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SAMMANFATTNING 
 

Den tidigare Vindkraftsplanen för Mjölby 
kommun antogs av Kommunfullmäktige 
2003-08-26 som en fördjupad Översiktsplan. 
Det stora intresset för att bygga vindkraftverk 
i kommunen, den tekniska utvecklingen mot 
större verk och den nya vindkarteringen har 
inneburit att både de i den äldre planen  
utpekade vindkraftsområdena samt rikt-
linjerna för uppförande är i behov av en  
översyn. 

 

Kommunstyrelsen gav 2007-11-28 byggnads- 
och räddningsnämnden i uppdrag att upprätta 
en ny Översiktsplan över kommunen. Som en 
del av Översiktsplanen har denna vindkrafts-
plan tagits fram som bättre ska svara mot  
dagens situation. 

 

Syftet med den nya planen är att ange förut-
sättningar för utbyggnad av vindkraft i kom-
munen samt att ange kommunens riktlinjer 
vid etablering av vindkraft. Den grund-
läggande inställningen i Mjölby kommun är 
positiv till vindkraftetableringar och till en 
övergång till energi producerad på ett mer 
miljövänligt sätt.  

 

Planen redovisar planeringsförutsättningar så 
som olika allmänna intressen, skyddade  
områden samt gällande lagstiftning. En plan-
karta innehållande ett antal olika områdes-
kategorier är upprättad med hänsyn tagen till 
olika riksintressen samt landskapets tålighet 
för vindkraftsetableringar. Riktlinjer inne-
hållande både kommunala riktlinjer och rikt-
linjer som är en följd av bestämmelser från 
olika externa myndigheter redovisas därefter. 

 

De miljökonsekvenser som planens genom-
förande medför redovisas. Sammanfattnings-
vis görs bedömningen att den föreslagna  
planen är förenlig med de nationella, regionala 
och lokala miljömålen, samt att uppförande av 
vindkraftverk enligt planens riktlinjer samt 
plankarta inte påtagligt skadar allmänna eller 
enskilda intressen. 
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INLEDNING 

Bakgrund 
En Översiktsplan (ÖP) är ett övergripande 
dokument som visar den fysiska använd-
ningen av mark och vatten i kommunen under 
den redovisade tidsperioden. Översiktsplanen 
är vägledande, men inte rättsligt bindande. 
Den har dock en mycket stor betydelse vid 
beslut och vid överprövningar eftersom den 
är upprättad i en demokratiskt styrd  
planeringsprocess. 

 

Den tidigare Vindkraftsplanen för Mjölby 
kommun antogs av Kommunfullmäktige 
2003-08-26 som en fördjupad Översiktsplan. 
Vid planens antagande fanns knappt 10 vind-
kraftverk uppförda i kommunen. I dagsläget 
finns drygt 40 vindkraftverk uppförda. För-
frågningar till byggnadskontoret visar på ett 
fortsatt stort intresse för byggnation av vind-
kraftverk.  

 

Det stora intresset för att bygga vindkraftverk 
i kommunen, den tekniska utvecklingen mot 
större verk och den nya vindkarteringen har 
inneburit att både de i den äldre planen  
utpekade vindkraftsområdena och riktlinjerna 
för uppförande är behov av en översyn.  

 

Kommunstyrelsen gav 2007-11-28 byggnads- 
och räddningsnämnden i uppdrag att upprätta 
en ny Översiktsplan över kommunen. Som en 
del av Översiktsplanen har denna vindkrafts-
plan tagits fram som bättre ska svara mot  
dagens situation. 

Syfte 
Syftet med den nya planen är att ange förut-
sättningar för utbyggnad av vindkraft i  
kommunen samt att ange kommunens rikt-
linjer vid etablering av vindkraft. Planen ska 
vara ett stöd inför bygglovbeslut och miljö-
beslut samt vid eventuell planläggning. Den 
ska också ange kommunens riktlinjer vid  
etablering av vindkraft. Planen ska vara ett 
underlag för bedömning av vindkraft-
etableringar i förhållande till andra allmänna 
intressen. 

 

Avgränsning 
Vindkraftsplanen omfattar hela Mjölby  
kommun.  

 

Planen är avgränsad gällande typ av verk.  
Eftersom horisontalaxlade verk, med en effekt 
på 600kW eller mer, i dagsläget ännu är  
dominerande på vindkraftsmarknaden har 
dessa använts som utgångspunkt vid upp-
rättandet av planen.  
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Befintliga verk
I dagsläget finns 42 vindkraftverk och 3 
gårdsverk uppförda i kommunen med en  
effekt om cirka 41 MW och med en beräknad 
energiproduktion på drygt 80 GWh, alla upp-
förda i slättlandet. Gällande bygglov finns för 
ytterligare 24 verk, 17 i slättlandet och 7 i 
skogsbygden. Bygglovansökningar och för-
handsförfrågningar finns inlämnade till  
byggnads- och räddningsnämnden för ytter-
ligare drygt 20 verk. Av dessa är 8 verk avsed-
da att uppföras i skogsbygden, övriga i  

slättbygden. Byggnadsnämnden har avslagit 7 
ansökningar om uppförande av verk sedan 
1995.  

 

En grov uppskattning är att den nu installe-
rade effekten från vindkraftverken i Mjölby 
ger omkring 80 GWh per år, vilket i så fall  
betyder att cirka 25 % av Mjölbys elenergi-
förbrukning kommer från vindkraften. 

Figur 1. Karta över uppförda verk samt beviljade bygglov inom Mjölby kommun (2011-05-27). 
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Erfarenheter 
De flesta befintliga verk har uppförts av  
enskilda markägare eller av olika konstella-
tioner av ägande. I vissa fall kan man i efter-
hand se att en samordning mellan olika intres-
senter skulle ha bidragit till en bättre grupp-
ering och till ett mer optimalt utnyttjande av 
de lämpliga arealerna. En etablering av ett  
enstaka verk inom ett lämpligt område kan 
tyvärr innebära att området i övrigt blockeras 
för bästa utnyttjande.  

 

Något som också visat sig, är att någon form 
av samägande av etableringarna och tidiga  
dialoger och samråd på ett positivt sätt på-
verkar närboende och ägare till närliggande 
fastigheter. Om man låter närboende grannar 
och fastighetsägare få möjlighet att lämna syn-
punkter i ett tidigt skede av planerings-
processen, så får man många gånger en större 
acceptans för etableringarna och undviker för-
hoppningsvis de överklaganden, som beror på 
missförstånd eller att information inte lämnats 
på ett tillräckligt bra sätt. Hur starten av ett 
vindkraftsprojekt sköts påverkar således ofta 
hur de närboende reagerar. 

 

En fråga som har diskuterats i samband med 
det stora antalet uppförda vindkraftverk på 
slättlandet i kommunen är om etableringarna i 
sig har inneburit att bebyggelsetillväxten på 
landbygden påverkats negativt. Uppförandet 
av vindkraftverken skulle i så fall ha fått till 
följd att närområdet runt verken har blocke-
rats för byggnation av nya bostadsbyggnader, 
även utanför de redovisade buller- och skugg-
zonerna. Byggnadskontoret har inte känne-
dom om några sådana fall eller några fall där 
överprövning av vindkraftetableringar skett 
med motivet att de försvårar en framtida  
bostadsbyggelse. Däremot har argumentet i 
något fall använts av närliggande fastighets-
ägare i ett tidigt skede av bygglovprocessen. 
En anledning till att bostadsbyggande inom 
slättlandskapet inte verkar ha påverkats, är 
troligen att vindkraftetableringarna skett i det 
öppna och vindpåverkade slättlandskapet.  

 

Planeringsmål 
Allmänt om planeringsmål 
Vindkraftsutbyggnad berör flera av de natio-
nella, regionala och lokala målen. Främst  
berörs energimålen för vindkraftsutbyggnad 
och olika miljökvalitetsmål. Flera av målen är 
aktuella att ta hänsyn till vid planerad  
utbyggnad. 

 

Miljö- och energipolitiken i Sverige är inriktad 
på att gynna och stimulera en övergång till 
trygga, förnybara och miljöanpassade energi-
slag så att omställningen till ett ekologiskt 
hållbart samhälle underlättas. Produktionen 
från inhemska förnybara energikällor ska  
därför öka. Vindkraften är en sådan källa som, 
efter det att själva vindkraftverken tillverkats 
och monterats på platsen, inte medför några 
utsläpp eller påtagligt skadar miljön. 

 

Nationella planeringsmål 
Riksdagen antog hösten 2006 en proposition 
från regeringen benämnd ”Miljövänlig el med 
vindkraft”. Beslutet innebar bland annat ett 
stöd för kommunal översiktsplanering av 
vindkraft, sänkt fastighetsskatt för vindkraft-
verk, ett nationellt center för vindbruk och ett 
förenklingsarbete för att underlätta för vind-
kraftetableringar. Samtidigt flyttades vind-
kraftfrågorna till näringsdepartementet.  
Propositionen gav också en mycket tydlig  
politisk signal till de statliga myndigheterna 
och till länsstyrelserna att främja utbyggnaden 
av vindkraft. 

 

Enligt årsstatistiken från 2010 producerade 
Sveriges 1663 vindkraftverk, med en installe-
rad effekt av 2052 MW, ca 3,5 TWh. Vind-
kraftens andel av den totala nettoproduk-
tionen av el i Sverige var därmed cirka 3,5 %. 
Enligt Energimyndighetens prognos i skriften 
”Energiförsörjningen i Sverige”, ER 2008:18, 
antas vindkraftverken år 2010 producera 3,4 
TWh. I november 2010 producerade svensk 
vindel 3 TWh och i mars 2011 passerades 4 
TWh vindel. 
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Riksdagen antog 2002 en produktionsram för 
energi från vindkraft på 10 TWh till år 2015, 
varav 4 TWh skulle produceras av landbase-
rade verk. I juni 2009 antog riksdagen en revi-
derad produktionsram för vindkraften som 
nationellt ersätter den tidigare. Den nya plane-
ringsramen är totalt 30 TWh år 2020, varav 20 
TWh ska produceras från verk på land.  
Ramen innebär att antalet vindkraftverk måste 
öka till 3 000-6 000 stycken, beroende på  
installerad effekt. 

 

Varken Energimyndigheten eller Länsstyrelsen 
har räknat om den nya planeringsramen om 
30 TWh till nivå för Östergötland. Den  
tidigare ramen innebar 56 GWh för länet. I 
slutet av 2010 fanns 103 verk med en  
installerad effekt av cirka 97 MW uppförda i 
Östergötland. Verken producerade cirka 160 
GWh. 

 

Rent beräkningsmässigt innebär den revide-
rade ramen en produktion om cirka 250 GWh 
från landbaserade verk i Östergötland. Detta 
innebär att det behövs en installerad effekt av 
cirka 100 – 140 MW mot dagens 71 MW. 
Omräknat till antal verk behöver då 40 - 90 
stycken nya verk uppföras i länet, antalet  
beroende på installerad effekt. 

Lokala planeringsmål 
Kommunens energiplan 
En aktuell kommunal Energiplan och klimat-
strategi kommer att tas fram och arbetet pågår 
för närvarande. Den tidigare energiplanen, 
antagen av kommunfullmäktige 1999 har  
bedömts vara inaktuell. 

 
Vision Mjölby kommun 2025 
Mjölby kommuns visionsdokument, Vision 
Mjölby kommun 2025, är antaget av  
kommunfullmäktige 2010. I dokumentet  
anges att Mjölby kommun ska vara en  
kommun som är hållbar över tiden där vind-
kraftverk tillsammans med solenergi och för-
brännings- och biogasanläggningar tillgodoser 
energibehoven. 

 
Hållbar utveckling 
Programmet för Hållbar utveckling är antaget 
av kommunfullmäktige 2004. I programmet 
anges bland annat att förnyelsebara energislag 
ska prioriteras framför användningen av  
fossila bränslen. Som miljömål för Mjölby 
kommun anges att år 2010 bör utsläppen av 
fossil koldioxid vara mindre än 3 ton per in-
vånare och år samt att vindkraftsverkens in-
stallerade effekt ska minst vara 25 MW. 
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FÖRSLAG OCH STÄLLNINGSTAGANDEN 

Plankartan är baserad på kommunens bedöm-
ning av var nya vindkraftsetableringar kan 
uppföras inom kommunen. I bedömningen 
har hänsyn tagits till landskapets tålighet och 
olika riksintressen. Vid en ny vindkrafts-
etablering, eller en uppgradering av en  
befintlig etablering, ska hänsyn även tas till 
övriga allmänna intressen och till de riktlinjer 
som presenteras i planen. 

 

Fortsatt utbyggnad av vindkraften ska ske på 
ett ordnat sätt och enligt riktlinjer i Vind-
kraftsplanen. Utbyggnaden ska också ske så 
att medborgarnas säkerhet och hälsa inte  
påverkas på ett negativt sätt och tillräcklig  
hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden i 
kommunen. Där motstående intressen finns 
är det upp till respektive beslutande myndig-
het att vikta intressena mot varandra. En  
huvudprincip är att etableringar bör placeras, i 
ordnade grupper, där den bästa vindenergin 
finns, men samtidigt på ett sätt så att väsent-
liga intressen inte skadas och så att Vind-
kraftsplanens riktlinjer och olika myndighets-
krav följs.  

 

Riktlinjerna innehåller både kommunala rikt-
linjer och riktlinjer som är följd av bestämmel-
ser från olika externa myndigheter. 

 

Plankartan ska läsas tillsammans med de olika 
riktlinjerna och vindenergikarteringen för att 
ge en god bild av var det är möjligt att etablera 
nya vindkraftverk 

 
Plankartans  
områdeskategorier: 
Riksintresse för vindbruk 
Inom det riksintresse för vindbruk som finns i 
kommunens södra del bör etablering av vind-
kraft prioriteras framför andra allmänna  
intressen.  

 

Primära områden 

Landskapet har goda förutsättningar för nya 
etableringar och har bedömts tåligt och lämp-
ligt för vindkraftetableringar om hänsyn tas till 
den nuvarande bebyggelsen, de allmänna  
intressena och befintliga och beslutade verk.  

 

Primära områden, i princip fullbyggda 
Landskapet är storskaligt och mycket tåligt för 
vindkraftetableringar. Områdena är dock i 
princip redan fullt utbyggda med hänsyn tagen 
till befintliga och beslutade verk. Avstånden 
till och mellan verken, bostäder och allmänna 
intressen gör att det har bedömts omöjligt att 
hitta platser för nya grupper av verk.  
Uttjänade verk kan ersättas med nya verk om 
planens riktlinjer följs.  

 

Sekundära områden 
Landskapet är tättbebyggt och därmed svår-
framkomligt för vindkraftsetablering. Under 
vissa förutsättningar och där riktlinjerna följs 
kan nya verk uppföras. Landskapet är ofta 
småskaligt, varför stor hänsyn måste tas till 
landskapsbilden. 

 
Undantagna områden 
Några vindkraftetableringar bör inte tillåtas i 
dessa områden. Områdena har undantagits då 
de bedömts vara värda att bevara, bland annat 
på grund av riksintresse och landskapsbild. 
Etableringen av vindkraftverk i områdena  
bedöms medföra stora intressekonflikter. 
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Plankarta 

 
Figur 2. Plankarta med områdeskategorier. Plankartan ska läsas tillsammans med riktlinjerna för att ge en god 
bild av var det är möjligt att etablera nya vindkraftsverk. 
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Riktlinjer
Riktlinjer för vindkraftverk över 125 kW
Avstånd bostäder 
Respektavståndet till bostäder (permanent el-
ler fritid) ska vara minst 500 meter. Vid pröv-
ning inför tillståndsgivning är det dock viktigt 
att kontrollera att riktvärdena för buller och 
skuggor inte överskrids i de enskilda fallen. 

 

Avstånd kyrkor 
Avståndet till kyrkorna ska vara minst 1000 
meter. Vindkraftverken bör inte placeras i  
viktiga siktlinjer mot eller mellan närliggande 
kyrkor. 

 

Avstånd tätorter 
Skyddsavståndet mellan en vindkraftetablering 
och planlagt område med utvecklingsområden 
enligt kommunens Översiktsplan ska, när det 
gäller Mjölby stad, Skänninge stad, Mantorps 
samhälle och Väderstad samhälle, vara minst 
1500 meter. Skyddsavståndet mellan en vind-
kraftsetablering och övriga planlagda områden 
med utvecklingsområden och sammanhållen 
bebyggelse ska vara minst 1000 meter. 

