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Om dokumentet...

Vindkraft i Ånge kommun är ett tillägg till kom-
munens översiktsplan. Tillägget består av fyra 
dokument, ett huvuddokument där planen 
redovisas samt tre stycken bilagor. I bilaga 1 
redovisas planeringsförutsättningarna och analy-
sen av lämpliga områden. I bilaga 2 presenteras 
de föreslagna områdena. I bilaga 3 presenteras en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av planen.
Det här dokumentet utgör huvuddokumentet 
som presenterar planen med riktlinjer för ut-
byggnad av vindkraft i kommunen. I dokumentet 
presenteras också en karta över föreslagna områ-
den för vindkraft.
Vindkraft i Ånge kommun har tagits fram av Enet-
järn Natur AB på uppdrag av Ånge kommun.
Ånge kommuns representanter i arbetet har varit 
Karin Wennberg, Stefan Wallsten, Bertil Holm 
och Magnus Åstrand.
Utredande konsulter från Enetjärn Natur AB har 
varit Tobias Sahlman och Karolina Adolphson. 
Anders Enetjärn har kvalitetsgranskat arbetet.

Bakgrundskartor © Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 2009/1041.
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1. Inledning

Här beskrivs planens syfte och bakgrund till varför 
man gör en översiktsplan.

I kommunens översiktsplan beskrivs hur marken 
inom kommunens gränser ska användas. Över-
siktsplanen används för att göra avvägningar 
mellan olika intressen som ibland kan stå mot 
varandra. 

Den kommunala översiktsplanen är inte ju-
ridiskt bindande och ger inga rättigheter el-
ler skyldigheter. Istället används den för att ge 
vägledning i beslut om användning av mark- och 
vattenområden, t.ex. vid prövningar enligt miljö-
balken.

1.1. Syftet med vindkraftplanen

Idag finns inga vindkraftverk inom kommunens 
gränser, men på flera platser i kommunen pågår 
projekteringsarbete. Vindkraft i Ånge kommun ska 
ge stöd för en strukturerad utbyggnad av vind-
kraft i kommunen. 

I juni 2009 antog riksdagen en ny planeringsram 
för utbyggnad av vindkraft: år 2020 ska 30 TWh 
el produceras av vindkraftverk, varav 20 TWh ska 
komma från landbaserade vindkraftverk. Ånge 
kommun föreslår inte något eget mål för produk-
tionen av vindkraftsel inom kommunens gränser. 
Däremot rekommenderas ett antal områden inom 
kommunen för vindkraftsetableringar.

I planen anges även riktlinjer för utformning 
och placering av såväl större vindkraftsanlägg-
ningar som enstaka vindkraftverk.

1.2. Vindkraftplanens 
förhållande till övrig 
översiktsplanering i kommunen

Vindkraft i Ånge kommun utgör ett tematiskt 
tillägg till kommunens översiktsplan. Detta  
tematiska tillägg ersätter helt de riktlinjer och 
rekommendationer som finns i Ånge kommuns 
översiktsplan temahäfte 20 (antagen 2004, revide-
rad 2008) rörande vindbruk.

Vindkraftplanen ska i likhet med alla kommu-
nala översiktsplaner aktualitetsprövas av kom-
munfullmäktige varje mandatperiod. Om förut-
sättningarna för planen ändras ska den revideras.

1.3. Definitioner

Arbetet med planeringsförutsättningar och rikt-
linjer har utgått från vad som anses kommersiellt 
intressant idag. Vid beräkningar av riktlinjer för 
avstånd till vindkraftsanläggningar har utgångs-
punkten varit vindkraftverk med en totalhöjd av 
150 m (tornhöjd plus längd av rotorblad). Såväl 
högre som lägre vindkraftverk kan förekomma 
vid vindkraftsetableringar i Ånge kommun.
I Vindkraft i Ånge kommun används dessa defin-
tioner:
•	 Större	vindkraftsanläggning: grupp om 

minst 4 st vindkraftverk.
•	 Mindre	grupp	och	enstaka	verk: 1–3 vind-

kraftverk.

