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Yttranden och svar efter Vaggeryds Vindbruksplans första utställning 

 

Bakgrund 

Vaggeryds vindkraftsplan är ett tematiskt tillägg till Vaggeryds kommuns översiktsplan.  

 

Vindbruksplanen har, på uppdrag av kommunstyrelsen, upprättats i samarbete av 

kommunledningskontoret och miljö- och byggförvaltningen i Vaggeryds kommun och Vatten och 

Samhällsteknik AB genom Eva Djupfors. Följande personer har ingått i kommunens arbetsgrupp: 

Torbjörn Åkerblad, Dörte Schuldt, Hanna Grönlund och Lina Larsson.  

 

Vindbruksplanen återspeglar en kommuntäckande känslighetsanalys för exploatering av vind-

kraft och är avsedd att underlätta hanteringen av framtida vindkraftärenden.  

 

Vindbruksplanen ställdes ut för samråd under sommaren 2017. Under samrådet har det getts 

möjlighet för myndigheter, kommuner, privatpersoner, företag, föreningar och politiska partier att 

lämna synpunkter på planförslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i 

kommunens samrådsredogörelse, dat. 2018-03-07. Efter planens justering i enlighet med 

samrådsredogörelsen har vindbruksplanen ställts ut fr.o.m. 19 mars 2018 t.o.m. 14 maj 2018. 

Under utställningstiden har berörda myndigheter och allmänheten åter haft möjlighet att lämna 

synpunkter.  

 

På grund av motstridiga beslut inför vindbruksplanens utställning i mars beslutades det vid KS 

sammanträde 2018-10-03, § 214 att gå vidare med en förnyad utställning av planen. Föreliggande 

dokument är en sammanställning över inkomna synpunkter under vindbruksplanens första 

utställning. Synpunkter som kommer in under planens förnyade utställning kommer att 

sammanställas och besvaras i ett utlåtande. 

 

Läshänvisning 

Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet följt av Vaggeryd kommuns kommentarer samt 

eventuella förslag till förändringar. Tabellens numrering är inte avsedd att tillmäta vissa yttranden 

större vikt än andra. Samtliga sidhänvisningar och områdesbeteckningar i denna sammanställning 

refererar till vindbruksplanens första utställningshandling.  
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GRANSKNINGSYTTRANDEN KOMMUNENS KOMMENTARER 
STATLIGA MYNDIGHETER  
 

LÄNSSTYRELSEN 

 

Länsstyrelsens roll i planprocessen 

Under utställningstiden ska Länsstyrelsen 

avge ett granskningsyttrande över planför-

slaget. Av yttrandet ska det framgå om för-

slaget inte uppfyller lagkraven vad gäller 

riksintressen, miljökvalitetsnormer, redo-

visning av områden för landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen, mellankommunal sam-

ordning och bebyggelsens lämplighet i för-

hållande till hälsa och säkerhet samt risken 

för olyckor, översvämning eller erosion. 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge är 

inte relevant i detta ärende.  
 

Riksintresse för totalförsvarets militära del 

Vaggeryds kommun berörs av flera olika 

typer av riksintressen och områden av be-

tydelse för totalförsvarets militära del. Det 

gäller såväl öppet redovisade riksintressen 

som riksintressen som omfattas av sekretess. 

Vindbruksplanen har inte uttryckt hur riksin-

tresset ska tillgodoses på annat sätt än att 

totalförsvarets intressen har redovisats som en 

restriktion inom respektive områdesbe-

skrivning. Detta innebär att översiktsplanen 

inte kan anses tillgodose riksintresset för 

totalförsvarets militära del. Dessa frågor 

måste lösas i ett senare skede. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är inte rimligt att väga 

in på denna övergripande nivå. Länsstyrelsen 

instämmer i kommunens bedömning att 

frågan om miljökvalitetsnormer får bedömas i 

det enskilda ärendet i samband med senare 

prövning. 

 

Mellankommunal samordning 

Mellankommunala frågor har behandlats på 

ett godtagbart sätt. Planförslaget föranleder 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instämmer, de militära intressena måste och 

kommer att tillgodoses i varje enskilt 

vindkraftsärende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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inte krav på särskild mellankommunal 

samordning. 

 

Hälsa och säkerhet, risken för olyckor, 

översvämning eller erosion 

Frågor kopplade till hälsa och säkerhet och 

risken för olyckor kommer att vägas in i 

senare lokaliseringsprövning och är inte 

rimligt att ta ställning till på översiktsplane-

nivå. Angående buller har hänsyn tagits till en 

god boendemiljö genom en redovisad 

marginal mellan potentiella vindbruksområ-

den och befintliga bostäder. Den slutliga 

lämplighetsbedömningen av en vindkrafts-

etablerings lokalisering görs i senare 

prövning. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRSVARSMAKTEN 

 

Alla de utpekade potentiella vindbruksom-

rådena riskerar att medföra påtaglig skada på 

riksintressen samt områden av betydelse för 

totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § 

första och andra stycket miljöbalken. 

Områdena berör såväl öppet redovisade 

riksintressen samt riksintressen som omfattas 

av sekretess enligt 15 kap 2 § offentlighets- 

och sekretesslagen (SFS 2009:400). 

Försvarsmakten anser därmed att det blir 

missvisande att kommunen pekar ut dessa 

områden som potentiella vindbruksområden. 

Försvarsmakten ser därmed helst att 

områdena utgår i sin helhet från planen. Om 

detta inte är möjligt, anser Försvarsmakten att 

denna potentiella konflikt bör belysas i planen 

förslagsvis i förordet samt avsnittet om 

totalförsvaret.  

 

Ytterligare bör följande förändringar genom-

föras för att belysa att områdena riskerar att 

påtagligt skada riksintressen för total-

försvarets militära del;  

 

I stycket angående totalförsvaret på sida 7 bör 

det även nämnas att kommunens ställnings-

tagande är att Försvarsmakten får bedöma om 

 

 

 

Att så är fallet har beskrivits inom följande 

textavsnitt i vindbruksplanens utställnings-

handling:  

• sida 3 Förord 

• sida 6 Sammanfattning 

• sida 7 Sammanfattning av 

bedömningsgrunder och kartanalysen 

• sida 36 Totalförsvarets intressen 

• sida 56 Potentiella vindbruks-

områden 

• sida 58 – 127 Områdesvisa över-

siktliga beskrivningarna 

 

 

 

Ytterligare förtydligande skrivs in i förordet 

sida 3 samt sida 37 i textavsnittet om 

totalförsvarets intressen. 

 

 

 

 

 

 

Förtydligas sida 7. 
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vindkraftsetablering riskerar att medföra 

påtaglig skada på riksintressen för totalför-

svarets militära del. Likt den beskrivning som 

återfinns på sida 37.  

 

Under beskrivningen av enskilda områdena 

beskrivs det bland annat att vindkraft 

etableringen riskerar att medföra negativ 

påverkan på riksintressen för totalförsvarets 

militära del. Försvarsmakten anser att  

användande av formuleringen ”löper risk att 

medföra negativ påverkan” bör ersättas med 

”riskerar att påtagligt skada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formuleringen ”löper risk att medföra 

negativ påverkan” ersätts med ”riskerar att 

påtagligt skada”. 

 

TRAFIKVERKET 

 

De synpunkter som Trafikverket förde fram 

under samrådsskedet har i allt väsentligt 

beaktats. Trafikverket har sålunda inget att 

erinra. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

LANTMÄTERIET 

 

Lantmäteriet har inget att erinra mot förslaget 

till vindbruksplan för Vaggeryds kommun. 

 

 

 

 

- 

 

 

SKOGSSTYRELSEN 

 

Bifogar tidigare samrådssvar. Skogsstyrelsen 

har inget nytt att tillföra utöver tidigare svar. 

Se nedan. 

 

”Skogsstyrelsen har tagit del av förslaget till 

Vaggeryd kommuns vindbruksplan och anser 

att förutsättningarna och riskerna är väl 

beskriva. Skogsstyrelsen anser att kommun-

ens slutsatser är rimliga och har inget att 

erinra mot dessa. 

 

 

 

 

- 
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ENERGIMYNDIGHETEN 

 

Energimyndigheten har fått en förfrågan från 

Vaggeryds kommun att inkomma med 

synpunkter på Vaggeryds kommuns 

vindbruksplan. 

Energimyndigheten är ansvarig för att ange 

riksintressen för energiproduktion samt 

bevaka utvecklingen av hushållningen med 

mark- och vattenområden avseende 

energiproduktion och energidistribution. 

Energimyndigheten har därför granskat 

vindbruksplanen och tillhörande handlingar 

vad gäller energiändamål. 

Energimyndigheten vill lyfta vikten av att 

möjliggöra en resurseffektiv utbyggnad av 

förnybar energiproduktion. Detta med hänsyn 

tagen till Sveriges mål om 100 % förnybart 

elsystem till 2040. En ökad elproduktion från 

förnybara energikällor är därför ett nationellt 

intresse som måste få tillgång till mark- och 

vattenområden. Energimyndigheten uppmun-

trar kommunen att uttryckligen hänvisa till 

2040-målet i vindbruksplanen. 