 

Avstånd vindkraftverk 
Avståndet mellan enstaka eller grupper av 
vindkraftverk ska minst vara navhöjden x 30 
meter. För ett vindkraftverk med en navhöjd 
på hundra meter ska avståndet till en annan 
etablering därmed vara minst 3 km. Inbördes 
avstånd mellan verken i en grupp ska vara  
ungefär lika stora och högst 5 gånger rotor-
diametern i slättbygden och högst 7 gånger 
rotordiametern i skogsbygden.  

 

Avveckling av verk 
Verk som inte varit i drift under de senaste 3 
åren ska nedmonteras på verksamhets-
utövarens bekostnad. 

 

Buller 
Riktvärdet för buller vid bostads- och fritids-
hus är 40dB (A). Uteplats i direkt anslutning 
till bostad och normalstor tomt ska med-
räknas i högsta tillåtna bullervärde 40 dB (A). 
En eventuellt ändrad källbullernivå för verken 
ska klart framgå i texten i ansöknings-
handlingarna och redovisas i besluten, både 
enligt PBL och MB. Bullerredovisning ska ske 
för samtliga bostäder inom 1000 meters radie 
från verken. 

 
Civil luftfart 
Vindkraftetableringarna ska förses med  
hindermarkering enligt Transportstyrelsens 
anvisningar. 

 
Elnät 
Anslutning till elnätet bör ske med markför-
lagd kabel och på sådant sätt att påverkan på 
skyddsvärd natur minimeras. Möjligheter till 
samverkan vid nätanslutningar ska alltid  
beaktas. 

 

Färgsättning 
Färgen på nya vindkraftverken ska vara vit 
eller ljust grå. 

 

Grupperingar 
Vindkraftetableringar ska utformas i samman-
hållna, symmetriska och harmoniska grupper 
för att minimera påverkan på landskapet. I en 
grupp bör rader av verk vara parallella. Mjölby 
kommun förordar att vindkraftverk i samma 
grupp ges en enhetlig utformning, så att de får 
samma tornhöjd, rotordiameter, rotorrörelse, 
färgsättning och utseende i övrigt. I en grupp 
bör verken placeras så att största möjliga 
energiproduktion uppnås. Om inte området 
byggs färdigt på en gång, ska de första verkens 
placering ske så att en fortsatt utbyggnad blir 
möjlig.  
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Mjölby kommun förordar vindkraftverk i 
grupp framför enstaka verk. Enstaka verk 
utanför befintliga grupperingar på slättlandet 
bör fortsättningsvis undvikas. I öppet land-
skap bör vindkraftverken placeras i grupper.  

 

I skogslandet bör grupperna utformas så att 
man från viktiga betraktelsepunkter upplever 
etableringen som en sammanhållen grupp. I 
skogslandet kan storleken på verken variera 
inom gruppen med hänsyn tagen till höjdför-
hållandena, men i övrigt ska utseendet vara 
lika. 

 

Hindermarkering 
Hindermarkering ska ske enligt Luftfarts-
styrelsens föreskrifter. 

 
Kulturmiljö 
Vindkraftverk bör inte placeras i eller i direkt 
anslutning till skyddsvärda kulturmiljöer  
inklusive fornminnesområden. Det är viktigt 
att exploatören i ett tidigt skede undersöker 
förekomsten av fornlämningar, både i själva 
exploateringsområdet, men även där anslu-
tande vägar och ledningar placeras. 

 

Naturmiljö 
I områden där en skadlig störning på natur-
miljön kan befaras ska exploatören låta utföra 
en naturvärdesinventering inför prövningen 
enligt PBL och MB. Inom Natura 2000-om-
råde och inom område som kan påverka  
Natura 2000-områden, inom område med 
strandskydd och inom naturreservat får vind-
kraftetableringar inte ske. Miljökonsekvens-
beskrivningen vid vindkraftetableringar bör 
belysa risken för att rovfåglar skadas eller  
dödas på grund av etableringen samt inventera 
förekomsten av fladdermöss inom etablerings-
området.  

 

Reflexer 
Rotorbladen ska antireflexbehandlas så att  
reflexer inte uppstår. 

 

Reklam 
Reklam får inte förekomma på verken.  
Diskret text med tillverkarens och ägarens 
namn är dock tillåten. 

 
Riksintressen 
Inom områden av riksintresse för kulturmiljö-
vården och naturmiljövården får vindkraft-
etableringar endast uppföras restriktivt och 
efter särskild bedömning av påverkan på riks-
intresset. Detta gäller oavsett om riksintresse-
området ligger inom område som har  
bedömts som primärt, sekundärt eller undan-
taget för vindkraftsetableringar, se figur 2. 
Inom övriga områden med höga naturvärden 
får vindkraftverk enbart uppföras restriktivt 
och först efter prövning där etableringen ställs 
mot naturvärdena. I närheten av riksintresse-
områden för olika slag av infrastruktur får 
vindkraftetableringar inte ske inom det  
respektavstånd som respektive förvaltande 
myndighet anger. Inom riksintresseområde för 
vindbruk ska etableringar av vindkraft priori-
teras framför andra allmänna intressen. Inom 
riksintresseområde för friluftslivet och inom 
värdefulla områden för rekreation och frilufts-
liv bör vindkraftetableringar undvikas. 

 

Skuggor 
Faktisk skuggtid får inte överstiga 8 timmar på 
ett år och 30 minuter om dagen i anslutning 
till bostäder. Om vindkraftverken placeras så 
att rörliga skuggor överstiger 8 timmar på ett 
år, ska verken förses med automatisk avstäng-
ning som begränsar skuggtiden till den nivån. 
Den teoretiskt beräknade skuggtiden får vara 
högst 30 timmar på ett år. För att undvika 
störande skuggor bör vindkraftverken i första 
hand placeras i väderstreck och på avstånd 
som inte ger skuggor vid bostäder. Skugg-
redovisning ska redovisas för alla bostäder 
inom 1000 meters radie från etableringen. Om 
verken förses med automatisk skuggreglering 
ska det klart framgå i texten i ansöknings-
handlingarna och redovisas i besluten enligt 
PBL och MB. 
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Säkerhet 
Risken för nedfallande is ska elimineras  
genom att verken förses med ishindrande  
system eller med isdetektorer som stannar  
verken vid nedisning. Skyddsavstånd till all-
männa vägar, järnvägar och större kraftled-
ningar ska vara det avstånd som respektive 
verksamhetsutövare anger eller minst 1,5 
gånger verkets totalhöjd. I områden där  
människor frekvent rör sig samt i skogsmark 
bör informationsskyltar om säkerhet mm  
finnas i anslutning till verken. 

 

Uppgradering av verk 
Inom befintliga vindkraftsgrupper bör upp-
gradering av verk ske på så sätt att hela  
gruppen uppgraderas i ett sammanhang. Den 
uppgraderade gruppen ska utformas samman-
hållen, symmetrisk och harmonisk för att  
minimera påverkan på landskapet. Mjölby 
kommun förordar att vindkraftverk i samma 
grupp ges en enhetlig utformning när det  
gäller tornhöjd, rotordiameter, rotorrörelse, 
färgsättning och utseende i övrigt. Antalet 
verk i en befintlig grupp bör minska om större 
verk ersätter mindre verk. Samtidigt bör av-
ståndet till närliggande grupper öka. Möjlig-
heten till att utvinna mer energi på samma 
markyta ska vägas in vid en uppgradering. 

 

Vattenskyddsområde 
Lokaliseringen av vindkraftverk måste ske på 
sådant sätt att verken och erforderlig infra-
struktur för verken inte förorenar grund-
vattnet i eller i anslutning till vattenskydds-
områdena. 

 
Övrigt 
Sökanden bör redovisa möjligheter för närbo-
ende och allmänhet att köpa andelar i grupper 
av verk. Om landskapet tål det, bör etable-
ringarna ske med största möjliga installerad 
effekt. 

Riktlinjer för vindkraftverk under 125 
kW, så kallade gårdsverk 
Gårdsverken är mindre verk som i första hand 
producerar el till den egna verksamheten eller 
fastigheten. Byggnads- och räddnings-
nämnden antog i maj 2008 riktlinjer för gårds-
verk. Nämnden har valt att definiera gårds-
verk utifrån Miljöbalkens äldre regler om att 
miljöanmälan inte behövdes för verk med en 
effekt av högst 125 kW. Effekten motsvarade 
ungefär en tornhöjd av 30 meter.  

 
Riktlinjer för gårdsverk 
Gårdsverk ska i första hand producera energi 
för den egna fastighetens behov och ska pla-
ceras i omedelbar närhet till gårdsbebyggelsen. 
Gårdsverk ska placeras så att buller- och 
skuggverkan inte överstiger gällande rikt-
värden för grannfastigheter. Skyddsavstånd till 
egen bostad, fastighetsgräns, allmänna vägar 
och luftledningar ska vara minst verkets total-
höjd. Gårdsverk bör inte medges inom eller i 
omedelbar närhet till detaljplanelagt område 
eller sammanhållen bebyggelse. 

 

Placeringen ska prövas i förhållande till kultur- 
och miljövärden, landskapsbilden, befintliga 
byggnader, vegetation och omgivande höjder. 
Buller- och skuggberäkningar ska redovisas på 
lämpligt kartmaterial för närliggande bostads-
byggnader. De tekniska egenskaperna för  
verken ska redovisas. Föreslaget läge ska  
redovisas på utdrag ur primärkartan i skala 
1:1.000 eller 1:2.000, alternativt fastighets-
kartan i skala 1:10 000. Gårdsverkets tornhöjd 
får inte överstiga 30 meter och dess effekt får 
inte överstiga 125 kW. Rotorbladen ska vara 
antireflexbehandlade. Grannar och övriga  
berörda, inklusive miljökontoret, ska höras i 
bygglovärendet. 
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Riktlinjer för handläggningen av vindkraftsärenden 
Avveckling av verk 
I besluten enligt plan- och bygglagen och  
miljöbalken ska anges som villkor eller upp-
lysning hur avveckling av uttjänat verk är 
tänkt att ske. Sökanden/etableraren ska ange 
hur avveckling av uttjänat verk ska ske.  

 

Civil luftfart 
Yttranden från Luftfartsverket, Transport-
styrelsen och berörd civil flygplats ska beaktas 
fullt ut vid vindkraftetableringar.  

 
Civil telekommunikation 
I samband med beslut enligt PBL och MB ska 
berörda operatörer ges tillfälle att yttra sig.  

 

Detaljplan 
I de fall det måste säkerställas hur marken i 
detalj ska nyttjas med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, omgivningspåverkan, kollide-
rande markanspråk eller bästa energiut-
nyttjande samt vid etablering nära kommun-
gräns ska lokalisering i normalfallet föregås av 
detaljplaneläggning. Kostnaden för detalj-
planeläggning, inklusive erforderliga utred-
ningar, åvilar sökanden.  

 

Elnät 
Remiss ska alltid skickas till de företag som 
har nät- och linjekoncession i eller i närheten 
av etableringsområdet.  

 

Försvaret 
Yttranden från Försvarsmakten och försvarets 
flygplatser ska beaktas vid vindkraftetable-
ringar.  

Handläggning 
Normalt ska Byggnads- och räddnings-
nämnden och Miljönämnden samordna hand-
läggning vid prövning enligt PBL och MB, om 
det finns särskilda skäl får nämnderna dock 
besluta att så inte behöver ske. Vid ansökan 
om bygglov eller anmälan enligt MB ska samt-
liga fastighetsägare inom en kilometers radie 
från etableringen ges möjlighet att yttra sig. 
Länsstyrelsen, Transportstyrelsen, Försvars-
makten, Luftfartsverket, Trafikverket och 
Svenska Kraftnät är alltid remissinstans vid en 
vindkraftetablering. Remisser ska alltid skickas 
till berörda flygplatser, elnätsägare, tele-
nätsägare och berörd vägsamfällighet. I  
områden där det finns tveksamheter inför en 
vindkraftetablering, är det till fördel för alla 
parter om prövningen enligt PBL inleds med 
en förhandsförfrågan.  

 

Mellankommunal samverkan 
Det regionala vindkraftsamarbetet mellan 
kommunerna Mjölby, Boxholm, Ödeshög, 
Vadstena, Motala och Linköping bör fortsätta 
och intensifieras. Samsyn bör eftersträvas när 
det gäller riktlinjer för grupperingar, lokalise-
ringar och utformning av vindkraftområden 
och etableringar. Närliggande kommuner ska 
vara remissinstans vid etablering närmare än 5 
kilometer från kommungränsen.  

 

Övrigt 
På grund av reglerna om hindermarkering är 
det tveksamt om verk över 150 meters total-
höjd för närvarande kan byggas i kommunen. 
Om ansökan om sådana verk inkommer, får 
miljöprövningen avgöra om det är möjligt 
med sådan etablering. 
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Ansökan om bygglov enligt PBL eller anmälan enligt MB ska innehålla:

• Redogörelse för ansökan och förslaget 

• Teknisk redogörelse med tornhöjd, ro-
tordiameter, totalhöjd och effekt 

• Vindkraftverkens lägen med x, y och z 
koordinater 

• Översiktlig karta, exempelvis i skala 
1:50.000 

• Utdrag ur fastighetskartan 

• Beskrivning av vindförhållandena på 
platsen och förväntat energiutbyte av 
verksamheten 

• Uppgift om det nya eller de nya ver-
ken placeras bredvid redan uppförda 
eller beslutade vindkraftverk 

• Redogörelse för förekomsten av vind-
kraftverk inom en radie på 3 kilometer 

• Redogörelse för de vägar som behövs 
för uppförande och drift av anlägg-
ningen och verksamheten 

• Redogörelse för anslutning och led-
ningsdragning till befintligt elnät 

• Bullerberäkning med avståndstabell till 
berörda bostäder 

• Skuggberäkning för berörda fastighe-
ter 

• Landskapsanalys med fotomontage 

• Miljökonsekvensbeskrivning 

• Naturvärdesinventering 

• Beskrivning av hur verksamheten på-
verkar natur- och kulturmiljöer 

• Yttranden från Försvarsmakten, Luft-
farten, berörd flygplats och Post- och 
Telestyrelsen 

• Övriga utredningar och handlingar 
som respektive beslutande myndighet 
anser erforderliga. 

 

I områden där det finns tveksamheter inför en 
vindkraftetablering, är det till fördel för alla 
parter om prövningen enligt PBL inleds med 
en förhandsförfrågan. Vid ansökningar till 
kommunen enligt PBL och MB ska alla hand-
lingar redovisas i två exemplar till både bygg-
nadskontoret samt miljökontoret.  

 

Överklagan av kommunala beslut enligt PBL 
och MB kan ske av den som är sakägare i  
respektive ärende. Skrivelsen med överklagan 
ska skickas till den som fattat beslutet och 
denne skickar sedan, efter rättidsprövningen, 
skrivelsen samt prövade handlingar i ärendet 
till överprövande instans. 
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Omgivningspåverkan
Landskapet
Vid sidan av vindförhållandena är landskapet 
en av de viktigaste faktorerna för lokalisering 
av vindkraft. Det öppna landskapet har över 
tiden kontinuerligt genomgått förändring och 
utveckling, från ett ursprungligt skogslandskap 
till ett intensivt utnyttjat jordbrukslandskap 
med många olika inslag. Vindkraftverk  
placeras nästan alltid på platser som gör att de 
syns i landskapet och drar till sig blickarna. 
Etableringarna har generellt en stor påverkan 
på landskapsbilden, oavsett om placeringen är 
i slättlandskapet eller i skogsbygden. Det  
beror inte bara på den synliga placeringen, 
utan också på att rotorn är i ständig rörelse. 
Hur landskapet påverkas beror dels på stor-
leken av verken och om de är placerade i 
grupp och dels på hur det omgivande land-
skapet ser ut. Som en generell princip gäller 
att storskaliga landskap bättre tål etableringar 
än småskaliga varierade miljöer. 

 

Det är viktigt att planering och placering av 
vindkraftsanläggningar utgår från ett helhets-
perspektiv på landskapet, såsom landskapets 
visuella värden, dess natur- och kulturförut-
sättningar, skala och komplexitet, men där 
även den förbättrade miljöpåverkan som 
mindre utsläpp ska vägas in.  

 

Genom topografi, skogsområden och  
bebyggelse avgränsas olika rum i landskapet. 
Om en vindkraftsetablering inte sträcker sig 
över flera landskapsrum utan hålls inom ett 
avgränsat område, ger man anläggningen en 
tydlig lokalisering. 

 

Landskapet inom Mjölby kommun har olika 
karaktärer. Förenklat kan man säga att norr 
om gamla E4:an finns Östgötaslätten som till 
största delen är uppodlad. I södra delen av 
kommunen finns skogsbygden som i huvud-
sak är kuperad och skogbevuxen. Skogs-
bygden kan sägas vara en början på små-
ländska höglandet. Mellan de två områdena 
finns en tydlig övergångsbygd som till stor del 
är skogsbevuxen, men även innehåller ett 
böljande odlingslandskap med ett flertal  
samhällen. 

