, vilket
är fallet längs Skärgårdskusten. Slutundersökning (dvs borttagande av fornlämning) bör generellt undvikas men kan bli
nödvändig i vissa fall. Detta betalas av exploatören av vindkraft och kan bli dyrt.
I Nordmarken bör området i anslutning till Glaskogens naturreservat fredas från exploatering. I hela Byälvens dalgång
finns värdefulla kulturlandskap. Själva dalgången har för dåliga
vindförhållanden för vindkraftetablering, men placering på omgivande höjder kan på sikt vara intressant. I dessa fall bör man
visa stor hänsyn vid placering i områden med värdefull landskapsbild.
Våtmarker kan påverkas negativt av nya väganslutningar
och kabeldragningar genom förändrade vattenförhållanden.
Våtmarker med stora naturvärden undantas helt från vindkraftetablering.
Längs kusterna finns oftast de högsta natur-, kultur- och
rekreationsintressena i en kommun. Här ställs krav på att både
säkra människors behov av friluftsliv, turism, boende och
verksamheter samtidigt som naturvärden ska skyddas.
Generellt är kusterna därför särskilt störningskänsliga. Buller,
förändrad landskapsbild, hinder för friluftsliv och byggande
och risken för ingrepp i känsliga naturmiljöer gör att kusterna
generellt bör skyddas från vindkraftetableringar.
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Tidigare föreslagna områden
Ett område vid Södra Averstad har tagits bort bl. a på grund av att
det gränsar till det riksintresseskyddade området för kulturmiljö
vid Millesvik, att det ligger nära Ölseruds kyrka, det gränsar till
fritidshusbebyggelse och omfattar i nuläget bostadsbebyggelse,
att det omfattas av riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken samt att
det ligger relativt nära skärgården med stort värde för friluftslivet
samt med riksintresse för naturvård och Natura 2000.
Området öster om Millesvik har tagits bort med anledning av
närheten till ovannämnda riksintresseområde för kulturmiljön vid
Millesvik.
Område söder om Knappa samt området söder om Godås har
tagits bort efter stark lokal opinion, samt att Försvaret har tydliga
invändningar mot dessa områden.
Ett område vid Torserud har tagits bort efter mycket stark opinion bland boende och markägare i området. Värdet av annan
markanvändning såsom möjligheten till ny fritidshusbebyggelse,
jakt, friluftsliv mm befaras komma att förstöras. I närområdet
finns en välbesökt allmän badplats.

Vindkraft utanför föreslagna områden
De områden som pekats ut som lämpliga för vindkraft bör exploateras i första hand. Utanför dessa områden kan lämpligheten
av vindkraftexploatering prövas i varje enskilt fall, men förutsättningarna varierar i kommunen, och huvudprincipen är att en etablering skall ske på befintliga verksamheters villkor. Kommunen
kommer att ställa stora krav på utredningar och anpassning till så
väl landskap som natur- och kulturmiljö.
På Värmlandsnäs innebär detta att vindkraftverk kommer att
bedömas restriktivt utanför utpekade områden.
Detta tematiska tillägg till översiktsplan omfattar inte gårdsverk
med en totalhöjd av högst 30 meter. De kan placeras utanför utpekade områden om så bedöms lämpligt vid en
tillståndsprövning.
Bygglov krävs om vindkraftverket är högre än 20 meter över
markytan, rotordiametern överstiger 3 meter, om verket monteras
på en byggnad eller om avståndet till tomtgräns är mindre än
verkets totalhöjd. (Plan-och bygglagen 9 kap. 2 § p. 6)
Bygglov krävs dock inte för vindkraftverk som omfattas av
tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken.
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Kommunala ställningstaganden
Säffle kommun ser positivt på en utbyggnad av vindkraften i
kommunen. Planering för vindkraft ska ske på ett sådant sätt att
en långsiktigt god resurshushållning uppnås.
Säffle kommun gör följande ställningstaganden inför fortsatt
planering och prövning av vindkraftsetableringar:

