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Om det tematiska tillägget för vindkraft
Arvika kommun är positivt inställd till
vindkraft. Vindkraft är en inhemsk och
förnyelsebar energikälla och vi betraktar
den som en självklar del av energiförsörjningen i det långsiktigt hållbara samhälle vi
strävar mot i vår kommunala vision.
Ställningstagande i översiktsplan 2007
Översiktsplanen är vägledande för kommunens planering mot en långsiktigt hållbar
utveckling. Den visar på hur en fortsatt god
livsmiljö kan utvecklas i Arvika kommun.
Den fysiska planeringen ska belysas ur
ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter och konsekvenser.
Kommunens miljöpolicy ska tillämpas och
bidra till att miljökvalitetsmålen nås. Vid
politiska beslut som medför förändringar i
den fysiska miljön ska konsekvenser ur miljösynpunkt belysas eller beskrivas.
De globala fördelar som vindkraft innebär är
inte alltid lika tydliga i den lokala miljön.
Vindkraftverk innebär att omgivningen påverkas liksom de som vistas i omgivningen.
Landskapet förändras i utseende. Den enskildes upplevelse av det friluftsliv, natur och kulturmiljö som finns i Arvika kommun kan påverkas om vindkraftverk finns i närheten. Boende ser och hör vindkraftverk. Om påverkan
är negativ eller positiv för människan och för
hennes upplevelse av omgivningen är i hög
grad en subjektiv bedömning. Kan Arvikas
potential för turism och boende påverkas på
lång sikt av vindkraftverk?
Vår strävan är att rätt verk ska placeras på rätt
plats. I lagstiftningen kan läsas:
”Översiktsplanen skall redovisa kommunens
syn på grunddragen avseende användningen
av mark och vattenområden i kommunen samt
hur den byggda miljön skall utvecklas och
bevaras samt hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och iaktta gällande miljökvalitetsnormer(MKN) enligt Miljöbalken
(MB). Översiktsplanens innebörd och konse-

kvenser skall kunna utläsas utan svårighet.”
(Översiktsplanen i PBL, kapitel 4).
Kommunens översiktplan togs fram 2007. Där
hanterades inte hur vindkraftetableringar ska
beaktas i den kommunala planeringen, då det
vid den tidpunkten inte betraktades som en
fokusfråga vid planering av användning av
kommunens mark- och vattenområden. I
skogslandskap i Sveriges inland bedömdes då
inte vindförhållandena vara tillräckligt goda
för att det ska vara lönsamt med vindkraftverk
i större skala.
Sedan dess har den tekniska utvecklingen
inom vindkraftindustrin liksom efterfrågan på
utbyggnad av vindkraft ökat kraftigt. Energimyndigheten har låtit ta fram en nationell
vindkartering som utifrån en meteorologisk
beräkningsmodell redovisar teoretiska vindförutsättningar. I bland annat Arvika kommun
visar det sig i vissa områden finnas förutsättningar att ur vindperspektiv bygga vindkraftverk.
Däremot säger vindkarteringen inget om hur
mycket energi som kan utvinnas ur vinden.
Hur årsproduktionen från ett vindkraftverk
blir, beror bland annat av hur vindförhållandena fördelas under året och hur turbulent vinden
är. I ett kuperat skogslandskap som Arvika är
det framför allt på höjderna som det är ekonomiskt intressant att etablera vindkraftverk.
Översiktsplanen liksom tematiska tillägg skall
dels vara faktaunderlag i kommunernas fysiska
planering och dels politiska dokument som
visar önskvärd inriktning och utveckling av
kommunen. Det fortlöpande arbetet med tematiskt tillägg för vindkraft skall präglas av de
gemensamma kärnvärdena; medborgarfokus,
resultatinriktning, öppenhet, stolthet och förnyelse.
Denna handling utgör ett verktyg i kommunens arbete med att på översiktlig nivå beakta
vindkraftetableringar vid planering av kommunens mark- och vattenområden: tematiskt
tillägg för vindkraft.
Avsnitt som har markerats med
är del av
den miljökonsekvensbeskrivning som hör till
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det tematiska tillägget för vindkraft, och som
översiktligt behandlar de miljökonsekvenser
som planförslaget bedöms leda till.
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Så här vill vi ha det
I Arvika kommun finns förutsättningar för
att bygga ut vindkraften och därmed bidra
till uppfyllande av det nationella planeringsmål på 30 TWh som riksdagen har satt
upp. Inom ca 15-20 % av kommunens yta
blåser det upp till 6,5 m/s i medelvindhastighet1 och inom ytterligare ca 10 % av ytan
blåser det upp till 6 m/s.
I arbetet med planförslaget har en generös
bedömning av varje områdes lämplighet för
vindkraftetablering varit utgångspunkten.
Tillsammans utgör planförslagets prioriterade områden en yta på drygt 90 km2 vilka
teoretiskt kan hysa ca 280 verk med 3 MW
effekt. På drygt 50 km2 inom dessa områden
är vindläget > 6 m/s.
Utförda analyser har resulterat i att tjugofem
områden2 med framtida acceptabelt (5,5-6
m/s i medelvindhastighet) eller bra vindläge
(6-6,5 m/s) har studerats vidare. Avvägningar utifrån landskapets olika värden har sedan
resulterat i ett urval av områden som värderats med avseende på om etablering av vindkraftparker3:
 är lämpligt – så kallade prioriteringsområden (gröna områden)
 fordrar mer utredning innan ett ställningstagande kan göras – så kallade utredningsområde, (gult område)
 inte är önskvärd inom området – så kallat restriktionsområde (rött område).
Efter utförd analys anser Arvika kommun i
planförslaget att fem områden är lämpliga
för vindkraftparker tack vare acceptabla eller
goda vindförutsättningar (>5,5 m/s) och få
kända intressekonflikter. Ytterligare ett om-

1

Enligt den nationella vindkarteringen avseende
årsmedelvärde på 103 m höjd över nollplanförskjutningen.
2
Analysen har utgått från att områden med
minst 5,5 m/s i medelvindhastighet blir kvar efter
att ett generellt skyddsavstånd kring bebyggelse
och infrastruktur har exkluderats.
3
Med vindkraftpark avses mer än tre verk i närhet av varandra.

råde presenteras men här råder vissa intressekonflikter, varför det är särskilt viktigt att
samråd sker innan kommunen tar ställning
till hur området ska hanteras. Inom ytterligare ett område har kommunen på grund av
intressekonflikter tydligt konstaterar att
vindkraftverk inte är önskvärt.
Följande fem områden anses vara lämpliga
för vindkraftparker (prioriterade områden):
Område
Klassning
Beteckning
på kartan
Lövnäs
Prioriterat
P1
Mangskog
Prioriterat
P2
Takene
Prioriterat
P3
Högerud
Prioriterat
P4
Stömne
Prioriterat
P5
Följande område kräver mer utredning och
samråd inför etablering av vindkraftparker
(utredningsområde):
Område
Klassning
Beteckning
på kartan
Byamossarna
Kräver mer U
utredning
och Rackstadberget
I följande område vill kommunen överhuvudtaget inte ha vindkraftverk (restriktionsområden):
Område
Klassning
Beteckning
på kartan
Arvika sydväst Restriktion
R
Karta över planförslagets prioriterings-, utrednings- respektive restriktionsområden
redovisas på sidan 19.
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Hur vi hanterar vindkraften
RIKTLINJER FÖR PRIORITERADE OMRÅDEN
Vindkraftverk ska i första hand placeras
inom de i planen prioriterade områdena.
Prioriterade områden för vindkraft ska skyddas mot andra exploateringsintressen. Vid
bygglov inom 1000 m från områdets yttersta
gräns ska vindkraftens intressen beaktas.
Mindre vindkraftsetableringar4 får inte motverka eller förhindra ett optimalt nyttjande
av området för större vindkraftsetableringar.
RIKTLINJER FÖR ÖVRIGA OMRÅDEN
Inom restriktionsområde tillåts inte vindkraftsparker eller mindre vindkraftsetableringar.
Inom utredningsområdet har olika värden
identifierats som kräver ingående utredning
vid en eventuell tillståndsansökan/anmälan
för vindkraft.
RIKTLINJER FÖR GÅRDSVERK
Gårdsverk5 ska placeras i anslutning till den
egna verksamheten eller fastigheten.
Gårdsverk kan accepteras i hela Arvika
kommun och prövas från fall till fall.
Vid lokalisering inom område med restriktioner enligt annan lagstiftning, exempelvis
strandskydd, ska ärendet först prövas i dessa
avseenden.
För verk som monteras på byggnad avgörs
den sammantagna lämpligheten från fall till
fall i samband med bygglovprövningen.

4

Med mindre vindkraftsetableringar avses enstaka verk samt grupper med upp till 3 verk.
5

Med gårdsverk avses verk som är avsedda för
den egna elförbrukningen och inte för leverans
till kraftnätet.
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Gårdsverkets höjd ska prövas med hänsyn
till befintliga förhållanden på platsen. Navhöjden bör dock inte överstiga 30 m.
Rotorbladen bör vara antireflexbehandlade.
ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR
UTFORMNING OCH PLACERING
Verken skall placeras så att utpekade områden nyttjas optimalt.
En vindkraftpark bör anpassas så att den
ansluter till landskapets strukturer och riktningar.
Verken bör inte konkurrera med eller dominera över utpräglade landmärken eller karaktärselement.
Verken skall placeras så att de upplevs som
en sammanhållen grupp med ett ordnat visuellt uttryck.
Färgsättningen för verk skall vara homogen
inom gruppen och harmonisera med omgivningen. Tillverkarens och/eller ägarens namn
får endast förekomma i liten skala.
Verk skall placeras så att konsekvenserna för
boende, natur-, kultur- och rekreationsvärden
är acceptabla med utgångspunkt i gällande
riktvärden.
Vindkraftverk skall placeras på sådant avstånd till bostad så att gällande bullervärden
vid fasad 40 dB(A) inte överskrids.
Skuggningseffekter på bostäder och annan
störningskänslig bebyggelse ska beräknas
och anpassas till Naturvårdsverkets rekommendationer.
Avstånd till väg, kraftledningar och järnväg
skall vara minst verkets totalhöjd.
Varningsskyltar för nedfallande is och eventuella restriktioner för allmänheten skall sättas upp på lämplig plats.
RIKTLINJER FÖR PRÖVNING
Inom prioriterade områden är kommunen
positiv till etableringar. Den sökande skall
dock redovisa de eventuella konflikter som
kan förekomma med andra intressen samt
hur dessa hanteras. En djupare landskapsanalys med exempelvis fotomontage skall
göras för att beskriva etableringens visuella
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påverkan. I områdesbeskrivningen ges mer
specifika riktlinjer för respektive område.
Sökanden ska också särskilt redogöra för hur
motstående intressen hanteras samt samråda
med/informera berörda i ett tidigt skede av
processen.

Planförslagets konsekvenser
Full utbyggnad enligt planförslaget betraktas
som ett orealistiskt scenario. Den faktiska utbyggnad som kan ske i Arvika kommun styrs
framför allt till de bästa vindlägena, där markägare är intresserade av att ingå avtal och där
det samtidigt under tillståndsprocessen visar
sig vara möjligt att bygga vindkraftverk med
hänsyn till boende och konkurrerande intressen.
Planförslagets fem prioriterade områden har
på en översiktlig nivå bedömts med utgångspunkt i hur vindkraftintresset påverkar riksintressen och andra skyddsvärda områden, landskapsbilden, natur- och kulturmiljön, friluftslivets möjligheter och utveckling samt boendemiljön.
Under förutsättning att kommande detaljerad
hänsyn tas till omgivning och intressen i planeringsskedet, bedöms utbyggnad inom de
prioriterade områdena kunna ske utan betydande störning.
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Hur vi har tänkt och värderat
Kommunens miljöpolicy och
ställningstaganden i översiktsplanen
Kommunens miljöpolicy har som övergripande mål att bibehålla och förstärka Arvika kommun som en attraktiv kommun att
bo och arbeta i, samt att utveckla kommunen
till en bärkraftig kommun.
I kommunens översiktsplan6 förklaras den
politiskt önskvärda inriktningen och utvecklingen av kommunen. Här redovisas kommunens syn på hur mark- och vattenområden
ska användas, hur bebyggelsemiljöer ska
bevaras och utvecklas och hur olika intressen ska hanteras.
I översiktsplanen görs också vissa ställningstaganden inför den fortsatta utvecklingen.
De som berör vindkraftutvecklingen har
lyfts in i detta tematiska tillägg för vindkraft
och redovisas som grå textruta.

Analys i flera steg
Analysarbetet kan delas in i olika steg där
områdena successivt har framtagits. I arbetet
har en generös bedömning av varje områdes
lämplighet för vindkraftetablering gjorts.
Områden med goda vindförutsättningar men
allvarliga intressekonflikter har dock undantagits.
STEG 1
Trots att det vanligen är ekonomiskt intressant att bygga vindkraftverk vid årsmedelvindar på 6 m/s eller mer, har samtliga områden i Arvika kommun där det blåser minst
5,5 m/s i medelvindhastighet på 103 m höjd
över nollplan enligt Energimyndighetens
vindkartering analyserats. Den tekniska utvecklingen kan innebära att även områden
med lägre medelvindhastigheter kan bli intressanta inom överskådlig tid.

6

Arvika kommun, Översiktsplan 2007, lagakraftvunnen 2008-09-26.