 

Vindkraften har hittills främst förknippats 
med öppna landskapsytor, men med dagens 
höga vindkraftverk har även skogslandskapet 
förutsättning för att kunna bidra med en  
effektiv elproduktion. 

 

Landskapet vi lever i idag har skapats av  
människan under flera århundraden och land-
skapet förändras ständigt över tiden. Hur man 
upplever landskapet är subjektivt, beroende på 
att man normalt tolkar landskapet utifrån egna 
erfarenheter och värderingar. Landskapets  
generella upplevelsevärden är dock inte sub-
jektiva och det är därför viktigt att alltid för-
söka bevaka och bevara landskapets upplevel-
sevärden på bästa möjliga sätt. 

 

 

 

 



Förslag och ställningstaganden Vindkraftsplan del 3 av Mjölby översiktsplan 

 18 KF 2011-08-23, §73 

 

Figur 3. Olika landskapskaraktärer inom Mjölby kommun. (Mellanrum AB) 
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Figur 4. Kommunen indelad i fyra olika känslighetsgrader baserat på landskapets strukturer och karaktärer. Se 
Landskapsbildsanalys för en utförlig förklaring av de olika områdena. (Mellanrum AB) 

 

Landskapsanalys 
För att kunna ta ställning till visuella och  
estetiska förutsättningar för ett bestämt land-
skapsområde behövs analyser för att förstå 
hur vi upplever landskapet och varför. En 
landskapsanalys beskriver landskapets natur-
förutsättningar, den kulturhistoriska karak-
tären och de visuella egenskaperna.  

 

 

Man värderar också topografin, landskapsrum, 
landskapets riktningar, landmärken, karaktärs-
drag, värden och utblickar. Därefter väger 
man samman de olika aspekterna och bedö-
mer hur lämpligt och känsligt området är för 
vindkraftsetableringar och om det har  
förmåga att ta emot ingrepp.  
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En översiktlig landskapsbildsanalys för  
kommunen har utförts av Mellarum AB 2009. 
Analysen omfattar såväl slättbygden som 
övergångsbygden och skogsbygden. Vidare 
redovisas en mer detaljerad analys av fyra sär-
skilt utpekade områden inom slättlandet och 
övergångsbygden. Analysen finns redovisad 
som ett särskilt dokument och i beslutsunder-
laget till Vindkraftsplanen, den finns tillgänglig 
på Mjölby kommuns hemsida under 
www.mjolby.se/planer.  

 

Placering av verk i landskapet 
I kommunen finns det många områden med 
goda vindresurser. Långsiktigt och ekono-
miskt är det naturligtvis bäst att använda de 
områden som har den bästa vindenergin för 
etableringarna och på så sätt hushålla med 
vinden som naturresurs. Men det är även 
många andra aspekter, förutom vindenergin, 
som avgör vilka områden som är mest läm-
pade för vindkraftverk. Ett felplacerat verk 
kan innebära att övrig utbyggnad försvåras 
eller omöjliggörs. Det är också viktigt att  
notera att ett vindkraftverk lägger beslag på ett 
markområde med ungefärligen en kilometers 
radie där nya bostadshus inte kan placeras. 

 

En vindkraftetablering påverkar alltid miljön 
lokalt. Framför allt gäller det den förändrade 
landskapsbilden, störningar i form av buller 
och skuggor samt de ingrepp som verken till-
sammans med nya vägar och ledningar  
orsakar. Allt detta kan störa människor och 
djur samt påverka natur- och kulturvärden. 

 

Inom slättlandet är vindkraftverken synliga 
från kyrkorna. Det finns också många platser 
varifrån både kyrkor och vindkraftverk är  
synliga. Kyrkorna får således konkurrens av 
nya landmärken, vilket innebär att deras  
dominans i landskapet minskar. 

 

Det finns många generella erfarenheter som 
visar hur vindkraftsanläggningar bör vara  
placerade. Sammanhållna grupper av verk, in-
bördes ordnade med någon form av symmetri 
och mönster, har visat sig att vara att föredra i 
de flesta landskap. Det är viktigt att en grupp-

formation upplevs som planerad och inte till-
kommen på ett slumpartat, ogenomtänkt sätt 
eller enbart ur produktionsoptimering. Ge-
nomtänkta grupplaceringar ger även ett lugnt 
och ordnat intryck. Enstaka verk i landskapet, 
lite här och där, ger ett rörigt intryck och  
innebär en dålig hushållning både med vind-
energin och med markutnyttjandet. 

 
Figur 5. Sammanhållen grupp av verk 

 
Figur 6. Spridd placering av verk 

Placeringen kan ske i rader, bågar, regel-
bundna fyrhörningar och liksidiga trianglar 
eller så att verken följer befintliga riktningar i 
landskapet eller dess konturer. 

 
Figur 7.  Grupp av verk som följer en riktning i 
landskapet  

 
Figur 8. Grupp av verk som följer en kontur i land-
skapet 



Förslag och ställningstaganden Vindkraftsplan del 3 av Mjölby översiktsplan 

 21 KF 2011-08-23, §73 

Buller 
Etableringen av vindkraftverk förändrar när-
miljön för de närboende. Den mest påtalade 
störningen är buller. Ljudet från verken är av 
två olika typer, dels mekaniskt ljud från  
maskinhuset och dels aerodynamiskt ljud från 
rotorbladen när de skär genom luften. Det 
mekaniska ljudet är numera sällan något  
problem på grund av den tekniska utveck-
lingen. Ljudet från rotorn upplevs som 
svischande och vinande.  

 

Ljudnivån avtar med avståndet från verken 
genom att ljudenergin fördelas över ett större 
område. Dessutom påverkas ljudutbredningen 
av markens egenskaper och utseende samt av 
meterologiska förhållanden. Ljudet från vind-
kraftverk hörs generellt sett mer vid låga 
vindhastigheter när det naturliga vindbruset 
har låg nivå samt i områden med lågt bak-
grundsljud. Eftersom vindkraftverk i de flesta 
fall i Mjölby kommun har placerats i jord-
brukslandskapet, består bakgrundsljudet, för-
utom allmänt vindbrus, av ljud från fläktar 
och jordbruksredskap samt trafik. Vid vind-
hastigheter högre än cirka 8 m/s blir bak-
grundsljuden normalt högre än verkets eget 
ljud. 

 

Några mer omfattande utvärderingar av stör-
ningar från vindkraftverk har inte gjorts. Men 
en studie (Pedersen, E., Human response to 
wind turbine noise, 2007) visar att risken för 
att störas av vindkraftljud är större om man 
ser verket från sin bostad än om man inte ser 
verket. 

 

Några generella riktvärden för vindkraftverks-
buller har inte tagits fram av någon svensk 
myndighet. Istället används värdena för  
externt industribuller och från den praxis som 
lagts fast vid ett antal domar i Miljööverdom-
stolen. Detta värde, 40 dB(A), har också i de 
flesta fall angivits som villkor av tillstånds-
myndigheterna. Riktvärdet gäller utomhus vid 
tomtgräns för bostäder under hela dygnet och 
avser ekvivalent ljudnivå, det vill säga medel-
värdet under en bestämd tidsperiod. Rikt-
värdet bör inte överskridas. Som en jämfö-
relse på decibeltal kan nämnas att ett modernt 

kylskåp har en ljudnivå på 35 – 40 dB(A) och 
ett tyst sovrum cirka 30 dB(A). 

 

Vid planeringen och inför prövningen av 
vindkraftverk görs beräkningar av ljudutbred-
ningen i förhållande till den bullernivå som 
fabrikanten anger för verket, källbullernivå. 
Resultaten redovisas i kartor och tabeller där 
bebyggelse i närheten av verket är markerad 
på så sätt att det går att urskilja var enskilda 
bostäder ligger i förhållande till ljudkurvorna. 

 

I vindkraftverken finns det möjlighet att sänka 
källbullernivån och på så sätt sänka ljudet om 
ljudnivån visar sig bli för hög vid någon plats. 
Samtidigt som källbullernivån sänks, sänks 
dock även energiproduktionen i verket.  

 

Skuggor 
Under vissa tider av året kan vindkraftverk ge 
upphov till roterande skuggor som rör sig 
snabbt och som kan störa grannar och när-
boende om verken är olämpligt placerade i 
förhållande till bostäder. Skuggbildningen 
uppstår då rotorbladen bryter solljuset. Ju 
högre verken är, desto längre syns skuggan. 
Klara vinterdagar ger längre skuggor än mot-
svarande sommardagar. Risken för störande 
skuggor, under större delen av året, är störst 
då verken placeras sydost – sydväst om be-
byggelsen. Under sommarmånaderna kan 
även verk placerade nordost – nordväst om 
bebyggelsen innebära betydande störningar. 
Skuggor kan uppfattas på cirka 1,5 kilometers 
avstånd. 

 

Även när det gäller skuggor har inte några  
generella bestämmelser tagits fram av myndig-
heterna i Sverige. Däremot redovisas en praxis 
i Boverkets handbok om vindkraft efter några 
domar i Miljööverdomstolen. Praxisen inne-
bär att den faktiska skuggtiden inte får 
överstiga 8 timmar per år eller 30 minuter om 
dagen vid uteplats till ett bostadshus. Om ute-
plats saknas ska skuggan beräknas på ett  
område 5 x 5 meter i direkt anslutning till  
bostadshuset. Med faktisk skuggtid avses den 
sammanlagda tiden då skugga uppträder på 
platsen. Beräkning av skuggtiden sker med 
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särskild programvara. Programvaran kan även 
teoretiskt beräkna den maximala tiden (värsta 
fall) som en bostad utsätts för skugga samt 
under vilka tider på året det sker. Värsta fall 
avser om solen under dagtid alltid skiner och 
det ständigt blåser. Den tiden har satts till 30 
timmar per år. Det går att automatiskt styra 
verken så att de stängs av under skuggkänsliga 
perioder. 

 

Reflexer 
Reflexer från rotorbladen kan vara mycket 
störande och synas på långt håll. Reflexerna 
uppstår då solljuset speglas i rotorbladen så att 
solkatter uppträder. Reflexerna kan enkelt  
åtgärdas genom att rotorbladen lackeras med 
ett skikt som inte ger reflexer. 

 

Elektromagnetiska fält 
I samband med handläggningen av några av 
de avgjorda ärendena i Mjölby kommun om 
vindkraftetableringar, har frågor om elektro-
magnetiska fält aktualiserats. Efter undersök-
ning har man då kunnat konstatera att några 
högre nivåer av magnetfält i de aktuella  
frekvensområdena inte alstras av vindkraft-
verk. Till hjälp är också att elen transporteras i 
markförlagda kablar.  

 

Visuell påverkan 
Den tekniska och ekonomiska utvecklingen av 
vindkraftverk har inneburit allt högre och 
större verk. Genom sin storlek och genom 
rotorbladens rörelse drar verken blickarna till 
sig. Men utvecklingen mot högre verk har 
även inneburit att bladspetsen roterar med 
färre varv per minut vilket ger ett lugnare  
intryck. Upplevelsen av vindkraftverkens  
visuella påverkan är individuell och påverkas 
förutom av verken i sig av avståndet, land-
skapet, topografi, vegetation och väderlek.  

 

Säkerhetsfrågor 
Vindkraftsverk kan, i vissa fall, innebära en 
olycksrisk på grund av brand och att torn och 
rotorblad kan haverera i samband med  

stormar och eftersatt underhåll. Isbildning på 
verken kan förekomma främst i kallt klimat 
och i samband med hög luftfuktighet följt av 
frost och underkylt regn. Is kan då bildas på 
vingarna om verket stått stilla ett tag. När  
verket sedan startas och rotorn börjar röra sig, 
ramlar isen ned inom ett område som högst är 
lika stort som verkets totalhöjd. Risken för 
olyckor bedöms dock i regel som liten om  
gällande föreskrifter iakttas och regelbunden 
service och underhåll sker i enlighet med till-
verkarnas föreskrifter. 

 

Genom förordningen om verksamhets-
utövarens egenkontroll ska periodiskt åter-
kommande undersökningar ske och de ska ge 
en samlad bild av verksamheten och riskerna 
med den. Uppmärksammade brister ska doku-
menteras och åtgärdas. Behovet av skydd för 
närboende, grannar och de som tillfälligt  
vistas i närområdet till vindkraftetableringar 
ska tillgodoses genom olika respektavstånd. 

 

Kraftnätsföretagen flygbesiktigar sina luftled-
ningar med en spänning över 10 kV. Riktlinjer 
för flygbesiktning tas fram av Transport-
styrelsen. För att minimera olycksrisken vid 
flygning bör det horisontella avståndet från 
hinder till kraftledning uppgå till minst 100 
meter för vindkraftverk med en höjd av högst 
50 meter utan stag, och ett avstånd av 200  
meter för vindkraftverk högre än 50 meter 
samt alla vindkraftverk med stag. 

 

Bostäder, bostadsområden 
Både vid planering och vid prövning av vind-
kraftverk ska det göras en bedömning av den 
samlade störningen gentemot bostäder,  
bebyggelse och närboende. Ett rimligt minsta 
skyddsavstånd mellan vindkraftverk och  
permanent- och fritidsbebyggelse är 500  
meter. Avståndet är satt utifrån erfarenheter 
om verkens störningar. Detta är ett generellt 
minimiavstånd och i de enskilda fallen avgör 
de faktiska förhållandena möjligheterna till 
lokalisering, vilket kan medföra ett större  
avstånd. Figur 9 redovisar områden som är 
närmare huvudbyggnader än 500 meter inom 
Mjölby kommun.
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Figur 9. Kartan ger en översiktlig bild av bebyggelsetätheten och kan ge en antydan om var vindkraftsut-
byggnad kan ske med hänsyn till huvudbyggnader inom kommunen.

 
Störningar i naturmiljön
Vindkraftsetableringar kan ge olika slag av 
störningar på växt- och djurlivet. Störningarna 
kan dels vara direkta i form av kollisioner och 
i form av biotopförluster genom utbyggnad av 
väg- och elnät eller indirekta genom buller och 
vibrationer. Verkens påverkan på djurlivet, 
sett i ett större perspektiv, är otillräckligt  
utredd och känd idag.  

 

 

Kommunens naturvårdsprogram utgör en bra 
utgångspunkt för att övergripande bedöma 
störningar på naturmiljön. I områden med 
höga värden, där det finns en uppenbar risk 
för skadlig störning eller i områden utan 
genomförd inventering, bör exploatören  
utföra en naturvärdesinventering för att  
närmare utreda riskerna. 
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Fåglar, fladdermöss och däggdjur 
Den mest påtalade störningen när det gäller 
fåglar och fladdermöss är kollisionsrisken. 
Men en annan störning kan vara att fåglar 
undviker områden med vindkraftverk, både 
som rastplats och för födosök. Vindkraftver-
kens inverkan på fåglar är tämligen väl stude-
rad i ett flertal utredningar. Den för Mjölby 
mest intressanta är den studie som utfördes av 
Tåkerns fältstation genom Karl-Martin Axel-
sson och Lars Gezelius 2005 och avsåg Vind-
kraftverks inverkan på rastande gäss och  
tranors fältval vid Tåkern 2002 - 2004. Slut-
satsen i studien är att verkens effekt på 
rastande tranor och gäss är svag till måttlig. 
Studien belyser inte kollisionsrisken mellan 
fåglar och vindkraftverk, men de iakttagelser 
som har gjorts tyder på att fåglarna är med-
vetna om verken och har förmåga att väja för 
dem vid goda siktförhållanden. Det finns 
dock uppgifter som säger att jagande rovfåglar 
löper en större risk att skadas eller dödas av 
vindkraftverk. Eftersom vissa områden på 
Östgötaslätten hyser en del rovfåglar, främst 
vintertid, bör miljökonsekvensbeskrivningen 
för etableringar belysa risken för att rovfåglar 
skadas. 

 

Kunskapen om kollisioner mellan fladdermöss 
och vindkraftverk är relativt ny. Kollisions-
risken finns både vid födosökande och vid 
flyttning. Fladdermössen är i huvudsak  
koncentrerade till miljöer där det förekommer 
mycket insekter, exempelvis vid gamla bygg-
nader samt vid löv- och hålträd. Men även 
vindkraftstorn har konstaterats dra till sig  
insekter på grund av värmeutstrålningen. Då 
varje hona bara föder en unge per år är  
fladdermössen mycket känsliga för störningar. 
Fladdermössen är dock mest aktiva vid låga 
vindhastigheter och på låga höjder över  
marken varför de höga verk som nu planeras 
inte bedöms vara ett stort hot. Varken tama 
eller vilda däggdjur i övrigt tycks speciellt 
känsliga för vindkraftverk och erfarenheten 
visar att de snabbt vänjer sig vid verken. 