Energimyndigheten ser positivt på att 

kommunen har tagit hänsyn till 

vindkraftsutbyggnaden i den fysiska 

planeringen och att kommunen har utpekat 

flera särskilda områden för utbyggnad av 

vindkraft även i avsaknad på riksintresse-

områden för vindbruk. Kommunen har också 

fört ett välgrundat och genomförligt 

resonemang kring övervägandet av de 

områden som utpekats för eventuell 

vindkraftsutbyggnad och andra intressen inom 

kommunens gränser. Detta kommer 

underlätta för eventuella framtida prövningar 

av vindkraft projekt inom kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindbruksplanen kompletteras med en 

hänvisning till 2040-målet. 
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NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR  

 

MILJÖ OCH BYGGNÄMNDEN 

 

Miljö- och byggnämnden har tagit del av 

Vindbruksplanen och har följande syn-

punkter: 

 

Miljö- och byggnämnden konstaterar att 

35 dBA vid fasad avviker från praxis. Skälen 

till detta avsteg från praxis måste motiveras 

mycket tydligt i ÖP/Vindbruksplan. Tydlig 

motivering krävs för att ge ÖP/Vindbruksplan 

tyngd vid kommande överklagningsärenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under arbetets gång har arbetsgruppen för 

vindkraftsplanen, kommunstyrelsens 

arbetsutskott och kommunstyrelsen haft 

svårt att enas i vissa ställningstaganden i 

vindkraftsplanen. De berörda ställnings-

tagandena är avgörande för i vilken 

omfattning potentiella vindkraftsområden 

pekas ut i vindbruksplanens kartmaterial.  

 

Så röstade KS vid sitt utställningsbeslut med 

en röst tillgodo fram ett ställningstagande 

om att 35 dB(A) vid val av plats för 

vindkraftverk inte får överskridas vid 

bostäders fasad. Denna skrivning grundar 

sig dels i en oro för att de allt högre 

vindkraftverken sett till landskapsbilden blir 

mycket dominerande i sin näromgivning 

samt dels i att de bullerberäkningsmetoder 

som används idag eventuellt inte är lämpliga 

för högre verk. Man befarar att 

ljudemissionen i vissa väderförhållanden 

(vind uppe – stiltje nere) når betydligt längre 

än vad dagens bullerberäkningsmetoder 

påvisar. 

 

De potentiella vindbruksområdena som 

redovisats i vindbruksplanens utställnings-

handling är däremot bland annat ett resultat 

från buffringar med 700 meter mot befintlig 

bebyggelse. Ett avstånd på 700 meter kan 

generellt antas motsvara ett bullervärde på 

40 dB(A) vid fasad. För att uppnå ett buller-

värde på 35 dB(A) kan snarare antas att det 

skulle krävas motsvarande buffringar med 

cirka 1 500 meter.  

 

Dels är ställningstagandet om 35 dB(A) i 

kombination med kartredovisningen som 

baserar sig på en buffring om 700 meter 
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Miljö- och byggnämnden konstaterar att 

vindbruksplanen anger ett respektavstånd på 

minst 4 gånger den totala vindkraftshöjden till 

bostads- och övrig bebyggelse. Om ett 

respektavstånd om fyra totalhöjder bör gälla 

måste det tydligt framgå i vilka fall det är ett 

krav och motiveras tydligt. Texten bör även 

ändras så det står likadant, nu står det bör i ett 

stycke och ska i ett annat. Kommunen är 

positiv till vindkraft i både gällande över-

siktsplan och i kommunens miljöprogram. 

 

En sammanställning av de ställningstaganden 

som Vaggeryds kommun gjort bör finnas i 

Vindbruksplanen. De ställningstaganden som 

utgörs av generella krav som normalt tas upp 

vid prövning, t.ex. i Miljöbalken, bör tas bort. 

De ställningstaganden som är öppna för 

bedömning bör preciseras så långt det går för 

att underlätta vid prövning.  

 

Det behöver klargöras vilken dignitet det 

stora opåverkade området mellan Nyholm och 

Bondstorp har. De potentiella vindbruks-

områdena i det stora ostörda området mellan 

Nyholm och Bondstorp bör antingen strykas, 

eller så måste texten utvecklas, så det mycket 

tydligt framgår i vilka fall vindkraft kan 

komma i fråga.  

 

Texten behöver även utvecklas gällande de av 

Länsstyrelsen utpekade, beträffande buller, 

ostörda områdena. Nuvarande skrivning kan 

leda till oklarheter och tolkningsproblem. 

 

 

 

 

missvisande och dels är det osannolikt att 

mark- och miljööverdomstolen i det enskilda 

fallet kommer att frångå det som är 

rättspraxis, dvs 40 dB(A). 

 

Skrivningen om 35 dB(A) tas därför bort i 

texthandlingen och vindbruksplanen ställs ut 

på nytt med en buffring om 700 meter. 

 

Vindbruksplanen ändras så att kommunen är 

konsekvent i att använda ordet ska (sida 7. 

17 och 34). Skrivningen ”bostads- och övrig 

bebyggelse” ändras dessutom till ”bostäder”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen sida 7 samt textavsnitt ”Prövning 

av vindkraftverk” sida 128 ses över och 

förtydligas där möjligt. 

 

 

 

 

 

 

Vid KS sammanträde 2018-10-03, § 214 

beslutades att inte peka ut potentiella 

vindbruksområden inom det stora 

opåverkade området. Ställningstaganden och 

kartmaterial justeras därefter. 

 

 

 

 

De s.k. ostörda områdena har länsstyrelsen  

tagit fram med hjälp av en GIS-model med 

vilken ostörda/bullerfria områden 

identifierats i Jönköpings län. I jämförelse 

med verkligheten ger modellen en förenklad 

bild. Vaggeryds kommun bedömer 

potentiella vindbruksområden som 

sammanfaller med länsstyrelsen utpekade 
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Det kan behöva klargöras att Vindbruks-

planen inte hindrar uppförande av nya 

bostäder inom utpekade potentiella 

vindbruksområden.  

 

 

 

I Vindbruksplanen finns en karta gällande 

fågelliv som bland annat visar HSI-intervall 

för tjäder. En förklaring till vad intervallen 

står för är önskvärt att få med i texten. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vaggeryds kommun har tillsammans med 

Vatten- och Samhällsteknik AB upprättat en 

vindbruksplan. Vindbruksplanen är ett 

tematiskt tillägg till kommunens översikts-

plan. 

 

Syftet med planen är att identifiera potentiella 

lokaliseringsalternativ för vindkraftverk i 

kommunen. Vid utpekandet av potentiella 

områden för vindkraft har bland annat 

vindförhållanden, områdens landskaps-

mässiga värden liksom förekomst av 

motstående markanvändningsintressen vägts 

in. Vindbruksplanen är inte juridiskt bindande 

och varje enskilt vindkraftsärende kommer att 

prövas enligt gällande lagstiftning i bland 

annat miljöbalken och plan- och bygglagen. I 

varje enskilt vindkraftsärende kommer 

Vaggeryds kommun använda vindbruks-

planens känslighetsanalys som utgångspunkt 

för sin tillstyrkan eller avstyrkan. 

 

Arbetet har i föreliggande utställnings-

handling resulterat i sammanlagt 35 

potentiella vindbruksområden. Att etablera 

vindkraftverk inom resterande områden 

bedömer Vaggeryds kommun inte som 

önskvärt. 

 

ostörda områden generellt som extra 

känsliga för vindkraft. Något som ska tas 

ställning till i varje enskilt vindkraftsärende. 

 

Vindbruksplanen ska ses som ett vägledande 

planeringsunderlag men är ej juridiskt 

bindande. Utpekade potentiella vindbruks-

områden innebär således inte per automatik 

ett hinder för att bevilja bygglov för nya 

bostäder. Förtydligas. 

 

Instämmer. Förtydligas sida 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet potentiella vindbruksområden skiljer 

sig i vindbruksplanens första utställnings-

handling i jämförelse till vindbruksplanens 

förnyade utställningshandling. 
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Planen har varit på samråd och har reviderats 

enligt samrådsredogörelsen. Vaggeryd 

kommuns kommunstyrelse beslutade vid 

antagandet av samrådsredogörelsen att inte 

följa Länsstyrelsens rekommendationer om att 

rådande praxis i domstol om 40 dB(A) ska 

följas. Kommunens ställningstagande är att 

35 dB(A) ej ska överskridas vid bostäders 

fasad utomhus för att vindkraftverk ska 

tillåtas i Vaggeryds kommun.  

 

Vid identifiering av områdesavgränsningarna 

för de potentiella vindbruksområdena har 

respektavstånd implementerats. Bortsett från 

respektavstånden är kommunens ställnings-

tagande att ett respektavstånd på minst 4 

gånger den totala vindkraftverkshöjden till 

bostads- som övrig bebyggelse bör/ska 

uppfyllas.  

 

Vindbruksplanen ställs ut i enlighet med Plan- 

och Bygglagen.  

Vindbruksplanen är ute för utställning under 

tiden 19 mars – 14 maj 2018. 

 

Motivering 

Vaggeryds kommun ställer sig allmänt positiv 

till alternativa energikällor såsom vindkraften, 

vilket framgår bl.a. av följande ställnings-

tagande i kommunens gällande översiktsplan 

2012: 

 

”Vaggeryds kommun anser att utbyggnaden 

av vindkraft är högst angeläget och något 

positivt, förutsatt att lokaliseringen av dessa 

är lämpliga. Om man bygger vindkraft i 

kommunen måste man även ta hänsyn till 

vilken ny riskbild detta innebär.” 