I steg 1 (se karta på sidan 12) har hänsyn
tagits till sådana objekt eller verksamheter
där ett visst skyddsavstånd till vindkraftverk
är lämpligt eller nödvändigt; vilka dessa är
framgår av nedanstående lista. Inom dessa
skyddsavstånd bör7 normalt inte vindkraftverk etableras, även om undantag och lokala
anpassningar kan förekomma. Följande områden har undantagits:
Bostäder - skyddsområde 500 meters radie
Tätbebyggelse - skyddsområde 1000 meters
radie
Kyrkor/byggnadsminnen - skyddsområde
500 meters radie
Riksvägar, länsvägar -150 meters säkerhetsavstånd
Järnväg -150 meters säkerhetsavstånd
Kraftledningar, stam- och regionnät - 150
meters säkerhetsavstånd
Sjöar och vattendrag
Flygplatsen – restriktionsområde 4800 meter.
STEG 2
I steg 2 har återstående ytor som utgör möjliga områden för vindkraft analyserats och
värderats. Avvägningar har gjorts utifrån en
kvalitativ bedömning av övriga intressen,
såsom natur- och kulturvärden, och förankrats i kommunens politiska styrgrupp för
planen. Grunden för detta arbete har varit
tillgängligt underlagsmaterial samt en landskapsanalys som på en övergripande nivå
har fokuserat på landskapets tålighet (se vidare kapitel ”Landskapet varierar”).
Utifrån samrådsyttranden har ytterligare
avvägningar gjorts vilket resulterat i ett slutligt urval av områden.
De sju områdena har därefter delats in i tre
kategorier: Fem prioriterade områden, ett

7

De generella avstånden till infrastruktur utgår
från Boverkets Vindkraftshandbok.

Tematiskt tillägg för vindkraft till Arvika kommuns översiktsplan
Antagandehandling
utredningsområde och ett restriktionsområde.
Här ska poängteras att den avgränsning av
områdena som redovisas på kartan är schematisk. Bland annat finns enstaka bostadshus och
andra intressen inom varje område som måste
detaljstuderas i ett kommande skede. Hänsyn
till varje enskilt hus inklusive övriga intressen
kommer att tas i samband med miljöprövning
eller bygglov inför eventuell etablering.

11 (62)

Tematiskt tillägg för vindkraft till Arvika kommuns översiktsplan
Antagandehandling

Analysresultat då hänsyn tas till vindkartering och berörda dokumenterade intressen.
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Översiktsplanen är just en översikt
Översiktsplanen som redskap
En översiktsplan är ett strategiskt dokument
som anger visionen för kommunens framtida
utveckling och redovisar mark- och vattenanvändningen. Dessutom är översiktsplanen
ett stöd och beslutsunderlag för avvägningar
mellan allmänna intressen. Varje kommun
skall enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan för hela kommunen.
En översiktsplan är just en översikt och därför utreds inte frågor och konflikter i detalj.
Detaljfrågor utreds istället i samband med
detaljplan, bygglov, anmälan eller tillstånd.
Ett så kallat tematiskt tillägg utgör ett komplement till kommunens gällande översiktsplan och redovisar var och hur kommunen
anser att vindkraft kan vara lämpligt. I
tillägget utreds och beskrivs förutsättningar,
avvägningar och konflikter på en övergripande nivå och detta tillägg utgör på
samma sätt som översiktsplanen ett beslutsunderlag.

Medborgarna får tycka till om
planen
Målsättningen är att en översiktsplan ska
utarbetas under stor öppenhet och insyn samt
med ett starkt medborgarinflytande. Därför
förankras översiktsplanen hos såväl kommunens medborgare som myndigheter och

kringliggande kommuner genom samråd och
utställning (se figur).
Ställningstagande i översiktsplan 2007
Den fysiska planeringen ska bedrivas med
öppenhet och insyn, så att medborgarinflytandet blir starkt och beslutsunderlaget bra.
Hur planens genomförande påverkar miljön,
boende och hälsa redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning som hör till översiktsplanen. Den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen följer med planen men antas inte
av kommunfullmäktige utan fungerar som
underlag till beslut.

Arbetsgången
Efter att planförslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samråtts
med berörda myndigheter och med Arvikas
medborgare har de synpunkter som inkommit besvarats i en samrådsredogörelse.
Kommunen har sedan bearbetat planförslaget och MKB utifrån inkomna synpunkter
för att sedan ställa ut planen efter godkännande av kommunstyrelsens allmänna utskott. Efter utställning bearbetades planen
ytterligare utifrån inkomna synpunkter och
planen är nu antagen av kommunfullmäktige, laga kraftvunnen och kan användas som
beslutsunderlag.

Figur 1. Formella samråds- och antagandeskeden för antagande av översiktsplanens tematiska tillägg för vindkraft.
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Lagar som styr vindkraften
 Sju eller fler verk ska byggas och där
totalhöjden på verken är högre än
120 m,
 Det finns tidigare uppförda verk i området som innebär att de ovan nämnda tillståndsgränserna nås.
 Etablering sker i vattenområde.

Riksdagen vill se mer vindkraft i
Sverige
Som ett led i att öka Sveriges ekologiska
uthållighet har Sveriges Riksdag definierat
planeringsmål för utbyggnad av vindkraft.
Planeringsmålen innebär att år 2020 ska finnas planmässiga förutsättningar för årlig
produktion av el från vindkraft omfattande
20 TWh från landbaserade verk och 10 TWh
från havsbaserade verk.
Antalet vindkraftverk liksom produktionsandelen el med ursprung i vindkraft är ännu
låg men ökar successivt. År 2008 producerade landets 1 138 vindkraftverk 1,99 TWh
el eller 1,4% av Sveriges totala nettoelproduktion, vilket utgjorde en produktionsökning med 40% jämfört med 2007 års elproduktion från vindkraft.
För att uppnå riksdagens planeringsmål behöver antalet vindkraftverk öka till 30006000 verk beroende på effekt. Potentialen
för vindkraft i Sverige överstiger dock det
föreslagna planeringsmålet.

Prövning av vindkraft
Att bygga ett vindkraftverk fordrar kunskap
om ett flertal lagar men framför allt om miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen
(PBL). Kommunens översiktplan är vägledande vid bedömningen.
Vilken prövningsprocess som görs beror på
verkens storlek och antal: för större etableringar fordras tillstånd enligt miljöbalken
medan det för mindre etableringar krävs
anmälan till kommunen enligt miljöbalken
samt bygglov, eventuellt också detaljplan.
Tillstånd enligt miljöbalken krävs om:
 Två eller fler verk ska byggas och där
totalhöjden8 på verken är högre än
150 m,

Länsstyrelsen ansvarar för tillståndsprövningen vid exploatering på land. Vid ansökan om tillstånd ska en miljökonsekvensbeskrivning9 upprättas.
Vid tillståndsplikt fordras inte separat bygglovsansökan eller upprättande av detaljplan.
Kommunen har vetorätt vid exploateringar
genom att kommunfullmäktige måste tillstyrka en vindkraftexploatering för att länsstyrelsen ska kunna bevilja tillstånd (MB 16
kap 4§).
Anmälan enligt miljöbalken krävs om:
 vindkraftetableringen innehåller ett
vindkraftverk som är högre än 50 m,
 den innehåller två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
 den tillkommande vindkraftsetableringen ska stå tillsammans med ett
annat redan uppfört vindkraftverk.
Kommunen ansvarar för anmälningspliktiga
ärenden. Kommunen har möjlighet att förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om
tillstånd om kommunen finner att en vindkraftsetablering kan antas medföra betydande miljöpåverkan10. Verksamhetsutövaren
kan också frivilligt ansöka om tillstånd hos
länsstyrelsen oavsett om etableringen anses
medföra betydande påverkan eller ej.

9

8

Totalhöjd = navhöjd + halva rotordiametern.

Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
10
Detta sker med tillämpning av kriterierna i
bilaga 2 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.
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Bygglov enligt PBL 8 kap 2§ krävs om:
 vindkraftverket är högre än 20 meter
över markytan
 om det har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,
 vindkraftverk monteras fast på en
byggnad eller placeras på ett avstånd
från fastighetsgränsen som är mindre
än kraftverkets höjd över marken.
Råder det stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar kan kommunen kräva en detaljplan för bygglovspliktiga verk (PBL 8 kap 2§).
För mer ingående studier hänvisas till Boverkets Vindkraftshandbok samt lagtexter i
plan- och bygglagen respektive miljöbalken.

Allmänna hänsynsregler
I miljöbalkens 2 kapitel anges allmänna hänsynsregler som gäller all verksamhet och alla
åtgärder - inte bara tillståndspliktiga - som
kan motverka balkens mål. Hänsynsreglerna
ställer tydliga krav på samtliga verksamhetsutövare eller exploatörer att skaffa sig
kunskap och att vidta skyddsåtgärder och
försiktighetsmått så att inte människors hälsa
eller miljön ska påverkas negativt.
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Miljökonsekvensbeskrivningen och dess syfte
Miljöbalkens krav på miljökonsekvensbeskrivning för vissa planer och program respektive för verksamheter och åtgärder syftar till att en samlad bedömning av bedömda
effekter på människors hälsa och miljö ska
kunna göras. För att kunna göra en sådan
bedömning måste de direkta och indirekta
effekterna som kan uppstå dels för människor och dels på djur, växter, mark, vatten,
luft, klimat, landskap, kulturmiljö samt på
hushållningen med material, råvaror och
energi identifieras och beskrivas.
Enligt lagstiftningen ska en miljökonsekvensbeskrivning alltid upprättas till översiktsplaner och tolkningen är normalt att
detta krav också omfattar tematiska tillägg
till översiktsplaner.
Eftersom omfattningen och detaljeringsgraden i miljökonsekvensbeskrivningen ska
anpassas till vad som är rimligt, behandlas
de flesta miljöaspekter mer översiktligt här
medan mer detaljerad utredning kommer att
krävas i samband med tillståndsansökan.
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Bra att veta om vindkraft
Energiförsörjning i ett långsiktigt hållbart samhälle
Vindkraften är en förnybar energikälla och
ett viktigt medel för att uppnå miljömålen.
Just nu är vindkraften den snabbast växande
energiformen i världen.
Ett vindkraftverk i ett bra vindläge med en
effekt på 3 MW kan varje år11:
- utvinna ca 7 500 MWh (= behovet av hushållsel i 1500 villor)
- minska brytningen av kol med knappt
3000 ton
- minska utsläpp av koldioxid med ca 7 500
ton
- minska utsläpp av svaveldioxid med ca
22 ton
- minska utsläppen av kväveoxider med ca
20 ton
- skona naturen för bränsletransporter och
spridning av aska.
Vindkraften har dock också sina begränsningar vid elproduktion. Eftersom el från
vindkraft endast produceras när det blåser
och det ännu inte är kommersiellt möjligt att
lagra energi, måste basproduktionen på elnätet ske från annan energikälla. El från vindkraft fungerar därmed som komplement till
el från vattenkraft, kärnkraft eller annan elproduktion.

Vindkraftens form och funktion
Ett vindkraftverk består av fundament, torn,
rotor med rotorblad och maskinhus, se figur
2. Vanligast är verk med vertikal rotering av
tre rotorblad. Tornet är i regel konformat och
tillverkat i stål eller betong i vita eller grå
nyanser. Tornet är placerat på ett fundament
(ca 20 m diameter) som kan bestå av en betongplatta (gravitationsfundament) eller en

bergförankring beroende på markförhållandena. Elektricitet alstras genom att vinden
sätter fart på rotorn, som är kopplad till en
generator vilken alstrar el.
Utvecklingen inom vindkraftsteknologin har
varit explosiv och verken har både blivit
högre och fått högre effekt. Dagens kommersiella verk som både planeras och byggs
runt om i Sverige är kring 150 meter i totalhöjd (tornets/navets höjd + halva rotordiametern) och har en effekt på 2-3 MW men
det finns även kommersiella verk med 5
MW effekt. Det som idag sätter begränsningarna är framförallt transportsvårigheter
att frakta stora verk.

Figur 2. Verkets olika delar. Skiss: Karin Manner.

Utöver årsmedelvind påverkas vindkraftverkets energiutbyte av bland annat turbulens12
och vindgradient13, vilka varierar mellan
bland annat slätt- och skogslandskap. Enkelt
uttryckt kan sägas att samma medelvind i
navhöjd i ett slättlandskap är bättre än samma medelvind i navhöjd i ett skogslandskap.
Turbulensen påfrestar även på vindkraftver-

12

11

Vindkrafthandboken, Boverket, 2009.

Med turbulens avses vindens sekundvisa vindvariationer.
13
Med vindgradient avses vindhastigheternas ändring med höjden.
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kens mekaniska delar och kan påverka verkens livslängd.
Hur mycket el ett vindkraftverk kan producera beror dels på hur högt det är och vilken
effekt verket har, men framför allt på hur
mycket det blåser. Som tumregel kan ändå
antas att ett vindkraftverk på 1 MW kan varje år producera cirka 2500 MWh vilket motsvarar behovet av hushållsel i 500 villor.
Verkens ekonomiska och tekniska livslängd
bedöms till minst 25 år.

Vindkraftverk byggs i grupper med visst rotoravstånd för att minimera turbulensproblem.