Begreppet vindkraftsetablering avser såväl större 
vindkraftsanläggningar som mindre grupper och 
enstaka verk.
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2. Plan

I detta kapitel beskrivs det planförslag som utgör 
ett tematiskt tillägg till den kommuntäckande 
översiktsplanen. Planförslaget består av en redo-
visning av lämpliga områden för vindkraftsetable-
ring samt generella riktlinjer för etableringarna.

Planförslaget utgörs av två huvudsakliga delar: 
•	 Förslaget med 15 geografiskt avgränsade om-

råden som rekommenderas med hänsyn till 
sin lämplighet ur allmän synpunkt för etable-
ring av vindkraft. Vart och ett av områdena 
presenteras närmare i bilaga 2 – Områdesbe-
skrivningar.

•	 Förslaget till generella riktlinjer för hur 
kommunen ska hantera etableringarna av 
vindkraft. För all etablering av vindkraft inom 
kommunen ska särskilda riktlinjer gälla.

2.1. Områden lämpliga för större 
vindkraftsanläggningar

I Ånge kommun föreslås vindkraft kunna etable-
ras inom 15 geografiskt avgränsade områden. De 
föreslagna områdena består i huvudsak av brukad 
skogsmark.

Områdena är spridda i kommunen, men de 
största arealerna återfinns i kommunens sydöstra 
delar. Områdenas storlek varierar mellan 3 och 34 
km2. Den sammanlagda ytan av områdena uppgår 
till ca 185 km2.

Etablering av vindkraft i form av större anlägg-
ningar ska i första hand ske inom de 15 områden 
som i översiktsplanen pekas ut som lämpliga för 
detta (se karta nedan). Lokaliseringar av vind-
kraftanläggningar med fler än ett vindkraftverk 
bör inte ske i Ljungans dalgång eller i Holmsjö-
bygden.

2.2. Riktlinjer

Här presenteras generella riktlinjer för hur kom-
munen ska hantera utbyggnaden av vindkraft. 
Riktlinjerna hanterar frågor som skyddsavstånd 

I Ånge kommun föreslås vindkraft kunna etableras inom 15 geografiskt avgränsade områden.
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till bostäder, hänsyn till natur- och kulturmiljö-
värden, behov av ytterligare utredningar t.ex. med 
avseende på fågellivet, Riktlinjerna ska användas 
i kommunens handläggning av lokaliseringspröv-
ningar av vindkraften. För bakgrund till riktlin-
jerna ges hänvisningar till bilaga 1 – Planerings-
förutsättningar och analys.

Anpassningar till landskapet

•	 Utbyggnaden av vindkraften i Ånge kom-
mun ska ske med stor hänsyn till landskapets 
förutsättningar. Större vindkraftsanläggningar 
ska därför lokaliseras inom skogsbygden 
medan Ljungans dalgång och Holmsjöbyg-
den endast kan komma ifråga för etableringar 
av enstaka vindkraftverk. I skogsbygden ska 
särskild hänsyn visas till områden som har 
betydelse för vida utblickar i landskapet och 
till de stora naturskyddade områdena. (Bilaga 
1, kapitel 2.)

•	 Stora vindkraftsanläggningar bör placeras på 
ett avstånd av 7–10 km från varandra såvida 
de inte ligger så nära varandra att de lätt kan 
uppfattas som en och samma grupp. (Bilaga 1, 
kapitel 2.)

•	 Det bör vara en strävan att alla vindkraftverk  
i en vindkraftsanläggning är av samma typ 
och ges en enhetlig utformning. (Bilaga 1, 
kapitel 2.) 

•	 Vid en vindkraftsetablering ska projektören 
belysa vilken inverkan etableringen kan få på 
utsiktspunkter och andra besöksmål. Detta är 
speciellt viktigt vid etableringar i blickfånget 
från kommunens viktigaste utsiktspunkter 
Flataklocken, Getberget och Bergåsen (Bilaga 
1, kapitel 2 och kapitel 6.)

•	 De sammantagna effekterna för landskapet 
av befintliga och nya vindkraftsetableringar 
ska alltid beskrivas av projektören vid ansök-
ningar om tillstånd. Beskrivningen ska även 
inkludera effekterna av hindermarkeringar 
som t.ex. blinkande ljus. (Bilaga 1, kapitel 2.)