•
•

•

•

•

•

•

Utbyggnad ska koncentreras till lämpliga platser som pekas ut i
denna plan.
Det är viktigt att vindkraftintressenter i ett tidigt skede
informerar och förankrar närboende och berörda markägare
om planerade vindkraftsprojekt.
Utbyggnad
ska
ske
på
ett
sådant
sätt
att
utbyggnadsmöjligheter
för
befintlig
bebyggelse
och
kustområden attraktiva för fritids- och permanentboende
kvarstår samt att friluftslivets, turismens och natur- och
kulturmiljöns intressen inte skadas.
I de områden som angetts som lämpliga för vindkraft kommer
denna verksamhet att prioriteras, vilket kommer att påverka
möjligheten till bebyggelse och annan verksamhet i dessa
områden.
Gårdsverk med totalhöjd högst 30 meter får placeras utanför
utpekade områden om så bedöms lämpligt vid en
tillståndsprövning.
Inom lämpliga områden för vindkraft där det råder stor
efterfrågan på mark för vindkraftsanläggningar kommer
detaljplaneläggning att krävas i den mån det bedöms som
nödvändigt för att samordna fastighetsägares intressen.
Kostnader för planläggning ska fördelas mellan intressenter av
planen i enlighet med den utnyttjade byggrätten.
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Konsekvenser
Miljökonsekvenser av
föreslagen vindkraftutbyggnad

Vindkraftverk kan komma att konkurrera
med andra märkesmyggnader i en bygd som
till exempel kyrkor, ibland på dessa byggnaders bekostnad.

Vindkraft är en miljövänlig energikälla som baseras på en förnyelsebar inhemsk råvara. Den ger inte upphov till utsläpp till
vare sig mark, luft eller vatten. Vindkraften ger inte heller upphov
till några nämnvärda avfallsproblem efter avslutad verksamhet.
Globalt sett innebär därför vindkraften en miljönytta. Vindkraften
tar dock relativt stora ytor i anspråk och påverkar miljön lokalt.
Framförallt är det den förändrade landskapsbilden, störningar i
form av buller och skuggor och de ingrepp som kraftverken tillsammans med nya ledningar och vägar orsakar som kan störa
människor och djur-, natur- samt kulturvärden.
Samtliga områden har analyserats med avseende på människors hälsa, natur- och kulturvärden, flora och fauna, friluftsliv
etcetera.
Allt eftersom miljökonsekvensbeskrivningen har arbetats fram
har justeringar gjorts i avgränsningarna av vindkraftområdena så
att dessa i så stor utsträckning som möjligt inte ska komma i konflikt med de olika intressen som finns. Vissa tidigare föreslagna
områden för vindkraft har antingen helt tagits bort eller förminskats på grund av risk för konflikt mellan vissa motstående intressen i området.
Konsekvensbeskrivningen beskriver bara etablering av vindkraft på land då det är här en utbyggnad förväntas ske i första
hand. Denna miljökonsekvensbeskrivning koncentreras till att
beskriva påverkan från utbyggnad av vindkraften på i första hand
Värmlandsnäs eftersom detta område erbjuder de bästa vindförutsättningarna.
Påverkan på landskapsbild, natur- och kulturmiljövärden