Kommersiella vindkraftverk byggs normalt i
grupper om minst tre verk. Olika formationer prövas beroende på förutsättningarna
inom utbyggnadsområdet. Ytbehovet för en
vindkraftpark kan beräknas till 0,1 till 0,2
km2 per MW beroende på hur terrängen ser
ut. Vindkraftverken måste stå på ett visst
avstånd från varandra för att minimera negativ effekt av den turbulens som uppstår kring
verken. På land behövs det 4-6 rotordiameters avstånd mellan verken, beroende på hur
vindkraftverken placeras i förhållande till
vindriktningen.
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na vägnätet. Trafikverket rekommenderar att
exploatörer tidigt utreder möjligheterna till
att få dispens för de planerade transporterna.
Detta kan vara en avgörande faktor för att
kunna transportera verken till området. Det
är även viktigt att vägnätets standard och
bärighet beaktas i ett tidigt skede. I vissa fall
kan det bli aktuellt med både mindre och
större ombyggnader av vägskäl samt viss
förstärkning av vägar och broar för att kunna
ta sig fram. Kräver åtgärderna att ny mark
tas i anspråk krävs förstudie och arbetsplan
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
enligt VägL. I samband med tillståndsansökan eller anmälan bör Trafikverket kontaktas
för att utreda eventuellt behov av ombyggnation mm. Vid ny eller ändrad utfart till allmän väg krävs Trafikverkets tillstånd enligt
39 § VägL.
För att elektriciteten som verket producerar
skall kunna komma ut till kunden krävs elanslutning (vanligen fordras 130 kVledning). Precis som med vägar är det önskvärt att anlägga så lite ny kabel som möjligt.
Därför har närhet till befintligt ledningsnät
och anslutningspunkter stor betydelse. En
annan betydande faktor är elnätets förmåga
att ta emot producerad effekt och utjämna
effektvariationer, elnätets ”styvhet”. Vid
kapacitetsbrist i elnätet kan förstärkningar
göras. Kostnaderna för detta och för anslutningen fördelas efter nyttoprincipen.

Ett vindkraftverk behöver vägar
och kraftledningar
För att kunna bygga ett vindkraftverk krävs
vägförbindelser. Vanligen transporteras verken till landbaserade parker via det statliga,
kommunala och enskilda vägnätet för att nå
vald lokalisering. Dessa transporter är i
många fall långa och mycket tunga och därför krävs det dispens enligt trafikförordningen (1998:1276) för att få köra på det allmän-

Transport av ett vindkraftstorn sker vanligen med
lastbil. Tornet fraktas i delar som monteras på plats
med hjälp av en kran.

Det svenska elnätet är uppdelat i tre nivåer:
ett nationellt stamnät samt regionala och
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lokala nät. Uppgifter om nätet finns hos det
lokala nätbolaget och hit vänder man sig om
man vill ansluta en ny produktionsanläggning. I Värmland är Fortum största nätägare.
Nätägaren har skyldighet att ansluta nya
produktionsanläggningar till skäliga kostnader. Ellagen styr processen kring elanslutningar. Uppkommer behov av att dra
ledningar under eller över statlig järnväg
krävs att avtal om detta träffas med Trafikverket.
Utöver tänkbara anslutningspunkter i angränsande kommuner finns regionnät med
130 kV-ledning genom följande orter:
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 Via Värmskog i Grums kommun mot
Glava och Jössefors,
 Via Högboda i Kils kommun mot Edane, Arvika och Jössefors,
 Via Charlottenberg i Eda kommun mot
Åmotfors och Jössefors
 Fortsättning från Glava mot Lenungshammar samt vidare in i Årjängs
kommun.
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Landskapet varierar
I Arvika finns en stark förankring i historien.
Det småskaliga i form av bystrukturer, verksamheter, utspridda gårdar m m ger en tydlig
prägel i kommunen. Mänskliga aktiviteter
genom historien bevaras och lyfts fram genom dagens kanotleder och vandringsleder.
Drygt hundra sevärdheter med historiska
rötter presenteras på kommunens friluftskarta.
Under följande kapitel sammanfattas landskapets variationer i struktur, topografi, bebyggelse m m som är av betydelse för hur
vindkraftverk kommer att upplevas i landskapet. I slutet beskrivs och bedöms landskapets tålighet.

Landskapets struktur
I ett landskap finns övergripande strukturer
som är av betydelse för hur verken kommer
att upplevas i landskapet. I Arvika, där stor
del av ytan består av skogslandskap, kan
strukturerna vara något svårare att uppfatta.
För att underlätta orientering i landskapet
använder vi begreppen distrikt, stråk, knutpunkter och landmärken. Fysiskt påverkas
sällan dessa strukturer av vindkraftverk men
den visuella uppfattningen av dem kan förändras.
RUMSLIGHET
Dalgångarna skapar en hög rumslighet där
sjöar, vattendrag och odlingslandskap öppnar upp landskapet i olika grad. Glafsfjorden, Värmeln, Stora och Övre Gla ger vida
rum medan mindre sjöar och mer småskaliga
odlingslandskap som t ex runt Mangen,
Gunnern och Racken ger mindre och mer
intima rum. Landskapsrummen är variationsrika och skapas av den kuperade terrängen och den omgivande skogen. De höga
höjderna och branta förkastningar som finns
spridda i landskapet bildar barriärer som
ramar in och fungerar som fond kring sjöarna. Några större odlingslandskap finns inte i
kommunen. En småskalig, varierad mellanbygd fyller områdena mellan skogslandskapet och de större sjösystemen. I skogsbyg-

derna är rumsligheten stark och öppnas upp
av kalhyggen, infrastruktur, sjöar, vattendrag
och omkring bebyggelse.

Rumsligheten är påtaglig i skogsbygden där öppna
områden ges av kalhyggen.

RIKTNINGAR OCH STRÅK
Genom en förskjutning av berggrunden vid
Glaskogen har topografiska s.k. lineament
bildats som syns som linjära stråk i bågform
runt Glafsfjorden och genom Glaskogen.
Detta har sedan gett upphov till en mycket
speciell natur och syns i form av smala stråk.
Norr om Glafsfjorden byter berggrunden
riktning och förkastningar och höjdryggar i
nordväst- sydostlig riktning blir framträdande. Det övergripande infrastrukturnätet följer
terrängens riktningar och tydligast är det i de
smala sprickdalarna och dess sjöar. Vägar
och kraftledningar skapar öppningar i landskapet och ger lokalt en viss riktning.

Vägar följer terrängens riktningar och tydligast är
det i de smala sprickdalarna. Bosebyn, norr om
sjön Racken.
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Landskapets strukturer i form av riktningar, barriärer och rumslighet.
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Landskapets strukturer i form av utblickar, besöksmål och landmärken.
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Vägar och järnvägen utgör stråk i landskapet
där människor färdas. Exempel på mindre
framträdande stråk är vandringsleder och
kanotleder.
Från stråken upplever resenären eller vandraren landskapet. Olika stråk har olika värden och dignitet (se även kapitel ”Landskapets värden”). Vissa stråk, som vägar, är
frekvent använda av människor men utan det
primära syftet att uppleva omgivningen.
Andra stråk, som vandringsleder, är inte lika
frekvent besökta men deras primära syfte är
att uppleva naturen.
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vilka de senare ibland endast kan upplevas
från högre höjd. Delar av skogsområden och
även utsikten över Glafsfjorden kan upplevas som monotona landskap och kan bringa
betraktaren ett viss mått av frid.
I de småskaliga odlingslandskapen och kring
kulturmiljöerna är komplexiteten högre.
SILUETT
Bergen kring dalarna fungerar som fonder
och ramar in landskapet. Sett från väster
ramar exempelvis de blånande bergen i öster
in sjön Racken.

BARRIÄRER
De större sjöarna, strandlinjerna, skogen,
höjderna och infrastrukturen utgör barriärer i
landskapet. Topografi och vegetation utgör
inte bara fysiska barriärer utan även visuella
barriärer. På kartan redovisas de övergripande barriärerna.
LANDMÄRKEN OCH KNUTPUNKTER
Landmärken är platser som särskiljer sig
från omgivningen. I landskapet finns dels
landmärken skapade av människan såsom
kyrkor, dels landmärken skapade av naturen
såsom Storkasberget och Fryksdalshöjden.
Vägkorsningar och tätort utgör exempel på
knutpunkter.

Glaskogens kuperade skogslandskap bildar en fond
och ramar in landskapet kring Glafsfjorden.

SIKTLINJER OCH UTBLICKAR
I landskapet finns fullt av siktlinjer och utblickar. Vissa kan upplevas av många medan
andra enbart kan upplevas av ett fåtal, t.ex.
utsikten från ett visst hus. I analysen redovisas sådana siktlinjer och utblickar som kan
nås och ses av många samt är välkända.

Landskapets värden

Mangskogs kyrka, ett landmärke skapat av människan.

KOMPLEXITET
Komplexiteten i landskapet varierar. Skogsområden har generellt liten komplexitet. Den
relativt homogena skogsmarken varieras av
höjdvariationer, kalhyggen och tjärnar, av

KUNSKAPSVÄRDE
Kunskapsvärde är det dokumenterade värdet, t ex fornlämningar, skyddade biotoper
eller värdefulla byggnader. Ofta påverkas
detta värde marginellt eftersom vindkraftverk konsumerar liten markyta.
BRUKSVÄRDE
Vad landskapet har för värde som resurs för
boende, näringsliv, rekreation, friluftsliv och
som besöksmål. Det handlar även om land-
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skapets pedagogiska värde, hur vi kan läsa
av historia och sammanhang i landskapet.

Rester av en stenmur kan berätta om områdets
historiska användning.

UPPLEVELSEVÄRDE
Upplevelsevärden är framförallt kopplat till
landskapsbilden. Dessa värden är individuella och är förknippade med förväntningar och
stimulans. Det handlar om igenkännande,
det man upplever som vackert, exotiskt eller
”hemma”. Upplevelsen är ett resultat av det
sinnesintryck som landskapet ger tillsammans med betraktarens kunskap, erfarenhet
och förväntningar. Upplevelsevärdets subjektiva karaktär gör det svårare att omedelbart hantera. Följande landskapsrum är mer
känsliga än andra:
•
Kontemplativa eller sakrala landskapsrum eller strukturer med religiös betydelse
eller annat som förutsätter lugn, tysthet, avskildhet, storslagenhet. Dessa miljöer har
ofta stor symbolisk betydelse sedan lång tid
och behovet av dem förväntas öka.
•
Ålderdomliga landskapsrum eller strukturer där ålderdomligheten i sig är en förutsättning för upplevelsen och förståelsen av
landskapet, t.ex. en sedan länge övergiven
industrimiljö, en bymiljö eller ett ängs- och
beteslandskap. Dessa miljöer har betydelse
både för bygders identitet och för deras attraktivitet.
•
Monumentala landskapsrum eller strukturer som är tydligt gestaltade och ofta uttryck för makt, t.ex. herrgårdslandskap,
bronsåldershögar och kyrkliga miljöer. Nya
dominerande inslag kan utmana ordningen
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och påverka möjligheten att läsa och förstå
maktspråket i landskapet.
•
Symboliska landskapsrum eller strukturer som har en särskild plats i människors
medvetande genom minnen, folktro, myter,
litteratur eller konst. De kan vara naturfenomen men måste inte vara det. Dessa miljöer kan utgöra kännetecken för en bygd och
är ofta utflyktsmål.
Vindkraften påverkar människor på olika
sätt, dels genom direkt påverkan i form av
skuggor och annan visuell störning, men
också genom den indirekta påverkan, som
det innebär när vi upplever vindkraftverken i
landskapet.
Landskapets värde avgörs också av hur det
förhåller sig till andra landskap i ett större
sammanhang. Ett unikt landskap med tydliga
regionala särdrag, ett s.k. karaktärslandskap,
har ett högre skyddsvärde än ett vanligt förekommande landskap, s.k. vardagslandskap. Till karaktärslandskapen knyts ofta
människors förväntan. Vindkraftverk som
ser likadana ut var de än står kan påverka
möjligheterna att uppleva de regionala karaktärsdragen.
Graden av mänsklig påverkan kontra känslan av orördhet och vildmark i ett landskap
är en viktig faktor. I ett landskap som sedan
länge varit brukat och där människans närvaro är hög anses det vara lättare att acceptera
nya moderna etableringar så som vindkraft.
Vindkraften kan ses som ett led i landskapets
utveckling. I landskap som istället karaktäriseras av t.ex. vildmark och orördhet medför
nya anläggningar att denna upplevelse kan
minskas eller helt upphöra.
Hur påverkat ett landskap upplevs beror på
vad det jämförs med. Jämförs exempelvis
det kuperade skogslandskapet med ett starkt
påverkat landskap ex. den odlade slätten
eller industri- och gruvområden, blir det
tydligt att skogsbygden har en låg påverkansgrad. Jämförs istället skogslandskapet
med ett orört fjällandskap med gammelskog
framstår landskapet som mer påverkat.
Skogsbrukets spår med bl.a. kalhyggen och
skogsbilvägar samt kraftledningar och skidanläggning visar att landskapet används och
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brukas av människan. Spåren av finnbygder,
visar att landskapet brukats sedan länge.
Skogslandskapet utgör således inte ett orört
landskap.
Det är nästan omöjligt att objektivt beskriva
den visuella påverkan som vindkraftverk har
på landskapsbilden. Vår upplevelse av vindkraften är alltid subjektiv. Faktorer som kan
påverka en persons upplevelse och inställning till vindkraft är bl a:
 Synen på vindkraft som energikälla
 Relationen till det omgivande landskapet. Är man uppväxt på platsen? Är man
permanentboende, markägare eller sommargäst?
 Har man personliga ekonomiska intressen i anläggningen?


Har man kunnat påverka placering och
utformning av vindkraftparken?
Vi upplever landskapets miljöer på olika
sätt, delvis som en följd av vår bakgrund,
intressen, kunskap och förväntan på omgivningen. Medvetet eller omedvetet värderar vi
också upplevelsen av landskapet på skilda
sätt. Existensen av de områden där vi vistas
dagligen – ofta mellanrum längs med vägar
samt mellan bostäder och samhällen – utgör
vårt vardagslandskap. Dessa områden tänker
vi sällan på även om de påverkar oss dagligen och har inverkan på vårt välbefinnande.
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Äldre jordbruk och skogsbruk som påverkat landskapets karaktär.

Landskapets karaktärer
I Arvika kommun har fyra olika landskapskaraktärer identifierats: skogsbygd, mellanbygd, tätort och sjölandskap. Varje karaktärstyp innehåller vissa värden som gör att
vindkraft på olika sätt samspelar med landskapskaraktärerna.
SKOGSBYGD
På höjderna i den kuperade skogsbygden
finns bra vindförutsättningar. Terräng och
vegetation gör att sikten generellt är kort
men med öppningar vid kalhyggen, sjöar,
myrar. Även på flera höjder kan besökaren
få vida vyer över dalgångarna och skogsbygden. Aktivt produktionsskogsbruk bedrivs allmänt.