 

Jord- och skogsbruk 
I princip är markområdena i anslutning till 
vindkraftverk möjliga att bruka på samma sätt 
som tidigare när det gäller jord- och skogs-

bruk. Möjligheterna att kombinera dessa  
näringar med vindkraftetableringar är således 
gynnsamma, då de också förbättrar ekonomin 
för lantbruket. Vid mindre vindkraftsan-
läggningar är det möjligt att bruka åkermarken 
ända fram mot tornfoten. Vid större anlägg-
ningar behövs en yta om cirka 0,5 hektar runt 
verken för service, uppställning mm. 

 

De befintliga vindkraftetableringarna på lant-
bruksfastigheter har bidragit till en positiv 
ekonomisk utveckling av lantbruksföretagen 
och till att utveckla landsbygden. På vissa 
jord- och skogsbruksfastigheter har på senare 
år, de traditionella verksamheterna, komplet-
terats med nya verksamheter som rekreation 
och ekoturism. Det är viktigt att planerade 
vindkraftsverk placeras så att lantbruksföreta-
gen totalt sett inte påverkas negativt. I skogs-
mark kan det vara så att de servicevägar som 
behövs för vindkraften gynnar skogsbruket på 
så sätt att olika skiften lättare kan nås och då 
blir tillgänglig på ett nytt och förbättrat sätt. 

 

En förutsättning för vindkraftetableringar är 
att det finns tillgång till vägar fram till verken, 
antingen befintliga bruksvägar eller möjlighet 
att bygga nya. Vägarna måste klara 15 tons 
axeltryck, ha en bredd av 4 – 5 meter och ha 
kurvradier som klarar långa transporter. När 
en vindkraftsanläggning fått erforderliga till-
stånd, kan rätt till väg säkerställas enligt  
anläggningslagen. Etableringen kan få rätt att 
använda befintlig väg, att gå in som delägare i 
en vägsamfällighet eller rätt att bygga en ny 
väg. 

 

Fastighetsägare och närboende 
Det är viktigt att alla berörda fastighetsägare 
och närboende till en vindkraftetablering, på 
ett tidigt stadium, ges möjlighet till informa-
tion om projektet, möjlighet att påverka och 
om det är lämpligt även möjlighet till del-
ägande. En tidig dialog mellan parterna och en 
lokal förankring av projektet kan bidra till en 
mer positiv inställning till en etablering. 

 

Etablering på en fastighet kräver tillstånd från 
den berörda markägaren. Om inte markägaren 
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är sökande är det naturliga att marken upplåts 
genom arrendeavtal som bör löpa på en tid av 
minst 25 år. Avtalet bör också reglera vad som 
ska hända när brukstiden för de uppsatta  
verken har gått ut. 

 

Enligt svensk lagstiftning föreligger det inte 
någon ersättningsrätt för markägare som  
vägras tillstånd till att uppföra vindkraftverk. 

 

Vindupptagningsområde 
Om flera markägare inom ett område är  
intresserade av att uppföra vindkraftverk, är 
det ur flera aspekter lämpligt att samordna  
ansökan och uppföra verken i en sammanhål-
len grupp. Eftersom kanske inte alla mark-
ägare kan få verk på den ägda marken, kan det 
vara skäligt att även de som äger mark i den 
absoluta närheten kan få del av markersätt-
ningen i relation till berörd mark. I samband 
med detta har bland annat Lantbrukarnas 
Riksförbund upprättat en modell för hur  
ersättningar kan beräknas. Överenskommelse 
om ersättning på detta sätt, kan göra det  
möjligt att undvika osämja mellan fastighets-
ägare och minska risken för överklaganden.  

 

Att beräkna ersättningarna är en privaträttslig 
uppgörelse markägarna emellan och ligger 
utanför det som kommunen har att hantera. 

 

Mellankommunal samverkan  
Mjölby kommun gränsar till Boxholms, 
Ödeshögs, Vadstena, Motala och Linköpings 
kommuner. Inom västra Östergötland finns 
sedan 2001 ett informellt samarbete mellan de 
olika kommunerna och Länsstyrelsen Öster-
götland för att diskutera och hantera ansök-
ningar om vindkraftsetableringar nära kom-
mungräns. Arbetet har ökat förståelsen för de 
olika kommunernas tankar och förhåll-
ningssätt, även om man inte alltid helt kunnat 
enas i sak. 

 

Mjölby Kraftnäts, Vattenfalls och Utsikt Näts 
koncessionsområden följer inte kommungrän-
serna. En utbyggnad av vindkraften i Mjölby 
kommun kommer därför att påverka möjlig-
heterna till utbyggnad i grannkommunerna 
och vice versa. Vindkraftverken kan också ses 
på långa avstånd varför vindbruk är en  
kommunövergripande företeelse. Samman-
taget ställer detta krav på mellankommunal 
samverkan och på samråd kommunerna  
emellan. Mellankommunala samråd ska ske 
om en etablering planeras inom 5 km från 
kommungränsen.  

 

I närheten av kommungränserna finns det 
områden lämpliga för vindkraftsetableringar 
som inte kunnat utnyttjas på bästa sätt. Detta 
exempelvis på grund av den administrativa 
indelningen, fastighetsägarförhållanden, ingen 
samordning tidsmässigt i ansökningarna, olika 
riktlinjer om avstånd mellan verk, lokalisering 
och utformning samt olika syn rent politiskt, i 
de olika kommunerna, på ansökningarna. Det 
är därför viktigt att ansökningarna vid en  
etablering i sådana områden samordnas, både 
tidsmässigt, geografiskt och utseendemässigt. 
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Uppdaterad vindkartering, 2011-10-04 
På uppdrag av Energimyndigheten har 
Uppsala universitet under 2011 gjort en 
uppdatering av den svenska vind-
karteringen. Den uppdaterade karteringen 
har en rumslig upplösning på 0,25km2 jäm-
fört med tidigare 1km2 och redovisar me-
delvinden på höjderna 80, 90, 100, 110, 
120, 130 och 140 meter ovan nollplanet. I 
den tidigare versionen användes höjder 
ovan nollplansförskjutningen. Se bilaga C, 
för den uppdaterade vindkarteringen. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Lokaliseringsförutsättningar
Vindförutsättningar
Med hjälp av vindkraftverken omvandlas 
energi ur vinden till elektricitet. I Sverige finns 
det generellt sett en bra tillgång på vindenergi. 
Tillgången på vindenergi är den viktigaste  
faktorn när det gäller etableringsplatsen för 
vindkraftsanläggningar. Vindens potentiella 
effekt ökar teoretiskt med kuben på vind-
hastigheten. Det betyder att en fördubbling av 
vindhastigheten ger åtta gånger mer energi.  

 

Vindkraftverken utvinner energi vid vindhas-
tigheter mellan 4 – 25 m/s. Under cirka 4 m/s 
alstras ingen energi och över 25 m/s blåser 
det så mycket att verken måste stängas av rent 
säkerhetsmässiga skäl. Maximal effekt ur  
vinden erhålls oftast när det blåser mellan 12 
och 14 m/s. De bästa vindförhållandena finns 
till havs, vid kusten och i öppna landskap. 
Vindstyrkan anges i meter per sekund (m/s) 
eller som vindens energiinnehåll i kWh/m2. 

 

För att ta reda på vindenergitillgången i  
Sverige har Uppsala universitet på uppdrag av 
Energimyndigheten under 2007 gjort en ny 
vindkartering över hela landet. Den nya  
beräkningen tillsammans med den tekniska  
utvecklingen av vindkraftverken gör att många 
fler områden, än vad man tidigare ansett, är 
lämpliga för vindkraftetableringar. Medel-
vindarna (över 6,0 m/s) har redovisats på  
höjderna 49, 72 och 103 meter. För att få en 
höjd oberoende av växtlighetens höjd över 
markytan har man infört ett begrepp, kallat 
nollplansförskjutning, i modellen. Anled-
ningen till detta är att beräkningarna är gjorda 
utan kännedom om höjden på vegetationen. 
Beräkningarna är däremot gjorda med känne-
dom om markanvändningen, det vill säga 
skog, åkermark och så vidare.  
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Figur 10. Vindkartering på 72 meter över nollplansförskjutningen från 2008. 
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Figur 11. Vindkartering på 103 meter över nollplansförskjutningen från 2008. 

 

När man använder karteringen måste man 
lägga till höjden för ”nollplanet”. Nollplans-
förskjutningen har uppskattats till tre fjärde-
delar av vegetationens höjd. För ett område 
med 20 meter hög skog, ska således tre  
fjärdedelar av skogshöjden, det vill säga 15 
meter, läggas till för att få höjd ovan mark.  

Det är viktigt att få fram platser med höga 
vindhastigheter utan de hinder som kan  
orsaka turbulens. Samma medelvind i nav-
höjden på ett verk i slättlandskapet är bättre 

än samma medelvind i navhöjden i ett skogs-
landskap. Allmänt sett kan man också säga att 
det blåser bättre ju högre upp i luften man 
kommer.  

Vindenergikartan för 103 meter, det vill säga 
för cirka 120 meter över marken i skogs-
bygden, visar på goda vindförhållanden i så 
gott som hela kommunen. I närheten av 
markytan avtar vindhastigheten på grund av 
den friktion som uppstår av växtlighet, bygg-
nader och andra hinder. Som en tumregel 
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brukar man säga att platser med 0,5 m/s lägre 
medelvindhastighet uppskattningsvis ger cirka 
15 procent lägre produktion. 

 

Vid en kulle som inte är alltför brant accelere-
rar vinden uppför kullen. Det innebär att  
vindens hastighet ökar uppför kullen och på 
dess krön och därmed också energiinnehållet i 
vinden. På läsidan minskar sedan vindhastig-
heten. Ett bra exempel på detta förhållande är 
vindenergin runt Bjälboåsen. 

 

Vindmätning, exempelvis från en uppsatt 
mätmast, utgör ett komplement till vindkarte-
ringen om vindtillgången behöver bestämmas 
noggrannare och man vill se hur turbulensen 
påverkar energiproduktionen. En vindmätning 
bör omfatta en tidsperiod av minst ett år för 
att kunna ge en något så när rättvisande bild 
av områdets vindförutsättningar. Det är dock 
viktigt att notera att vinden kan variera  
mycket under olika år. 

 

Sverige ligger i ett av de så kallade västvinds-
bältena och har därför bra vindförhållanden, 
främst utefter kusterna men också i inlandet 
på slättbygderna. I Sverige blåser det i medel-
tal tillräckligt under cirka 6000 till 7000 av 
årets 8760 timmar för att producera el från 
vindkraftverk. 60 % av elen produceras dess-
utom under vinterhalvåret då förbrukningen 
är som störst. Den förhärskande vindrikt-
ningen inom Mjölby kommun är sydvästlig.  

 

Vindkraften stöds, liksom annan elproduktion 
från förnyelsebara energikällor, av elcertifikat-
systemet som är ett marknadsbaserat stöd-
system. Tanken med systemet är att göra pro-
duktionen av förnybar el mer konkurrens-
kraftig. På så sätt vill staten stimulera och öka 
produktionen från förnybara energikällor. I 
korthet betyder systemet att producenterna får 
en intäkt utöver själva försäljningen av elen. 

Nätanslutning 
För att kunna ta till vara på den energi som 
utvinns med hjälp av vindkraftverken, måste 
de kunna anslutas till elnätet. Det svenska el-
nätet är uppdelat i tre nivåer, ett nationellt 
stamnät, regionala nät och lokala nät. Stam-

nätet löper genom hela Sverige och ägs av  
staten genom Svenska Kraftnät. Nätet knyter 
ihop produktionsanläggningar, nationella nät 
och nät mellan Sverige och grannländerna. 
Stamnätet har spänningsnivåer mellan 220 och 
400 kilovolt (kV). Regionnäten, med  
spänningar mellan 30 och 130kV, är länken 
mellan stamnätet och lokalnäten som har lägre 
spänningar än regionnäten. Lokalnäten ägs i 
allmänhet av mindre elbolag, av kommuner 
eller kommunala bolag, av Vattenfall eller 
andra rikstäckande energibolag. Dessa företag 
har nätkoncession, i princip ensamrätt, inom 
sina geografiska områden på att ansluta eller 
distribuera el till användarna. För region- och 
stamnäten krävs linjekoncession. Utbyggnad 
av de olika elnäten styrs av regelverket i  
Ellagen. 

 

Den som har nätkoncession inom ett område 
har skyldighet, att mot skäliga villkor, ansluta 
el från vindkraftverken till sitt ledningsnät. 
Om denne inte har möjlighet att ansluta till 
sitt nät, kan man vända sig till regionnätägaren 
för en eventuell anslutning.  

 

För att ansluta vindkraftverken till det lokala 
nätet krävs att det finns ledig kapacitet i nätet. 
Detta är inte alltid fallet eftersom det lokala 
nätet många gånger bara är uppbyggt för att 
distribuera el, inte för att ta emot producerad 
el. Om inte tillräcklig kapacitet finns i nätet 
för en anslutning, krävs förstärkningsåtgärder 
eller byggnation av ny mottagningsstation eller 
kanske till och med en ny ledning. Dessa åt-
gärder kan bli mycket dyrbara och hur kost-
naden kan fördelas har redovisats i en statlig 
utredning som för närvarande bereds i reger-
ingskansliet. I dagsläget är det de som etable-
rar vindkraftanläggningar som får stå för 
kostnaden för de förstärkningsåtgärder som 
eventuellt behövs. Nya ledningar, från 40 kV 
och uppåt, byggs i allmänhet som luftled-
ningar. Det innebär stora ingrepp i miljön och 
kräver att mycket mark tas i anspråk.  

 

De enskilda vindkraftverken ansluts till en 
transformatorstation där elen transformeras 
upp från den spänning som verket levererar, 
från 400 – 690 V, till 10 – 30 kV. Från trans-
formatorn förs elen sedan vidare ut till nätet. 



Planeringsförutsättningar Vindkraftsplan del 3 av Mjölby översiktsplan 

 30 KF 2011-08-23, §73 

Inom Mjölby kommun har företagen Mjölby 
Kraftnät, Utsikt Nät AB och Vattenfall Eldis-
tribution AB nätkoncession. 

 

 

 

Figur 12. Nätkoncessionsområden i Mjölby kommun. 

 

Mjölby Kraftnäts (MKN) koncessionsområde 
omfattar större delen av området norr om 
Mjölby stad och Mantorp. Mjölby stad,  
Skänninge stad och västra och norra delen av 
Mantorp ingår i området. Till MKN:s nät är 
idag, i Mjölby kommun, 31 vindkraftverk an-
slutna med en effekt av cirka 31 MW. För-
frågningar finns om att ansluta ytterligare  

cirka 50 MW inom koncessionsområdet, som 
dock även omfattar områden utanför Mjölby 
kommun. Det befintliga nätet har under 2010 
byggts ut runt Skänninge för att möjliggöra 
anslutning av ytterligare cirka 15 MW. En  
utbyggnad som möjliggör anslutning av ytter-
ligare 25 MW i norra delen av kommunen har 
påbörjats och beräknas vara färdig till halvårs-
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Effekt mäts i watt (W) 

I kW (kilowatt) = 1 000 W 

1 MW (megawatt) = 1 000 kW 

1 GW (gigawatt) = 1 000 000 kW 

 

Energi mäts i wattimmar (Wh) 

1 Wh = 1 watt under en timme 

1 kWh (kilowattimme) = 1 000 watt under 
en timme 

1 MWh (megawattimme) = 1 000 kWh 

1 GWh (gigawattimme) = 1 000 000 kWh 

1 TWh (terawattimme) = 1 000 000 000 
kWh 

skiftet 2011. Den totala investeringskostnaden 
för MKN för ny mottagningsstation och led-
ningar kan beräknas till cirka 100 miljoner 
kronor varav cirka 80 miljoner kommer att 
belasta produktionsnätet. Det innebär en an-
slutningskostnad på minst 1 miljon kronor per 
MW för nya vindkraftverk som ansluts till  
nätet. 

 

Vattenfall Eldistribution AB har nätkonces-
sion på två större områden på landsbygden i 
Mjölby kommun. Dels i slättlandet från  
Hogstad – Bjälbo och västerut och dels i 
skogsbygden söder om Mjölby stad och  
Mantorp. I områdena ingår tätorterna Väder-
stad, Hogstad och Västra Harg. 

 

Till Vattenfall Eldistribution AB:s nät är idag 
11 verk med en effekt av drygt 9 MW anslutna 
inom slättbygden i Mjölby kommun. Vidare 
finns förfrågningar om att ansluta ytterligare 
drygt tiotalet verk. En del av dessa verk kan gå 
att ansluta till det befintliga regionnätet utan 
förstärkningsåtgärder. Lite beroende på var de 
tillkommande verken placeras, kan det dock 
bli tal om förstärkningsåtgärder inklusive nya 
ledningar.  