Anpassningar till boende

•	 Avståndet mellan ett vindkraftverk och 
närmaste permanent- eller fritidsbostad ska 
vara tillräckligt stort för att undvika olägen-
heter i form av buller och skuggor. Avståndet 
ska alltid vara minst 1 000 meter vid större 
vindkraftsanläggningar och minst 500 meter 
vid mindre grupper och enstaka verk om inte 

buller- eller skuggberäkningar visar att större 
avstånd erfordras. (Bilaga 1, kapitel 5.)

Anpassningar till naturvårdens och kultur-
miljövårdens intressen

•	 Etablering av vindkraftsanläggningar eller 
enskilda vindkraftverk ska inte ske så att om-
råden av nationell eller regional betydelse för 
naturvården eller kulturmiljövården påverkas 
på ett betydande sätt. (Bilaga 1, kapitel 3.1 
och kapitel 4.)

•	 Projektören ska visa på vilket sätt nationella, 
regionala och lokala natur- och kulturmiljö-
värden påverkas av en planerad vindkraftan-
läggning och hur anläggningen kan anpassas 
till dessa värden. (Bilaga 1, kapitel 3.2, 3.3, 
3.4, kapitel 4 och kapitel 10.)

•	 För vindkraftsanläggningar eller enskilda 
vindkraftverk som planeras inom två km 
från ett känt revir av kungsörn, havsörn eller 
pilgrimsfalk ska en särskild utredning om 
fåglarnas boplatser, rörelsemönster och uppe-
hållsområden föregå lokaliseringsprövningen. 
(Bilaga 1, kapitel 3.4.)

Anpassning till friluftslivets intressen

•	 Vid vindkraftsetableringar i områden där 
allmänheten ofta vistas ska projektören sätta 
upp varningsskyltar inom riskområdet för 
iskast. (Bilaga 1 kapitel 5.)

•	 I de fall kommunen ställer krav på upprättan-
de av detaljplan för en vindkraftanläggning 
ska erforderliga tillstånd för att möjliggöra 
fortsatt jakt inom detaljplanerat område in-
förskaffas från Polismyndigheten eller andra 
berörda myndigheter. (Bilaga 1, kapitel 7.)

Tekniska anpassningar av anläggningarna

•	 Befintliga vägar bör användas i så stor ut-
sträckning som möjligt. (Bilaga 1, kapitel 10.)

•	 Avståndet mellan närmaste vindkraftverk och 
allmän väg ska noggrant övervägas och endast 
i undantagsfall ska minsta skyddsavstånd 
understiga 350 m. (Bilaga 1, kapitel 5.3.)

•	 Avståndet mellan vindkraftverk och järnvägs 
spårmitt ska vara minst vindkraftverkets 
totalhöjd plus 20 meter, dock minst 50 meter. 
(Bilaga 1 kapitel 5.3)

•	 El-ledningar inom en vindkraftsanläggning 
bör förläggas i marken i anslutning till det 
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interna vägnätet. (Bilaga 1, kapitel 3.4 och 
kapitel 9.)

•	 Det är önskvärt att el-ledningar från vind-
kraftanläggningen fram till stam- eller regi-
onnät förläggs i marken. (Bilaga 1, kapitel 9.)

•	 Om flera projektörer bygger vindkraftsan-
läggningar inom samma område bör de så 
långt som möjligt samverka om transforma-
torstationer och kring hur anläggningarnas 
ledningsnät ansluts till stam- eller regionnät. 
(Bilaga 1, kapitel 9.)

•	 Risk för tillbud och olyckor ska redovisas 
inför en ev. etablering. (Bilaga 1, kapitel 5.3.)

•	 Vid etablering av vindkraftanläggning inom 
200 m från befintlig kraftledning och tillhö-
rande anläggning ska samråd ske med kraft-
ledningsägaren. (Bilaga 1, kapitel 5.3.)