Tematiskt tillägg för vindkraft till Arvika kommuns översiktsplan
Antagandehandling

Landskapets karaktärer.
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Vindkraft konkurrerar generellt inte med
skogsbygdens utpekade värden i form av
kulturmiljöer och starka upplevelsevärden.
Vindkraft är därför väl förenlig med det pågående skogsbruket.
Större delen av Arvika kommun består av
kraftigt kuperad barrskog. Terrängen ger
ibland dramatiska sluttningar mot sjöar och
odlingslandskap i dalgångarna. Landskapet
bryts av alla sjöar och tjärn som finns. På
höjderna i både norra Arvika och i Glaskogen finns inslag av våtmarker.

Exempel på enskild gård i skogsbygden, här intill
en tjärn i Glaskogen.

Skogsbygd – träd och höjder
Landskapet består till största del av ett kuperat skogslandskap, s.k. bergkullandskap som
generellt kännetecknas av fina naturupplevelser relaterade till framför allt skog och
vatten. Riktningarna i landskapet är tydliga i
nordvästlig – sydostlig riktning i norra delen
för att vid Glafsfjorden byta riktning till
sydvästlig – nordostlig (se figur Landskapets
strukturer). I norra delen är höjderna skarpare och dalgångarna smalare än i södra delen.
Topografin erbjuder många utsiktsberg. Visuellt utgör höjderna barriärer. Skarpa brott i
landskapet i form av förkastningar ger starka
kontraster. Sjöar och vattendrag är fysiska
barriärer samtidigt som de innebär visuella
öppningar. Likaså utgör större vägar, järnväg, kraftledningsgator samt avverkade
skogsområden avbrott i landskapet och öppnar den annars ofta slutna skogsmiljön.
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Ett hygge ger öppning i skogsbygden och utblick
över landskapet.

Sett i en mindre skala är landskapet varierat
och relativt komplext med kuperad terräng
och med en mosaik av skog, sjöar, myrar,
kalhyggen och infrastruktur. Hög komplexitet och liten skala karaktäriserar skogsmarkernas dalgångar. På höjder upplevs skogsmarken mindre komplex då skogsmarken
där är mer obruten och där variationen endast utgörs av höjdskillnader och kalhyggen
samt mindre sjöar och tjärnar som dock inte
upplevs mer än uppifrån och på plats. Sikten
i dessa kuperade skogslandskap är vanligen
mycket låg, då topografi och vegetation effektivt begränsar sikten. Detta medför att
vindkraftverkens visuella påverkan blir
mindre.
Byamossarna består av ett större område av
högt belägna myrmarker. De enstaka grusvägarna nyttjas framför allt av skogsbruket
och friluftslivet. Området utgör ett uppskattat friluftsområde året om. Många Arvikabor
har någon gång varit här och åkt skidor.
Skidspår genomkorsar området då det genom sitt höga läge ofta bjuds på snö under
vintern.
Området vid Byamossarna är småskaligt och
vegetationen innebär att sikten i området är
låg. Enstaka utblickar finns över myrmarker
och utsikt från höjderna kan endast fås vid
avverkade områden. Byamossarna är å ena
sidan med sin storskaliga skogsdrift och låga
sikt mindre känsligt för vindkraftetableringar, å andra sidan besitter området stora upplevelsevärden. Dessa upplevelsevärden i
form av tysthet och orörda myrmarker i Ar-
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vika tätorts närhet, bör beaktas. Delar av
området utgörs också av Natura 2000område.
Fryksdalshöjden består i stort sett av skogsmark med mycket liten sikt. Landskapet är
uppsprucket och av bergkullkaraktär med
många våtmarker samt mindre sjöar och
tjärnar. Karaktären är storskalig med storskogsdrift som är tåligt för vindkraft. Närhet
till småskaliga och ålderdomliga mellanbygder ger en viss känslighet för vindkraft i anslutning till dessa och en studie av siktlinjer
och fotomontage bör göras.
Naturreservatet Glaskogen som ligger runt
Stora Gla och Övre Gla, har en uppsprucken
och mycket varierad topografi som ger en
unik naturmiljö med stora upplevelsevärden.
Reservatet är fullt av branta åsryggar, myrmarker och småsjöar där den som vandrar
eller paddlar innesluts i småskaliga starkt
avgränsade landskapsrum för att plötsligt
komma fram till någon av de större sjöarna
och hänföras av storskaliga vyer. Slingrande
vägar och avsaknad av bebyggelse ger en
känsla av exotisk vildmark. Den till synes
orörda naturen är en stor tillgång och målet
många besökares upplevelse. Området är så
pass stort att trots aktivt skogsbruk blir
skogsproduktionen inte påtaglig utan området behåller sin karaktär som nästan ålderdomlig. Karaktäristiska är även stillheten
och lugnet. Områden med få referensobjekt
till mänsklig verksamhet är mycket känsliga
för tillägg som vindkraftverk. Besökare och
de som verkar i området har en förväntan
och bild av landskapet som inte är förenligt
med exploatering och industriell verksamhet. Här är naturupplevelsen liktydig med
känslan av orördhet och stillhet.
Etablering av en stor vindkraftpark i eller
nära anslutning till Glaskogen skulle kunna
påverka dess karaktär som småskaligt och
orört. Även vindkraft på längre avstånd kan
påverka detta. Vid en etablering bör därför
noggranna studier och fotomontage göras för
att säkerställa att viktiga siktlinjer och utsiktspunkter inte påverkas. Detta gäller även
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Skogen bildar portal in i Glaskogens naturreservat.
Fotot är taget från vägen västerut från Stömne.

området i anslutning till Glaskogen som idag
utgör en transportsträcka och entré in i parken.

Mellanbygd – viktiga stråk och
funktioner
Generellt gäller att merparten av mellanbygdens värden är kopplade till dalgångsbygden
där vindförutsättningarna är som sämst.
Merparten av Arvikas samhällen och infrastruktur är lokaliserade i dalgångarna.
Mellanbygden upplevs som enhetligt med
storskaligt skogsbruk på höjderna och ett
småskaligt traditionellt jordbruk i dalgångar
och intill de större sjöarna. Bebyggelsen är
koncentrerad i dalgångarna, den så kallade
mellanbygden, och vid de större sjöarna.
Vägarna slingrar sig i dalbottnar och förbinder byarna som i många fall har behållit sina
gamla strukturer och särdrag.
Mangskog är ett exempel på en agrar bygd
med anor från medeltiden. Här finns även
finnbygd där skogsbruk, kolning och transporter till järnbruk gav försörjning utöver
jordbruk och kreatursskötsel. Mangskog är
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känt genom bl a Tage Aurell och Gustav
Fröding som hämtade inspiration och motiv
från trakten. Det är ett öppet jordbrukslandskap med karaktäristisk bebyggelse mellan
skogsklädda höjder. Området har en lång
tradition av mänsklig aktivitet vilket ger
mindre känslighet för tillägg i dess omgivning. Landskapets yttre gräns mot höjder
och skog är brant och ger i direkt anslutning
visuellt mycket kort sikt. Sjön Mangen öppnar landskapet och ger möjlighet att se höjderna från motsatta sida. Detta ger då ett
avstånd som minskar effekten av vindkraftverk. Dock bör vindkraft placeras i bakkant
av höjderna så de upplevs så lite som möjligt
från en i övrigt småskalig bygd.
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även om landskapet är relativt långsträckt
och sikten bitvis god över åkrarna. Bebyggelsen är främst koncentrerad till tätorten
Glava och består i övrigt mestadels av utspridda gårdar. Vägarna följer topografin
och slingrar sig mellan höjderna.
Årbotten norr om Byamossarna är ett område med ålderdomlig karaktär med tidstypiska byggnader och hävdade odlingsmarker.
Marken togs i anspråk redan på stenåldern
och är idag en välbevarad jordbruksbygd
med lång kontinuerlig markhävd. Gamla
stenmurar och rösen finns längs vägarna.
Denna typ av byar som är vanlig i Arvika
ligger som radband längs en landsväg som
slingrar sig längs dalbotten. Här bedrivs traditionellt åkerbruk med betesdjur. Dessa
bygder är känsliga områden med stora kulturhistoriska och landskapsestetiska värden.
Vindkraftsetableringar bör ske med stor försiktighet. Fotomontage bör göras för att
kunna studera verkens visuella påverkan.
Vid de större sjöarna vidgar sig landskapet
och ger större rumslighet och här är jordbruket mer representerat, t ex vid Mangskog
och Gunnarskog (bild). Dessa mellanbygder
i mer låglänta partier mellan skogsklädda
höjder innehåller flest värden och det är här
som flest människor färdas, bor och arbetar.
Höga höjder med skog kring omkringliggande vägar och bebyggelse ger stark avgränsning av landskapsrummet.
Rik förekomst av kulturmiljöer ger ökad
känslighet för etablering av vindkraft då de
representerar en viss tid eller ett visst skeende.

Tätortsnära
Sluttning ner mot Mangen i Mangskog. Bebyggelsen ligger uppåt sluttningen med skogen i ryggen.

Glava och dess omnejd har en gammal historia som bruksbygd inom järnbruk, kopparverk och sågverk. Här har även funnits ett
känt glasbruk. Området präglas idag av ett
jordbruksområde som sträcker sig parallellt
med Glafsfjorden kantad av skog och Glaskogens höjder. Karaktären är småskalig

Arvika kommun ligger i västra Värmland,
där tätorten Arvika utgör en centralort för
regionen. Andra tätorter i kommunen är till
exempel Edane, Glava, Gunnarskog, Jössefors, Klässbol och Sulvik. Kommunen är
befolkningsmässigt den näst största och storleksmässigt den tredje största i Värmland.
Arvika ligger vid Glafsfjorden och har vattenförbindelse med havet. I tätorten bor ca
14 000 invånare och de flesta arbetstillfälle-
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na finns inom industri, vård och omsorg,
handel och kommunikationer och med dominerande näring inom tillverkningsindustrin med tyngdpunkt inom fordonsindustrin
samt värme/kyla och förnyelsebar energi.
Många besökare lockas till Arvika då här
finns en över hundraårig musik-, konst- och
hantverkstradition som kan exemplifieras av
Ingesunds Musikhögskola, Arvikafestivalen,
Rackstadmuseet och Klässbols linneväveri.
Karaktären är småstad med en kompakt kärna centralt vid järnväg och hamn.
Tätortsnära områden ligger i anslutning till
exploaterade områden och har ofta påverkats
i större eller mindre omfattning. Storkasberget är ett exempel på stadsnära grönområde
som är flitigt använt året runt. Området syns
som en höjd utifrån, men bjuder inom området på liten sikt på grund av skogen. På berget finns ett utsiktstorn som ger besökare
möjlighet att titta ut över landskapet.

Sjölandskapet
Arvika är tätt av sjöar med varierande storlek. Mest påtaglig är Glafsfjorden som korsar kommunen i södra delen och utgör Sveriges innersta vattenväg med kontakt med
världshaven. Många sjöar inom kommunen
omges av dramatiska branter och bildar
långsmala landskapsrum. Gunnern är ett
exempel liksom Värmeln. Inom Glaskogen
finns Stora Gla och Övre Gla som i ett vattensystem ger stora möjligheter för kanoting.
Dessa sjöar omges av kuperade täta skogar
och myrmarker med liten påverkan av bebyggelse medan andra kantas av en mellanbygd med jordbruksmark och mindre byar.
Sjöarna innebär ett något splittrat intryck
men är även en stor tillgång genom att de
öppnar landskapet i en för övrigt ganska tät
skogsmark.

30 (62)

Fiske vid Stora Gla, en av kommunens många sjöar.

Glafsfjorden och Stora Gla är exempel på
två större sjöar som ger vida utblickar över
höjderna på motsatta sidan av sjön. Eventuella vindkraftverk placerade på intilliggande
höjder kommer även de att bli väl synliga
även på långt håll. Boende vid Glafsfjorden
kommer att uppleva en visuell påverkan då
vindkraftverk där kommer att kunna betraktas på både nära håll och sjöns motsatta sida.
I sjönära områden är det viktigt att bevara
obebyggda partier av sådan storlek att de
medger genomsläpp, naturupplevelser från
vägen, rekreation etc. I kommunens översiktsplan anges att bebyggelse utanför tätorter inte ska tillåtas växa ihop till långa band
längs vägar, sjöar och vattendrag, utan samlas i grupper så att obebyggda partier medger genomsläpp och möjlighet till naturupplevelser från vägen. Detsamma bör gälla för
vindkraftverk eftersom långa band av vindkraftverk kan upplevas som en barriär och
verka negativt på upplevelsen av ett landskap. Genom att placera verk i grupper kan
ögat ändå hitta öppningar och upplevelsen
av barriär blir då inte lika påtaglig.
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Landskapets tålighet
Landskapets tålighet har bedömts utifrån
faktorerna värden, skala, människans påverkan, originalitet och strukturer. Bedömningen är övergripande och gränserna är inte
definitiva; det kan finnas områden inom de
tåliga landskapen som är känsliga och vice
versa.
TÅLIGA OMRÅDEN
Tåliga områden präglas av storskalighet och
är redan påverkade. Få eller inga värden
finns inom området och landskapet kan liknas vid ett ”vardagslandskap”, d v s det innehåller inte någon unik karaktär utan är
vanligt förekommande.
Inom Arvika kommun finns inga områden
där dessa kriterier uppfylls.
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höjdlägen kan dessa visuellt uppfattas som
en enhetlig vindkraftspark. Synbarhet från
olika utsiktsplatser och mer känsliga miljöer
bör studeras med siktkartor och fotomontage.
Byamossarnas till synes orörda och storskaliga myrmark ger besökare en känsla av
vildmark. Områdets närhet till Arvika tätort
och dess värde som rekreationsområde ger
viss känslighet för exploatering. Storkasberget är ett annat exempel på område med viss
känslighet. Utsiktstornet på Storkasberget får
inte påverkas negativt av en eventuell vindkraftetablering. Synbarhet från olika utsiktsplatser och mer känsliga miljöer bör studeras
med siktkartor och fotomontage, t ex från
Glafsfjordens västra strand.