 

Vindparken om elva verk vid Överberg-
/Näsby i Mjölby och Boxholm beräknas  
kunna anslutas mot Vattenfalls befintliga  
regionnät eller till befintlig fördelningsstation. 
I skogsbygden i övrigt finns bara Vattenfalls 
lokalnät. Det har begränsade möjligheter att ta 
emot energi från nya etableringar. Nya verk i 
det området fodrar förmodligen förstärk-
ningsåtgärder av lokalnätet och byggnation av 
nya ledningar.  

 

Utsikt Nät AB, före detta Linköpings Kraft-
nät, har nätkoncession i ett mindre område 
sydost om Mantorps samhälle inklusive södra 
delen av Mantorps samhälle. Några vindkraft-
verk finns ännu inte byggda inom området 
och inte heller finns det några ansökningar 
eller intresseanmälningar om verk inom  
området. Kapacitet finns dock för att ansluta 
ett fåtal verk, beroende på var de placeras i 
förhållande till befintliga elledningar och  
beroende på effekten på verken. 

Typer av verk, teknisk utveckling 
Vindkraftverken kan delas in i olika katego-
rier, beroende på storlek på verken och in-
stallerad effekt. Mindre verk har effekter från 
125 kW och till 600 kW. Stora kommersiella 
verk har effekt från 600 kW och uppåt. Till 
det kommer så kallade gårdsverk som kan ge 
en effekt på uppemot 125 kW med en torn-
höjd av högst 30 meter.  

 

Ett vindkraftverk består av ett fundament 
som kan vara en betongplatta eller en berg-
förankring, torn, rotor med rotorblad och  
maskinhus. Betongfundamentet kan bestå av 
200 – 300 m2 betong med tillhörande arme-
ring och byggs på ett djup från 0,6 meter till 3 
meter. Till verket knyts en transformator som 
antingen byggs inne i verket eller placeras 
bredvid tornet i en särskild byggnad. 

 

Den tekniska utvecklingen under de senare 
åren har gått mot allt högre verk med längre 
rotorblad och med en större effekt. Idag har 
de flesta planerade verk en effekt på 2 – 3 
MW och en totalhöjd upp till 150 meter. På 
Östgötaslätten planeras och byggs dock fort-
farande även 850 kW: s verk. I dagsläget  
diskuterar man, både nationellt och inter-
nationellt, att bygga verk med en effekt på  
5 – 6 MW och med totalhöjder över 200  
meter. I Tyskland har man under senare år 
byggt verk med en tornhöjd på 160 meter. 
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Det finns flera olika fabrikat av vindkraftverk, 
alla med sin egen konstruktion och sitt ut-
seende. Tre olika fabrikat förekommer i  
Mjölby.  

 

Den tekniska utvecklingen har även lett fram 
till tystare och effektivare verk samtidigt som 
de utvecklats mot lägre produktions- och 
driftskostnader. De högre verken med större 
rotordiameter har en långsammare rotation 
och upplevs därför i allmänhet som mer har-
moniska i förhållande till de med mindre  
rotordiameter, vilka upplevs ha en hetsigare 
rytm. 

 

De vindkraftverk som byggs i Sverige har som 
krav att de ska vara typgodkända. Godkän-
nandet innebär bland annat att de ska tåla 
vindhastigheter på minst 55 m/s och vara 
konstruerade för att hålla i minst 20 år. Den 
tekniska utvecklingen har bidragit till att  
dagens verk har en längre livslängd än de  
tidigare byggda. Livslängden beräknas idag till 
mellan 25 – 30 år. 

 

Driften av verken sköts automatiskt med hjälp 
av datorer och övervakas med hjälp av fjärr-
kontroll. När det blåser för mycket, ställs  
bladen om så att vinden släpps förbi och så att 
verket inte överbelastas. Om något fel upp-
täcks vid övervakningen, eller när det blåser 
mer än 25 m/s eller när vinden är lägre än  
cirka 3 – 4 m/s, stängs verket automatiskt av. 
Vindstyrkor under 3 -4 m/s räcker inte till för 

att driva verket. Datorn riktar också rotor-
axeln och rotorbladen så att de har lämplig 
riktning i förhållande till vindriktning och 
vindstyrka. Den reglerar vidare driftsdata som 
senare överförs till Energimyndigheten. 

 

När verken utvinner energi ur vinden bromsas 
vinden upp. Verken måste därför placeras på 
ett visst avstånd från varandra för att vinden 
ska kunna återhämta sig. Man brukar räkna 
med att respektavståndet mellan verken bör 
vara 4 – 5 rotordiametrar för att undvika vind-
tapp. 

 

Kommuniceringen mellan verken och led-
ningscentral eller liknande kan ske med opto-
kabel (bredband), via länk eller med så kallad 
ADSL-anslutning (som är det vanligaste idag). 
För att i framtiden få bästa möjliga förbin-
delse mellan verk och ledningscentral är det 
lämpligt att markförlägga en optokabel i  
samband med att verken ansluts till elnätet. 

 

Efter ungefär 8 månader har ett verk utvunnit 
lika mycket energi som det gått åt för att  
tillverka det. Investeringskostnaden för vind-
kraft ligger idag på nivåer kring cirka 8 – 14 
miljoner kronor per MW, det vill säga ungefär 
10 miljoner kronor för ett verk med en total-
höjd av cirka 100 meter och 30 – 40 miljoner 
kronor för ett verk med cirka 150 meters  
totalhöjd. Drift- och underhållskostnaderna 
ligger kring 10 öre per kWh. 

 
Figur 13. Typskiss av ett vindkraftverk med 150 meters totalhöjd bredvid Bjälbo kyrka som illustration på ver-
kets storlek. 
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Uppgradering av verk 
De verk som byggdes först i kommunen är 
snart mogna för avveckling och bör efterhand 
fasas ut eller, om det är möjligt, uppgraderas 
till mer moderna verk med större effekt. Livs-
längden för verken kan också förlängas  
genom att vissa komponenter, som rotorblad, 
växellåda och generator byts ut. Redan ian-
språktagna områden för vindkraftsetableringar 
bör utnyttjas så att största möjliga energi kan 
utvinnas. 

 

Om det är lämpligt och möjligt med tanke på 
gällande regelverk, riktlinjer och landskaps-
påverkan, kan uppgradering ske på så sätt att 
de uttjänade verken ersätts med nya moderna 
verk med högre energiproduktion. I en grupp 
är det lämpligt att hela gruppen uppgraderas 
vid ett och samma tillfälle, i enlighet med 
kommunens riktlinjer. Uppgradering kräver 
nya beslut både när det gäller plan- och bygg-
lagen och miljöbalken. 

 

Avveckling av verk 
I de fall där det inte är lämpligt eller möjligt 
att uppgradera befintliga verk efter det att livs-
längden uppnåtts och där verksamhets-
utövaren tagit beslut om avveckling och 
skrotning, ska verket monteras ned. De flesta 
delarna på verken kan återvinnas och reste-
rande delar ska skrotas. Marken ska återställas 
i ursprungligt skick. Avvecklingen sker på 
verksamhetsutövarens bekostnad. Verk som 
inte varit i drift under de senaste 3 åren ska 
nedmonteras, i enlighet med kommunens rikt-
linjer. 

 

Uppföljning 
I Miljöbalken finns regler om redovisning av 
de åtgärder som vidtas för att följa upp och 
övervaka den miljöpåverkan som en vind-
kraftetablering ger. Verksamhetsutövaren ska 
redovisa åtgärderna i en miljörapport eller  
genom egenkontroll. 
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Skyddade områden 
Allmänt 
Det finns ett antal skyddade områden och  
företeelser inom kommunen. Dessa kan vara 
utpekade av staten genom olika lagstiftningar 
eller av kommunen efter beslut i kommun-
fullmäktige. Ett område kan klassas som riks-
intresse om det är av nationell betydelse för 
ett visst samhällsintresse. Nya vindkraftverk 
eller vindområden måste prövas mot skydds-
bestämmelserna för de skyddade områdena 
och får bara etableras på sådant sätt att de ut-
pekade värdena inte påtagligt skadas. Ett  
område kan vara riksintresse för flera ända-
mål. Gränserna för riksintresseområdena är i 
allmänhet grovt dragna och det är innehållet 
som är det viktiga och ska tillgodoses. Läns-
styrelsen bevakar att riksintressena tillvaratas i 
planering och vid beslut. 

 

De olika skyddade områdena tas bara upp mer 
översiktligt här, eftersom de finns redovisade i 
detalj i den kommunövergripande Översikts-
planen. För utförligare information om  
områdena hänvisas därför till den texten. 

Kulturmiljöer 
Med kulturmiljö menas den av människan på-
verkade fysiska miljön som vittnar om histo-
riska och geografiska sammanhang. Fornläm-
ningar med fornlämningsområden, byggnads-
minnen, kyrkor, kyrkomiljöer och kyrkogårdar 
är skyddade enligt kulturminneslagen. För-
utom de fornlämningar som idag är kända och 
som finns redovisade i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesförteckning kan det finnas ytter-
ligare fornlämningar som kan påverkas av en 
vindkraftetablering. 

 

Inom kommunen finns ett antal områden som 
redovisats som riksintresse för kulturminnes-
vården. Riksantikvarieämbetet är ansvarigt för 
redovisningen. Dessutom finns ytterligare  
områden med stora kulturvärden, byggnads-
minnen samt en byggnadsinventering som  
pekar ut särskilt värdefulla byggnader. 
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Riksintressen för kulturmiljövården 
Följande områden finns utpekade som riks-
intresseområden för kulturmiljövården:  
åkerlandskapet söder och väster om Tåkern,  
E 1-7; Lunds Backe, E 14; området runt  

 

Bjälbo kyrka med Bjälboåsen, E 15; Skänninge 
medeltida stad, E 16; Öjebro Kvarnby, E 17; 
Solberga gårdsmiljö, E 18; område vid Kårarp, 
E 89 samt ett område runt Stora Ljuna, E 92.

 

 

Figur 14. Karta över riksintressen för kulturmiljövården. 
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Figur 15. Ett av Mjölbys riksintresseområden för kulturmiljövården, Lunds Backe. Foto: Lisa Johansson 

 

Naturmiljöer 
Områden som innehåller höga och värdefulla 
naturvärden och områden som är värdefulla 
för att bevara den biologiska mångfalden, 
både djur, växter och miljöer i stort, är viktiga 
att bevara både för nutiden och för  
kommande generationer.  

 

Områden av särskilt intresse och av stor vikt 
för naturvården är riksintressen, Natura 2000-
områden, naturreservat, strandskydds-
områden, vattenskyddsområden, områden 
med allmänt biotopskydd och områden som 
pekats ut i Mjölbys naturvårdsprogram. Riks-
intressena beslutas av Naturvårdsverket.  
Dispens från det generella biotopskyddet  
beslutas av länsstyrelsen. 

 

Riksintressen för naturmiljövården 
Följande områden finns utpekade som riks-
intresseområden för naturmiljövården: Tåkern 
NRO 050 10; Örbacken NRO 050 27;  
Mjölbyfältet NRO 050 28; Ljunaområdet 
NRO 050 29; Ljungstorpsområdet NRO 
050 073; Svartåns mader NRO 050 109;  
Bo-Karlsberg NRO 050 110; Ramshult NRO 
050 111 samt Åsabackarna NRO 050 112. 
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Figur 16. Tåkern, ett av Mjölbys riksintresseområden för naturmiljövården, friluftslivet och kulturmiljövården. 
Foto: Gunnar Myrhede 

 

Natura 2000-områden 
Natura 2000 är ett nätverk av skyddsvärd  
natur inom EU med syfte att skydda växter 
och djur för att förhindra att deras livsmiljöer 
förstörs. Områdena har status som riks-
intressen enligt MB. Om en vindkrafts-
etablering planeras inom eller i närheten av ett 
Natura 2000-område, och det finns risk för att 
miljön i området påverkas på ett betydande 
sätt av etableringen, ska ärendet prövas av 
Länsstyrelsen. 

 

Beträffande redovisning av områdena hän-
visas till den kommunövergripande översikts-
planen. 

Naturreservat 
Inom kommunen finns sju stycken natur-
reservat och ytterligare två är under bildande. 
De befintliga reservaten är Skogssjöområdet, 
Solberga, Stämma, Tåkern, Västra Hargs  
lövskogar, Åsabackarna och Örbacken.  
Eftersom vindkraftsetableringar även kräver 
betydande markarbeten för väg och ledningar, 
är bedömningen att vindkraft inte bör etable-
ras inom naturreservaten eftersom reservats-
bestämmelserna normalt förbjuder mark-
arbeten. 
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Figur 17. Karta över naturreservat, riksintresse för naturvård samt natura 2000-områden. 

 

Strandskyddsområden 
Det generella strandskyddet gäller 100 meter 
från såväl land- som vattensidan av strand-
kanten vid sjöar och vattendrag. Skyddet finns 
till, dels för att värna friluftslivet och dels för 
att bevara goda livsvillkor för djur- och växt-
livet. Inom skyddsområdet gäller förbud mot 
åtgärder som bland annat kan skada djur- och 
växtlivet.  

 

 

Mjölby kommuns naturvårdsprogram 
I Mjölbys naturvårdsprogram från 2001 har 
kommunen och länsstyrelsen tillsammans  
pekat ut områden med höga naturvärden. För-
utom riksintresseområdena finns områden av 
regionalt, kommunalt och lokalt intresse.  
Revidering av naturvårdprogrammet pågår. 
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Riksintresse för friluftslivet 
För att ett område ska vara av riksintresse för 
friluftslivet ska det ha värden som bedöms 
vara stora ur ett nationellt perspektiv och ha 
en god tillgänglighet för allmänheten. Fågel-
sjön Tåkern är det enda område i kommunen 
som fått den statusen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Karta över riksintresse för friluftsliv. 
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Riksintressen för infrastruktur 
Väg E4, Riksväg 32, Södra stambanan och 
godsstråket Mjölby – Hallsberg är till sina 
sträckningar genom kommunen klassade som 
riksintressen. Väg 32/50 är av riksintresse 
inom kategorin planerade och framtida vägar 
av riksintresse. Götalandsbanan mellan  
Linköping och Borås är av riksintresse inom 
kategorin planerade och framtida banor av 
riksintresse. Två av Svenska Kraftnäts kraft-
ledningar på 200 respektive 400 kV, som i  
huvudsak går genom kommunen i nord-sydlig 
riktning, är inte klassade som sådana riks-

intressen, men bör dock betraktas som och i 
planen ges samma status som om de vore 
riksintressen. 

 
Vattenskyddsområden 
I kommunen finns 2 vattenskyddsområden 
för kommunens renvattenförsörjning.  
Områdena finns redovisade på översikts-
planens plankarta tillsammans med förslag till 
nya. Vattenskyddsområdena måste beaktas vid 
placeringen av vindkraftverk.  

Figur 19. Karta över riksintresse för infrastruktur. 
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Riksintresse för vindbruk 
Energimyndigheten har ansvar för att utse 
riksintresseområden för vindbruk. Att ett  
område är angivet som riksintresse innebär att 
Energimyndigheten har bedömt området som 
särskilt lämpligt för vindkraft ur ett nationellt 
perspektiv. Huvudkriteriet är att medelvind-
hastigheten ska vara minst 6,5 m/s på 72  
meters höjd.  

I Mjölby kommun har Energimyndigheten 
enbart redovisat en mindre del av ett område i 

södra delen av kommunen, E 007, som riks-
intresseområde för vindbruk. Den större  
delen av området ligger i Boxholms och  
Linköpings kommuner. Strax väster om  
Mjölby kommun, i Ödeshög, men nära  
kommungränsen finns ett riksintresseområde 
benämnt E 012. Bostäder och skyddade  
områden inom Mjölby kommun kan tänkas 
bli påverkade av en etablering i Ödeshögs 
kommun. Energimyndigheten har planer på 
att under 2011-2012 revidera områden  
angivna som riksintresse för vindbruk.

 

Figur 20. Karta över riksintresse för vindbruk. 



Planeringsförutsättningar Vindkraftsplan del 3 av Mjölby översiktsplan 

 42 KF 2011-08-23, §73 

Riksintresse för totalförsvaret 
Försvarsmakten har möjlighet att utse riks-
intresseområden som är nödvändiga för  
Sveriges försvar. Områdena kan vara både  
sådana som kan redovisas öppet och sådana 
som har en hemlig karaktär och av sekretess-
skäl inte kan redovisas. Områdena kan avse 
verksamheter för militär luftfart, radar- och 
signalspaning samt telekommunikation, men 
kan också vara skjutfält, övningsområden och 
underrättelsesystem. Generellt gäller att för-
svarets intressen ska ges företräde före annan 
markanvändning och att Försvarsmakten ska 
vara remissinstans när det gäller vindkraft-
etableringar.  

