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Ärende:

Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar yttrandet som sitt eget och skickar det till
kommunstyrelsen för vidare handläggning. En uppdatering av vindkraftsplanen
kommer att göras i samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen.
Bakgrund
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om etablering och skyddsavstånd för vindkraftverk. Med anledning av naturvärden längs kusten och risk
för störningar vid bostäder föreslås att kommunens vindkraftplan ska uppdateras så att:
• Ingen etablering av vindkraftverk tillåts öster om nuvarande sträckning
för väg E22.
• Att minsta avstånd till bostäder/fritidshus och sammanhållen bebyggelse för att klara ljudnivåer, skuggor och reflexer utökas till 1500 m.
Undantag ska kunna göras för markägarens egen bostad eller om avtal
om ekonomisk ersättning tecknas.
Yttrande
Vindkraftsplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och ett viktigt planeringsunderlag vid etablering av vindkraftverk. Även om ett område pekas ut
som lämpligt eller möjligt för vindkraftsetablering måste en mer noggrann
prövning göras i varje enskilt fall. Till exempel krävs inventeringar av fåglar och
fladdermöss som riskerar att dödas av vindkraftverkens vingar. I varje enskilt
fall görs också beräkningar av ljudnivåer och skuggbildning vid bostäder. Oavsett vad vindkraftsplanen säger ska de vedertagna begränsningsvärdena 40
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dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus och 8 timmars skuggtid per år/30 minuters
skuggtid per dag klaras.
Vid handläggning av anmälnings- och bygglovpliktiga vindkraftsanläggningar
utgår samhällsbyggnadskontoret ifrån vindkraftsplanens riktlinjer och Naturvårdsverkets riktlinjer för ljud och skuggor. Det slutgiltiga beslutet är politiskt.
Tillståndspliktiga anläggningar förutsätter kommunal tillstyrkan och kommunen har därmed en form av veto. Detta är inte beroende av vindkraftsplanen,
men det är naturligtvis en fördel för alla parter om kommunens beslut om att
tillstyrka eller inte tillstyrka en etablering är förutsägbart och logiskt utifrån vad
som sägs i vindkraftsplanen.
I den nuvarande vindkraftsplanen är den största delen av området öster om
väg E22 klassat som olämpligt för vindkraftsetablering. Det har också visat sig
att förekomst av känsliga fågelarter ytterligare begränsar möjligheterna till
vindkraftsetablering öster om E22. Det är inte säkert att ett stopp för vindkraftsetablering öster om E22 är den åtgärd som bäst skyddar kommunens
naturvärden. Det krävs en mer ingående analys för att avgöra i vilka områden
som konflikterna med andra intressen är störst och restriktioner för vindkraftsetablering eventuellt skulle kunna vara motiverade. Utöver de områden som
bedömts som olämpliga för vindkraft (C-områden) pekar vindkraftsplanen
redan ut en del områden där särskild hänsyn krävs på grund av många konkurrerande intressen (skrafferade B-områden), både öster och väster om E22.
När det gäller störningar i form av ljud och skuggor så ligger normalt gränsen
för 40 dB(A) på ca 700-900 m avstånd från vindkraftverken. Klagomål på buller förekommer på större avstånd, även där beräkningar visar att ljudnivån inte
överskrider 40 dB(A). Skuggpåverkan beror på terrängförhållanden och förekomst av skyddande vegetation. Ett generellt utökat skyddsavstånd till minst
1500 m till bostäder skulle innebära en begränsning av den potentiella vindkraftsutbyggnaden i kommunen, samtidigt som risken för bullerstörningar
skulle minska. Avvägningen mellan möjlighet till elproduktion och risk för
störningar är en politisk fråga. Riktlinjer för avstånd till bostäder bör dock vara
generella och inte kunna avtalas bort, eftersom fastigheter kan byta ägare under
vindkraftverkens livslängd och de nya ägarna då inte ska behöva acceptera
större störningar för att de gamla ägarna fått ekonomisk kompensation. Det
finns en möjlighet att i översiktsplanen peka ut tysta områden där ljudnivån ska
begränsas till 35 dB(A). Några sådana områden har hittills inte pekats ut i Kalmar kommun. En uppdatering av vindkraftsplanen ska göras i samband med
aktualitetsprövningen av översiktsplanen. Då kommer frågan om eventuella
förändringar av vindkraftsplanens riktlinjer att behandlas.
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