Trots landskapets vardagskaraktär innehåller landskapet en viss småskalighet som kan påverkas.

OMRÅDEN MED VISS KÄNSLIGHET
Områden med viss känslighet kan vara storskaliga men innehålla enstaka inslag av områden såsom kulturmiljöer, rekreations- och
naturområden. I samband med etablering av
vindkraftverk bör hänsyn tas till dessa avgränsade mer känsliga områden.
Exempel på områden med viss känslighet är
storskaliga skogsbygder men med påtaglig
närhet till mycket småskaliga och känsliga
miljöer, bland annat Fryksdalshöjden och
Byamossarna. Storslagna utblickar över
Glafsfjorden omfattar många höjdlägen och
vid vindkraftetablering i flera närliggande

Byamossarna, områdets närhet till Arvika tätort
och dess värde som rekreationsområde ger viss
känslighet för exploatering.

KÄNSLIGA OMRÅDEN
Känsliga områden är områden som präglas
av småskalighet och bjuder på starka upplevelsevärden samt hyser flera unika kulturmiljöer. Med stor försiktighet kan större
vindkraftverk placeras inom väl utredda
platser i ett annars känsligt landskap. Gårds-

Tematiskt tillägg för vindkraft till Arvika kommuns översiktsplan
Antagandehandling
verk i anslutning till större jordbruksanläggningar är möjliga utan att värden och småskalighet påverkas nämnvärt. I Arvika återfinns exempelvis många kulturmiljöer med
ålderdomlig karaktär längs sjösystemen och
i dalgångarna.

Odlingslandskap och hagar med ålderdomlig karaktär har högt värde för den kulturhistoriska förståelsen.

Exempel på känsliga områden är sjölandskapen med långa utblickar, Glaskogens
naturreservat och mellanbygdernas småskaliga jord- och skogsbruk med ålderdomlig
karaktär. Med stor försiktighet kan större
vindkraftverk placeras inom väl utredda
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platser i ett för övrigt känsligt landskap.
Gårdsverk i anslutning till större jordbruksanläggningar är möjliga utan att värden och
småskalighet påverkas nämnvärt. Arvika har
dock få större jordbruksanläggningar.

Lämningar efter äldre verksamheter som gruvdrift,
hyttor eller som i fotot kyrkomiljöer är känsliga
områden som har liten tålighet för exploatering.
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Landskapets tålighet.
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Omgivningen påverkar vindkraftetableringen
Värdefull natur och kultur
I Arvika finns flera områden som innehåller
höga värden, exempelvis riksintressen, Natura
2000-områden och naturreservat (se karta på
sidan 35). Dessa kan i vissa fall komma i konflikt med vindkraftsintresset och en avvägning
ska då göras. Hur dessa påverkas av vindkraft
beror helt på områdets värden och geografiska
omfattning.
RIKSINTRESSEN ENLIGT MILJÖBALKENS TREDJE OCH FJÄRDE KAPITEL
Riksintressen regleras i 3 och 4 kap miljöbalken och utgörs av områden som inrymmer
sådana speciella värden eller har så speciella
förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för riket i sin helhet. I ett område av riksintresse får områdets värde eller betydelse inte
påtagligt skadas av annan tillståndspliktig
verksamhet. Flera olika riksintressen kan beröra samma område. Om ett område berörs av
flera oförenliga riksintressen sker en vägning
mellan riksintressena i en prövning. Denna
vägning görs av Länsstyrelsen, dock kan
kommunens ställningstagande i översiktsplanen vara vägledande vid sådana beslut.
Kring Glaskogen i södra Arvika finns två till
ytan stora riksintressen för friluftslivet respektive för naturvården. Tre områden av riksintresse för kulturmiljövården är knutna till dalgångar i kommunen. För mer information om
Arvikas riksintressen hänvisas till kommunens
översiktsplan.
Riksintresse för naturvården är ofta stora områden och känsligheten beror framför allt på
vilka utpekade specifika värden som finns
samt områdets utbredning.
Riksintressen för kulturmiljövården är ofta
känsliga för en vindkraftsetablering då dessa
områden innehåller historiska värden såsom
liten påverkan av nutida åtgärder och ting samt
att de hyser pedagogiska och upplevelsemässiga värden.
Inom områden som är av riksintresse för friluftslivet beror vindkraftens påverkan på vil-

ken typ av aktivitet som pågår, se även kommande rubrik Friluftsliv och turism.
Ställningstagande i översiktsplan 2007
Området (Glaskogen) är av länsstyrelsen ett anspråk på att vara riksintresse för friluftsliv. Kommunen delar denna syn och avgränsning av området. Friluftslivets och naturvårdens intressen skall
ha företräde vid etableringar inom området.

Det kan finnas områden av riksintresse för
totalförsvaret (3 kap 9 § MB) som av sekretesskäl inte kan redovisas. Vid projektering av
vindkraft ska därför tidig kontakt alltid tas
med Försvarsmakten.
NATURA 2000-OMRÅDEN OCH NATURRESERVAT
Syftet med så kallade Natura 2000-områden,
som är EU: s nätverk av värdefulla naturområden, är att bevara den biologiska mångfalden
inom EU. Områdena har valts ut för att de innehåller hotade arter eller naturtyper som listats i EU: s fågeldirektiv eller EU: s art- och
habitatdirektiv. Bestämmelser kring Natura
2000 återfinns i miljöbalkens 7 kapitel.
Naturreservat är områden med värdefull natur
och/eller värden för friluftslivet som även det
skyddas genom miljöbalkens 7 kapitel. Skyddet kan ha flera syften: att bevara biologisk
mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov för friluftslivet.
Till varje reservat finns ett beslut med föreskrifter och skötselplan.
Vindkraftens påverkan på Natura 2000områden och naturreservat beror på områdets
storlek och vilka värden som finns. Tillstånd
av länsstyrelsen fordras alltid vid etablering av
vindkraft och tillhörande anläggningar.
I Arvika finns sex naturreservat med Glaskogen som det största. Delar av Glaskogen och
Byamossarna utgör även Natura 2000områden. Glaskogen är också Värmlands
största naturreservat och består mestadels av
skogsmark av vildmarkskaraktär. Inom reservatet finns 90-100 häckande fågelarter vilka
delvis gynnas av att en femtedel av reservatets
storlek utgörs av vattenområde. Byamossarna
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utgör kommunens största sammanhängande
myrområde med tydlig vildmarkskaraktär.
För mer information om kommunens naturreservat och Natura 2000-områden hänvisas till
kommunens översiktsplan.
Ställningstagande i översiktsplan 2007
Naturvårdens intressen och de ekologiska förutsättningarna är viktiga att beakta i all planering.
Naturvårdshänsyn prioriteras i områden med riksintresse och i områden med höga naturvärden.
I värdefulla vattenmiljöer som innehåller populationer av hotade arter som t.ex flodpärlmussla och
flodkräfta ska särskilda skyddshänsyn tas.
På skogsmark skall olika intressen som naturvård,
kulturminnesvård, friluftsliv, turism, jakt och virkesproduktion kunna samsas.
Naturreservaten är bildade efter godkännande av
kommunen.
Natura 2000 områden är av länsstyrelsen ett anspråk för naturvård. Kommunen har godkänt områdenas klassning och avgränsning.
Ny bebyggelse skall placeras så att det öppna
landskapets karaktär bevaras.
Djurhållande fastigheter på landsbygden utanför
tätortszonerna ska prövas positivt eftersom det
bidrar till att landskapet kan hållas öppet.

STRANDSKYDD
Strandskyddet är reglerat i lag. Generellt
strandskydd omfattar 100 m avstånd räknat
från medelvattenståndet. I Arvika kommun
förekommer strandskydd i intervallet 100 –
300 m.
Den nya strandskyddslagstiftningen som
trädde i kraft 2009, syftar bland annat till att
underlätta landsbygdsutveckling i strandnära
områden. Arvika kommun utarbetar parallellt
med tematiskt tillägg för vindkraft även ett
tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling, i
vilket kommunen hanterar ställningstaganden kring strandskydd.
ÖVRIGA BEVARANDEVÄRDEN
Småskaliga miljöer och objekt såsom särskilda
biotoper, naturvärdesobjekt och kulturmiljölämningar kan äga skydd genom lagstiftningen
(miljöbalkens 7 kapitel samt kulturminneslagen). Härutöver finns även värdefulla miljöer
som inte skyddas av lagstiftningen, exempelvis
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kyrkbyar och småskaliga odlingslandskap eller
enstaka byggnader. Genom justering av parkoch väglayout kan ofta skada undvikas. Ibland
kan vindbruket även betraktas som en naturlig
utveckling av landskapets historia, att vi historiskt har utnyttjat skogens och vattenkraftens
resurser och nu även tillvaratar vindens resurser.
I Arvika finns dessa små värden spridda i landskapet. Många av Arvikas små orter och bebyggelsemiljöer är småskaliga och hyser ofta
kulturhistoriska värden. Eftersom man av tradition har bott i dalgångarna är det här de flesta kulturmiljövärden finns och även de småskaliga odlingslandskapen. Vissa av dessa kulturmiljöer finns beskrivna i det regionala kulturmiljöprogrammet ”Ditt Värmland”.
Vid lokaliseringsprövning av vindkraftverken
bör förekomsten av kulturmiljölämningar kartläggas. Vid etablering i närheten av småskaliga
och ålderdomliga kulturmiljöer bör extra försiktighet iakttas och påverkan detaljstuderas
med hjälp av fotomontage i samband med
prövning. Växt- och djurliv ska inventeras.
Ställningstagande i översiktplan 2007
Intressanta kulturmiljöer ska ses som en resurs för
att skapa attraktivitet i samhällsbyggandet där
hänsyn tas till både bevarande- och utvecklingsaspekter. Hänsyn till kulturmiljöer prioriteras i
områden med riksintresse och i områden med höga
kulturmiljövärden. För vissa riksintressen delar
kommunen länsstyrelsens syn på området men för
vissa behöver en översyn och aktualisering ske.
För de kulturmiljöer som har ett regionalt eller
kommunalt intresse ska en aktualisering och avgränsning av respektive område ske.
Vid bygglovprövning gäller plan- och bygglagens
bestämmelser om byggnader och deras byggnadstekniska, historiska, miljömässiga och konstnärliga
värden.
För vissa riksintressen och kyrkomiljöer finns områdesbestämmelser. Befintliga områdesbestämmelser ska ses över för att säkerställa deras aktualitet
och avgränsning. För miljöer med riksintresse som
saknar områdesbestämmelser eller detaljplan ska
behov av skydd utredas om oförenliga intressen
uppkommer.
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Områden av riksintresse eller som omfattas av annat skydd samt studerade vindkraftområden i Arvika kommun.
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FRIUFTSLIV OCH TURISM
Hur besöksnäring och rekreation påverkas
av vindkraft beror på vilken typ av aktivitet
som pågår och tillgängligheten. Maskineller anläggningsberoende aktiviteter, exempelvis skoter och utförsåkning, anses vara
mindre känsliga, medan aktiviteter där naturoch vildmarksupplevelsen är det primära
bedöms som mer känslig.
Arvikas besöksnäring är starkt knuten till
Arvikas storslagna natur och rika kulturutbud. Runt om i Arvika finns en mängd vandringsleder och kanotleder. Glaskogen utgör
det största rekreationsområdet i kommunen
med ca 300 km vandringsleder och flera
kanotleder i vildmark. Byamossarna utgör
ett annat stort rekreationsområde för vandring och längdskidåkning. Vägen öster om
sjön Mangen har omnämnts som Sveriges
vackraste landsväg med gamla stenbroar och
vackra vyer ut över Mangen.
Generellt bör områden som hyser höga rekreationsvärden och uppskattas för dess
tysthet, orördhet och vildmarksmässiga karaktär undantas från vindkraftsetableringar.
Även i utpekade rekreationsområden där
folk vistas mycket bör försiktighet iakttas.
Hellre kan vindkraft etableras i friluftslivsområden där friluftsaktiviteten är relaterad
till en anläggning eller användande av maskiner.
BOENDE
Vindkraften medför vissa störningar och
risker för människor i form av buller, skuggor och upplevelsemässiga förändringar av
vårt landskap. Vilka störningarna är och dess
konsekvenser beskrivs i kapitel ”Omgivningen påverkas av vindkraft”.
Arvika kommun är Värmlands näst största
kommun befolkningsmässigt och ytmässigt
länets tredje största. Merparten av befolkningen, 64,0 % (2009), bor i tätorterna.
14 000 bor i Arvika stad. De största orterna i
kommunen såväl som majoriteten av befolkningen är lokaliserade till området kring
riksväg 61, länsväg 172 och Glafsfjorden.
De norra och södra delarna av kommunen är
mer glesbefolkat.