Riktlinjer gällande samråd

Projektören bör ha en dialog med berörda intres-
senter så tidigt som möjligt i processen. Dialogen 
bör minst inkludera följande parter
•	 länsstyrelsen (Bilaga 1, kapitel 14.)
•	 Trafikverket (Bilaga 1, kapitel 5, 10 och 13.)
•	 Luftfartsverket och berörda flygplatser (Bi-

laga 1, kapitel 11.)
•	 Försvarsmakten (Bilaga 1, kapitel 12.)
•	 Post- och telestyrelsen (Bilaga 1, kapitel 13.)
•	 Myndigheten för samhällsskydd och bered-

skap (Bilaga 1, kapitel 13.)
•	 Sveriges geologiska undersökning SGU (Bi-

laga 1, kapitel 14.)
•	 Ånge kommun och ev. angränsande kommu-

ner (Bilaga 1 kapitel 14.)
•	 berörda fastighetsägare (Bilaga 1 kapitel 14.)
•	 lokal ornitologisk expertis (Bilaga 1 kapitel 

3.)
•	 berörda samebyar (Bilaga 1 kapitel 8.)

3. Konsekvenser

Här ges en kort sammanfattning av planförsla-
gets miljökonsekvenser samt samhällsekonomis-
ka och sociala konsekvenser.

3.1. Miljökonsekvenser

Kommunala översiktsplaner omfattas generellt 
av krav på miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
I bilaga 3 redovisas en MKB för Vindkraft i Ånge 
kommun.

I korthet görs bedömningen att en väl plane-
rad vindkraftsutbyggnad enligt planförslaget ger 
övergripande miljövinster på ett regionalt och 
globalt plan med obetydliga till måttliga negativa 
miljökonsekvenser på ett lokalt plan.

En utbyggnad av vindkraften i Ånge kommun 
enligt planförslaget bidrar till att uppfylla sju av 
16 nationella miljökvalitetsmål, nämligen målen 
om begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara na-
turlig försurning, giftfri miljö, säker strålmiljö, ingen 
övergödning samt levande sjöar och vattendrag. 
Miljökvalitetsmålen begränsad klimatpåverkan, 
frisk luft och levande sjöar och vattendrag har av 
länsstyrelsen i Västernorrlands län även angetts 
som särskilt viktiga regionala miljökvalitetsmål.

3.2. Samhällsekonomiska och 
sociala konsekvenser

Planen underlättar vindkraftsutbyggnad i Ånge 
kommun. En storskalig vindkraftsutbyggnad 
leder till investeringar som skapar underlag för 
såväl befintliga som nya företag. De berörda kom-
mundelarna har ett sviktande befolkningsunder-
lag och svårigheter att bibehålla kommersiell och 
offentlig service. Under anläggningsfasen kan en 
vindkraftsutbyggnad medföra positiva effekter i 
dessa kommundelar i form av arbetstillfällen såväl 
direkt vid byggandet av fundament, vägar m.m., 
som indirekt genom ökat underlag för service-
företag såsom butiker och logi. En storskalig 
satsning på vindkraften kommer också att ge för-
utsättningar för ett märkbart tillskott av arbets-
tillfällen i kommunen under drift och underhåll 
av vindkraftverken.

De arrenden som utgår till markägare vid 
vindkraftsetableringar kan utgöra en ytterligare 
inkomstkälla för skogsbrukare i kommunen. 
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Ofta kan också ekonomiska ersättningar utgå 
från vindkraftsföretag till bygdeföreningar eller 
byalag. Den typen av ersättningar kan underlätta 
utveckling av bygden och ligga till grund för ett 
engagemang i gemensamma frågor hos bygdens 
invånare. 
1. Ånge kommun ser positivt på om berörda 

bygder får del av en bypeng/återföringsmedel 
som utbetalas årligen och att dessa ska utgöra 
minst 1 % av bruttovärdet av producerad el. 
De berörda medlen skall främst nyttjas till 
insatser för uthållig utveckling i de bygder 
som berörs.

2. För att underlätta kommunens hantering så 
bör avtal om eventuell återbäring vara påskri-
vet innan ansökan lämnas in. Meningen med 
detta är att öka förståelsen för vindkraftens 
nytta för bygden och därigenom slippa lokala 
överklaganden. Ett kommunalt beslut om 
byggande av vindkraftsverk kan dock aldrig 
ha som utgångspunkt att (eventuella) avtal 
om återbäring skall finnas.

3. Ånge kommun anser det vara positivt om 
lokala aktörer bjuds möjlighet att köpa in sig i 
nyetablerade vindkraftsanläggningar i kom-
munen.
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