 

I kommunens miljöprogram, antagen av KF 

2014-09-29 § 84, framgår tydliga 

målsättningar om att kommunen ska verka för 

att bidra till Jönköping läns regionala 

miljömål om att bli ett plusenergilän år 2050. 

Framtagandet av föreliggande vindbruksplan 

är ett första steg i att verka för av kommunen 

tidigare fastställda mål.  

Vid KS sammanträde 2018-10-04, § 214 

efter vindbruksplanens utställning togs 

sedan beslut om att åter ange 40 dB(A), i 

enlighet med rådande praxis i domstol, och 

ställa ut planen på nytt.  

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringarna efter utställningen bedöms som 

omfattande, varför vindbruksplanen ställs ut 

på nytt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den förnyade utställningshandlingen pekas 

det sammantaget ut 7 903 ha pekas som 

potentiella vindbruksområden. Förutsatt att 

man utgår från att en exploaterings-

grad/teoretisk utbyggnad på 30 % och 36 ha 

ytåtgång per verk, typverk med en tornhöjd 

på 136 meter och 120 meter rotordiameter, 

en verkningsgrad på 35 %, 5 256 timmars 
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Det är praxis att 40 dBA föreskrivs som 

begränsningsvärde för vindkraftsverksamhet. 

Innehållandet av detta värde har bedömts 

godtagbart för att förhindra att olägenhet för 

människors hälsa och miljön uppkommer till 

följd av vindkraftsverksamhet bland annat av 

Mark- och miljööverdomstolen, dom M 8512-

11, 2012-04-27.  

 

Naturvårdsverket har tagit fram vägledningar 

för tillsyn och prövning med riktvärden för 

buller. Riktvärde dagtid för buller från 

industrier är 50 dBA, kvällstid 45 dBA och 

nattetid 40 dBA utomhus vid fasad och 

uteplatser vid bland annat bostäder.  

 

Länsstyrelsens erfarenhet från vindkrafts-

projekt är att kurvan för 35 dBA hamnar på 

ett avstånd om ca 1 000 – 1 500 meter från 

vindkraftverk, att jämföra med omkring 

700 meter vid 40 dBA.  

 

 

 

brukningstid/år och en medelvindhastighet 

på 7,5 m/s, resulterar kommunens plan-

eringsinsats vid en utbyggnad i 375 GWh 

el/år = 0,38 TWh, vilket motsvarar cirka 4,2 

% av det regionala produktionsmålet om 

9 TWh för förnyelsebar energi, cirka 1,9 % 

av det nationella planeringsmålet/ 

planeringsramen om 20 TWh för vindkraft 

på land, varmvatten, uppvärmning och 

hushållsel för cirka 14 985 villor/radhus per 

år, ( vid antagandet att 25 MWh direkt-

verkande el/år motsvarar behovet för en 

villa/radhus). Jämför med kommunens 

invånarantal 13 749 den 2017-06-30. 

Beräkningsmodellen enligt ovan är ytterst 

schematiskt, det går naturligtvis inte att 

förutspå hur många vindkraftverk som i 

praktiken kommer att etableras. Vidare har 

beräkningen inte tagit hänsyn till 

försvarsmaktens intressen som i realiteten 

kan förhindra en utbyggnad av vindkraft 

inom stora områden av Vaggeryds kommun.  

 

Instämmer, det är osannolikt att man i en 

rättslig prövning kommer att frångå 

40 dB(A) som är rättspraxis idag. Ställnings-

tagandet i vindbruksplanen ändras, se 

tidigare kommentar. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

I samspråk med länsstyrelsen har följande 

konstaterats:  

40 dB(A) kan antas motsvara ca 700 meter 

35 dB(A) kan antas motsvara ca 1 500 meter 

 

35 dB(A) kurvan för Bruzaholms vindkrafts-

park i Eksjö kommun hamnar på 1 000 – 

2 000 meter och för Stigareds vindkraftspark 
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Miljö- och byggnämnden anser att det är 

olämpligt att ange ett bullervärde på 35 dBA 

som inte får överskridas. Ett gränsvärde på 

35 dBA, och som avviker från praxis 

(40 dBA), gör att det blir svåra beslut att fatta 

och det är risk för överklaganden med långa 

processer.  

 

En generell gräns på 35 dBA kan få effekten 

att områden som är lämpliga för vindbruk inte 

kan användas för detta ändamål. Om 

begränsningsvärdet 35 dBA fastställs måste 

det motiveras mycket tydligt för att det ska 

vara ett vägande skäl vid överprövning.  

 

 

I Vindbruksplanen anges att ett respekt-

avstånd på minst 4 gånger den totala 

vindkraftverkshöjden till bostads- som övrig 

bebyggelse bör uppfyllas. Om denna 

skrivning ska vara kvar måste det motiveras 

väl för att det ska vara ett vägande skäl vid 

överprövning. Det behöver även förtydligas i 

vilka fall det ska gälla och i vilka fall avsteg 

kan göras. Vad som menas med övrig 

bebyggelse bör även klargöras. Ett 

respektavstånd om fyra gånger totala 

verkshöjden kommer ge effekten att områden 

som är lämpliga för vindbruk inte kan 

användas för detta ändamål. 

 

Kravet på 35 dBA och respektavstånd om 

fyra totalhöjder uppfattas säkert positivt av 

närboende till potentiella vindbruksområden. 

Då det avviker från praxis är det öppet hur 

överprövande instanser ser på kravet 

respektive anvisningen. Oavsett vad 

överprövningsinstanserna kommer fram till 

antas åtminstone de första ärendena att 

överklagas så långt det går. Om det visar sig 

att kravet på 35 dBA inte håller rättsligt så 

kan besvikelsen bli stor hos de berörda vilket 

kommer ge tillsynsmyndigheten merarbete. 

För att Vindbruksplan/ÖP ska ha någon vikt 

i Ulricehamns kommun på 900 – 

1 800 meter.  

 

Instämmer, resonemanget kring 35 dB(A) 

stryks ur vindkraftsplanen, se KS 2018-10-

03, § 214. 

 

 

 

 

 

Instämmer, en generell gräns på 35 dB(A) 

och buffring med 1 500 meter skulle 

innebära att flertalet potentiella 

vindbruksområden som pekats ut i 

utställningshandlingens kartmaterial 

minskas i sin utsträckning eller stryks. 

 

 

Skrivningen formuleras om till ”bostäder” 

istället för ”bostäder och övrig bebyggelse”. 

Ställningstagandet om att ett respektavstånd 

om 4 gånger den totala verkshöjden ska 

hållas grundar sig på bedömningen av att ett 

vindkraftsverks påverkan på landskaps-

bilden upplevs på större avstånd för större 

verk. I vindbruksplanen föreslagen skrivning 

påverkar teoretiskt inte verk vars totalhöjd är 

mindre än 175 meter eftersom 40 dB(A) kan 

antas motsvara ett avstånd på 700 meter. För 

verk med en totalhöjd över 175 meter krävs 

med denna bestämmelse större avstånd än 

700 meter.  

 

Skrivningen om 35 dB(A) stryks och ersätts 

med en skrivning om de värdet som är 

rättspraxis i domstol idag, nämligen 

40 dB(A). Se KS 2018-10-03, § 2014. 
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vid överprövning måste ställningstagandena 

vara mycket tydligt skrivna och väl moti-

verade.  

 

I kommunens översiktsplan har det pekats ut 

ett stort opåverkat område mellan Nyholm 

och Bondstorp. Området är ett skogsområde 

som är glesbefolkat, och där det finns få 

ljudalstrande verksamheter. Området 

sammanfaller till stor del med ett ungefärligt 

”högriskområde” för fåglar. Vaggeryds 

kommun anser att tysta opåverkade områden 

med lägre exploateringsgrad har högt 

bevarandevärde. Områdets värden ligger i att 

det är vildmarkslikt och glest befolkat. Därför 

anser Vaggeryds kommun att bevarandet av 

områdets karaktär är svårt att förena med 

exploatering av vindkraft. Vaggeryds 

kommun anser därför att all nyexploatering 

inom eller i anslutning till utpekat stort 

opåverkat områden ska prövas restriktivt. 

Vindkraftverk får endast komma till stånd om 

exploatören kan redogöra för att 

bevarandevärden i det opåverkade området 

inte kommer till skada och att områdets 

vildmarkskaraktär kan bevaras. Denna 

skrivning kan leda till oklarheter och 

tolkningsproblem.  

 

En sammanställning av de ställningstaganden 

som Vaggeryds kommun gjort bör finnas i 

Vindbruksplanen. De ställningstaganden som 

utgörs av generella krav som normalt tas upp 

vid prövning bör tas bort. Ett exempel på 

ställningstagande som kan tas bort gäller 

kalkning som ”ska ha utretts på ett 

tillfredsställande sätt”. De ställningstaganden 

som är öppna för bedömning bör preciseras så 

långt det går för att underlätta prövningen. Ett 

exempel på en besvärlig bedömningssituation 

ger ställningstagandet gällande 

jordbruksintresset som lyder:  

”Kommunens ställningstagande är att det i 

varje enskilt vindkraftsärende ska ske en noga 

övervägning ifall det är möjligt att förena 

jordbruksintresset med uppförandet av 

planerat vindkraftverk.” 