37 (62)

För att undvika negativa konsekvenser för
människors hälsa och säkerhet krävs ett visst
avstånd mellan våra bostäder och vindkraftverken. I analysen har ett generellt avstånd
mellan bebyggelse och vindkraftverk använts, detta kan dock behöva justeras i samband med tillståndsprövning.
Det riktvärde för buller utomhus från vindkraftverk som tillämpas vid tillståndsmyndigheternas bedömning är i de flesta fall 40
dB(A) ekvivalent (genomsnittlig) ljudnivå.
Det finns inga fasta riktvärden för skuggeffekter från vindkraftverk. Den upplevda
störningen beror bland annat på hur verken
är lokaliserade i förhållande till bostadshuset: boende i ostsydostlig riktning om verkens lokalisering upplever oftare störning på
grund av de skuggor som uppträder kvällstid
under sommarhalvåret. Boverket hänvisar
till erfarenhetsvärden enligt en tysk studie14.
Inför etablering av vindkraftverk bör skuggberäkningar utföras i lämplig digital programapplikation och en så kallad skuggkalender15 tas fram.
För att minimera risker för att allmänhet och
egendom ska komma till skada är det lämpligt att det finns ett riskavstånd mellan ett
vindkraftverk och platser där människor ofta
vistas. Detta avstånd blir dock enligt beräkningar mindre än det som krävs för att klara
bullerkraven.

14

Förordningen WEA-Schattenwurf-Hinweise:
teoretisk skuggtid för störningskänslig bostad
ska inte överstiga 30 tim/år och faktisk skuggtid
bör inte överstiga 8,5 tim/dag.
15
En skuggkalender kan tas fram via datorprogram och ger en ungefärlig bild av hur många
timmar per dygn samt vilka timmar skuggor uppträder på en enskild fastighet. Skuggtiden anges
som ett ”värsta fall”, d v s som om solen skiner
varje dag och att vinden blåser varje dag från det
håll som orsakar maximal skugga. I praktiken blir
alltså skuggstörningarna mindre än de timmar
som redovisas i skuggkalendern.
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INFRASTRUKTUR
Infrastruktur såsom vägar och kraftledningar
utgör inte bara en förutsättning för en vindkraftsetablering utan fordrar av säkerhetsskäl
också visst skyddsavstånd mellan infrastrukturell anläggning och vindkraftverk.
De större allmänna vägarna, järnvägen samt
två regionledningar är lokaliserade till mellersta delen av Arvika kommun och följer
landskapets öst-västliga riktning. Stamnätet
korsar Arvikas östra delar i en nordsydlig
riktning.
Det är viktigt att vindkraftverken placeras
och utformas så att trafiksäkerheten inte påverkas negativt. Avståndet mellan allmän
väg och vindkraftverk bör vara minst totalhöjden, dock minst 50 meter. Föreligger det
risk för iskast kan avståndet mellan vägen
och verket behöva utökas. Det slutliga avståndet fastställs efter samråd med Trafikverket.
Vad gäller järnvägen (Värmlandsbanan) är
hela bansträckningen ett Riksintresse för
kommunikation vilket ska beaktas av exploatör. Avståndet från spårmitt till nya vindkraftverk ska vara minst verkets totalhöjd
plus 20 meter.
Luftfartens verksamhet och förutsättningar
för flygplatser påverkar inom vilka områden
och med vilka totalhöjder etablering av
vindkraftverk kan ske. Varje flygplats omfattas av så kallade influensområden med hänsyn till flyghinder, vilka utgörs av markeller luftområden inom vilket master, torn
och andra anläggningar kan utgöra fysiska
hinder för luftfarten. För varje flygplats specificeras flera olika områdesradier: dels begränsning med hänsyn till flygsäkerhet och
dels begränsning med hänsyn till flygprocedurer (reglering av in- och utflygningsvägar).
För Westlanda flygplats gäller att av flygsäkerhetsskäl får det inte finnas högre byggnader än 50 m inom radien 4 800 m från en
definierad punkt inom flygplatsområdet.
Befintliga flygprocedurer säkerställs genom
att varje flygplats omfattas av en så kallad
MSA-yta. MSA-ytor är ett höjdrelaterat cirkulärt område med radien 55 km från en
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definierad punkt inom flygplatsområdet. För
MSA-ytans fyra kvadranter (cirkelområdet
indelat i fyra ”tårtbitar”) gäller specificerade
höjdangivelser för vilken högsta totalhöjd på
torn, mast eller byggnad som är möjlig utan
att MSA-ytan påverkas. Eftersom MSAytans radie är 55 km omfattas så gott som
hela Arvika kommun av den MSA-yta som
gäller för Westlanda flygplats. Kommunen
berörs även till stora delar av MSA-ytan för
Torsby flygplats samt i de sydöstra delarna
även av MSA-yta för Karlstads flygplats.
Exploatören ansvarar för att erforderlig hänsyn till luftfartens höjdbegränsningar tas.
Telekommunikatörer överför elektronisk
kommunikation via radiolänkar mellan master.
För att radiolänkförbindelsen ska fungera
måste det vara fri sikt mellan sändare och
mottagare och det får inte finnas störkällor
längs förbindelsesträckan. Säkerhetsavstånd
varierar i dagsläget mellan olika telekomoperatörer och kan som mest uppgå upp till
350 m på var sida om radiolänkstråket.
Energimyndigheten stödjer under våren
2010 ett projekt med målet att visa vilka
säkerhetsavstånd som faktiskt erfordras.
Vidare kan vindkraftverk störa järnvägens
radio- och telekommunikation och ärenden
om vindkraftetableringar måste därför remitteras till Trafikverket.
Härutöver kan även militär kommunikation
med länkar och radar samt luftfartsverkets
flygradarsystem innebära inskränkningar på
objekt i luftrummet.
Exploatören ansvarar för identifiering av
befintliga radiolänkstråk samt att erforderlig
hänsyn tas vid parklayout.
RIKSINTRESSET FÖR TOTALFÖRVARETS
MILITÄRA DEL
Riksintresset för försvarets militära del (3
kap 9§ andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i
andra fall inte. Dels finns områden i form av
övnings- och skjutfält och flygplatser som
redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare
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har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem.
Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset.
I Arvika kommun finns inga öppet redovisade riksintresseområden. Riksintresset riskerar att påverkas negativt främst av uppförande av höga objekt som vindkraftverk.
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Försvarsmakten bör kontaktas i tidigt skede
avseende vindkraftärenden. Hela landets yta
är samrådsområde för objekt högre än 20m
utanför tätort och högre än 50 m inom tätort.
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Omgivningen påverkas av vindkraft
Vindkraftens generella påverkan

Fåglar

Etablering av dels enstaka vindkraftverk och
dels vindkraftparker påverkar omgivningen.
En påverkan kan ofta beskrivas konkret och
tydligt: ”det bullrar”, ”det finns betongfundament och höga byggnader i skogen”, ”nya vägar har byggts” etc. I en miljökonsekvensbeskrivning förklaras vad denna påverkan omfattar, men framför allt analyseras och beskrivs
vilka konsekvenser som påverkan för med sig.
Konsekvenserna kan ofta, men inte alltid, redovisas med faktabaserad grund. Ibland är de
istället upplevelserelaterade och därmed subjektiva för den enskilde individen. Vindkraftverkens påverkan på exempelvis människan
omfattar bland annat ljud, reflexer och skuggor. Konsekvenserna av att människan påverkas, det vill säga hur upplever var och en
vindkraftverken är däremot i hög grad subjektiv (se även kapitel ”Landskapets värden”).
Under rubrikerna nedan beskrivs översiktligt
hur vindkraftverk påverkar omgivningen och
vilka generella konsekvenser som kan uppstå.

Vindkraftens påverkan på fågellivet är inte
entydigt klarlagd. Forskning och erfarenheter
tyder på att påverkan kan variera mellan olika
arter och det finns även erfarenheter som tyder
på att påverkan kan variera mellan åldersgrupper inom de olika arterna. Fortsatt forskning
och kommande erfarenheter kommer att ge
viktig kunskap.
Då osäkerheten kring vindkraftens påverkan
på fågellivet ännu är stor bör försiktighetsprincipen17 iakttas. Flyttstråk, häckningslokaler
och födosöksområden i och omkring en föreslagen vindkraftspark skall inventeras och redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning.

NATURMILJÖ
Det finns idag inga kända undersökningar som
visar att vilda djur eller tamdjur skulle störas
av vindkraftverk på land16 och som är i drift.
Inte heller påverkas växter och övriga naturmiljöer av verken när de väl är i drift.
En större påverkan sker däremot under byggnadsskedet, både i form av störningar från
transporter och byggnation samt av att markområden tas i anspråk för fundament, vägar,
uppställningsytor och kabeldragning.
För varje etablering av enskilt verk eller av
park är det därför viktigt att göra en miljöbedömning av hela processen från etableringsfas
till driftfas.

Fladdermöss

Kunskapen kring kollisioner mellan fladdermöss och vindkraftverk är relativt ny. Man vet
dock att fladdermöss på sträckflykt flyger på
lägre höjd, normalt under rotorbladens lägsta
punkt och att jagande fladdermöss vistas vid
verken för att födosöka då flertalet insekter
attraheras av den värmeutstrålning som verken
alstrar. Vid svaga vindar samlas insekter vid
rotorbladen, vilket lockar fladdermöss att jaga
på något högre höjd än normalt. Som en följd
riskerar fladdermössen att förolyckas av rotorbladen.
Fladdermöss har en relativt långsam reproduktionstakt vilket gör dem extra känsliga för
ökad dödlighet jämfört med fåglar. Dessutom
förefaller flyttande fladdermusarter drabbas
hårdare än stationära.
Inför ansökan om etablering bör därför exploatören låta utreda om och i så fall var det finns
stråk för fladdermössen samt tillse att relevanta försiktighetsåtgärder vidtas.

16

Däremot råder det fortfarande viss okunskap om
hur fisk och vattenbiotoper påverkas av havsbaserade verk.

17

Miljöbalken 2 kap
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KULTURMILJÖ
Begreppet kulturmiljö är ett omfattande begrepp men avser i allmänhet en miljö som
formats av människan genom hela vår historia
t.ex. byggnader, parker, gravplatser, gamla
hävdade och brukade jord- och skogsområden
och liknande. Förutom de fornlämningar som
idag är kända finns ett stort antal okända lämningar. Begreppet kulturmiljö kan också omfatta ett större geografiskt område som är kulturhistoriskt värdefullt.
Konsekvenser av vindkraftverkens påverkan
på kulturmiljön kan bedömas med utgångspunkt i följande värden:
Upplevelsevärde – möjlighet att fånga och
förstå ett landskaps processer och människans
historia. Värdet bygger också på individens
förmåga att förknippa associationer och känslor till upplevelsen av miljön/landskapet.
Pedagogiskt värde – Kulturmiljöns förmåga att
få oss att förstå sammanhang.
Vetenskapligt värde – den aktuella platsen/miljön har ett dokumentvärde som källmaterial.
Uppförande av vindkraft kan många gånger
påverka den kulturhistoriska prägeln i ett område. I ett tidigt skede ska kända lämningar
kartläggas och det ska klargöras om det finns
misstankar om okända lämningar (dokumentering av vetenskapligt värde). Länsstyrelsen kan
i samband med en exploatering fatta beslut om
en särskild kulturmiljöutredning för att klarlägga om det finns lämningar inom ett område.
Direkt påverkan på fysiska kulturhistoriska
objekt brukar kunna undvikas vid utarbetande
av parklayout.
Vad gäller vindkraftens inverkan på kulturmiljön kan den många gånger vara svårbedömd,
framför allt när det gäller upplevelsevärdet och
det pedagogiska värdet. Vissa lämningar är
känsliga för moderna inslag i sin visuella omgivning medan andra kan få ett mervärde genom kopplingen mellan dåtid och nutid. En
landskapsanalys är det effektivaste sättet för
att tydliggöra och konkretisera frågan.
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MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ
Riskaspekter

Olyckor vid vindkraftverk med personskador
som följd är dels arbetsmiljömässigt betingade
(säkerhetsvajrar som har lossnat, klämskador
och fall från ställningar) samt dels is- och snörelaterade (risk för iskast från isbildning på
rörliga delar). Det finns idag teknik som förhindrar isbildning på bladen.
För att minimera risker för att allmänhet och
egendom skall komma till skada bör anges ett
riskavstånd mellan ett vindkraftverk och platser där människor ofta vistas. Ofta anges verkets totalhöjd (d v s tornhöjd plus halva rotordiametern) som ett lämpligt avstånd för skydd
mot olyckor orsakade av iskast.
Buller

Vindkraftverk alstrar två sorters ljud: aerodynamiskt ljud som framför allt kommer från
bladen och ett mekaniskt ljud som kommer
från främst växel. Hos moderna serietillverkade aggregat är normalt det aerodynamiska
bullret från bladen dominerande medan det
mekaniska ljudet sällan är ett problem idag.
Det aerodynamiska bullret maskeras vid kraftig vind av det naturliga vindbruset från träd
och buskar i och med att karaktären på dessa
ljud är snarlik.
Ljudutbredningen påverkas framför allt av
terrängförhållanden, markens egenskaper (olika ytor ger olika dämpande effekter, vindriktning, temperatur och avstånd). Vatten är exempelvis akustiskt sett mycket hårt, vilket innebär att ljudvågorna reflekteras effektivt och
dämpningen blir betydligt mindre över vatten
än över land.
Boverket har angett ett riktvärde på maximalt
40 dB(A) utomhus vid bostäder. För vissa områden där ljudmiljön är särskilt viktig och naturliga ljud dominerar, t.ex. fjäll och skärgårdar, bör värdet vara lägre än 40 dB(A). Risk
för att närboende störs av buller är oftast störst
på kvällar och nätter då bakgrundsljudet från
andra ljudkällor är lägre och markinversioner
gör att vindkraftverken går trots att det är
vindstilla i marknivå. I sådan situation är det
möjligt att sänka varvtalet eller stoppa verken.
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Reflexer och skuggor

Solljus som ger reflexer mot främst rotorbladen kan vara mycket störande och synas på
långt håll. Dessa problem förebyggs normalt
på kommersiella verk och bör inte behöva förekomma.
Vindkraftverk ger upphov till en roterande
skugga som rör sig snabbt och kan skapa irritation. Rörliga skuggor på en vägg inomhus,
eller i ett rum, kan efter en tid ge stressreaktioner. Hur skuggorna påverkar omgivningen
beror bland annat på navhöjd, väderstreck,
topografi, siktförhållanden, avstånd och solen.
Den faktiska skuggtiden bör enligt praxis18
inte överstiga 8 timmar och 30 minuter per år.
Utöver placeringsval finns det olika tekniker
för att förhindra störande skuggor om detta
skulle uppkomma. Verken kan även programmeras så att de stängs av under vissa tider då
risker för störande skuggor kan uppkomma.
Ljus
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Verken ska placeras så att de kan uppfattas
som ett så naturligt inslag som möjligt i harmoni med landskapet. Exempelvis upplevs det
mer harmoniskt om verken står fritt med himlen som bakgrund. Om två eller fler verk hamnar i linje så att rotorblad eller delar av verken
ur vissa perspektiv upplevs stå mycket nära
varandra, kan detta upplevas som störande.
Rotorbladen upplevs kollidera med varandra.
Denna problematik uppstår oftare om verk
placeras i grupp.
Tillgänglighet

De vägar som anläggs i samband med etablering av vindkraftverk kan innebära att närboende och turister får ökad tillgång till annars
otillgängliga skogsområden. För den enskilde
markägaren kan skogsbruket och den allmänna
tillsynen av fastigheten förenklas. Det finns
också erfarenheter av att vindkraftverk fungerar som ett utflyktsmål och därmed lockar till
sig besökare.

