Vindbruksplan
- tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings
kommun
Utlåtande
Hur utställning/granskning genomförts.
Vindbruksplanen har varit utställd för allmän granskning fr o m den 15
februari t o m den 19 april 2013. Kungörelse om utställning/granskning har
skett på kommunens anslagstavla samt i Nya Lidköpingstidningen och
Skaraborgs Läns Tidning den 8 februari 2013. Planen var utställd i
Stadshuset och Stadsbiblioteket i Lidköping samt Tuns bibliotek, Vinninga
bibliotek och Järpås bibliotek. Handlingarna var även tillgängliga på
kommunens webbplats.
Sammanfattning av inkomna synpunkter.
Försvarsmakten meddelade att de inte kommer att utse några analysområden
i det stoppområde för höga byggnader som finns runt Såtenäs.
Analysområde, ett begrepp som föreslogs av Försvarsmakten, skulle vara
område där Försvarsmakten kan komma att pröva nya etableringar av
vindkraftverk t ex om de nya verken föreslås placerade i anslutning till
redan befintliga verk och inte utgjorde ytterligare hinder för verksamheten.
Text som behandlat eventuella framtida analysområden har därför tagits bort
i planen.
Vidare så framför Försvarsmakten att ett av de i planen utpekade områdena
lämpliga för större etableringar berörs av försvarsintressen som inte är
kopplade till flygverksamhet och som ska beaktas vid en eventuell
exploatering. Väderradarns influensområde är 50 kilometer och ska beaktas
vid etableringar av nya verk.
Länsstyrelsen anser att metodiken med att hantera det tematiska tillägget till
översiktsplanen, med och utan Försvarsmaktens intressen är lämplig.
Länsstyrelsen anser vidare att Försvarsmaktens stoppområde ska behandlas
som riksintresse för totalförsvaret med hänsyn till vindkraftverk och höga
byggnader. I övrigt återger det tematiska tillägget de gällande
riksintresseanspråken korrekt. Länsstyrelsen instämmer i kommunens
bedömning att vara restriktiv till vindkraft där flera andra allmänna intressen
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såsom natur-, kultur- och friluftslivsintressen finns. I övrigt kan
riksintressena tillgodoses i en efterföljande prövning. Gällande
miljökvalitetsnormer har inte beskrivits och det bör finnas ett avsnitt som
utvecklar hur miljökvalitetsnormerna kan komma att påverkas. Planen har
därför kompletterats med ett avsnitt som behandlar miljökvalitetsnormerna.
Under tiden arbetet med Vindbruksplanen pågått har även kommun antagit
en ”Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun” som ersätter
”Energiplan 2000”. De båda handlingarna (”Plan för energi och klimat i
Lidköpings kommun” och ”Vindbruksplanen”) har samordnats så
kommunens viljeinriktning är entydig i de båda handlingarna.
Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen
Bil 1
Planen visar på ett tydligt och lättläst sätt kommunens viljeinriktning.
Metodiken att visa planen med och utan Försvarsmaktens intressen är
lämplig och det är positivt att kommunen har förtydligat motiven till varför
kommunen är restriktiv till vindkraftsetableringar i vissa delar av
kommunen. Uppförande av vindkraftverk i Lidköpings kommun kan
komma att skada riksintresset för totalförsvaret. Länsstyrelsen anser att
Försvarsmaktens ”stoppområde” ska behandlas som riksintresse för
totalförsvaret med hänsyn till vindkraftverk och höga byggnader.
Influensområde för väderradarn är 50 km.
I övrigt återger handlingen gällande statliga riksintressen korrekt.
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och
vattenanvändningen som berör grannkommuner kan samordnas på lämpligt
sätt. Planen bedöms inte bli olämplig med hänsyn till boendes och övrigas
hälsa eller behovet av skydd mot olyckshändelser.
Gällande miljökvalitetsnormer har inte beskrivits i planen och planen bör
kompletteras med ett avsnitt som utvecklar hur miljökvalitetsnormerna kan
komma att påverkas och vilka åtgärder som kan göras för att de kan
efterföljas.
Länsstyrelsens granskningsyttrande är en del av det tematiska tillägget till
översiktsplanen och kommer att ingå i planhandlingen efter det den har
antagits.
Kommentar
Planhandlingen har kompletterats med ett avsnitt som berör
miljökvalitetsnormerna. När det gäller riksintresset för totalförsvaret och
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influensområde för väderradar så har handlingen reviderats så de klart
framgår.
Försvarsmakten
Bil 2
Försvarsmakten meddelar att arbetet med att utse ”analysområden”, d v s
områden för ev förtätning av befintliga verk inom stoppområden, är avslutat
och det finns inga sådan inom stoppområdet för höga byggnader kring
Såtenäs. Försvarsmakten vill därför att text i planen som berör
analysområden ska tas bort.
Väderradarstationen i Vara kommun har ett influensområde på 50 km och
Karta 2 som ingår i planhandlingen bör ändras så detta redovisas i stället för
20 km som nu redovisas på kartan.
I det norra området, av de områden lämpliga för större
vindkraftsetableringar som redovisas på Karta 2, finns det konflikt med
totalförvarets intressen som inte är kopplade till flygverksamhet.
Kommentar
Text som berör analysområden har tagits bort i planhandlingen. Karta 2
har ändrats så 50 km redovisas som influensområde för väderradar. I
områdesbeskrivningen av det norra området lämpligt för större grupper av
vindkraftverk har en komplettering gjorts som påtalar att Försvarsmakten
skall höras innan etablering kan ske så inte konflikt uppstår med
försvarsintresset.