 

 

 

 

Instämmer, ställningstagandet i vindbruks-

planens första utställningshandling är 

motsägelsefullt i sig, samt sett till tidigare 

ställningstaganden i kommunens gällande 

översiktsplan. Vid KS sammanträde 2018-

10-03, § 214 beslöt man därför att inte peka 

ut potentiella vindbruksområden inom det så 

kallade stora opåverkade området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprenören som för närvarande genomför 

kalkningen av kommunens vatten via 

helikopterflygning har särskilt uttryckt 

önskan om att vindbruksplanen bör vara 

tydlig i att frågan behöver utredas inför 

etableringen av vindkraftverk. 

 

 

 

Varje vindkraftsärende är unik och 

bedömningen måste ske i varje enskilt 

ärende. Ifall en viss placering av ett 

vindkraftverk går att förena med fortsatt 

brukbarhet av jordbruks- eller skogsmark är 
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från fall till fall relativt enkelt att bedöma. 

Dock låter sig mjuka värden som landskaps-

bildens påverkan, eller påverkan på ett 

områdes vildmarkskaraktär inte beskrivas 

objektivt och är därför även svåra att 

preciseras i det övergripande planerings-

underlag som vindbruksplanen utgör. 

 

 

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om 

yttrande kring planens stycke om turism och 

friluftsliv, sid 40. 

 

Om och när det uppstår behov att flytta 

vandringsleder önskar nämnden att det görs i 

samråd med kultur- och fritidsnämnden. 

Övriga delar av planen har inte nämnden 

något att erinra sig om. 

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit emot 

remiss för planerad vindbruksplan för 

Vaggeryds kommun. Nämnden ska yttra sig 

utifrån de ansvars och uppdragsområden som 

tilldelats av kommun-fullmäktige. Vaggeryds 

kommun har tillsammans med Vatten- och 

samhällsteknik AB upprättat en vindbruks-

plan. Vindbruksplanen är ett kommun-

täckande tematiskt tillägg till kommunens 

översiktsplan. Syftet med planen är att 

identifiera potentiella lokaliseringsalternativ 

för vindkraftverk i kommunen. Vid 

utpekandet av potentiella områden för 

vindkraft har bland annat vindförhållanden, 

områdens landskapsbildsmässiga värden 

liksom förekomst av motstående markan-

vändningsintressen vägts in.  

 

Vindbruksplanen är inte juridiskt bindande 

och varje enskilt vindkraftsärende kommer att 

prövas enligt gällande lagstiftning i bland 

annat miljöbalken och plan- och bygglagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. Vindbruksplanen kompletteras med 

att bedömningen i fråga ska ske i samråd 

med Kultur- och fritidsnämnden. 
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Kultur- och fritid berörs ett antal 

bedömningsgrunder. I planen tas ett antal 

intresseområden där kommunen har gjort 

bedömningar och lämnat ställningstaganden 

inför förutsättningar för framtagandet av 

vindbruksplanen. I beaktande kring 

ställningstagandet har kommunen även 

lämnat förslag om samordning och utredning 

vid kulturmiljöintressen och delar inom 

turism och friluftsliv. Kulturmiljöintressen, 

sid 38. 

 

Kommunen bedömer att en samordning, 

under förutsättning av en noggrann detalj-

lokalisering, kan vara möjligt i de flesta 

fallen. Kommunens ställningstagande är att 

konsekvenserna för Kulturhistoriska värden 

ska utredas i varje enskilt vindkraftsärende, 

samt att samråd alltid ska ske med Läns-

styrelsens kulturmiljöenhet. Turism och 

friluftsliv, sid 40. 

 

Ett respektavstånd på 1 000 meter till Store 

Mosse nationalpark, skidbacke, 1 000 meter 

till hembygdspark/gård, kommunal badplats, 

golfbana, campingplats, vildmarksbyn och 

medeltidsbyn. Kommunens ställningstagande 

är att dessa målpunkter för turism och 

friluftslivet generellt ska betraktas som 

känsliga för vindkraftverk.  

 

För befintliga vandringsleder är kommunens 

ställningstagande att dessa kan vara förenliga 

med vindkraft och vid behov flyttas i sitt läge. 

Gällande vandringsleder har kommunen inte 

lämnat något ställningstagande med förslag 

på förhållningssätt om vandringsleder 

behöver flyttas för vindkraften. Vilket är 

viktigt, för att kunna ta ställning till planen 

och hur hanteringen ska ske vid eventuell flytt 

av vandringslederna. Att flytta en vandrings-

led kan få konsekvenser för turism och 

friluftsliv och ska beaktas i en plan som 

tidigare nämnda intressen presenterade i 

planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. 
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FÖRENINGAR  

 

FÖRENINGEN BEVARA VILDMARKEN 

 

Vi tycker fortsatt att arbetsgruppen har gjort 

ett gediget arbete med förslaget till vindbruks-

plan för Vaggeryds kommun. Generellt är det 

mycket viktigt att hålla kvar vid att ljudnivån 

inte får överstiga 35 dB(A) vid bostadshusens 

fasad och att det stora opåverkade 

vildmarksområdet bevaras ostört. Till detta 

har vi ytterligare några synpunkter som vi 

gärna ser att ni beaktar.  

 

 

 

 

Mål för turism och friluftsliv 

För skidbacken i Kyllås anges ett respekt-

avstånd på 1 000 m. Eftersom det är frågan 

om en skidbacke kommer en vindkrafts-

etablering vid detta avstånd innebära att det 

visuella intrycket av landskapsbilden kan bli 

mycket våldsamt från backen. Vi föreslår 

därför att respektavståndet för Kyllås ökar till 

minst 1 500 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avstånd till bebyggelse 

Energimyndigheten anger att avståndet till 

byggnader ska vara minst 800 meter vid 

 

 

 

På KS möte 2018-10-03, § 214 har det tagits 

beslut om att skicka ut vindbruks- 

planen på förnyad utställning med följande 

ändring. 40 dB(A) skrivs åter in i handling-

en, då detta är det riktvärde som är praxis i 

svenska domstolen idag. Ett utpekande av 

potentiella vindbruksområden inom 

kommunens så kallade stora opåverkade 

område kommer inte att ske i den reviderade 

handlingen eftersom det inte anses förenligt 

med ställningstaganden i kommunens 

gällande översiktsplan. 

 

 

Noteras. I samrådshandlingen buffrades 

Kyllås med 700 meter, i praktiken var dock 

avståndet till närmsta potentiella vindbruks-

område redan då 1 500 meter, en planerad 

framtida utveckling av skidspåret tillgodo-

ses. För att ge skidbacken i Kyllås samma 

dignitet som hembygdsparkerna, kommun-

ala badplatserna, golfbanan, medeltidsbyn 

m.m. ändrades texten sida 40 till 

1 000 meter. Ytterligare justering bedöms 

inte erforderligt. Se kartutsnitt nedan där den 

rosa ytan motsvarar en buffring med 

1 500 meter till befintlig skidbacke:  
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riksintressets områden på land. Utomlands är 

man mycket mer restriktiv. 

 

I Tyskland är kravet på avstånd till bostäder i 

lugna områden minst 1 000 – 1 500 m. I 

Frankrike rekommenderas minst 1 500 m för 

bostadshus. I Danmark byggs nära noga inga 

vindkraftverk på land längre - de byggs nu till 

sjöss. Det är därför otillfredsställande att 

Vaggeryds kommun har ett minimiavstånd på 

bara 700 m. Vi föreslår återigen att den ökas 

till 1 000 m (som är fallet i Skellefteå 

kommun).  

Och om det inte går, att åtminstone samma 

kriterier som Energimyndigheten anger, alltså 

minst 800 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenskyddsområden – våtmarker 

I en nationell inventering av våtmarker har 

Naturvårdsverket delat våtmarker i fyra 

naturresurser. Kartbilden på sidan 51 i 

Vindbruksplanen för Vaggeryd Kommun 

redovisar de våtmarker med mycket högt 

naturvärde (klass1), högt naturvärde (klass 2) 

och visst naturvärde (klass 3).  

 

Man kan där märka, att område 5 (se sidan 

64) är våtmark och mossar som Naturvårds-

verket har klassificerat som ett mycket högt 

naturligt värde. Det är ett högriskområde för 

fåglar och fladdermöss eftersom det är frågan 

om ett område med slättsjöar, åsar, 

bergsbranter/sluttningar. Åsar som kan utgöra 

ledlinjer eller där exempelvis rovfåglar kan 

antas nyttja uppvindar, så kallad termik. 

Vidare kan man se (sidan 49) att vid 

 

 

 

Noteras. Delstaterna i Tyskland har olika 

avståndskrav. Avståndskraven överens-

stämmer inte för hela Tyskland.  

 

I vindbruksplanens förnyade utställnings-

handling för Vaggeryds kommun används 

fortsatt ett buffringsavstånd på 700 meter till 

såväl bostads- som övrig bebyggelse. 