Vindkraftverk i jordbrukslandskap.
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Forn- och kulturminnen
Vid utpekandet av lämpliga vindkraftområden har dessa placerats
så att de i största möjligaste mån inte ska komma i konflikt med
bevarande av traktens forn- och kulturminnen. Gränserna har
även dragits så att mellanliggande områden som kan vara rika på
olika typer av lämningar inte heller ska störas genom till exempel
visuell påverkan.
Värmlandsnäs är som tidigare nämnts mycket rikt på olika
lämningar, allt från stenåldern till mer nutida lämningar. Fornminnena består bland annat av boplatser, fornborgar, fångstgropar, tjärframställningsplatser, gravar och torpruiner.
Området kring Millesvik och de västra delarna av Värmlandsnäs är särskilt rika på forn- och kulturminnen, och konflikterna
mellan de olika intressena bedöms kunna bli stora varför dessa
områden i huvudsak inte har tagits med som lämpliga för utbyggnad av vindkraft.
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Ett område vid Södra Averstad och ett område öster om
Millesvik som tidigare föreslagits som vindkraftsområden har
tagits bort. Områdena gränsar till område med riksintresse för
kulturmiljövården och området vid Södra Averstad ligger nära
Ölseruds kyrka. Länsstyrelsen bedömer att dessa vindkraftsområden skulle kunna skada det riksintresseförklarade området
vid Millesvik.
De områden som kommunen har pekat ut som lämpliga för
vindkraft, har valts med stor hänsyn till de forn- och kulturminnen som finns markerade på olika kartmaterial. Trots det
finns enstaka forn- eller kulturminnen inom områdena. Vid en
genomgång av bland annat Riksantikvarieämbetes register
framkommer att dessa lämningar huvudsakligen består av
gamla torpmiljöer, fångstgropar och tjärframställningsplatser. I
samband med ansökan om etablering av vindkraftverk inom
föreslagna områden måste givetvis forn- och kulturminnena
beskrivas mer noggrant, och även en eventuell påverkan på
dessa. Bedömningen i dagsläget är dock att påverkan på den
typ av lämningar som beskrivits kommer att bli liten eller helt
obefintlig.
Eftersom samtliga utpekade områden inom kommunen har
valts så att endast liten eller ingen påverkan på kultur- eller
fornlämningar riskerar att uppkomma bedöms påverkan som
helhet som liten. Områdena har dessutom valts utifrån att inte
enbart skyddsvärda objekt eller miljöer inom området ska
skyddas, utan också utifrån hänsyn till omkringliggande
landskap utanför utpekat område. Detta innebär att visuell
påverkan även på omkringliggande områden bedöms som liten.
Landskapsbild
Värmlandsnäs är relativt flackt och några större höjdområden
finns inte. Landskapet är påverkat av ett aktivt jordbruk, där
jordbruksmarken omges av större sammanhängande skogsområden. Föreslagna områden för vindkraftutbyggnad ligger
företrädesvis inom skogsbeklädda, flacka områden vilket gör
att vindkraftverken företrädelsevis blir synliga på långt håll.
Inom övriga föreslagna områden inom kommunen föreslås
verk huvudsakligen på höjder i stora sammanhängande skogslandskap. Verken blir synliga företrädelsevis på långt håll i ett
storskaligt landskap.
Utförd analys av landskapet i vindkraftplanen visar att
vindkraftetablering inom föreslagna områden kan ske utan
allvarlig negativ påverkan på landskapsbilden.
Natur
Inom kommunen finns flera känsliga naturområden.
Samtliga föreslagna utbyggnadsområden för vindkraft har
anpassats till de naturvärden som finns inom kommunen.
Vindkraftverket som sådant påverkar inte flora eller markoch vattenförhållandena inom ett område.