Vindkraftverk lägre än 150 meter skall vara
försedda med en toppbelysning som avger ett
rött fast sken. Vindkraftverk över 150 m höjd
skall hindermarkeras med högintensivt blixtrande eller roterande ljus i enlighet med
Transportstyrelsens föreskrifter (LFS
2008:47). Ljussignaleringens syfte är att förhindra olyckor med flyg men den kan samtidigt medföra en betydande störning för närboende framför allt under vinterhalvåret.
Hindermarkeringens visuella påverkan skall
beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen
som tas fram i samband med prövningsprocessen.

Lokalt bygde- och näringsliv

Upplevelse

Jakten är en viktig hobby och ofta ett livsintresse hos hundratusentals svenskar. Jakten är
en ursprunglig sysselsättning på samma sätt
som fiske, bär- och svampplockning. Det är
därför viktigt att i görligaste mån beakta jaktens betydelse i samband med exploateringsföretag och annan påverkan på skog och mark.
Det finns idag inga kända vetenskapliga studier som har fokuserat på hur vindkraftsetableringar påverkar möjligheterna till jaktutövning. Det finns emellertid omfattande studier om hur vindkraften påverkar djurlivet och

Vindkraften påverkar människor på olika sätt,
dels genom direkt påverkan i form av skuggor
och annan visuell störning, men också genom
den indirekta påverkan som det innebär att se
vindkraftverk i landskapet (se kapitel ”Landskapets karaktärer”).
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Enligt Boverkets vindkraftshandbok

Etablering av vindkraftparker har ofta lokalpolitiska fördelar. Dels innebär arrendeintäkter
för fastighetsägare samt eventuella ekonomiska överenskommelser med grannar ökade förutsättningar för boende och verksamhet i glesbygd. Dels är det inte ovanligt att exploatören
avsätter bygdemedel till det lokala föreningslivet som innebär ekonomiskt bidrag till de lokala verksamheterna. Under framför allt byggnadsskeden av större parker kan även lokala
arbetstillfällen uppstå.
Jakt
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då framför allt fåglar både till havs och på
land. Utifrån dessa studier kan man översiktligt bedöma hur jakten inom vissa områden
skulle kunna påverkas.
Flertalet fågelstudier som genomförts i världen
pekar på att fåglar undviker vindkraftverk genom att ändra flygstråk. Ett ändrat flygmönster
kan eventuellt för vissa områden innebära att
möjligheten till fågeljakt påverkas negativt
eller helt uteblir.
När det gäller vindkraftens påverkan på klövvilt är underlagsmaterialet mer knapphändigt.
Det finns studier genomförda på tamrenar både
i Sverige och i Norge. Vid båda studierna visade renarna inga tecken på att påverkas av
vindkraften. Studier på övrigt klövvilt saknas.
Erfarenheter från andra infrastrukturprojekt
t.ex. etablering av vägar och liknande projekt
visar att flertalet viltarter tillvänjs den nya
störningskällan och att de efter en tid även kan
dra nytta av vägrenar, diken m.m. i sitt födosök.
Tidigare regler med krav på detaljplanelagt
område kring vindkraftverk begränsar jaktarealen i befintliga parker, eftersom det krävs
skottlossningstillstånd för att få lov att skjuta
inom detaljplanelagt område. Enligt nu gällande regler fordras vanligen inte detaljplan vid
uppsättning av vindkraftverk (krav på detaljplan gäller endast om det finns konkurrens om
markanvändningen), vilket innebär att konflikt
mellan jakträtt och vindkraftverk normalt inte
uppstår av denna anledning.
Dock inför exploatörer regler mot skjutning
inom vindkraftverksområden i bl.a. avtal med
markägaren.
LUFTFART
Höga byggnadsverk såsom master och vindkraftverk kan påverka luftfarten negativt. Luftfartens intressen omfattar inte bara området
runt flygplatsen, utan även den luftfartsutrustning som finns ute i terrängen i form av radiostationer, navigeringshjälpmedel av olika slag
samt radarstationer. Mellan dessa anläggningar
kan det även finnas radiolänkstråk.
I samband med planering av vindkraftverk
skall samråd alltid ske med den myndighet
som ansvarar för luftfarten om verket skall
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uppföras närmare än 60 km från en instrumentflygplats19. Samråd skall även ske med
närliggande flygplatser. Hela Arvika kommun
ligger inom inflygningszonen för Westlanda
flygplats samt till stor del även inom inflygningszoner för Karlstads respektive Torsby
flygplatser. Övriga flygplatser som kan beröras
i enstaka fall är Hagfors och Sunnes flygfält.
Byggnadsverk som överstiger 40 m höjd ska
anmälas till myndighet med ansvar för luftfarten så att en hindersprövning kan utföras på
exploatörens bekostnad. Byggnadsverk högre
än 150 m ska hindermarkeras med högintensivt ljus. Ljuset avskärmas mot marken för att
minimera störning.
TOTALFÖRSVARET
Totalförsvarets riksintressen utgörs av sådana
som kan redovisas öppet samt områden som av
sekretesskäl inte kan redovisas öppet. Vid uppförande av vindkraftverk är det främst eventuella hinder för luftfarten och för väderstationer
som behöver granskas.
Samråd med försvarsmakten skall ske i ett så
tidigt skede som möjligt.

Ingrepp under arbetsskeden
För att bygga vindkraftverk krävs ett mycket
stort antal transporter av dels delar till vindkraftverken men också av vägmaterial. Även
om byggskedet är tillfälligt kan det orsaka
betydande störning för närboende, särskilt i de
fall större parker ska anläggas. De största fysiska ingreppen i naturen utgörs av vägar och
nya kabeldragningar. Verk, fundament och
uppställningsytor upptar en yta av ca 2000 m2
kring varje vindkraftverk. Kring vägar och
uppställningsytor skapas korridorer där träd tas
bort för att möjliggöra transport och montering
av verken. Vanligen samlokaliseras kabeldragningen med vägarna för att minska påverkan
på naturmiljön. När verken tagits ur bruk kan

19

Flygplats med radionavigeringsutrustning och
etablerade procedurer.
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de monteras ned och återvinnas. Även detta
arbetsskede kräver ett stort antal transporter
och kan innebära betydande störning för närboende.
Under vindkraftverkens drifttid på minst 25 år
förekommer generellt inga störningar på grund
av transporter, då normalt underhåll kan utföras med hjälp av personbil.
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fektivt sätt. Strävan att nå utbyggnadsmålet
kommer att påskyndas.
För markägare som har goda vindförutsättningar men som inte har mark som omfattas av
de utpekade områdena bedöms planförslaget
medföra negativa konsekvenser, bland annat
till följd av att prövningsprocessen troligen blir
mer komplicerad och utdragen. Sannolikt
kommer inte heller vindkraftsexploatörer i
första hand att försöka teckna arrendeavtal
med markägare som inte omfattas av ett utpekat område.
Nollalternativet

I närområdet till varje verk finns vägar, vändplan och
uppställningsytor.

Utbyggnadsalternativ
Enligt miljöbalkens regler ska en miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft redovisa alternativa platser, om sådana är möjliga. Förkastade alternativ kan också med fördel redovisas
tillsammans med dess för- och nackdelar.
Kommunens vindkraftplan omfattar fem områden. Områdena har genom planprocessen
avgränsats med utgångspunkt i att vindkraft
kan etableras där det finns vindförutsättningar
men där inte uppenbara intressekonflikter motsäger vindkraftverk. Kommunen har noterat ett
brett och aktivt deltagande bland kommunens
medborgare och berörda myndigheter och organisationer under planprocessen.
Planalternativet

Planalternativet innebär att vindkraftsetablering skall styras till de områden som i analysen
(se kapitel ”Hur vi har tänkt och värderat”) har
identifierats som prioriterade eller utredningsområden.
I ett långsiktigt perspektiv bedöms planalternativet medföra ett effektivt utnyttjande av
kommunens landareal och att utbyggnaden av
vindkraft sker på ett ansvarsfullt och resursef-

Nollalternativet innebär att ingen kommunal
vindkraftsplan arbetas fram: Nollalternativet
kan därför avspegla den utbyggnadstrend som
kan förväntas i kommunen vid avsaknad av en
vindkraftsplan som beslutsunderlag.
Utan ett vägledande vindkraftsdokument bedöms vindkraftsetablering ske på de mest
vindintressanta områdena i kommunen. Ur
energisynpunkt kan detta kortsiktigt vara fördelaktigt men det finns en uppenbar risk att
helhetsbilden går förlorad och att känsliga områden exploateras, eftersom flera av de områden i kommunen som har bedömts vara känsliga för exploatering sammanfaller med bra
vindförutsättningar (bland annat Glaskogens
naturreservat).
Det är tänkbart prövningsprocessen fördröjs
om kommunen inte har en övergripande bild
av önskad utveckling samt fastställda riktlinjer
för handläggning. Vindkraften kommer inte
heller att ges företräde gentemot andra intressen och ej heller tas hänsyn till framtida etableringsmöjligheter. Enstaka verk riskerar att
blockera ett effektivt utnyttjande av potentiella
vindkraftsområden. Antar vi att förbrukningen
av fossila bränslen minskar för varje etablerat
vindkraftverk innebär också nollalternativet
sannolikt att strävan efter att nå Sveriges 16
miljökvalitetsmål minskar.
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Miljömål och miljökvalitetsnormer

Ett rättvisande resonemang om vindkraftens
inverkan på Sveriges 16 miljömål är svårt att
föra på planeringsstadiet.
Generellt kan sägas att vindkraft har en positiv
inverkan på följande mål:
 Begränsad klimatpåverkan
 Frisk luft
 Bara naturlig försurning
Detta under förutsättning att en utbyggnad av
vindkraften åtföljs av en motsvarande minskning av fossilbränsleproducerad el.
En bedömning av huruvida vindkraft har en
positiv, negativ eller ingen inverkan på övriga
mål lokalt, regionalt och nationellt låter sig
göras först i den miljökonsekvensbeskrivning
som görs i samband med en eventuell vindkraftetablering.
Sedan december 2009 finns miljökvalitetsnormer för vatten vars funktion är att säkra
god kemisk och ekologisk status i våra vatten
utifrån EU:s vattendirektiv. Då det i Arvika
kommun finns drygt 300 sjöar är det nödvändigt att i den miljökonsekvensbeskrivning som
ska upprättas vid en anmälan eller tillståndsprövning i särskild ordning redogöra för den
planerade anläggningens eventuella påverkan
på vattenförekomster.
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Prioriterade områden för etablering av vindkraft
Sju områden i Arvika kommun har avgränsats i kartan med bedömningen framtida
acceptabelt eller bra vindläge (se karta nedan
samt bilaga i större format).

Områdenas lämplighet med avseende på
eventuell vindkraftetablering har sedan analyserats med hänsyn till motstående intressen och landskapets förutsättningar.

Områden med acceptabelt/bra vindläge och med klassificering i prioriterat område (grönt), utredningsområde (gult)
samt restriktionsområde (rött).

Prioriterade områden för etablering av vindkraftverk
LÖVNÄS (P1 PÅ PLANKARTAN)

Områdets
förutsättningar

Området bedöms vara lämpligt för vindkraftetablering.
Området ligger öster om Gunnarskog. Området upptar en yta på 27 km2
vilket teoretiskt kan rymma 60 verk (3 MW.verk). Här råder acceptabla
vindförutsättningar med vind upp till 6 m/s på 103 meters höjd.
På kort avstånd söder om området finns 130 kV-kraftledning.
Inom området finns objekt som identifierats i kommunens naturvårdsinventering.
Väster om området finns grus- och bergtäkt.