700 meter kan antas uppfylla 

Naturvårdsverkets rekommenderade riktlinje 

om att buller från vindkraftverk inte 

varaktigt får överstiga 40 dB(A) vid 

bostäder utomhus. 40 dB(A) är värdet som 

är avgörande i domstolsärenden idag. 

Förutom 40 dB(A) anges i vindbruksplanen 

även ett kommunalt ställningstagande om att 

respektavstånd på minst 4 gånger den totala 

vindkraftverkshöjden ska uppfyllas till 

bostäder. 

 

Ett minimiavstånd om 800 meter till 

bostäder har legat till grund som ett av flera 

kriterier vid Energimyndighetens utpekande 

av riksintresseområden för vindkraft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området berörs av våtmarker som bedömts 

ha högt respektive visst naturvärde i Natur-

vårdsverkets nationella våtmarksinventering. 

Detta förtydligas i områdesbeskrivningen. 
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tjäderinventering befanns en mycket hög 

förekomst av tjäder (0,8 <HSI <= 0,9) inom 

samma område.  

 

Detta har Skillingaryd-/Vaggeryd 

ornitologiska förening också betonat i sitt 

svar. Vindkraftsprojektet Pålsbo, som är 

mycket nära, avvisades på grund av konflikt 

med kungsörn och fågellivet i övrigt. Det 

finns många andra rödlistade fågelarter i detta 

område. Vi föreslår därför att område 5 utgår. 

 

Stora opåverkade vildmarksområden 

Föreningen Bevara Vildmarken har blivit 

uppmärksammat att storleken på vildmarken 

mellan Nyholm och Bondstorp (se sidan 50) 

verkar ha minskat både i norr och söder 

jämfört med 2002 års översiktsplan (bifogad). 

Till exempel ingår inte Gisslaköp och 

Gisslaköpsgölen nu i vildmarksområdet. 

Detta är oförståeligt, eftersom området 

innehåller stora naturvärden.  

 

Har kommunen fattat beslut om att minska 

vildmarksområdet eller är det ett misstag? Vi 

föreslår att vildmarksområdet bibehålls så 

som det anges i översiktsplanen 2002, såvida 

inte det finns goda argument för en ändring. 

Detta innebär att vi föreslår att de potentiella 

vindkraftsområden som ligger inom 

vildmarksområdet skall strykas 

 

 

 

 

 

Noteras och förtydligas i 

områdesbeskrivningen sida 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgränsningen till det stora opåverkade 

området ändrades medvetet när gällande 

översiktsplan 2012 togs fram. Vindbruks-

planen utgår i sin kartredovisning ifrån nu 

gällande översiktsplan. Oavsett vilken 

avgränsning man tittar på så påverkar 

skillnaden mellan 2002 och 2012 års 

avgränsning inte de i den förnyade 

utställningshandlingen utpekade potentiella 

vindbruksområdena. Dessa hamnar oavsett 

vilken avgränsning man tittar på utanför det 

stora opåverkade området. Skillnaden 

mellan 2002 och 2012 års utpekade yta för 

det stora opåverkade området är relativt liten 

sett till områdets totala yta. 

 

Potentiella vindkraftsområden som under 

utställningen pekats ut inom det stora 

opåverkade området stryks inför planens 

förnyade utställning. Se beslut KS 2018-10-

03, § 214. 
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GRANNKOMMUNER  

 

JÖNKÖPINGS KOMMUN 

 

Jönköpings kommun har tidigare lämnat 

synpunkter på samrådsversionen. Vaggeryds 

kommun har i granskningshandlingen tagit 

hänsyn till synpunkterna och Jönköpings 

kommun har inget ytterligare att tillägga. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

GISLAVEDS KOMMUN 

 

Ärendebeskrivning  

Vaggeryds kommun har tagit fram ett förslag 

till vindbruksplan, utställningsversion. I detta 

förslag har 35 områden pekats ut som 

potentiella vindbruksområden. När det gäller 

områden i anslutning till grannkommuner så 

anger planförslaget att etablering av 

vindkraftverk inom ett avstånd av två 

kilometer ska föregås av samråd med berörda 

kommuner och att det är önskvärt att även 

etableringar med ett avstånd på tre kilometer 

till kommungränsen samråds med berörda 

kommuner.  

 

I det tidigare samrådsförslaget så hade inga 

vindbruksområden pekats ut i närområdet till 

Gislaveds kommun med hänvisning till att 

området utgör ett så kallat stort opåverkat 

område. I utställningsversionen har detta 

förbehåll tagits bort och det finns flera 

potentiella vindbruksområden utpekade i 

anslutning till kommungränsen mellan de 

båda kommunerna. 

 

Gislaveds kommun har i sin kommunom-

fattande översiktsplan, med hänvisning till en 

rad motstående intressen, bedömt att det inte 

är lämpligt med vindbruk i gränsområdena till 

Vaggeryds kommun. Gislaveds kommun ser 

det därför som särskilt angeläget att dialog 

förs mellan kommunerna om konkreta vind-

bruksprojekt blir aktuella i närområdet till 

Gislaveds kommun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instämmer. Utpekandet av potentiella 

vindbruksområden inom det s.k. stora 

opåverkade området bedöms inte stämma 

överens med ställningstaganden i Vaggeryds 

kommuns gällande översiktsplan. I 

vindbruksplanens förnyade utställnings-

handling kommer inga potentiella 

vindbruksområden pekas ut inom området i 

fråga. 
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Beslutsunderlag  

Vindbruksplan Vaggeryds kommun, 

utställningshandling inklusive kartbilaga och 

miljökonsekvensbeskrivning daterad den 7 

mars 2018.  

Kommunstyrelseförvaltningens tjänste-

skrivelse daterad den 27 mars 2018.  

Kommunstyrelsens allmänna utskott den 18 

april 2018, § 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÄVSJÖ KOMMUN 

 

Förslag till beslut  

Utvecklingsavdelningen föreslår kommun-

styrelsen att besluta: 

 

Ärendebeskrivning och bakgrund: 

Vaggeryds kommun har upprättat en vind-

bruksplan. Vindbruksplanen är ett kommun-

täckande tematiskt tillägg till kommunens 

översiktsplan. Syftet med planen är att 

identifiera potentiella lokaliseringsalternativ 

för vindkraftverk i kommunen. 

 

Sammantaget ställer vi oss bakom vindbruks-

planen för Vaggeryds kommun med 

beaktande av följande punkter:  

 

Vindbruksplanen pekar ut tre områden som 

angränsar till Sävsjö kommun, område M, L 

och P. Enligt utställningshandlingen ligger 

dessa områden inom Stoppområde höga 

objekt-Hagshult övningsflygplats. Då 

försvarsmaktens intressen har företräde 

framför vindkraftens intressen kommer 

etablering av vindkraftverk troligen inte vara 

möjligt i ovan nämnda områden. Sävsjö 

kommun delar denna uppfattning. Förutsatt 

att avgränsningen för försvarsmaktens 

riksintresse kvarstår anser Sävsjö kommun sig 

inte bli berörda av vindbruksplanen för 

Vaggeryds kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras.  
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VÄRNAMO KOMMUN 

 

Bakgrund 

Värnamo kommun har fått ta del av Vaggeryd 

kommuns utställningsförslag för Vindbruks-

plan Vaggeryds kommun - Tematiskt tillägg 

till Vaggeryds kommuns översiktsplan. 

Planen har varit ute på utställning under tiden 

19 mars–14 maj 2018. Värnamo kommun har 

under planens samråd lämnat synpunkter i ett 

samrådsyttrande. 

 

Utredning 

Värnamo kommun konstaterar att man i 

utställningshandlingen har valt att stryka två 

av de mindre utpekade områdena, O och T 

som kommunen under samrådet hade 

synpunkter kring. Värnamo kommun noterar 

vidare att man har valt att hörsamma 

kommunens samrådsyttrande och valt att 

justera område F i områdets västra delar 

vilket innebär att området inte längre omfattas 

av ett större våtmarksområde. Dessa 

justeringar av planförslaget ser Värnamo 

kommun positivt till. 

 

Sammanfattning 

Värnamo kommun har inget ytterliga att 

erinra mot det reviderade planförslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

GNOSJÖ KOMMUN 

 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till 

samhällsbyggnadsnämnden 

 

Att Samhällsbyggnadsnämnden och Gnosjö 

kommun har granskat föreliggande 

vindbruksplan för Vaggeryds kommun och 

avger följande yttrande: 

 

Att Samhällsbyggnadsnämnden och Gnosjö 

kommun anser att etablering av vindkraftverk 

inom ett område av tre kilometer till 

kommungränsen ska föregås av samråd med 

den berörda kommunen. Det är ytterst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. 
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angeläget att detta samråd sker så tidigt som 

möjligt i tillståndsprocessen. I övrigt har 

samhällsbyggnadsnämnden och Gnosjö 

kommun inga ytterligare synpunkter på 

föreliggande vindbruksplan för Vaggeryds 

kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVATPERSONER  

08 PRIVATPERSON 2018-05-13 

 

Respektavstånd som medicinskt gränsvärde 

Jag anser att bullergränserna är medicinska 

gränsvärden som skall bero av hur mycket 

enskilda individer kommer att störas på en 

viss plats – och inget annat!  

Vi vet att man störs mer om bakgrundsbullret 

är litet, och därför skall nivåerna vara extra 

låga på vår tysta landsbygd.  