 

Stoppområde för vindkraft 
Malmens flottiljflygplats i Linköping utgör 
riksintresse för totalförsvarets militära del. 
Försvarsmakten har genom Högkvarteret i 
oktober 2010 fattat beslut om s.k. stopp-
områden för vindkraftsetableringar i närheten 
av militära flygplatser. Mjölby kommun  
påverkas av Malmen i Linköping. Malmens 
stoppområde sträcker sig med en radie om 40 
km från Malmen och omfattar i stort sett hela 
Mjölby kommuns yta.  

 

Mjölby kommun, liksom angränsande  
kommuner, har ställt sig kritisk till utpekandet 
av stoppområdena. Bara inom Mjölby  
kommun finns det drygt 40 vindkraftverk 
uppförda inom Malmens stoppområde. För-
svarsmakten har tidigare tillstyrkt etablering-
arna av dessa och även kunnat anpassa sin 
flygverksamhet till verken. 

 

Efter att beslut om stoppområden fattades har 
Försvarsmakten gett förslag på hur riksin-
tresseanspråket för Malmens flygplats kan  
nyanseras. Försvarsmakten föreslår att områ-
den med en stor koncentration av uppförda 
vindkraftverk pekas ut som analysområden. 
Beroende på totalhöjd och läge på verken 
inom dessa områden, kan Försvarsmakten 
komma att acceptera tillkommande vindkraft-
verk.  

 
Mjölby kommun ser positivt på den utökade 
dialog som inletts om samordning av vind-

kraft och försvarets flygintresse. Kommunen 
har i yttrande till Länsstyrelsen 2011-05-04 
motsatt sig Försvarets stoppområde och före-
slagit en utökning av analysområdet. Försvars-
maktens riksintresseanspråk behöver för-
djupas och preciseras ytterligare.  

 

Planeringsunderlag från Försvarsmakten redo-
visas i översiktsplanens utställningsutlåtande. 

 
Riksintressen för den civila luftfarten 
Vindkraftetableringar, master och höga bygg-
nader kan utgöra både ett fysiskt hinder för 
den civila luftfarten, men också påverka  
signaler för navigation, kommunikation och 
övervakning från de stationer som finns ute i 
terrängen runt en flygplats genom reflektion 
av de utsända signalerna mot vindkraftverkens 
torn och rotorblad. Runt flygplatserna finns 
därför områden med restriktioner för flyg-
rörelser i samband med start och landning och 
säkerhetszoner för radio, radiolänk och radar. 
Zonerna kan inte redovisas i vindkraftsplanen 
utan föreslagna etableringar analyseras vid  
varje särskilt tillfälle av berörd myndighet eller 
flygplats. 

 

Det är inte enbart flygplatsområdet i sig som 
är riksintresseområde utan även områden för 
buller, hinderskydd och kommunikation. I 
Mjölbys närområde är Linköpings City Air-
port utpekat som riksintresse. Flygverksam-
heten vid flygplatsen kan utgöra hinder för 
vindkraftetableringar i Mjölby kommun. Både 
berörd flygplats och Luftfartsverket är sak-
ägare vid vindkraftetableringar. 

 

Från den 1 oktober 2008 gäller att verk med 
en totalhöjd under 150 meter ska vara för-
sedda med ett medelintensivt blinkande rött 
ljus på maskinhuset. Om verkets totalhöjd 
överstiger 150 meter ska det på maskinhuset 
även finnas ett högintensivt blinkande vitt 
ljus. Dessa ljusblixtar kan innebära betydande 
störningar för närboende, både dagtid och 
nattetid. I praktiken har det inneburit att, i 
närheten av bebyggda områden, byggs det 
bara verk med en totalhöjd upp till 150 meter. 
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Civil telekommunikation 
För rundradioverksamhet, fasta radioförbin-
delser och navigering utnyttjas bland annat 
markbaserade radiosystem. Vindkraftverk kan 
i vissa fall påverka mottagningen av radio-
signaler i dessa system på ett negativt sätt. 
Post- och telestyrelsen (PTS) har det centrala 
ansvaret för intressen inom civil telekommu-
nikation och kan lämna uppgifter om vilka 
radiooperatörer som finns inom olika geo-
grafiska områden. Vindkraftverk kan medföra 
risk för störning i radiotrafiken och därmed 
också i järnvägens trafikledningssystem. Två 
radiolänkstråk går genom kommunen. Före-
komsten av radiolänkstråken måste beaktas i 
den kommunala planeringen. 

 

Gällande lagstiftning 
Allmänt 
Etableringar av vindkraftverk regleras i flera 
olika lagstiftningar. Plan- och bygglagen (PBL) 
och Miljöbalken (MB) är de mer centrala  
lagarna. Beslut enligt PBL sker i Mjölby  
kommun hos byggnads- och räddnings-
nämnden, medan beslut enligt MB sker hos 
kommunens miljönämnd eller vid Länsstyrel-
sen beroende på antalet verk, totalhöjd på 
verken och om verken placeras på land eller i 
vatten. 

 

Riksdagen beslutade under försommaren 2009 
om regeringens proposition 2008/09:146 
Prövning av vindkraft. Beslutet syftar till att 

underlätta och snabba på utbyggnaden av 
vindkraft samtidigt som kraven på en rätts-
säker och omsorgsfull prövning inte minskar. 
Ändringarna i PBL och MB trädde i kraft 
2009-08-01. 

 

I propositionen konstaterar regeringen att den 
prövning av vindkraftverk som tidigare  
skedde enligt PBL och MB till stor del hand-
lade om samma frågor. De tidigare kraven på 
detaljplan och bygglov tas i huvudsak bort i 
det fall uppförande av vindkraftverk har fått 
tillstånd enligt MB. Det ska dock fortfarande 
krävas detaljplan när vindkraftverk avses att 
uppföras i områden där det råder stor efter-
frågan på mark för bebyggelse eller anlägg-
ningar. För att kommunerna, trots de beslu-
tade ändringarna, ska behålla ett inflytande 
över etableringen av vindkraft innehåller  
beslutet en bestämmelse i MB om att pröv-
ningsmyndigheten får ge tillstånd till en vind-
kraftetablering endast om kommunen har till-
styrkt den. Fortfarande ska dock regeringen 
kunna tillåta en vindkraftetablering om det 
från nationell synpunkt är synnerligen angelä-
get att verksamheten kommer till stånd. Det 
är följaktligen av stor vikt att kommunen har 
en genomarbetad översiktsplan för vindkraft 
som kan ge vägledning och styra framtida  
etableringar till lämpliga platser. 

 

Andra lagstiftningar som etableringar ska  
bedömas mot är Kulturminneslagen, Luft-
fartslagstiftningen, Ellagen, Fastighets-
bildningslagen och Ledningsrättslagen. 
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Prövning enligt Plan- och bygglagen (PBL)
En ny Plan- och bygglag (PBL 2010:900) 
trädde i kraft den 2 maj 2011. I PBL finns  
regler och bestämmelser för byggande och 
fysisk planering. Det grundläggande synsättet 
är en god hushållning med mark- och vatten-
områden för att främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsför-
hållanden och för att ge en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens 
samhälle och för kommande generationer. 
Hushållningsaspekterna ska preciseras i Över-
siktsplanen. Flera statliga utredningar samt 
propositionen 2008/09:46 har uttalat att 
Översiktsplanen är ett lämpligt verktyg för 
den övergripande lokaliseringen av vindkraft.  

 

Enligt PBL 4 kap 3 § ska en detaljplan  
upprättas för ett vindkraftverk om  
1. vindkraftverket omfattas av krav på bygglov 
eller anmälan enligt föreskrifter som har med-
delats med stöd av 16 kap. 7 eller 8 §, 
2. det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande, och 
3. kraftverket inte kan prövas i samband med 
prövning av ansökan om bygglov, förhands-
besked eller anmälan.  
Detaljplanen ligger sedan till grund för  
kommande bygglovgivning. I detaljplanen kan 
man reglera enskilda verks eller en grupp av 
verks placering, utformning, skyddsområden 
mm. Det kan vara särskilt viktigt att upprätta 
detaljplan om det finns intressekonflikter i 
området, där enskilda och allmänna intressen 
står mot varandra, men det kan också vara 
aktuellt om olika enskilda intressen kolliderar. 
Om det är uppenbart att fastighetsägare, när-
boende och andra berörda inte påverkas  
negativt eller att kultur- och naturvärdena inte 
hotas samt att konkurrerande markanspråk 
inte finns, kan etableringar prövas direkt i 
bygglov. 

 

Ändringarna i PBL och MB från maj 2009  
innebär att detaljplanekravet upphör i de fall 
där en vindkraftetablering får tillstånd enligt 
MB. Om det råder stor efterfrågan på mark 
för bebyggelse eller anläggningar kan, i vissa 
fall, detaljplanekravet dock fortfarande gälla. 
Översiktsplanen för vindkraft ska fungera 
som en viktig grund för beslut om en ny vind-
kraftsetablering. 

Det finns både fördelar och nackdelar med att 
pröva vindkraftetableringar, antingen direkt i 
bygglov eller först i detaljplan och sedan i 
bygglov. Planhandläggning kan innebära  
möjlighet till en bättre och djupare demokra-
tisk förankring av processen. Byggnads-
nämnden kan avslå en ansökan om bygglov 
om nämnden anser att det råder sådana för-
hållanden att detaljplaneläggning måste ske 
innan lov kan lämnas. 

 

Detaljplaneläggning kan ske på initiativ av  
sökanden eller byggnadsnämnden. Alla kost-
nader för en detaljplaneläggning ligger  
normalt på sökanden. Vid bygglovprövning 
utan detaljplan kan byggnadsnämnden komma 
att kräva att sökanden gör de inventeringar 
och utredningar som nämnden anser  
erforderliga.  

 

I Plan- och byggförordning (PBF 2011:338)  
6 kap 1 § punkt 6 anges att vissa mindre verk 
kan byggas utan bygglov. Det är i första hand 
verk för den egna fastighetens energibehov. 
Följande villkor ska vara uppfyllda för bygg-
lovfriheten: 

• Verkets totalhöjd får inte överstiga 20 
meter. 

• Verkets rotordiameter får vara högst 3 
meter. 

• Avståndet till fastighetsgräns ska vara 
större än verkets totalhöjd. 

• Verket ska vara fristående, det vill säga 
det får inte vara fast monterat på en 
byggnad. 

 

Enligt PBF 6 kap 2 § punkt 2 krävs inte bygg-
lov för vindkraftverk om verket eller verken 
fått tillstånd enligt 9 eller 11 kapitlen i MB. 
För övriga verk gäller att de är bygglovpliktiga.  

 

Bygglovprövningen och tillstånd enligt miljö-
balken omfattar inte vindkraftverkens  
utformning och kvalitet i tekniskt avseende 
utan ansvaret för att de tekniska egenskaps-
kraven uppfylls vilar helt på byggherren,  
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oavsett om bygglov har meddelats eller inte. 
De tekniska aspekterna samt tillsyn och  
kontroll ska byggherren alltid redovisa i  
anmälan till byggnadsnämnden. 

 

Prövning enligt Miljöbalken (MB) 
Precis som PBL är Miljöbalken avsedd att 
främja en hållbar utveckling så att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en 
god och hälsosam miljö. Flera olika bestäm-
melser i lagen har betydelse för lokaliseringen, 
bland annat ska etableringar prövas mot miljö-
balkens mål, hushållningsbestämmelserna och 
lokaliseringsreglerna. I MB finns också be-
stämmelser om att mark- och vattenområden 
som har status av riksintresse särskilt ska 
skyddas. 

 

Enligt 1 kapitlet i MB gäller: 

• Människors hälsa och miljö ska skyd-
das mot skador och olägenheter, oav-
sett om dessa orsakas av föroreningar 
eller annan påverkan. 

• Värdefulla natur- och kulturmiljöer 
ska skyddas och vårdas. 

• Den biologiska mångfalden ska  
bevaras. 

• Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt 
ska användas så att en långsiktigt god 
hushållning tryggas utifrån ekologisk, 
social, kulturell och samhällsekono-
misk synpunkt. 

• Återanvändning och återvinning  
liksom hushållning med material,  
råvaror och energi ska främjas så att 
ett kretslopp uppnås. 

 

Vindkraftverkets eller verkens antal och total-
höjd avgör vilken typ av prövning som erford-
ras. Efter ändringarna i MB och PBL gäller 
numera följande: 

 

Tillstånd enligt Miljöbalken (MB) krävs 

• Om antalet verk i en gruppstation är 
sju eller fler och vart och ett har en  
totalhöjd över 120 meter. 

• För två eller flera verk där vart och ett 
har en totalhöjd över 150 meter. 

• För tillkommande verk som tillsam-
mans med redan uppförda verk inne-
bär att man kommer upp till de ovan 
nämnda tillståndsgränserna eller för 
verk som uppförs i en redan till-
ståndspliktig gruppstation. 

 

Anmälan enligt Miljöbalken krävs 

• För verk som har högre totalhöjd än 
50 meter. 

• För två eller fler vindkraftverk som 
står tillsammans. 

• För varje tillkommande verk som står 
tillsammans med annat vindkraftverk. 

 

För enstaka verk med en totalhöjd under 50 
meter krävs varken miljöanmälan eller miljö-
tillstånd. Bygglov och anmälan erfordras dock 
för verk med en totalhöjd över 20 meter. 
 

Vid ansökan om tillstånd enligt MB krävs  
varken bygglov eller detaljplan per automatik. 
Kommunen har dock rätt att kräva detaljplan 
om vindkraftverken avses att uppföras i  
områden där det råder stor efterfrågan på 
mark för bebyggelse eller anläggningar. 

 

Miljööverdomstolen (nuvarande Mark- och 
miljööverdomstolen) har i ett par domar  
angett att en gruppstation med vindkraftverk 
föreligger om verken delvis har samma stör-
ningsområde för skuggutbredning och buller. 

 

Möjlighet finns att frivilligt ansöka om till-
stånd hos Länsstyrelsen även om lagen inte 
kräver det. Om kommunen bedömer att vind-
kraftanläggningen kan medföra betydande 
olägenheter för människors hälsa eller för  
miljön, kan den som vill bygga föreläggas att 
söka tillstånd hos länsstyrelsen. 
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När det gäller ansökan om tillstånd ska alltid 
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upp-
rättas. Om miljönämnden anser det, kan det 
även vid anmälan finnas behov av en MKB.  

 

Eftersom kommunens prövningar enligt PBL 
och MB sker på ett likartat sätt, där även  
behovet av redovisade handlingar till stor del 
är likartade, är det både lämpligt och viktigt att 
de bägge prövningarna sker samordnat och 
om möjligt med samordnade samråd och  
remisser. 

 

Prövning enligt Kulturmiljölagen (KML) 
Enligt lagen är det en nationell angelägenhet 
att skydda och vårda vår kulturmiljö. Fasta 
fornlämningar är skyddade enligt lagen och 
det krävs tillstånd för att rubba, ändra eller att 
ta bort fast fornlämning. Kulturmiljöer, bygg-
nadsminnen, kyrkomiljöer och fornlämningar 

kan pekas ut och skyddas av KML. Beslut  
enligt lagstiftningen sker hos Länsstyrelsen. 

 

Prövning enligt Luftfartslagstiftningen 
Vindkraftverk kan dels utgöra fysiskt hinder 
för flyget, dels påverka radiosignalerna för 
kommunikation, navigation och övervakning. 
Runt flygplatserna finns därför områden med 
restriktioner för att inte påverka flygsäker-
heten. 

 

Regelverk för Försvaret 
Även totalförsvarets intressen kan påverkas av 
vindkraftsetableringar. Det gäller den militära 
luftfarten, olika slag av övnings- och säker-
hetsverksamheter, skjutverksamheter, radar- 
och signalspaning och militära kommu-
niceringsnät. Det är därför viktigt att  
Försvarsmakten tidigt får kännedom om  
planerade etableringar. 

