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Riktlinjer för prövning av etablering av större vindkraftsparker
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta följande riktlinjer vid etablering av större vindkraftsanläggningar:
1. Vid de tillfällen som en planerad etablering av vindkraft påverkar ett utpekat område
för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-område) prioriteras landsbygdsutvecklingen före vindkraftsetableringen.
2. Inom de utvecklingsområden som pekats ut i det tematiska tillägget till översiktsplanen
gällande Landsbygdsutveckling i strandnära läge ska ljudpåverkan från näraliggande
vindkraftverk inte överstiga 35 db(A).
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera gällande Vindbruksplan för att hantera
problematiken med konkurrerande intressen i stort. Detta bör ske i samband med revidering av den kommunomfattande översiktsplanen. I arbetet med att revidera vindbruksplanen ska kommunstyrelsen särskilt pröva eventuella konsekvenser av att införa
en generell gräns på 35 db(A) i kommunen för ljudpåverkan från vindkraftverk.
4. Intill dess att vindbruksplanen reviderats bör kommunen vara återhållsam med större
vindkraftsetableringar utanför de i vindbruksplanen utpekade områden för detta ändamål.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund

Kommunfullmäktige antog i juni 2010 en Vindbruksplan, som ett s.k. tematiskt tillägg till
den kommunomfattande översiktsplanen. Planen anger kommunens inställning till planering av större vindkraftsetableringar. Med större etablering avses sammanhållande projekt
med två eller flera vindkraftsverk. Vindbruksplanen har varit ett bra underlag för marknaden i sitt planerings- och exploateringsarbete. Efter beslutet om vindbruksplan har kommunen beslutat om en LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) i form av ett tematiskt tillägg till den ovannämnda översiktsplanen. Det har nu visat sig dessa två planer kan
komma i konflikt med varandra. För närvarande finns två sådana exempel.
För att Mariestads kommun generellt ska upplevas som en tydlig och smidig samarbetspart i
olika typer av utvecklingsarbeten och för att vindkraftsintressenterna inte ska åsamkas onödiga utredningskostnader finns ett starkt behov av att kommunen, så tidigt som möjligt, anger vilka planeringsförutsättningar som ska gälla. Kommunledningskontoret föreslog mot
den bakgrunden att kommunfullmäktige skulle anta de riktlinjer som framgår av kommunstyrelsens förslag till riktlinjer. Kommunledningskontoret konstaterade vidare att Vindbruksplanen behöver revideras.
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Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
för att utreda konsekvenserna av att införa en generell gräns i kommunen för ljudpåverkan
från vindkraftverk på 35 db(A).
Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-03 som beslutade att
återremittera ärendet för att kompletteras med ytterligare konsekvensbeskrivningar av att
införa en generell gräns i kommunen för ljudpåverkan från vindkraftverk på 35 db(A).
Planeringschefen framhåller att det krävs ett mer omfattande utredningsarbete med extern
hjälp för att göra en seriös bedömning av återremissens syfte att ”beskriva konsekvenserna
av att införa en generell gräns i kommunen för ljudpåverkan från vindkraftverk på 35
db(A)”. Planeringschefen föreslår därför att utredningsarbetet hanteras i särskild ordning.
Kommunledningskontoret är dock, efter avstämning med bygg- och miljöförvaltningen, av
den övergripande uppfattningen att Naturvårdsverkets rekommendationer bör tillämpas vid
vindkraftverkens ljudpåverkan.
Då det idag pågår utredningsarbete för vindkraftsetableringar inom utpekade vindkraftsområden som med nuvarande riktlinjer kommer påverka och begränsa utvecklingen inom ett
antal LIS-områden så bedömer planeringschefen att det är viktigt att hantera denna problematik. Därför föreslås att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta förslag
till riktlinjer för vindkraftsetableringar i närheten av LIS-områden så som förslaget formulerats i planeringschefens underlag inför arbetsutskottets sammanträde 2013-01-03. Anledningen till att detta bör hanteras separat är att kommunen behöver ta ställning till vindkraftsetableringar vid LIS-områdena som har ett annat innehåll, ex boende.
Planeringschefen föreslår att:
-

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer för vindkraftsetableringar i anslutning vid LIS-områden enligt tidigare förslag.

-

Önskemålet enligt kommunfullmäktiges återremiss om att beskriva konsekvenserna av
att införa en generell gräns i kommunen för ljudpåverkan från vindkraftverk på 35
db(A) ska hanteras i separat och i särskild ordning.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-01-08, Riktlinjer vindkraftsetableringar.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-12-28, Riktlinjer för prövning av större vindkraftsetableringar.
Naturvårdsverket, Riktlinjer för ljud från vindkraft.
______________________________________________________
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