Vi vet att folk störs även där bullret inte når 

40 dB(A) – jag hänvisar till Karsholm som 

exempel – och akustikexpertis anser att den 

amplitudmodifierade mätmetoden inte är 

relevant eftersom den missar det lågfrekventa 

bullret. Detta är synnerligen pedagogiskt 

demonstrerat på 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?progr

amid=91&artikel=6802780 som tydligt visar 

problemet just i vindkraftsproblematiken. 

 

Respektavstånd och befolkningstäthet 

Argumentet på sida 41 av 63 om att 

befolkningstätheten i Vaggeryds kommun är 

större än i exempelvis Skellefteå och att man 

DÄRFÖR skall ha ett KORTARE 

respektavstånd i Vaggeryds kommun – det 

argumentet är svårförståeligt och ologiskt.  

Skulle invånarna i Vaggeryds kommun vara 

mera döva för störande oljud just därför att de 

är fler per kvadratkilometer – knappast.  Med 

identiskt samma argument skulle man också 

kunna hävda att vindkraftverken kan läggas 

ännu närmre tätorter därför att 

befolkningstätheten i dessa är större än på 

landsbygden – och så resonerar vi ju inte. 

Man kan också ”massera” argumentet lite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. 

 

 

 

 

Instämmer. Svaret i kommunens samråds-

redogörelse sida 41 kan tolkas på ett sätt som 

inte var avsedd.  

Ställningstagandena i Vaggeryds kommuns 

vindbruksplan är bland annat en buffring på 

700 meter till såväl bostads- som övrig 

bebyggelse samt att ett respektavstånd på 

minst 4 gånger den totala vindkraftverks-

höjden ska uppfyllas till bostäder. Ett avstånd 

på 700 metern kan antas motsvara det som i 

dag är praxis i svenska domstolar sett till 

vilket bullervärde som inte får överstigas 

varaktigt vid bostäder utomhus, d.v.s. 

40 dB(A). 
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som man vill – beroende på vad man är ute 

efter. Man kan exempelvis räkna bort 

tätortsbefolkningen från totalsiffran – så att 

man bara får fram de som berörs – och då får 

man motsatt resultat. Argumentet är alltså inte 

”robust” eller ”stabilt”. För övrigt har man i 

Bayern, som det bolag kommer ifrån som vill 

bygga i kommunens västra sida, enligt deras 

miljöskyddslag ett respektavstånd på 10 

gånger verkens höjd – så varför skall de få 

komma hit och bygga mycket närmre våra 

hus än de får hemma?  

Argumentet om respektavstånd och 

befolkningstäthet måste därför bort. 

 

Ett respektavstånd på 4 gånger den totala 

vindkraftsverkshöjden innebär längre avstånd 

än 700 meter för verk vars totalhöjd är högre 

än 175 meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 PRIVATPERSON 2018-05-13 

 

Som ägare av fastigheten Rumperyd 1:11 i 

Vaggeryds kommun vill vi framföra följande 

synpunkter på utställningshandlingen. Först 

vill vi hänvisa till det yttrande som avgivits av 

”Föreningen bevara vildmarken”, som vi 

instämmer i helt. Utöver vad däri sägs, vill vi 

anföra följande kompletterande synpunkter.  

 

Respektavstånd till bostäder  

Att döma av den 2018-03-07 antagna 

samrådsredogörelsen finns det uppenbarligen 

bland kommunens politiska partier en bred 

uppfattning att det är önskvärt med ett längre 

respektavstånd än 700 m till bostäder. 

Moderaterna har föreslagit 1 000 m (s.32 i 

Samrådsredogörelsen) liksom Miljöpartiet 

(s.34). Socialdemokraterna har föreslagit 

800 m baserat på att detta avstånd anges som 

respektavstånd i 2013 års nya bestämmelser 

om Riksintresse för vindbruk (s.26 i Samråds-

redogörelsen). Och Sverigedemokraterna är ju 

helt emot etablering av vindkraftparker i 

kommunen.  

Vi förmodar att det är synpunkterna från 

länsstyrelsen som gör att kommunen anser att 

gränsen 1 000 m inte kan komma ifråga.  

Ur alla närboendes synpunkt är det naturligt-

vis önskvärt med så stort avstånd som möjligt. 

Av det jämförelseunderlag som ”Föreningen 

 

 

 

Se tidigare svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av inkomna yttranden under 

samrådet har det under arbetets gång tagits 

fram en kartredovisning med vilka 

konsekvenser ett buffringsavstånd på 1 000 – 

1 500 meter skulle ha på de i samråds-

materialet utpekade områdena.  

 

Inför utställningen av vindbruksplanen tog 

kommunen och den politiska vindbruks-

gruppen fram ”Hantering av samrådsredo-

görelse för Vindbruksgruppen 2017-11-09”. I 

den politiska vindbruksgruppen togs det fram 

två beslutsalternativ ett på 35 dB(A) vid fasad 

och ett på 40 dB(A) vid fasad. Den politiska 

vindbruksgruppen/KSAU enades genom ett 

majoritetsbeslut, om 40 dB(A) vid fasad.  

 

I samband med kommunstyrelsens samman-

träde den 7 mars 2018 beslutades det, mot den 
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bevara vildmarken” redovisar framstår ett 

respektavstånd om 1 000 m som mycket 

rimligt. Vi instämmer alltså i detta önskemål. 

Skulle detta bedömas som helt omöjligt, 

tycker vi att föreningens förslag om 800 m 

borde vara en acceptabel kompromiss mellan 

de motstående intressena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bullernivå vid bostäder  

I det samrådsunderlag som exploatören Bay 

Wa r.e. presenterade 2016 (Bilaga 3 till deras 

underlag) redovisas olika beräkningsmetoder 

för ljudpåverkan. Det framgår där att de olika 

modellerna har svårt att fånga upp lokala 

variationer och varierande atmosfäriska 

förhållanden, något som sägs kompenseras av 

de säkerhetsmarginaler man tillämpar vid 

beräkningarna. 

Det är vidare allmänt känt att det råder en stor 

osäkerhet vad gäller hur personer upplever 

störningseffekterna av vindkraftsbuller. I Bay 

Wa r.e.:s nämnda underlag refereras (Bilaga 3 

s. 2) vad Naturvårdsverket skriver i sin 

vägledning om ljud från vindkraftverk: 

”Studier i Sverige visade att andelen störda av 

buller ökade med stigande ljudnivå och att 

cirka tio procent upplevde sig som 

bullerstörda och cirka sex procent upplevde 

sig som mycket störda vid ljudnivån 35-

40 dB(A).”  

 

Observeras bör också i detta sammanhang att 

det av Boverket rekommenderade maximi-

värdet vid bostad, 40 dB(A), inte är ett 

politiska vinbruksgruppens förslag, om 

35 dB(A) vid fasad. 

 

Vid KSAU sammanträde 2018-09-19, § 207 

samt KS sammanträde 2018-10-03, § 214 

beslutades efter planens utställning att åter 

skriva in det som idag är praxis i svensk 

domstol, nämligen att 40 dB(A) inte får 

överskridas varaktig vid bostäder utomhus, 

samt att ställa ut vindbruksplanen på nytt. 

Buffringen om 700 meter kan antas motsvara 

en kartredovisning som återspeglar riktvärdet 

på 40 dB(A). 

 

Skrivningen avseende att ett respektavstånd 

på 4 gånger den totala vindkraftsverkshöjden 

ska hållas innebär längre avstånd än 

700 meter för verk vars totalhöjd är högre än 

175 meter. Verk med en totalhöjd på 

200 meter ska enligt kommunens ställnings-

tagande hålla ett avstånd på minst 800 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. Se tidigare svar. 
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gränsvärde som inte får överskridas utan ett 

värde som inte varaktigt får överskridas 

(enligt samma Bilaga 3 s 4). Härtill kommer 

att det för en enskild husägare i praktiken 

redan av kostnadsskäl synes omöjligt att i 

efterhand göra kontroller av den faktiska 

ljudnivån vid fasad.  

Det sagda innebär att det finns en stor 

osäkerhet om hur bullret från vindkraftverken 

verkligen kommer att upplevas av oss 

närboende. Det var därför tillfredsställande att 

kommunen redan i det förra samrådsunder-

laget satte gränsen till 35 dB(A) ”för att visa 

extra hänsyn till boende i kommunen” 

(samrådsredogörelsen s. 35) och att man i det 

nu aktuella samrådsförslaget till vindbruks-

plan – trots påtryckningar från länsstyrelsen - 

håller fast vid detta värde. Det är viktigt för 

alla närboende att maximivärdet nu, som 

också framhålls av ”Föreningen bevara 

vildmarken”, behålls vid 35 dB(A).  

 

Miljö- och byggnämnden har nyligen i beslut 

2018-04-24 konstaterat att detta värde avviker 

från praxis och att skälen måste motiveras 

tydligt. Skälen är naturligtvis de av 

kommunen redan enligt ovan angivna: av 

omtanke om sina innevånare månar 

kommunen om bästa möjliga boendemiljö.  

 

 

Det stora orörda vildmarksliknande området  

Bestämmelsen i 3 kap. 2 § Miljöbalken säger 

att ”Stora mark- och vattenområden som inte 

alls eller endast obetydligt är påverkade av 

exploateringsföretag eller andra ingrepp i 

miljön skall så långt möjligt skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt påverka 

områdenas karaktär.”  