 

 

 
VINDKRAFTVERK – TILLSTÅNDSPLIKT, ANMÄLNINGSPLIKT, BYGGLOVPLIKT 

 
MILJÖBALKEN 

PLAN- OCH BYGGLAGEN, 
PLAN- OCH BYGGFÖRORDNINGEN 

ANTAL & TOTALHÖJD TILLSTÅND ANMÄLAN BYGGLOV ANMÄLAN 

1 verk. Mindre än 20 m Nej Nej* Nej** Ja 

     
1 verk. 20-50 m Nej Nej* Ja Ja 

     
1 verk eller fler. 50-120 m Nej Ja Ja Ja 

     
1–6 verk eller fler. 120–150 m 
7 verk eller fler. 120–150 m 

Nej 
Ja 

Ja 
Nej 

Ja 
Nej 

Ja 
Ja 

     
1 verk. Högre än 150 m 
2 verk eller fler. Högre än 150 m 

Nej 
Ja 

Ja 
Nej 

Ja 
Nej 

Ja 
Ja 

 
Vid komplettering av grupper gäller gruppens totala antal vid bedömning enl. ovan 

 
* Anmälan krävs enligt Miljöbalken: - vid 2 eller fler vindkraftverk 

   
** Bygglov krävs enligt Plan- och bygglagen, 
    Plan- och byggförordningen: 

- om vindkraftverkets rotordiameter är större än 3 m 

 - om avståndet till fastighetsgräns understiger vindkraft-
verkets totalhöjd 

 - Om vindkraftverket monteras på byggnad 
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MILJÖKONSEKVENSER

Bakgrund och syfte 
Enligt Miljöbalken 6 kap. ska en miljöbedöm-
ning utföras om en plans genomförande kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Alla översiktsplaner ska miljöbedömas efter-
som de alltid ska antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Inom miljöbedömningen ska 
en miljökonsekvensbeskrivning upprättas för 
att belysa planens miljömässiga, sociala och 
samhällsekonomiska konsekvenser. Syftet 
med en miljöbedömning är att integrera miljö-
aspekter i planen så att en hållbar utveckling 
främjas. Miljökonsekvenserna samt miljö-
målen har i ett tidigt skede vid upprättandet av 
vindkraftsplanen påverkat dess utformning 
och innehåll.  

 

Sammanfattning 
Den samlade bedömningen visar att förslaget 
till Vindkraftsplan – Del av översiktsplan för 
Mjölby kommun 2011 – bedöms vara förenlig 
med de nationella, regionala och lokala miljö-
målen, samt att uppförande av vindkraftverk 
enligt planens plankarta och riktlinjer inte på-
tagligt skadar allmänna eller enskilda intressen.  

 

Avgränsning 
Texten i detta kapitel har medvetet hållits 
kortfattad och den har skrivits med utgångs-
punkt av att den ska läsas som en del av själva 
vindkraftsplanen och inte som ett självständigt 
fristående dokument. Eftersom vindkrafts-
planen är av översiktlig karaktär avgränsas 
även detta kapitel till de övergripande  
frågorna. En fullständig miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning finns i Över-
siktsplan för Mjölby kommun 2011. 

 

Utöver översiktsplanens miljöbedömning ska 
en detaljerad miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas vid uppförande av nya verk av  
sökanden i samband med prövningar enligt 
PBL och MB. 

de fall som detaljplan behöver upprättas för 
vindkraftetableringar och om betydande  
miljöpåverkan konstateras så upprättas en  
miljöbedömning som en del av planarbetet.  

 

Nollalternativ 
Ett nollalternativ skulle innebära att kommu-
nen även fortsättningsvis låter vindkrafts-
planen från 2003 gälla. Detta innebär att  
kommunen låter bli att aktivt arbeta för en 
hållbar utbyggnad av vindkraften. Staten har 
tydliggjort att kommunerna ska arbeta aktivt 
för en utbyggnad av vindkraft, vilket inte  
skulle ske i nollalternativet.  

 

På grund av den snabbt tilltagande kunskaps- 
och teknikutvecklingen inom vindkrafts-
sektorn bedöms de riktlinjer som anges i 
vindkraftsplan 2003 som bristfälliga. En 
prövning enligt samma plan kan därför med-
föra att vindkraftverk placeras olämpligt och 
att ett optimalt markutnyttjande försvåras. 

 

Konsekvenser 
De konsekvenser som ett genomförande av 
vindkraftsplanen bedöms kunna medföra är 
inarbetade som en naturlig del av planens  
olika kapitel. Nedan beskrivs de huvudsakliga 
ämnesområdena som kan påverkas positivt 
eller negativt av planen.   

 

Landskapsbild  
Vindkraftsplanen medger en fortsatt utbygg-
nad av vindkraften, vilket ger en påverkan på 
landskapsbilden. Hur stor denna påverkan blir 
står i förhållande till var i landskapet vind-
kraftverken placeras. Vissa områden påverkas 
mer av en etablering av vindkraftverk än 
andra, främst på grund av olika landskaps-
karaktärer. Vindkraftsplanen anger ett antal 
riktlinjer som ska säkerställa att den negativa 
påverkan på landskapsbilden begränsas.  
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Natur- och kulturmiljö 
En fortsatt utbyggnad av vindkraften påverkar 
natur- och kulturmiljön i kommunen. Den 
negativa påverkan som nya vindkraftverk kan 
ha begränsas dock till en godtagbar nivå  
genom vindkraftsplanens riktlinjer. Vid  
placeringen av nya vindkraftsetableringar är 
det av stor vikt att beakta och visa hänsyn till 
områdets kulturmiljö, inklusive kända och 
okända fornlämningar, i syfte att minska de 
negativa konsekvenserna.  

 

Friluftsliv 
Vindkraftens fortsatta utbyggnad bedöms på-
verka friluftslivet minimalt. Det finns ett riks-
intresseområde för friluftsliv inom kommu-
nen, fågelsjön Tåkern, där ytterligare vind-
kraftverk inte bör placeras på grund av dess 
unika värden. Friluftslivet i övrigt anses gene-
rellt sett tåla ytterligare vindkraftverk, så länge 
vindkraftsplanens riktlinjer följs.  

 

Areella näringar 
De areella näringarna kan påverkas både posi-
tivt och negativt av en fortsatt utbyggnad av 
vindkraften. De befintliga vindkraftetablering-
arna på lantbruksfastigheter har bidragit till en 
positiv ekonomisk utveckling av lantbruks-
företagen och till att utveckla landsbygden. 
Vindkraften skulle dock även kunna påverka 
areella näringar på landsbygden negativt i 
form av minskade upplevelsevärden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljökvalitetsmål 
Av de sexton av riksdagen antagna  
miljökvalitetsmålen bedöms vindkrafts-
planens idéer innebära förbättring för 
målen:  

Begränsad klimatpåverkan 
En utbyggnad av vindkraft bidrar till att  
minska användningen av fossila bränslen,  
vilket bland annat leder till minskade  
koldioxidutsläpp till atmosfären. 

 

Frisk luft 
Vindkraft är en ren och förnyelsebar energi-
källa som under driften inte medför några ut-
släpp av skadliga luftföroreningar. I förhål-
lande till många icke förnybara energikällor 
medför vindkraften minskade utsläpp av kol-, 
svavel- och kvävedioxiner samt andra farliga 
ämnen. 

 

Bara naturlig försurning 
Eftersom vindkraft inte medför utsläpp av 
svavel- eller kvävedioxiner bidrar den till att 
minska den skadliga försurningen till naturen. 

 

Ingen övergödning 
Eftersom vindkraft inte medför utsläpp av 
kväve- eller fosforföreningar bidrar den till att 
minska övergödningen av mark och vatten. 

 

Levande sjöar och vattendrag 
Genom att aktivt planera var vindkraft inte 
bör etableras, i syfte att skydda känsliga  
områden, gynnas sjöar och vattendrag samt 
dess biologiska mångfald. 

 

Myllrande våtmarker 
Genom att aktivt planera var vindkraft inte 
bör etableras, i syfte att skydda känsliga  
områden, gynnas känsliga våtmarker. 
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Planens riktlinjer bedöms innebära en 
viss påverkan på målen:  

Levande skogar 
Skogens värde för biologisk produktion, dess 
biologiska mångfald samt kulturmiljö- och 
sociala värden ska skyddas. En vindkrafts-
etablering i skogsbygden behöver inte med-
föra en negativ påverkan på dessa värden  
under förutsättning att de beaktas vid placer-
ing och utformning av verken.  

 

Ett rikt odlingslandskap 
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens 
värde för biologisk produktion och livs-
medelsproduktion ska skyddas. En vind-
kraftsetablering i odlingslandskapet behöver 
inte medföra en negativ påverkan på dessa 
värden under förutsättning att de beaktas vid 
placering och utformning av verken. 

 

God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö för 
människor. Genom att aktivt planera var 
vindkraft inte bör etableras säkerställs en god 
och hälsosam livsmiljö. 

 

Ett rikt växt- och djurliv 
Den biologiska mångfalden ska bevaras och 
nyttjas på ett hållbart sätt. En vindkrafts-
etablering behöver inte medföra en negativ 
påverkan på dessa värden under förutsättning 
att de beaktas vid placering och utformning av 
verken.  

 

Övriga miljömål bedöms inte bli påverkade av 
vindkraftsplanen. 

Uppföljning 
Vid framtida prövningar kommer kommunen 
att bevaka att en utbyggnad av vindkraften 
sker förenligt med allmänna intressen. 
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BILAGOR 

Uppförda verk 
 
Tabell 1. Uppförda verk i Mjölby kommun 2011-02-02.  Uppgifterna i kolumnerna Nummer och Företagsnamn 
bygger på Energimyndighetens automatiska driftsuppföljning. De verk som saknar uppgifter i de kolumnerna 
är inte med i den statistiken. 

Nummer Inst Effekt kW Fastighetsbeteckning Företagsnamn Driftstart Totalhöjd m Typ Nätägare
81 225 Appuna 17:1 Appunamöllan 1993 45 Vestas Vattenfall
89 150 Skorteby 4:6 Lillebror 1993 53 WinWord MKN
289 600 Lagmansberga 6:1 Elisabeth 1997 77 Vestas MKN
271 600 Skorteby 4:6 Storebror 1998 66 WinWord MKN
340 660 Bjälbo 26:1 Birger Jarl 1998 78 Vestas MKN
397 600 Bjälbo 3:5 Lennart 1999 87 Enercon MKN
602 850 Högby 4:1 Högby 1 2001 91 Vestas MKN
625 850 Hogstad 20:1 Herrgårdsvind 2002 91 Vestas Vattenfall
633 850 Bjälbo 26:1 Ingrid Ylva 2002 100 Vestas MKN
728 850 Skeby 9:1 Skeby/Tungelunda 1 2003 100 Vestas Vattenfall
729 850 Tungelunda 7:1 Skeby/Tungelunda 2 2003 100 Vestas Vattenfall
730 850 Tungelunda 7:1 Skeby/Tungelunda 3 2003 100 Vestas Vattenfall
784 850 Karlebytorp 6:3 St Wahlby 2004 100 Vestas Vattenfall
786 850 Skonberga 8:10 Isberget 1 2005 100 Vestas MKN
787 850 Skonberga 8:10 Isberget 2 2005 100 Vestas MKN
788 850 Skonberga 8:10 Isberget 3 2005 100 Vestas MKN
840 850 Uljeberg 7:1 Uljeberg 2005 100 Vestas MKN

850 Vallerstads-Östanbäck 1:2 Östanbäck 2006 100 Vestas MKN
854 800 Bränninge 1:1 Bränna 2007 100 Enercon MKN
883 800 Skrukeby 6:2 Hackegården 1 2007 87 Enercon MKN
884 800 Skrukeby 6:2 Hackegården 2 2007 87 Enercon MKN
954 800 Vistena 15:10 Askegården 2007 100 Enercon MKN
985 800 Bjälbo 19:7 Bjälbo-Skenaån 2008 100 Enercon MKN

1002 800 Normlösa-Torpa 9:2 Normlösa Torpa 2008 100 Enercon MKN
1025 800 Bjälbo 26:1 Magnus Ladulås 2008 100 Enercon MKN
1037 800 Lagmansberga 6:1 Pontus 2008 100 Enercon MKN
1038 800 Lagmansberga 6:1 Olga 2008 100 Enercon MKN
1039 800 Lagmansberga 6:1 Malte 2008 100 Enercon MKN
1123 800 Bjälbo 3:5 Bjälbo Karin 2008 100 Enercon MKN
1031 850 Karleby 3:3 Varnäs Vind 2009 100 Vestas Vattenfall
1053 800 Karleby 10:2 Karleby Vind 2009 100 Enercon Vattenfall

800 Vistena 18:1 2009 100 Enercon MKN
1103 850 Skeby 9:1 TÖS 2009 100 Vestas Vattenfall

850 Karlebytorp 6:3 2009 100 Vestas Vattenfall
1800 Valla 1:7 2009 140 Vestas Vattenfall
2000 Kopparp 1:2 Harald 2010 150 MKN
2000 Klackeborg 1:1 Henning 2010 150 MKN
2000 Klackeborg 1:1 Herman 2010 150 MKN
800 Bränninge 1:1 2010 100 Enercon MKN

1395 2000 Herrberga 8:1 Herrberga 1 2011 150 Vestas MKN
1396 2000 Herrberga 8:1 Herrberga 2 2011 150 Vestas MKN
1397 2000 Herrberga 8:1 Herrberga 3 2011 150 Vestas MKN
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Genomgång av uppförda och beslutade etableringar 
Här redovisas en genomgång av uppförda verk och beslutade etableringar. Siffernumreringen avser 
områden enligt Vindkraftsplan 2003 och redovisas från väst till öst. Byggnadskontoret har gjort en 
bedömning om det är möjligt att komplettera etableringsområdena med ytterligare vindkraftverk. I 
vissa fall har även byggnads- och räddningsnämnden uttalat att ett område bedömts vara färdig-
utbyggt. I den nya planen ingår de tidigare områdena i den nya planens större områden. 
 

Slättbygden 
Tungelunda/Skeby (område 2:2). 
Området är bebyggt med fyra verk med en totalhöjd av cirka 100 meter. Området bedöms vara  
färdigutbyggt.  
 

Karleby vid Väderstad. 
Området finns inte med i den äldre planen. Ett verk med en totalhöjd av cirka 100 meter är byggt i 
området. Ytterligare ett verk har fått positivt förhandsbesked av byggnads- och räddningsnämnden. 
Miljöbeslutet sker hos Länsstyrelsen. Ytterligare utbyggnad i området bedöms efter det inte vara 
möjlig. 
 

Valby (områdena 3:1, 3:2 3:4). 
Möjlighet fanns att bebygga något av områdena. I område 3:4 är tre 100-meters verk byggda. Efter-
som byggnationen skett i område 3:4 har ingen byggnation kunnat ske i de övriga områdena.  
Området bedöms vara färdigutbyggt. 
 

Appuna/Vallaslätten (område 2:1). 
Området fortsätter i ett vindkraftområde i Vadstena kommun. Ett verk med en totalhöjd av cirka 
150 meter är byggt i området inom Mjölby kommun. Ytterligare två likadana verk har fått bygglov. 
Byggnads- och räddningsnämnden har uttalat att mjölbyområdet därefter är färdigutbyggt.  
 

Valltorp (område 3:3). 
I området finns en förhandsförfrågan om tre 150 metersverk. Hur många verk, liksom storlek på 
verken, som området tål, avgörs vid pågående prövning enligt PBL och MB. 
 

Bjälboåsen (område 2:4). 
Fem verk med varierande totalhöjder runt 100 meter är byggda i området. Fyra verk ligger på en rak 
linje, medan det femte verket är beläget en bit från linjen. En förhandsförfrågan om ytterligare två 
verk norrut på raklinjen är inlämnad till byggnads- och räddningsnämnden. Om området tål ytter-
ligare verk får avgöras vid kommande prövning enligt PBL och MB.  
 

Bjälbo/Brestorp (område 5:1). 
Ett verk med cirka 100 meters totalhöjd är byggt i området. Bygglov finns för ytterligare tre verk. 
Området bedöms därefter vara fullbyggt. 
 

Porskärret (område 5:2). 
Området utgår i den nya planen eftersom det ligger närmare Skänninge stads utbyggnadsområde än 
1 500 meter. Några ansökningar finns numera inte i området. 
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Hogstad. 
Området finns inte med i den äldre planen. Ett verk med en totalhöjd av cirka 100 meter är byggt i 
området. Hogstad samhälle, närliggande bostadsbyggnader samt närheten till närliggande etable-
ringar gör att något ytterligare verk i området inte bedöms som möjligt. 
 

Mjärdevi (område 4:1). 
Bygglov har lämnats för två verk på högst 150 meter. Efter det att de två verken uppförts, bedöms 
området vara färdigutbyggt. 
 

Skrukeby (område 4:2). 
Två verk med cirka 90 meters höjd finns uppförda i området. Eftersom området numera ligger när-
mare utbyggnadsområden i Mjölby stad än 1 500 meter är det inte möjligt att bygga fler verk. Befint-
liga verk påverkas inte. 
 