Post och telestyrelsen
Bil 3
Inför samråd vid vindkraftsetableringar kan PTS bistå med information om
vilka de berörda radiolänkoperatörerna är.
Kommentar
Framgår redan av handlingen.
Statens geotekniska institut, SGI
Bil 4
Enligt samrådsyttrande tidigare i Vindbruksplanen har SGI framfört att det
skulle vara värdefullt med komplettering var det kan finnas geotekniska
svårigheter att dra nya vägar och i vilken utsträckning det finns goda
förutsättningar att grundlägga vindkraftverk i de utpekade områdena
lämpliga för större grupper av vindkraftverk. Även riskfaktorer, såsom ras
och skred bör redovisas. Till viss del har planen kompletterats men kan
göras tydligare i dessa avseenden. SGI instämmer i den strategi som införts i
planen som anger att vid tillstånds- och bygglovprövning kommer den
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geotekniska lämpligheten prövas för vindkraftverk och anslutningsvägar. En
sådan prövning är viktig och nödvändig.
Kommentar
Då handlingen är en översiktlig plan samt att det framgår att vid prövning
av etablering ska geotekniska lämpligheten redovisas, så anses planen inte
behöva kompletteras med ytterligare information om geotekniska
förhållanden.
Vattenfall
Bil 5
Vattenfall har regionledningar och även en del lokalnät i Lidköpings
kommun. Anslutning av ett större antal vindkraftverk kräver nya ledningar
och transformatorstationer där ledningarna kommer att kablifieras eller
utföras som luftledning i trädsäkra ledningsgator.
Kontakt med nätägare bör tas i ett tidigt skede vid vindkraftetableringar för
att undersöka anslutningsmöjligheten. Vattenfall redovisar även
säkerhetsavstånd till vindkraftverk och att man i första hand ska ta kontakt
med Post- och Telestyrelsen för att få en samlad bild av radiolänkar som kan
störas vid en etablering av vindkraftverk.
Kommentar
Säkerhetsavstånd finns beskrivna i handlingen samt att kontakt ska tas i
tidigt skede med PTS för att få reda på eventuella radiolänkar som kan
störas.
TeliaSonera
TeliaSonera måste ges möjlighet att komma in med synpunkter vid t ex
prövning av detaljplan och enskilda bygglov som rör vindkraftsetableringar
då dessa kan störa telenät och då främst radiolänkstråk.
Kommentar
Se kommentar ovan.
Energimyndigheten
Bil 6
Energimyndigheten framför att de synpunkter som de har framfört i
samrådet i stort har beaktats. De vill att de antal verk i Sverige som
omnämns i planhandlingen uppdateras från 2010 års värde till 2011. Texten
bör förtydligas vad gäller elcertifikatssystemet.
Kommentar
Handlingen har förtydligats vad avser elcertifikatssystemet.
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Luftfartsverket
Luftfartsverket har inga erinringar på utställningshandlingen men påtalar att
berörda flygplatser alltid ska höras vid vindkraftsetableringar.
Kommentar
Framgår av handlingen.
Skara kommun
Bil 7
Skara kommun delar Lidköpings kommuns uppfattning om att ett visuellt
hänsynsavstånd, relaterat till verkens höjd, bör hävdas. Dessa riktlinjer kan
även gälla för verk som prövas enligt miljöbalkens tillståndsgivning. Skara
kommun ser Hasslösa f d flygfält som lämpligt område för större
vindkraftsetablering. Försvarsmaktens ”stoppområde” bör omprövas och
begränsas. Inom stoppområdet, som täcker både Skara och Lidköpings
kommun, finns flera uppförda vindkraftverk där Försvarsmakten redan i dag
har fått begränsa sin verksamhet och förtätningar i dessa grupper bör vara
möjliga.
Kommentar
När det gäller stoppområdets omfattning så förlitar sig Lidköpings kommun
på att Försvarsmakten har avgränsat området rätt. Lidköpings kommun såg
också en möjlighet att kunna pröva förtätningar inom de analysområden
där försvarsmakten redan i dag har fått begränsa sin verksamhet på grund
av att det finns befintliga grupper av verk innan området utsågs till
stoppområde. Begreppet analysområden föreslogs av Försvarsmakten i
diskussionen med kommuner som påverkas av stoppområdena. Några
analysområden visade sig inte finnas runt F7 Såtenäs.
Götene kommun
Götene kommun har ingen erinran på vindbruksplanen under förutsättning
att vindkraftsetableringar nära den gemensamma kommungränsen sker i
samråd med Götene kommun.
Kommentar
Framgår av handlingen att vid etablering nära kommungräns ska
grannkommun höras.

Vara kommun
Vara kommun lägger stor vikt vid att det mellankommunala samarbetet
även i fortsättningen fungerar så att resultatet blir en vindkraftsetablering
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inom hela det gemensamma slättområdet, som upplevs som väl avvägd mot
andra intressen.
Kommentar
Se kommentar ovan.
Grästorps kommun
Grästorps kommun avstår från att lämna synpunkter på
utställningshandlingen.
Länsstyrelsen Värmland, Svenska Kraftnät, Västra Götalandsregionen,
Melleruds kommun, Vänersborgs kommun, Trafikverket,
Skogsstyrelsen
Inga synpunkter på planförslaget.

Lidköpings kommun
Samhällsbyggnad, Plan-Bygg
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Planarkitekt
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