Bestämmelsen tillkom ursprungligen 1987 

som ett led i en lagstiftning varigenom 

ansvaret för planeringen av den lokala miljön 

decentraliserades till kommunerna.  

 

Vaggeryds kommun synes mycket tidigt ha 

tillämpat den nya lagstiftningen och i sin 

översiktsplan markerat det stora vildmarks-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tidigare svar avseende stort opåverkat 

område.  
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liknande området mellan Bondstorp och 

Nyholm som ett sådant MB 3:2 - område. 

Området avgränsas i öster ungefärligen av en 

linje Horsarp – Ovdaskog – väster om 

Pålskog över Gisslaköp fram till Nyholm och 

i väster av kommungränsen mot Gislaveds 

kommun (se karta tillhörande Vaggeryds 

kommuns översiktsplan 2002), men som 

framgår av yttrandet från ”Föreningen bevara 

vildmarken” tycks omfattningen nu av okänd 

orsak ha något begränsats.  

 

Området fortsätter västerut i Gislaveds 

kommun, som i sin översiktsplan 2016 

markerat området som ”olämpligt område för 

vindbruk”.  

När Statens Energimyndighet på sin tid 

markerade en mindre del av området (en bit 

utanför det nu föreslagna exploaterings-

området för Vaggeryds vindbrukspark) som 

riksintresse för vindbruk, var Vaggeryds 

kommun med hänsyn till de värden som ett 

tyst, orört vildmarksområde representerade 

inte positiva till en utbyggnad av vindkraft 

här. Däremot såg man positivt på 

vindkraftsetablering i ett längre norrut beläget 

område av kommunen, som även det 

markerats som riksintresse för vindbruk 

(jämför utkast till Översiktsplan 2010). 

 

I den nu gällande översiktsplanen från 2012 

(s. 16) lyfts vildmarksområdet fram under 

rubriken ”Stora opåverkade områden enligt 3 

kap MB § 2”:  

”Mellan Nyholm och Bondstorp finns ett 

skogsområde som är tyst och glesbefolkat. I 

Vaggeryds kommun och i Jönköpings län 

finns få områden som kan anses vara tysta 

och opåverkade av buller från stora vägar. 

Vaggeryds kommun anser att tysta 

opåverkade områden med lägre 

exploateringsgrad som detta är värda att 

bevara. Områdets värden ligger i att det är 

vildmarkslikt och glest befolkat.”   

 

Om utnyttjande av området för vindkraft sägs 

i översiktsplanen följande (s. 34):  
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”Ett av riksintresseområdena [för vindbruk, 

min anm.] (det södra) sammanfaller med det 

vildmarksliknande området i skogarna mellan 

Bondstorp och Nyholm. Området är tyst och 

glest befolkat och utpekat enligt 3 kap. MB 

2 §. Vaggeryds kommun anser att detta är ett 

värde som kommer att gå förlorat om det sker 

vindkraftsutbyggnad i området”.  

 

Och som slutsats i översiktsplanens 

”Riktlinjer Vindkraft” fastslås i första 

punkten under rubriken ”Dessa riktlinjer skall 

gälla för vindkraft i Vaggeryds kommun” 

(s.36):  

 

”Vindkraftverk skall placeras så att de inte 

medför en negativ påverkan på areella 

näringar, natur-, kultur- eller friluftsområden 

eller andra allmänna intressen. Hänsyn skall 

tas till lokala och regionala värden, till 

exempel det stora vildmarksliknande området 

mellan Bondstorp och Nyholm.”  

 

De tidigare markerade riksintressena för 

vindkraft har som bekant sedermera slopats 

av Energimyndigheten.  

 

Trots de nämnda, klara uttalandena i den 

gällande översiktsplanen valde Bay Wa r.e. 

att planera för en stor vindkraftspark med 27 

st. kraftverk till stor del belägna inom det 

angivna MB 3:2 – området.  

 

I den nu aktuella samrådsredogörelsen uppger 

kommunen att Länsstyrelsen anser att det är 

viktigt att kommunen gör ett tydligt 

ställningstagande och en beskrivning av 

varför det angivna området är att betrakta som 

ett ”stort opåverkat område enligt 3 kap 2 § 

miljöbalken.” Länsstyrelsen menar att ”stora 

opåverkade områden enligt 3 kap. 2 § 

miljöbalken” inte pekats ut med vindkraft i 

åtanke (Samrådsredogörelsen s. 7).  

 

Det är svårt att förstå vad Länsstyrelsen 

egentligen åsyftar. Kommunen har redan i 

Samrådshandlingen för Vindbruksplanen 
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2017-06-15 (s. 44) klart och tydligt förklarat 

motiven för sin uppfattning:  

”Områden som ej är påverkade av olika 

verksamheter och buller blir mer och mer 

sällsynta. Även i Vaggeryds kommun och i 

Jönköpings län finns få områden som kan 

anses vara tysta och opåverkade av buller från 

verksamheter eller stora vägar. I kommunens 

översiktsplan, ÖP 2012, nämns ett område 

mellan Nyholm och Bondstorp som ett stort 

opåverkat område. Området är ett 

skogsområde som är glesbefolkat, och där det 

finns få ljudalstrande verksamheter. Området 

sammanfaller till stor del med ett ungefärligt 

”högriskområde” för fåglar. Se kartbild sida 

31 fågelliv. - Vaggeryds kommun anser att 

tysta opåverkade områden med lägre 

exploateringsgrad som detta är värda att 

bevara. Områdets värden ligger i att det är 

vildmarkslikt och glest befolkat.”  

 

Några särskilda kriterier för vad som krävs 

för att ett område skall kunna falla in under 

stadgandet i MB 3:2 finns inte i lagstiftningen 

eller dess förarbeten utöver att det skall vara 

”stort” och ”inte alls eller endast obetydligt 

påverkat av exploateringsföretag eller andra 

ingrepp i miljön”. Att dessa både kriterier här 

är uppfyllda är uppenbart. Att området under 

lång tid av de lokala bönderna på 

konventionellt sätt har utnyttjats som 

”produktionsskog” förtar rimligtvis inte detta 

(jämför Bay Wa r.e:s invändning enligt 

Samrådsredogörelsen s. 57).  

 

Inte heller har det någon betydelse att de 

inventeringar som Bay Wa r.e har låtit göra 

för tillståndsansökan för Vaggeryds 

Vindbrukspark enligt bolaget ”har visat att 

stora delar av projektområdet för Vaggeryds 

Vindbrukspark som också täcks av det stora 

opåverkade området saknar starkt 

skyddsvärde” (Samrådsredogörelsen s. 58).  

Det krävs helt enkelt inte att det skall finnas 

några objekt av de typer som dessa 

inventeringar avser för att ett område skall 

kunna klassas som MB 3:2-område.  
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Det är säkerligen riktigt att området från 

början inte pekades ut specifikt ”med 

vindkraft i åtanke”. Man syftade självfallet på 

att skydda området från alla former av 

ingrepp i miljön. Och i kommunens senare 

planarbete har, som framgår av redovisningen 

ovan, skyddet mot de störningar som just 

vindkraftsetablering innebär lyfts fram och 

betonats.  

 

Troligen som en eftergift åt länsstyrelsen 

markeras i det nu föreliggande 

samrådsförslaget stora delar av MB 3:2-

området som potentiella vindbruksområden, 

visserligen med särskilt angivande att 

kommunen bedömer att områdena generellt 

ska ses som mycket känsliga för vindkraft och 

att vindkraftsetableringar endast får komma 

till stånd om exploatören kan redogöra för att 

bevarandevärden i det opåverkade området 

inte kommer till skada och att områdets 

vildmarkskaraktär kan bevaras. (s.10 i 

Utställningshandlingen).  

 

Vi önskar att kommunen håller fast vid den 

uppfattning om områdets unika, tysta 

vildmarkskaraktär samt den bedömning att 

detta är ett värde som kommer att gå förlorat 

om det sker vindkraftsutbyggnad i området, 

som i decennier varit kommunens ståndpunkt, 

och att kommunen som en konsekvens härav 

låter alla potentiella vindbruksområden som 

ligger inom det utpekade MB 3:2-området 

utgå.  

 

Om det nu trots allt skall anläggas en 

vindbrukspark i området bör enligt vår 

mening i vart fall hänsyn till området tas 

genom att ljuden från vindkraftverken 

anpassas till Naturvårdsverkets normer för 

områden där ljudmiljön är särskilt viktig, 

d.v.s. en gräns på 35 dB(A), allt i enlighet 

med Naturvårdsverkets ”Riktvärden för ljud 

från vindkraft”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tidigare svar. Potentiella vindbruksom-

råden undantas från stort opåverkat område 

och vindbruksplanen ställs ut på en förnyad 

utställning. Se KS 2018-10-03, § 214. 
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BAYWARE RENEWABLE ENERGY 

 

Föreliggande yttrande redovisas härmed 

synpunkter från BayWa r.e Scandinavia AB 

såsom företrädare av projektutvecklarna för 

Vaggeryds vindbrukspark samt arbetsgruppen 

såsom företrädare för de 60-tal markägare 

som upplåtit mark för Vaggeryds Vindbruks-

park (gemensamt “yttrandena”). Yttrandet 

avser utställningshandlingen av vindbruks-

plan i Vaggeryds kommun, tematiskt tillägg 

till Vaggeryds kommuns översiktsplan, 

Utställningshandling 2018-03-07 § 041, Dnr 

KS/2017/164. 