Fornlämningsmiljö i Millesvik med Millesviks kyrka i förgrunden. Millesvik är av riksintresse för kulturmiljövården, vilket innebär
att det har stora värden som ska skyddas
från ingrepp. Områden i och anslutning till
riksintresset har därför valts bort för att riksintresset inte ska påverkas negativt.
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Inga utsläpp sker som skulle kunna påverka själva naturmiljön
negativt. Däremot kan kringaktiviteter som vägdragning, grundläggning och kabeldragning medföra en påverkan som ger negativa konsekvenser. Det kan till exempel röra sig om åtgärder
som påverkar hela biotopen genom ändrad avrinning i området
(sprängningsarbeten och dränering).
Även rent praktiska hinder som geotekniska problem kan finnas som påverkar grundläggning och vägbyggnation. Vindkraftverk är tunga byggnader som kräver stabil grund att stå på.
Rent generellt är etablering av vindkraftverk i våtmarkområden
som mossar mindre bra.
Miljökonsekvenserna måste belysas i samband med prövning
enligt miljöbalken eller vid eventuell bygglovsprövning.
Etablering inom utpekade områden för vindkraft bedöms, som
helhet, endast ha en mindre negativ påverkan på naturmiljön.
Påverkan på rörligt friluftsliv och rekreation
Möjligheten att få röra sig fritt i naturen och även uppleva tystnaden är mycket viktig. Säffle kommun är relativt glest befolkat och
har många områden, såväl på land som till sjöss, som erbjuder
goda möjligheter till friluftsliv.
Friluftsliv omfattar även bad och vistelser längs med Vänerkusten och insjöar inom kommunen. I vissa fall kan en utbyggnad av vindkraften i kommunen komma att påverka tillgängligheten och orördheten i vissa av dessa områden. Föreslagna områden för vindkraft ligger dock utanför de områden som i kommunala dokument utpekas som viktiga områden för det rörliga
friluftslivet.
Påverkan på friluftslivet omfattas inte bara av eventuella störningar i form av buller eller visuell påverkan, utan medför oftast
att tillgängligheten till området närmast vindkraftverket begränsas. Å andra sidan kan en framdragning av väg i samband med
byggande av verket, som sedan nyttjas som fordonsväg i samband
med service av verket, innebära att tidigare otillgängliga områden
blir tillgängliga, vilket kan vara positivt för det rörliga
friluftslivet.
Vindkraftverken påverkar inte möjligheten till jakt. Under
förutsättning att jägare visar normalt omdöme är risken att träffa
verken försumbar. För att möjliggöra vindkraftexploatering kan
områden komma att detaljplaneras. Inom planlagt område krävs
särskilt tillstånd för skjutning med eldvapen. Tillstånd gäller max
tre år i taget och kan sökas för jaktlaget och dess medlemmar
tillsammans. För vanlig jakt bedöms konsekvenserna bli små.
Det tidigare utpekade området mellan Gaperhult och Knappa
ligger relativ nära samlad bebyggelse och bad. Närheten till
bebyggelse innebär bl a att området används som friluftsområde
för de människor som bor och vistas i området. Kommunen har i
översiktsplanearbetet fått in många skrivelser från närboende och
fastighetsägare som bl a befarar att friluftsliv och boendemiljö i
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närområdet kommer att påverkas mycket negativt. Området har
bl a därav i denna omgång av översiktsplan tagits bort.
Längre norrut, i höjd med Torserud, har ett tidigare större
vindkraftsområde minskats i areal. Närboende och markägare i
detta område har också inkommit med en mycket stor mängd
skrivelser under planeringsprocessen. De befarar att de värden
som finns idag med stor möjlighet till rekreation, lugn miljö,
jakt, friluftliv mm kommer att förstöras. Dessutom finns planer
på fritidshusbebyggelse närmare Vänerns strand.
I området finns också en välbesökt badplats som kan
komma att påverkas negativt. Kravet på orördhet och ostördhet
kan vara stort, och att kunna se och eventuellt också höra vindkraftverken från badplatsen kan upplevas som en olägenhet.
Ett par områden söder och sydväst om Säffle tätort har under arbetet med MKB:n tagits bort eller justerats så att eventuella konflikter med rekreationsområden och det rörliga
friluftslivet undviks. Verkens placering har givetvis stor betydelse för om en påverkan uppkommer eller ej.
För övriga utpekade områden för vindkraft bedöms risken
för konflikt med intressena för friluftsliv eller rekreation som
mindre eller liten.
Påverkan på människors hälsa
Risken för att hela eller delar av rotorblad lossnar från vindkraftverken och far iväg liksom risken för iskast från rotorbladen bedöms som ytterst liten. Utifrån de skyddsavstånd som
kan uppnås mellan bostäder och föreslagna områden för
vindkraftverk bedöms risken som obefintlig.
Risken för att träffas av ett iskast kan dock inte helt uteslutas i händelse av vistelse i närheten av verket. Därför bör
någon form av information/varning ges i anslutning till verket,
till exempel i form av en informationstavla vid infartsväg till
verket.
Risken för åsknedslag torde inte vara större än för åsknedslag i andra höga byggnader eller konstruktioner, som till
exempel telemaster. Någon ökad risk eller påverkan på människors hälsa bedöms därför inte uppkomma. Som ovan nämnts
bör dock information om eventuella risker med att vistas i närheten av ett vindkraftverk då det till exempel gäller nedfallande
is och risk för åsknedslag ges.
Buller utgör ett stort folkhälsoproblem. Det buller, eller ljud,
som uppkommer från ett vindkraftverk kommer från rotorbladets rörelse och ger ett svischande, lite dovt mullrande ljud.
Större verk (2 MW) har en rotorhastighet på 7–15 rörelser per
minut, medan mindre verk har högre rotorhastighet (cirka 40
roteringar per minut). En lägre rotorhastighet ger inte bara ett
lugnare synintryck utan ger också en lägre störningsfrekvens
när det gäller buller.
Ljud från ett vindkraftverk kan också uppkomma då vind
ilar förbi tornbyggnaden.

För stora delar av Värmlandsnäs innebär
utbyggd vindkraft inte någon konflikt med
landskapsbilden.