Högby Ödegård (område 4:3). 
Ett verk med en höjd av knappt 100 meter är byggt i området. Eftersom området numera ligger 
närmare utbyggnadsområden i Skänninge stad än 1 500 meter är det inte möjligt att bygga fler verk i 
området. Befintligt verk påverkas inte. 
 

Lagmansberga (område 6:1). 
I området finns tre verk med en totalhöjd av 100 meter byggda i rad. Dessutom finns ett solitärt 
verk med en höjd av cirka 75 meter längre österut. Området bedöms vara färdigutbyggt. 
 

Bränninge. 
Området finns inte med i den äldre planen. I området finns två verk med en höjd av cirka 100 meter 
byggda.  
 

Vistena. 
Området finns inte med i den äldre planen, men har i samband med ansökan bedömts lämpligt för 
vindkraftetablering. Två verk med cirka 100 meters höjd är byggda i området. Ytterligare två lika-
dana verk har i augusti 2009 fått bygglov. I och med det bedöms området vara helt utbyggt. Detta 
område kan påverka byggnationer i det tidigare utpekade området vid Hageby.  
 

Hageby (område 7:1). 
Området ligger strax söder om väg 206 in till Skänninge från Mantorp. Viktigt i området är att even-
tuella verk placeras så långt från vägen att utblickarna från vägen in mot det medeltida Skänninge 
och Vårfrukyrkan inte påverkas. Även respektavståndet till Skänninge stad om 1 500 meter måste 
iakttas. En förhandsförfrågan om fyra 150-metersverk är inlämnad till byggnads- och räddnings-
nämnden. Påbörjad prövning enligt PBL får avgöra, med hänsyn bland annat till Vistenaområdet, 
om någon etablering är möjlig. 
 

Klackeborg (område 8:1). 
Tre verk med en totalhöjd av cirka 150 meter är byggda i området. Byggnads- och räddnings-
nämnden har uttalat att ytterligare två likadana verk kan byggas som en förlängning på raden om tre 
verk. Därefter bedöms området vara helt utbyggt.  
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Östanbäck (område 8:2). 
Ett verk med en höjd av cirka 100 meter är byggt i området. Ansökan om bygglov för ytterligare två 
likadana verk har lämnats in till byggnads- och räddningsnämnden. Prövning enligt PBL och MB  
pågår. 
 

Herrberga. 
Området finns inte med i den äldre planen. Tre verk med en totalhöjd av cirka 150 meter är byggda i 
området 
 

 Lottstad/Berg (område 9:1). 
Ansökan finns för två verk med en höjd av cirka 150 meter i området. Verken har tidigare fått bygg-
lov, men lovet har tidsmässigt förfallit. 
 

Isberget (område 8:4). 
Tre 100-metersverk finns byggda i området. Bygglovansökan finns om komplettering med två 150-
meters verk. Prövningar enligt PBL och MB pågår.  
 

Normlösa-Berget. 
Området finns inte med i den äldre planen. Ett verk med en höjd av cirka 100 meter är byggt i  
området. Cirka 1 kilometer från verket finns ett utpekat område för vindkraft i Linköpings kommun. 
 

Uljeberg. 
Området finns inte med i den äldre planen. Ett verk med en höjd av cirka 100 meter är byggt i  
området. En förhandsförfrågan om tre verk med en höjd av cirka 150 meter har avslagits av bygg-
nadsnämnden. En ansökan om detaljplaneläggning av ett gemensamt etableringsområde i Mjölby 
och Linköpings kommuner är inlämnad till de bägge kommunerna. Ansökan omfattar en etable-
ringsgrupp av totalt 6 verk, varav 4 i Mjölby kommun. Befintligt 100-metersverk föreslås bli ned-
monterat. 
 

Skorteby 
I området är två mindre vindkraftverk uppförda. Området finns inte med i den äldre planen. Med 
tanke på befintlig bebyggelse, som finns i direkt anslutning till verken, är byggnation av ytterligare 
verk inte möjlig. 
 

Skogsbygden 
Överberg i Mjölby kommun och vid Näsby i Boxholms kommun. 
Bygglov och miljöbeslut finns för sju verk vid Överberg och fyra verk vid Näsby. Samtliga verk har 
en totalhöjd av cirka 150 meter. Området bedöms därefter vara färdigutbyggt. 

 
Övergångsbygden 
Strömmestad/Haddestad/Skeby/Östad 
Området, som ligger i direkt anslutning till gränsen mot Ödeshög, finns inte med i den äldre vind-
kraftsplanen. En etableringsgrupp om totalt 8 verk i Mjölby kommun har fått bygglov och miljöbe-
slut. Några ytterligare verk bedöms därefter inte möjliga inom etableringsområdet i Mjölby kommun.
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UPPDATERAD VINDKARTERING
För att ta reda på vindenergitillgången i Sve-
rige har Uppsala universitet på uppdrag av 
Energimyndigheten  gjort en ny, mer detalje-
rad vindkartering över hela landet. Medelvin-
darna har redovisats på höjderna 80, 90, 100, 

110, 120, 130 och 140 meter ovan nollplanet 
med en rumslig upplösning på 0,25 kvadratki-
lometer. Den tidigare kartering visade medel-
vinden ovan nollplansförskjutningen för om-
råden på 1 x 1 kilometer.

Vindkartering från 2011 på 80 meters höjd ovan nollplanet, upplösning 0,25 km2. 
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Vindkartering från 2011 på 90 meters höjd ovan nollplanet, upplösning 0,25 km2 
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Vindkartering från 2011 på 100 meters höjd ovan nollplanet, upplösning 0,25km2. 
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Vindkartering från 2011 på 110 meters höjd ovan nollplanet, upplösning 0,25km2. 
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Vindkartering från 2011 på 120 meters höjd ovan nollplanet, upplösning 0,25km2. 
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Vindkartering från 2011 på 130 meters höjd ovan nollplanet, upplösning 0,25km2. 
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Vindkartering från 2011 på 140 meters höjd ovan nollplanet, upplösning 0,25km2. 
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Förslag till översiktsplan för Mjölby kommun 
 
Rubricerat förslag har insänts under utställning enligt 4 kap 7§ plan- och bygglagen. 
Planhandlingarna omfattar plankarta med tillhörande beskrivningar, 
miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse. Beskrivningarna är indelade i del 1- 
ÖP 2010-vision 2025, del 2-platsanalyser, del 3-vindkraftsplan.  Detta 
granskningsyttrande lämnas med stöd av 4 kap 9 § plan- och bygglagen (PBL). Yttrandet 
är en del av översiktsplanen och ska därför fogas till planen då den antagits.  
 
Gällande översiktsplan från 2001 ersätts vid antagande av detta planförslag. Fördjupad 
översiktsplan för vindkraft ersätts vid antagande av detta planförslag. Fördjupningen av 
översiktsplanen för Mantorp 2007 har bedömts vara aktuell i sina underlag, men dess 
plandel (kap 3) ersätts vid antagande av detta planförslag.  
 
Sammanfattning  
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att en ny heltäckande översiktsplan tas fram för 
Mjölby kommun. En väl förankrad och genomarbetad översiktsplan skapar goda 
förutsättningar för fortsatt utveckling av kommunens resurser samt för fortsatt planering 
enligt plan- och bygglagen och annan lagstiftning. Planen utgör också en viktig grund för 
fortsatta regionala planeringsinsatser.  

 
Enligt Länsstyrelsens bedömning uppfyller planförslaget de krav som ställs i 4 kap PBL 
om översiktsplaners innehåll och tydlighet.  

 
Riksintressen 
Länsstyrelsen bedömer i stort att förekommande riksintressen har beaktats på ett bra sätt 
i översiktsplanen. Nedanstående synpunkter behöver dock beaktas.  
 
Kommunikationer  
 
Riksintressena för kommunikationer är korrekt redovisade i beskrivning och på 
plankartan. För att tydliggöra Götalandsbanans utredningsområde kan en hänvisning till 
kartan som redovisas i del 2 F göras på plankartan, vilket kan göras som en redaktionell 
ändring.  
 
De utpekade riksintressena ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten och utnyttjandet av anläggningarna. Detta innebär att framtida 
bebyggelseetableringar som riskerar att öka störningskänsligheten eller försämra 
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trafiksäkerheten utmed anläggningarna måste begränsas. Då ett stort antal av de områden 
som föreslås för exploatering ligger i anslutning till förekommande riksintressen är det 
mycket viktigt att beskriva konsekvenserna för riksintressena vid genomförandet av 
planen. Det skulle även vara en fördel om översiktsplanen tydligare kan belysa hur 
hänsyn ska tas till riksintressena vid framtida planläggning, exempelvis att anslutningar till 
planerade verksamhetsområden i Skänninge inte får anslutas direkt till nya trafikplatser på 
riksväg 50/32. Trafikverket har lämnat ett särskilt yttrande vilket bifogas.  
 
Totalförsvaret  
 
Malmens flottiljflygplats utgör riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § 
andra stycket miljöbalken. Flygplatsen har bland annat en omgivningspåverkan i form av 
krav på hinderfrihet som medför restriktioner för byggandet. Mjölby kommun innefattas 
i det så kallade stoppområdet för vindkraft där Försvarsmakten med anledning av 
riksintresset har meddelat att man kommer att ställa sig negativ till att uppföra nya 
vindkraftverk. 

 
Enligt 3 kap 9 § miljöbalken ska områden som är av riksintresse på grund av att de 
behövs för totalförsvarets anläggningar skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller nyttjandet av anläggningarna. Detta understryker att de 
riksintresseanspråk som hävdas av Försvarsmakten generellt utgör tungt vägande 
planeringsförutsättningar jämfört med övriga anspråk på byggande och kommunal 
planläggning med mera.  
 
Försvarsmakten har genom en särskild analys gjort en närmare beskrivning av 
riksintressets anspråk och gett förslag på hur totalförsvarets riksintresseanspråk för 
Malmens flygplats kan nyanseras. Resultatet visar att det inom vissa delar av 
stoppområdet finns en relativt stor koncentration av uppförda vindkraftverk som direkt 
påverkar Försvarsmaktens behov av hinderfrihet. Inom dessa delar begränsas redan idag 
Försvarsmaktens verksamhet.  Dessa områden föreslås av Försvarsmakten definieras som 
så kallade ”analysområden” där Försvarsmakten efter särskild utredning i varje enskilt fall 
kan komma att ställa sig positiv till en fortsatt utbyggnad av vindkraft. Analysen är 
remitterad till länets kommuner och något slutgiltig beskrivning av riksintresset är ännu 
inte framtagen.  
 
De utpekade analysområdena berör delar av Mjölby kommun. Resultatet av analysen i sin 
nuvarande utformning innebär dock att det i övriga delar av kommunen inte kommer att 
vara möjligt att uppföra nya vindkraftverk. Länsstyrelsen anser att försvarsmaktens 
riksintresseanspråk bör tydliggöras i översiktsplanen. Försvarsmakten har lämnat ett 
särskilt yttrande vilket bifogas.  
 
Naturvård 
 
Kommunen gör bedömningen att vissa delar av riksintresset för naturvården Mjölbyfältet 
kan betraktas som utsläckt då det saknar de kvaliteter som konstituerar riksintresset. Av 
den anledningen föreslås två verksamhetsområden på längre sikt inom dessa delar av 
riksintresset (V 10 Lärketorp och V 12 Egeby).  
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Länsstyrelsen delar till viss del kommunens bedömning. Länsstyrelsen anser att det, med 
anledning av att områdena inte har samma kvalitéer som övriga delar av riksintresset, är 
tänkbart att i begränsad omfattning exploatera i områdena utan att påtagligt skada 
riksintresset. Exploateringen vid Lärketorp förutsätter dock att hänsyn tas till 
landskapsbilden och att verksamhetsområdets utbredning och dess gränser i öster och 
norr studeras mycket ingående. Detta eftersom riksintressets geologiska formationer öster 
om det föreslagna verksamhetsområdet är påtagliga och att upplevelsevärdet i detta 
område är högt vilket också förstärks av det omgivande öppna jordbrukslandskapet. 
Exploatering vid Egeby förutsätter att noggranna utredningar görs av hur exploateringen 
kan komma tills stånd utan att de geomorfologiska kvalitéer som finns i området i form 
landskapsformer, en dödisgrop, ravinbildningar påverkas negativt. 
 
Natura 2000 
 
Länsstyrelsen vill påminna om att ett förordnade enligt 12 kap 4§ PBL gäller för alla 
åtgärder som kan påverka bevarandestatusen i ett Natura2000-område. Detta bör skrivas 
in i översiktplanen som en upplysning. 
 
Kulturmiljövård  
 
Länsstyrelsen ser positivt på föreslagna riktlinjer samt avsikten att säkerställa de 
kulturhistoriska värdena i framtida planarbeten.  
 
Generellt är det viktigt att exploateringar i och intill riksintresset Skänninge stad föregås 
av noggranna studier som belyser hur stads- och landskapsbilden påverkas. 
Verksamhetsområdet V3 behöver inför fortsatt planering specialstuderas med hänsyn till 
riksintresset.  
 
Länsstyrelsens bedömmer att avgränsningen för kulturmiljöns riksintresse Skänninge stad 
(KE 16) och Bjälbo (KE 15) är i behov av en översyn, vilket bör aktualiseras inför 
framtida planeringsinsatser i de berörda områdena och vid framtagande av 
kommunomfattande kulturmiljöprogram. Dialogen mellan Länsstyrelsen och Mjölby 
kommun är i sammanhanget viktig.  
 
Miljökvalitetsnormer  
Gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken har beskrivits och Länsstyrelsen 
har inget att erinra mot planens ställningstaganden beträffande dessa. När det gäller 
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten är det angeläget med fortsatta kommunala 
initiativ för att förbättra vattenmiljön. Förbättring av VA-standarden på landsbygden, 
tätorternas dagvattensystem samt grundvattenskydd är här särskilt viktiga frågor att 
beakta. Planens redovisade initiativ om upprättande av en kommunal VA-plan och 
inrättande av vattenskyddsområden kommer att vara mycket viktiga underlag för den 
fysiska planeringen och för de beslutade miljökvalitetsnormerna för vatten. 
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Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
Kommunen har redovisat tre tänkbara LIS-områden på plankartan vid Normlösa och 
Västra Harg. Någon närmare redogörelse av hur områdena uppfyller kriterierna i  
7 kap 18 e §  miljöbalken saknas, vilket innebär att detta istället måste utredas vid 
framtida detaljplanering och dispensprövning.  

 
Länsstyrelsens bedömning är att de föreslagna utvecklingsområdena kan vara lämpliga 
LIS-områden, men att framtida utredningar slugiltigt får ge svar på om de fullt ut 
uppfyller aktuella kriterier i miljöbalken. Länsstyrelsen anser att områdena är lämpliga för 
utveckling av landsbygden med anledning av att de föreslås i anslutning till tätorter på 
landsbygden som idag saknar ett bebyggelsetryck men som har en viss service som kan 
behöva stimuleras genom tillskott av ny bebyggelse. Någon närmare beskrivning av hur 
strandskyddets syften kan tillgodoses långsiktigt finns inte redovisad. Men anledning av 
att delar av de föreslagna områdena berör natuvärden som identifierats i det kommunala 
naturvårdsprogrammet behöver påverkan på strandskyddets syften fortsatt utredas vid 
framtida detaljplanering och dispensprövning.  

 
Mellankommunala frågor  
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändningen som 
även berör andra kommuner i stort har beaktats på ett lämpligt sätt.   
 
Hälsa och säkerhet  
Länsstyrelsen bedömer att översiktsplanen i stort har en tillräcklig redovisning av hur 
frågor om människors hälsa och säkerhet behöver beaktas i det kommande 
planeringsarbetet.  
 
Såsom framgår av planen är det en viktig fråga att vid framtida planläggning säkerställa 
sanering av marken eller andra lämpliga åtgärder i områden med föroreningar som också 
är föremål för en ändrad markanvändning.  
 
Länsstyrelsen ser positivt på att klimatperspektivet har hanterats i planen exempelvis vad 
gäller naturrisker såsom översvämningar. Länsstyrelsen förutsätter att frågan 
vidareutvecklas även vid framtida planeringsinsatser.  
 
Övrigt  
I planförslaget presenteras ett antal områden för bostadsbebyggelse i strandnära lägen 
utöver LIS-områdena, bland annat vid Skenaån. Länsstyrelsen vill inför kommande 
planläggning där strandskyddet berörs framhålla vikten av att i varje enskilt fall klarlägga 
de särskilda skälen samt påverkan på strandskyddets syften för aktuella 
exploateringsåtgärder. Länsstyrelsen ser det som angeläget att natur och friluftsvärdena 
beaktas i och vid kommunens vattenmiljöer.   
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