 

Struktur på yttrandet 

Yttrandet är strukturerat som denna skrivelse 

jämte Yttrandenas inlaga “Yttrande över 

samrådshandling för vindbruksplan i 

Vaggeryds kommun” daterat 2017-09-06. 

 

Övergripande information 

I tillägg till vad som anges i bilaga 1 kan 

konstateras att vad som anges i ansökan om 

tillstånd för att få upp till 27 vindkraftverk i 

Vaggeryds kommun. “Vaggeryds vindbruks-

park” vidhålls och att ärendet ännu är under 

prövning. 

 

 

Inledning 

Miljöprövning av en vindbruksanläggning 

motsvarande den planerade Vaggeryds 

vindbrukspark handläggs ytterst av staten. I 

ett första skede genom Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har bl.a. som ansvarsområde att 

granska och analysera och slutligt besluta om 

den enskilda ansökan vad avser miljöfrågor. 

Kommunen har ett ansvar för ställnings-

tagande om markanvändningen och anvisar 

inte sällan på sätt som nu utställnings-

handlingen till stor del omfattar markområden 

lämpliga för t.ex. vindbruk. Yttrandena 

bedömer det som bra att Vaggeryds kommun 

tagit ställning till vägledning för markan-

vändningen ur ett känslighetsperspektiv men 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens utpekande av potentiella vind-

bruksområden i kommunens översiktsplane-

arbete, i vilken vindbruksplanen är en del, ska 

ses som en första kommuntäckande känslig-

hetsanalys över vilka områden kommunen 

bedömer som mer eller mindre känsliga för 

vindkraft. En mer ingående lämplighets-
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avråder kommunen från att försöka ersätta 

Länsstyrelsen i miljöprocessen genom att 

stipulera begränsningar som i detta 

föreliggande fallet med utställnings-

handlingen, utan sakliga motiv väsentligt 

avvikande får vedertagen praxis eller annars. 

Yttrandena vidhåller uppfattningen om att 

Vaggeryds kommuns ambitioner om 

förnyelsebar energy genom vindbruket i 

föreliggande utställningshandling är bra men 

är det seriöst? Det kan konstateras att de 

väsentliga begränsningarna som angavs i 

samrådshandlingen inte lättats trots 

samrådsyttranden från tunga instanser med 

adekvata synpunkter på detta varför det är 

oklart vad Vaggeryds kommun har för avsikt 

med nu föreliggande utställningshandling 

utifrån angivna ambitioner. Det torde vara 

oomtvistat att föreslagna väsentliga 

begränsningar inte tillräckligt analyserats vad 

avser konsekvenser om Vaggeryds kommun 

nu menar allvar med ambitionerna. 

 

Utställningshandlingen anger tydliga men 

kommenterade motstridigheter vilket inte kan 

tolkas på annat sätt än att beslutsprocessen 

inför utställningen varit ostrukturerad 

och/eller under stark tidspress. Det stärker vår 

tes om att innehållet i utställningshandlingen 

inte i tillräcklig omfattning analyserats vad 

avser konsekvenser. 

Utifrån de ambitioner som Vaggeryds 

kommun anger i utställningshandlingen, de 

lagar och förordningar jämte praxis som 

gäller för vindbruket i Sverige uppmanar 

yttrandena genom detta yttrande Vaggeryd 

kommun att grundligt ompröva angivna 

väsentliga begränsningsvärden såsom 

bullernivåer och avståndsbegränsningar. 

Vindbruket är ett prioriterat samhällsintresse i 

synnerhet i södra Sverige med ett underskott 

av produktionskapacitet. 

 

Stoppområden 

Yttrandena ser positivt på att utställnings-

handlingen har ändrats på sätt som yttrandena 

påpekade under samrådet och därmed att de 

prövning krävs i varje enskilt vindkrafts-

ärende. 

 

 

 

 

Instämmer, vindbruksplanen revideras i 

ställningstagandet om att 35 dB(A) inte får 

överskridas varaktigt vid bostäders fasader 

och ställs ut på nytt. Skrivningen om 

35 dB(A) har inget stöd i rättspraxis och är 

därför missvisande.  

Se tidigare svar avseende ärendets gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instämmer. Se tidigare svar avseende 

beslutsprocessen. Konsekvenserna för utvalda 

ställningstaganden som påverkar antal och 

utsträckning av de potentiella vindbruks-

områdena har redovisats ytterligare sedan 

utställningen av vindbruksplanen.  

 

 

Instämmer, se tidigare svar. Vindbruksplanen 

revideras åter och ställs ut på nytt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan om etablering av vindkraftverk 

utanför de utpekade potentiella vindbruks-

områdena kommer att hanteras restriktivt.  
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utpekade områdena ses som vägledande, och 

att varje enskild ansökan ska behandlas 

utefter de förutsättningar som råder för aktuell 

plats och för aktuellt projekt. Det innebär 

också att delområden som inte har utpekats 

som lämpliga inte automatiskt är 

“stoppområden” för vindbruk. 

 

Markanvändning 

Yttrandena ser det som positivt att Vaggeryds 

kommun inte beaktar det stora opåverkade 

området i västra delen av kommunen som ett 

“stoppområde” för vindbruk utan att de 

faktiska omständigheterna i varje ansökan ska 

granskas i detalj och att beslut utefter rådande 

förutsättningar skall tas. Detta märks speciellt 

tydligt i och med att områden lämpliga för 

vindbruk har pekats ut inom det stora 

opåverkade området. 

 

Buller 

Yttrandena vidhåller och delar Länsstyrelsens 

uppfattning om att Vaggeryds kommun inte 

visat att det finns skäl att frångå praxis om 

generell maximal bullernivå om 40 dB(A) vid 

fasad på bostadshus. Föreslagen bullerbe-

gränsning om 35 dB(A) kommer i praktiken 

omöjliggöra utbyggnad av vindbruk inom 

kommunen och därmed försvåra eller till och 

med omöjliggöra arbetet att uppfylla 

kommunens mål om utbyggnad av 

förnyelsebar energi. 

 

Yttrandena anser således att vedertagen praxis 

om 40 dB(A) skall gälla som generell 

maximal bullernivå vid fasad på bostadshus. 

 

Respektavstånd 

Det är inte praxis i Sverige med avstånds-

begränsningar mellan vindkraftverk och 

bostäder, utan det är väsentligt ljudberäk-

ningar som automatiskt dikterar avstånd, även 

om Boverket har rekommendationer på 

500 meter (inom 500 m kan 40 dB (A) nivån 

svårligen innehållas) se t.ex. Mark- och 

miljööverdomstolens domar i mål M 1344-16 

respektive M 4596-15, daterade 2016-12-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I utställningshandlingen utpekade potentiella 

vindbruksområden inom det stora opåverkade 

området undantas åter. Se beslut i KS 2018-

10-03, § 214. Ett utpekande av potentiella 

vindbruksområden inom det stora opåverkade 

området bedöms som motstridig till 

ställningstagandet i kommunens gällande 

översiktsplan. Se även tidigare svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instämmer, handlingarna justeras i detta 

avseende. Se tidigare svar. 

 

 

 

Se tidigare svar. 
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Yttrandena anser Vaggeryds kommuns 

medvetenhet och ambition med högeffektiva 

vindbruksparker, vilket innebär högre 

vindkraftverk, blir motstridigt till den 

angivelse om minsta avstånd som föreslås 

enligt Vaggeryds kommuns Utställnings-

handling och att det saknas grund i faktiska 

risker som föreligger. 

Yttrandena vidhåller en formulering att det 

bör vara ett visst avstånd till bostäder och 

sammanhållen bebyggelse där och då det även 

finns visst lagstöd för detta i enlighet med 

bilaga 1; men att avsteg är avståndsbe-

gränsningar som inte har lagstöd skall utgå. 

Med detta yttrande har projektutvecklarna och 

markupplåtarna för Vaggeryds Vindbrukspark 

redovisat sina synpunkter på utställnings-

handlingen för Vindbruksplan för Vaggeryds 

kommun. För att fortsätta med vårt arbete 

med att utveckla samhället genom landbaserat 

vindbruk som producerar förnyelsebar energi 

i områden med god vindpotential behöver rätt 

förutsättningar råda. I Vaggeryds kommun 

gäller Yttrandenas intressen området för 

Vaggeryds Vindbrukspark. 

Delar Vaggeryds kommun Yttrandenas 

intresse behöver Utställningshandlingen 

omarbetas. 

 

Kommunens ställningstagande är fortsatt att  

ett minsta avstånd om fyra gånger den totala 

verkshöjden ska hållas till bebyggelse. Detta 

med hänvisning till landskapsbildens 

påverkan. Det kan generellt antas att storleken 

på vindkraftverk står i relation till avståndet 

inom vilket dess inverkan på landskapsbilden 

verkar dominerande.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utställningshandlingen revideras och ställs ut 

på nytt. Se KS 2018-10-03, § 214. 

 