En negativ påverkan uppstår därför snarare
i samband med mängden vindkraft – inte för
att man går in på en enskild plats inom
Värmlandsnäs

Vindkraftverk gör stor påverkan på landskapsbilden, en påverkan som ökar med
verkens storlek.
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Det går inte att ange ett generellt avstånd mellan vindkraftverk
och bostäder för att säkerställa att inga bullerstörningar uppstår.
Topografi, typ av verk etcetera gör att avstånden kan variera avsevärt från en placering till en annan. För att minimera störningen av
ljud för omkringboende från ett vindkraftverk anges dock ofta som
ett villkor för buller, ett värde på högst 40 dB(A) vid husfasad.
För att avgöra vilket minsta avstånd som normalt krävs för att
uppnå riktvärdet 40 dB(A) har kommunen utgått från de tillståndsansökningar som finns i Värmlands län för vindkraft de senaste åren. Dessa ansökningar visar att det krävs 500–1200 meters
avstånd för att inte överskrida riktvärdet. Vid avgränsningen av
områden har därför avgränsningen lagts minst 600 meter från
bebyggelse.
Risken för störningar i form av buller bedöms som liten i utpekade områden under förutsättning att verken placeras och utformas på ett sådant sätt att störningarna kan minimeras. I samband
med tillståndsprövning måste bullerberäkningar för respektive
verk eller grupper av verk redovisas för att säkerställa att
närboende inte blir störda.
Skuggor från roterande rotorblad kan vara mycket störande.
Störningarna är störst under de årstider då solen står som lägst eftersom skuggorna då blir långa. Skuggor som vandrar i dalgångar
eller längs med höjdsidor kan ge upphov till stora olägenheter.
Som tidigare nämnts har områdena för vindkraft valts så att
störningarna för de närboende ska bli så små som möjligt. Placeringen av verken inom dessa områden får givetvis stor betydelse för hur skuggorna exponeras i omgivningen. I samband med
detaljplaneläggning/prövning enligt plan- och bygglagen eller
Miljö-balken måste en redovisning ske av skuggtider och
störningar från skuggor.
Påverkan på djurliv
Fåglar
Kommunens fågelliv är väl dokumenterat bland annat genom en
inventering utförd av Wermlands ornitologiska förening (WOF).
Utifrån uppgifter från Säffle kommuns miljöchef Bengt Persson
och ornitolog Håkan Axelsson är Värmlandsnäs sydspets en av
Sveriges främsta inlandslokaler för flyttfågel, både vår som höst.
Riktigt hur fåglarna sprider sig efter det att de passerat sydspetsen
är oklart, men flera sträck går längs med Värmlandsnäs östra sida.
Koncentrationen av fåglar är dock störst vid sydspetsen.
Längs med den västra sidan av Värmlandsnäs häckade under
den senaste säsongen flera havsörnspar. Icke häckande havsörnar,
och andra rovfåglar, har oftast ett relativt stort område för sitt födosök. Det gör att det kan förekomma havsörn över stora delar av
Värmlandsnäs.
I inlandet finns flera fågelsjöar och andra områden som kan
vara värdefulla för fågellivet.
Det går sällan i förväg att fullt ut bedöma eventuell påverkan
på fågellivet av vindkraftverk då det inte finns detaljerade
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uppgifter för varje enskilt område i kommunen. Även uppgifter
från olika utredningar både i Sverige och utomlands visar på
motstridiga resultat. En etablering av vindkraftverk kan i sig
medföra att tillgången av mat i form av insekter förändras
vilket i sin tur påverkar fåglarnas födosök.
Rent generellt anses rovfåglar, och andra termikflygare, vara
mer känsliga för störningar av vindkraftetableringar eftersom
snabba flygrörelser i samband med födosök ökar kollisionsrisken med rotorbladen.
Vid tidigare kommunala ställningstaganden till vindkraftetableringar på Värmlandsnäs har en skyddszon på 2,5 km norrut från Värmlandsnäs sydspets förordats. Denna zon bedöms
kunna ge tillräckligt skydd åt flyttstråken över sydspetsen.
Föreslagna områden för vindkraft har anpassats för att i
möjligaste mån undvika konflikter med viktiga fågelområden.
Till exempel finns inga utpekade vindkraftområden längs med
näsets västra sida eller på näsets sydspets.
Vindkraftetablering inom föreslagna områden bedöms, utifrån idag kända fakta om fågellivet, som helhet endast medföra
en mindre negativ påverkan. I samband med prövning utifrån
miljöbalkens regler och eventuell detaljplaneläggning bör dock
en mer detaljerad redovisning av fågellivet inom aktuellt
område ske. Detta för att eventuella störningar och
konsekvenser ska kunna belysas mer ingående och för att
åtgärder ska kunna vidtas för att minimera eventuella
störningar.
Fladdermöss
Inom Säffle kommun finns många områden och miljöer som är
lämpade för fladdermöss. Det finns i dagsläget dock inga uppgifter
om var eventuella populationer finns. Det kan därför vara lämpligt