Landskapets
förutsättningar

Området är skogsbeklätt och småkuperat. Inom området finns ett antal
skogsbilvägar. Trakten har vildmarkskaraktär och är relativt obebyggd
men med ett antal bostäder framför allt vid Lidsjön väster om området.
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Tänkbara
miljökonsekvenser att
beakta inför
fortsatt prövning

Hur verken upplevs från Lidsjön ska redovisas genom fotomontage.
Strax utanför områdets norra avgränsning finns värdefulla kulturbyggnader som finns omnämnda i ”Kulturhistorisk inventering i Arvika kommun” (Värmlands museum, rapport 1976). Hur dessa påverkas bör särskilt utredas.
Områdets användbarhet kan påverkas av hänsyn till biologiska och kulturhistoriska värden samt turism och friluftsliv i Sunne kommun. En särskild utredning om detta krävs i samråd med Sunne kommun.
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MANGSKOG (P2 PÅ PLANKARTAN)

Områdets förutsättningar

Området bedöms vara lämpligt för vindkraftetablering.
Området ligger nordost om sjön Mangen och Mangskog och gränsar till Sunne kommun i öster. Området upptar en yta på 51 km2 vilket teoretiskt kan
rymma drygt 110 verk (3 MW-verk). Här råder goda vindförutsättningar med
vind upp till 6,5 m/s på 103 meters höjd.
Närmaste 130 kV-ledning finns vid sjön Fryken eller vid Brunskog. Inom
området finns objekt som identifierats i kommunens naturvårdsinventering.

Landskapets
Området utgörs av en kraftig höjdrygg som präglas av aktivt skogsbruk, jakt
förutsättningar och fiske. Inom området finns ett antal skogsbilvägar samt flera tjärnar och
mindre sjöar. Inom området är sikten mycket begränsad. Mot sjön Mangen
och Mangskog i väster öppnas ett småskaligt odlingslandskap. Bygderna
kring Tobyn och sjön Mangen, angränsande till området, ingår i det regionala
kulturmiljöprogrammet ”Ditt Värmland”.
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Tänkbara miljökonsekvenser att beakta
inför fortsatt
prövning
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Eventuell konflikt med de kulturhistoriska värdena kring Tobyn och sjön
Mangen ska utredas. Fotomontage ska visa hur verken upplevs från sjön
Mangen samt från Sunne kommun.
Strandskyddsbestämmelserna torde ha en stor begränsande effekt inom detta
område.
Mellankommunalt intresse. Områdets användbarhet kan påverkas av hänsyn
till biologiska och kulturhistoriska värden samt turism och friluftsliv i Sunne
kommun. En särskild utredning om detta krävs i samråd med Sunne kommun.
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TAKENE (P3 PÅ PLANKARTAN)

Områdets
förutsättningar

Området bedöms vara lämpligt för vindkraftetablering.
Området utgör den västra delen av Fryksdalshöjden och ligger öster om
sjön Rinnen. Området gränsar till Sunne kommun i öster samt Kils
kommun i söder. Ytan är ca 8 km2 vilket teoretiskt kan rymma 18 verk (3
MW-verk). Här råder goda vindförutsättningar med vind upp till 6,5 m/s
på 103 meters höjd.
Rinnen är populärt för vattenanknuten rekreation året runt. Bygderna
kring Takene och Svartåna utgör riksintresse för kulturmiljön samt ingår
i det regionala kulturmiljöprogrammet ”Ditt Värmland”.
Möjligen kan några verk anslutas till befintlig 25 kV-ledning i närhet av
området. Närmaste 130 kV-ledning finns vid Brunskog. Inom området
finns objekt som identifierats i kommunens naturvårdsinventering.
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Landskapets
förutsättningar

Området är höglänt, skogsbevuxet och har viss vildmarkskaraktär. Bygdens särprägel består i att dagens landskapsbild är närmast identisk med
förhållandena vid 1800-talets slut beträffande byformer, bebyggelsestruktur, fördelningen mellan in- och utägor samt mellan öppen och sluten bygd.

Tänkbara
miljökonsekvenser att
beakta inför
fortsatt prövning

Riksintressets värden berör framför allt bygden och den lokala miljön.
Bebyggelsen vid Takene är relativt högt belägen, vilket gör att verken
kommer att upplevas visuellt från riksintresseområdet. På Sunnes sida är
delar av Fryksdalshöjden ett mycket populärt utflyktsmål med bland annat utsiktstorn. Fotomontage ska upprättas från riksintresseområdet.
Hur de kulturhistoriska värdena påverkas av vindkraftutbyggnad ska
utredas noga.
Mellankommunala intressen ska beaktas. Områdets användbarhet kan
påverkas av hänsyn till biologiska värden i Sunne kommun. En särskild
utredning om detta krävs i samråd med Sunne kommun. Samråd ska
även ske med Kils kommun i syfte att utreda eventuella intressekonflikter.
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HÖGERUD (P4 PÅ PLANKARTAN)

Områdets förutsättningar

Området bedöms vara lämpligt för vindkraftetablering. Området upptar
en yta på 10 km2 vilket teoretiskt kan rymma 22 verk (3 MW-verk).
Vindförutsättningarna är acceptabla med vind upp till 6 m/s på 103
meters höjd.
130 kV-kraftledningar finns på visst avstånd både söder och norr om
området.

Landskapets
Jordbrukslandskapet kring Bofasterud väster om området ingår i det
förutsättningar regionala kulturmiljöprogrammet ”Ditt Värmland”. Byn karaktäriseras
av dess äldre bybildning omgiven av hävdade åker- och betesmarker.
Boende finns i Bofasterud samt på enstaka platser kring området på ca
1 km avstånd.
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Tänkbara miljökonsekvenser att beakta
inför fortsatt
prövning

Från Högerud kyrka nordväst om området samt från Sandviken nordost
om området kan verken bli synliga, likaså från Glava och Glafsfjorden.
Fotomontage skall upprättas med vinklar från Bofasterud, Högerud och
Stavnäs kyrkor, Sandviken, Glava och Glafsfjorden.
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STÖMNE (P5 PÅ PLANKARTAN)

Områdets förutsättningar

Området bedöms vara lämpligt för vindkraftetablering.
Området ligger väster om Stömne och gränsar till Säffle kommun i
söder. Området upptar en yta på 32 km2 vilket teoretiskt kan rymma ca
70 verk (3 MW-verk). Området har goda vindförutsättningar med vind
upp till 6,5 m/s på 103 meters höjd. Bebyggelse finns framför allt vid
Glafsfjorden på > 1 km avstånd. I direkt anslutning till området passerar en 130 kV-kraftledning.
Inom området:
 kan vitryggig hackspett förekomma.
 finns objekt som identifierats i kommunens naturvårdsinventering.
 finns natur- och kulturvärden av olika klass men inget utpräglat fri
-luftsliv.
Glaskogen i väster utgör riksintresse för friluftslivet och naturvården.
Stömne med omland är utpekat i det regionala kulturmiljöprogrammet
”Ditt Värmland”.
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Landskapets
Stömneområdet utgörs av två skogsbeklädda höjdpartier åtskilda av en
förutsättningar dalgång i öst-västlig riktning. I öster öppnar ett småskaligt odlingslandskap upp sig kring väg 175 och Glafsfjorden. I övriga väderstreck fortsätter den kuperade skogsbygden. I väster ökar inslaget av sjöar och
tjärnar. Sikten inom skogsbygden är kort medan den är god vid Glafsfjorden i öster.
Tänkbara miljökonsekvenser att beakta
inför fortsatt
prövning

Störst visuell påverkan kommer vindkraftverken få sett från öster där
landskapets öppenhet medger långa vyer. Områdets närhet till Arvika
Sydväst (restriktionsområde) gör att fotomontage krävs vid eventuell
exploatering.
Glaskogens naturreservat kan påverkas negativt av en utbyggnad på
grund av det korta avståndet.
Avverkning av skog kan skada habitat som har en avgörande betydelse
för den vitryggiga hackspetten antingen som häcknings- eller födosökslokal.
De kultur- och naturvärden som finns inom området skall skyddas mot
åtgärder.
Samråd ska ske med Säffle kommun.
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Utredningsområde vars lämplighet kräver ytterligare utredningar
BYAMOSSARNA OCH RACKSTADBERGET (U PÅ PLANKARTAN)

Områdets
Byamossarna norr om sjön Racken är ett mycket uppskattat tätortsnära friluftsförutsättningar område med höga naturvärden. Området har framför allt vid Byamossarna goda
vindförutsättningar med vind upp till 6,5 m/s på 103 meters höjd. Bebyggelse
finns i anslutning till dalgångarna där också landsvägarna ligger. Det anslutande
kuperade skogsområdet i söder, Rackstadberget, är även det uppskattat som friluftsområde.
Landskapets
Byamossarna är ett höglänt skogsområde med inslag av vildmarkskaraktär och
förutsättningar med riklig förekomst av myrmarker och tjärnar. Området vid Byamossarna är
småskaligt och vegetationen innebär att sikten i området är låg. Enstaka utblickar
finns över myrmarker och utsikt från höjderna kan endast fås vid avverkade områden. Delar av området utgörs också av Natura 2000-områden. I söder finns ett
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Natura 2000-område enligt fågeldirektivet där vitryggig hackspett kan häcka.
Rackstadberget som ligger ett par dalgångar söder om Byamossarna utgör en
markant skogbeklädd bergsrygg i direkt anslutning till sjön Racken och den rika
kulturmiljö som präglar Rackstadbygden.
MiljökonseOmrådet präglas av viktiga och särpräglade natur- och kulturvärden samt värden
kvenser
för friluftslivet vilket sammantaget torde försvåra vindkraftetablering inom stora
delar av området. För ytterligare information, se Länsstyrelsen i Värmlands läns
”Bevarandeplan Natura 2000 Byamossarna”.
Störst visuell upplevelse vid etablering på Rackstadberget bedöms fås från väster
sida om sjön Racken. Fotomontage ska upprättas.
Delar av området har tidigare använts som skjutfält (artilleriammunition) av Försvarsmakten vilket särskilt ska beaktas vid en eventuell anmälan/tillståndsansökan.
Områdets höga naturvärden kräver mycket noggranna utredningar i samband
med en eventuell anmälan/tillståndsansökan.
Motiv till för- Byamossarna är ett område om vilket mer kunskap behöver skaffas innan en mer
slag som utingående avgränsning kan göras utifrån områdets lämplighet för vindkraftetableredningsområ- ring.
de
Hänsyn ska tas till Byamossarnas värde som relativt orört tätortsnära friluftsområde samt dess värdefulla naturbiotoper vid en eventuell exploatering.
I omgivningarna kring sjön Racken bör de kulturhistoriska värdena värnas och
skyddas mot sådan exploatering som stör siktlinjer och som kan påverka den kulturhistoriska upplevelsen.
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RESTRIKTIONSOMRÅDE, OMRÅDE SOM INTE ÄR LÄMPLIGT FÖR
VINDKRAFTETABLERING
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Områdets förutsättningar

Arvika Sydväst är ett område med relativt gles bebyggelse. Området
har bitvis goda vindförutsättningar med vind upp till 6,5 m/s på 103
meters höjd. Området gränsar mot Årjäng, Säffle och Eda kommuner.
Inom området finns naturreservatet Glaskogen som är ett attraktivt
besöksmål för såväl lokalbefolkning som svenska och utländska turister och är av mycket stort värde för Arvika kommuns besöksnäring.
Området omfattas delvis av riksintresse för friluftsliv och naturvård. I
området finns även Natura2000-lokaler. I övriga delar av området finns
viktiga kultur- och naturvärden.
Inom området önskar kommunen inte se vindkraftetablering. Området
innefattar arealer med mycket höga natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Landskapets
Landskapet i området har en varierande karaktär. Vissa delar består av
förutsättningar skogslandskap med mycket påtaglig vildmarkskaraktär. Andra delar
präglas av ett småskaligt odlingslandskap. Här finns även stora vattenarealer fördelade på ett stort antal vattenförekomster.
Området Arvika Sydväst domineras av Glaskogens naturreservat. Reservatet karaktäriseras av skogslandskap med mycket påtaglig vildmarkskaraktär. Naturen är starkt kuperad och skogarna äldre och upplevs djupa. Glaskogen har en småskalig, orörd karaktär med små, krokiga vägar mellan höjderna. Förutsättningarna för aktivt friluftsliv med
kanoting och vandring är mycket goda.
Inom området finns även Glava glasbruk, vars omgivningar utgörs av
skogsbeklädda höjdpartier med stor variation. Glava glasbruk ger karaktär av historiskt påverkat område och utgör en del av entrén till Glaskogen.
Öster om skogsbygden mot Glafsfjorden öppnas ett småskaligt odlingslandskap. I övriga väderstreck fortsätter den kuperade skogsbygden.
Sikten inom skogsbygden är kort medan den är god vid Glafsfjorden i
öster och Stora Gla i söder.
En annan särpräglad del av område Arvika Sydväst är Ränkesedsnipan.
Landskapet utgörs här av ett kuperat skogslandskap som avgränsas av
branta partier i väst och öst medan det flackas ut åt söder. Området är
slutet och har liten sikt men öppnas upp i väster av Ränken. Norr om
området angränsar småskaligt jordbrukslandskap. Ränkesedsnipan är
en mycket karaktäristisk och känd utsiktspunkt som är väl synlig från
långt håll.
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Miljökonsekvenser och
motiv till restriktionsområde

Området Arvika Sydväst bedöms innehålla betydande natur- och kulturvärden som riskerar att missgynnas av vindkraftetableringar.
Vindkraftsetablering inom Glaskogen kan påverka ett stort område som
är av särskilt intresse för friluftsliv och naturupplevelser. Den särpräglade miljön som är av vildmarkskaraktär kan gå förlorad vid en etablering. Glaskogen med sin karaktäristiska natur har ett stort marknadsvärde för besöksnäringen som kan påverkas negativt vid en utbyggnad.
Avverkning av skog i samband med vindkraftetablering kan skada habitat som har en avgörande betydelse för den vitryggiga hackspetten
antingen som häcknings- eller födosökslokal.
De delar av område Arvika sydväst som ligger utanför själva reservatsavgränsningen innehåller till viss del värden som är kopplade till värden inom reservatet. Utöver dessa värden finns inom stora delar av
området höga värden för friluftsliv, besöksnäring och kulturhistoria
samt naturvärden som kan påverkas negativt vid en vindkraftutbyggnad.
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