att inventera förekomst av fladdermöss, flygstråk med mera inför
tillståndsprövning.
Som en säkerhetsåtgärd för att förhindra kollisioner med
fladdermöss kan vindkraftverken stängas av vid vindhastigheter under 4 m/s. Det är vanligt att vindkraftverk ändå är avstängda vid så låga vindhastigheter, konsekvenserna för kraftproducenterna av en sådan åtgärd bedöms därför bli små.
Påverkan på energihushållningen i kommunen
Koldioxid är en växthusgas och eldningsoljan är den enskilt
största utsläppskällan för koldioxid inom Värmlands län.
Enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB) uppgick den totala energiförbrukningen för Säffle kommun år 2004
till 965 625 MWh, varav 129 776 MWh användes av hushållen
i kommunen. Den huvudsakliga energikonsumtionen för uppvärmning hos hushållen kom från uppvärmning med fjärrvärme
(32 164 MWh), eldningsolja (18 332 MWh), elenergi (48 575
MWh vilket också inkluderar övrig hushållsel) och träbränslen
(3 616 MWh).
Utsläppen av koldioxid (CO2) var för kommunen som helhet
under samma år 5 068 kg/invånare, vilket är mindre än genom-
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snittet för landet (6,2 ton). Utifrån en folkmängd på 16 077 år
2004 erhålls ett CO2-utsläpp på nästan 82 000 ton per år (81 768
ton).
Ett vindkraftverk på 3 MW kan producera cirka 7 miljoner
kWh per år, dvs 7 000 MWh. Med utgångspunkt från att en
etablering av vindkraftverk sker inom samtliga områden som
pekats ut i översiktsplanen, bedöms cirka 130 vindkraftverk
kunna uppföras. Dessa skulle teoretiskt kunna generera upp till
820000 MWh/år inom kommunen. Siffrorna är dock rent teoretiska, och en så kraftig utbyggnad är sannolikt inte realistisk.
Även vid en ganska liten utbyggnad av vindkraft i kommunen
skulle teoretiskt sett alla bostäder samt flera större byggnader som
skolor, idrottshallar, kontorsbyggnader och även industribyggnader kunna försörjas från dessa verk.
Påverkan på kraftnät i kommunen
Redan idag finns några enstaka vindkraftverk på
Värmlandsnäs. Enligt nätägaren, Vattenfall, kan inte några ytterligare verk anslutas till elnätet. Det innebär att minst en ny elledning på 130 kV eller motsvarande måste anläggas för att någon
utbyggnad av vindkraften över huvudtaget ska kunna ske. Kabeln
kommer att läggas i mark.
Vid markförläggning av kabel sker intrång i första hand vid
nedgrävning. Vid grävning kan fornlämningar påträffas som behöver undersökas och karteras. Någon annan betydande påverkan
bedöms dock inte uppstå. Markområdet närmast den markförlagda kabeln omfattas av vissa restriktioner men påverkar i stort
inte fortsatt markanvändning eller tillträde till markområdet
varför intrånget vid markförlagd kabel är mindre än vid luftförlagd ledning och mer av engångskaraktär.
Hänsyn skall i möjligaste mån tas till andra intressen, som
naturreservat samt forn- och kulturminnesvård. En mer omfattande MKB behöver tas fram i samband med att nätägaren
ansöker om tillstånd för ledningsdragningen.
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Sammanvägd påverkan
Utpekade områden för en utbyggnad av vindkraft i kommunen
har skett utifrån hänsynstagande till en lång rad bevarandeintressen och andra kända intressekonflikter. Att helt kunna
undvika konflikter mellan motstående intressen är mycket svårt
och kan i vissa fall vara svåra att förutse.
Utbyggnaden av vindkraften innebär stora fördelar för
miljön och även för människors hälsa, vilket gör att nyttan av
en etablering av vindkraft i många fall överväger eventuella
konflikter som trots stort hänsynstagande kan komma att
uppstå. En utbyggnad av vindkraften inom utpekade områden
bedöms som helhet kunna ske på ett sådant sätt att endast
mindre eller ingen betydande miljöpåverkan eller risk för
allvarliga eller bestående störningar på människors hälsa eller
på miljön uppkommer.
Totalförsvaret
Totalförsvaret har sedan tidigare pekat ut södra Värmlandsnäs
som ett område där det finns intressen för militärflyget. Alla
högre byggnader inom detta område ska inför prövning skickas
på remiss till försvaret. I arbetet med att ta fram denna plan har
samråd skett med Försvarsmakten. De områden som står i
konflikt med försvarsmaktens intressen har i huvudsak inte
pekats ut för vindkraftetablering. Mindre delar av de fyra
nordligaste områdena på Värmlandsnäs kan enligt uppgift från
Förvarsmakten, komma i konflikt med Förvarets intressen.
Vid prövning utanför de i planen angivna områdena ska
försvarets synpunkter inhämtas, eftersom vindkraftverk kan
påverka militär luftfart, övnings- och skjutverksamhet, radar,
signalspaning och försvarets telenät. Vid tillståndsprövningen
ska också ansökan på remiss till Försvarsmakten när exakt
position och höjd för verken finns så att belysningskrav kan
fastställas. Detta görs av flygsäkerhetsskäl.

Västra sidan av område 9 och 11, och östra
sidan av område 10 och 12 kan komma i
konflikt med Förvarets intressen.

Bebyggelseintressen
Inom områden som pekas ut för vindkraft kommer en vindkraftexploatering att prioriteras. Det innebär att bygglov för
andra exploateringsföretag inom dessa områden som kan
hindra en utbyggnad av vindkraften inte kommer att ges.
I utpekandet av områden för vindkraft har områden undantagits där kommunen på kort eller längre sikt förväntar sig att
bebyggelseintresset är störst. Det gäller framförallt kustområden, där Säffles långa kustlinje betraktas som attraktiv för
både fritids- och permanentboende. Det gäller också i anslutVindkraftverken vid Utgrunden, Kalmarsund, har konstaterats inte innebära någon fara för de stora fågelsträcken som passerar här varje år.
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ning till befintlig bebyggelse där möjligheten till utbyggnad av
byar och mindre samhällen kan påverkas.
Näringsliv
Vindkraftplanen kommer att vara vägledande vid prövning av
vindkraftetablering. Den kan ha betydelse för turismverksamhet
och jord- och skogsbruk. För att minimera konsekvenserna för
dessa verksamheter har stora områden undantagits från
vindkraftetablering, främst i kustzonen där turismintresset är stort.
För jordbruksverksamhet kan planen innebära konsekvenser både
genom vindkraftutbyggnad, vägdragningar och nya ledningar.
Dessa utbyggnader bedöms kunna ske inom utpekade områden
utan att jordbruksverksamhet drabbas av stora negativa effekter.
Vid detaljplanering och genomförande bör dock hänsyn tas till att
minimera ingrepp som kan försvåra för jord- och skogsbruket.
Markägare
En översiktsplan är inte juridiskt bindande och har därför inte
direkta konsekvenser för markägare. Vindkraftplanen kommer
dock att vara ett underlag vid fortsatt planering och prövning av
vindkraftutbyggnad och följdföretag i Säffle kommun.
All planläggning för nya vindkraftverk kommer ske i samverkan mellan markägare och exploatörer. Vid planläggning
kommer kostnaderna för planeringen delas mellan kommunen och
inblandade aktörer så att en intressent betalar för den del av
byggrätten man utnyttjar i en detaljplan.
Mellankommunala intressen
Inför utbyggnad i områden som ligger nära angränsande
kommuner bör samråd ske över kommungränserna. Detta gäller
för Gaterudsfjällen som gränsar till Bengtsfors kommun, två
områden i öster mot Grums kommun samt ett område i söder som
gränsar mot Åmåls kommun. En förstärkning av elnätet i området
kräver också samråd med angränsande kommuner.
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