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Tillstånd till vindkraftverksamhet, Vindpark Västra Kinneskogen, 
i Mariestads kommun
Kod i miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251): 40.90 (B)

Beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län lämnar 
med stöd av 9 kap. miljöbalken, Vasa Vind AB, med organisationsnummer 
556702-6835, tillstånd till vindkraftverksamhet inom fastigheterna Västra 
Kinneskogen 2:1, Bredsäter 3:3, Tollstorp 1:1 och Rosendal 1:5 i Mariestads 
kommun. 

Tillståndet omfattar uppförande och drift av totalt tolv (12) vindkraftverk med 
vardera en totalhöjd av högst 180 meter samt tillhörande anläggningar. Placering 
ska ske enligt bifogad karta, se bilaga 1.

Tillståndet gäller i 35 (trettiofem) år från det att tillståndet vunnit laga kraft.

Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i 
ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen. 

Villkor

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i 
enlighet med vad bolaget har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt 
åtagit sig i ärendet.

2. Vindkraftverken ska stängas av när medelvindshastigheten under 10 minuter är 
lägre än 6 m/s vid verkens nav och om temperaturen samtidigt är högre än 14 
°C vid navet. Detta gäller från solnedgång till soluppgång under perioden 1 
augusti - 30 september.

3. Den ekvivalenta ljudnivån från vindkraftverksamheten får utomhus vid 
bostäder inte överstiga 40 dB(A).

Inom ett år från det att vindkraftsanläggningen tagits i drift ska en kontroll av de 
ekvivalenta ljudnivåerna utföras. Tillsynsmyndigheten får medge en senare 
tidpunkt om det finns särskilda skäl. Kontroll ska därefter ske så snart 
verksamheten har förändrats på ett sätt som kan medföra ökade ljudnivåer eller när 
tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad.
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Den ekvivalenta ljudnivån (lågfrekvent buller) från vindkraftverksamheten 
får inomhus i bostäder inte överskrida följande värden. Värdena ska 
kontrolleras genom beräkningar i enlighet med vad som framgår vidare i 
villkor 8. Kontroll ska därefter ske så snart verksamheten har förändrats på 
ett sätt som kan medföra mer än obetydligt ökade ljudnivåer eller när 
tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad.

Tersband (Hz) Ekvivalent 
ljudtrycksnivå (dB)31,5 56

40 49
50 43
63 42
80 40
100 38
125 36
160 34
200 32

4. Rörliga skuggor från vindkraftsanläggningen får varken överstiga 8 timmar per 
år eller 30 minuter per dygn på störningskänslig plats. Som störningskänslig 
plats räknas uteplats eller, om sådana saknas, en yta på 25 m2 i anslutning till 
bostadshus.

5. Ljusstyrkan för hinderbelysningen ska ställas ned under skymning, gryning och 
mörker i enlighet med gällande bestämmelser. Blinkande ljus inom parken ska 
synkroniseras.

6. Vägar, fundament, el- och teleledningar ska anläggas på ett sätt som minimerar 
skador på natur- och kulturvärden och områdets hydrologi.

7. Mindre ändringar av placeringar av vindkraftverken och plats för tillhörande 
anläggningsarbeten inom verksamhetsområdet får göras efter godkännande av 
tillsynsmyndigheten. Innan en sådan ändring görs ska en utredning genomföras 
som visar vilken påverkan ändringarna får på natur och kulturmiljövärden, hur 
Försvarsmaktens, luftfartens och teleoperatörers intressen påverkas samt hur 
buller- och skuggvillkoren innehålls.

8. Senast två månader innan byggnads- och anläggningsarbetena påbörjas ska en 
arbets- och tidsplan inlämnas till tillsynsmyndigheten. Av planen ska framgå 
de olika byggnads- och anläggningsmomenten samt transporttider. Även 
hänsyn till skyddsvärda natur- och kulturvärden ska redovisas. 

Till arbets- och tidsplanen ska bifogas en ljud- och skuggberäkning för den 
slutliga verksplaceringen och slutligt val av turbin. Ljudberäkningen ska även 
innehålla beräkningar som visar nivåer för lågfrekvent ljud inomhus i bostäder.

Ritningar över slutlig utformning av anläggningen ska ges in till 
tillsynsmyndigheten inom tre månader från det att anläggningsarbetena 
avslutas.
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9. Hantering av kemiska produkter inklusive farligt avfall ska ske på sådant sätt 
att risken för förorening av mark och vatten minimeras.

10. Om elproduktion vid något av vindkraftverken inte har bedrivits under ett år ska 
en anmälan göras till tillsynsmyndigheten. Senast två år efter 
produktionsstoppet ska berörda verk med tillhörande utrustning ha avlägsnats, 
om inte tillsynsmyndigheten medger annat. 

Fundamenten och platserna för verken ska när verken avlägsnas anpassas
till omgivande naturmiljö. Arbetet ska utföras i samråd med tillsynsmyndigheten. 
Se vidare delegation D1.

11. Senast två år innan verksamheten beräknas upphöra ska verksamhetsutövaren 
inge ett förslag till en slutlig efterbehandlingsplan till tillsynsmyndigheten. 
Planen ska godkännas av tillsynsmyndigheten. Samtliga 
efterbehandlingsåtgärder ska vara slutförda två år efter avslutad elproduktion, 
dock senast vid tillståndstidens utgång. Tillsynsmyndigheten får medge att 
tiden för färdigställande av efterbehandlingen förlängs.

12. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Detta ska 
visa hur villkoren följs och hur verksamhetens påverkan på hälsa och miljön i 
övrigt undersöks. Programmet ska bland annat ange hur verksamheten 
kontrolleras med avseende på mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. 
Förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre 
månader efter det att detta tillstånd tagits i anspråk.

Delegationer

D1. Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje 
stycket miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om 
ytterligare villkor avseende efterbehandling i samband med avveckling av 
enskilda verk enligt villkor 10.

Ekonomisk säkerhet
Verksamhetsutövaren ska för tillståndets giltighet ställa en ekonomisk säkerhet för 
efterbehandling och andra återställningsåtgärder till ett belopp om 700 000 kronor 
per vindkraftverk som uppförs. Säkerheten ska ställas innan anläggningsarbetena 
påbörjas vid respektive verk inklusive tillhörande vägdragning. Säkerheten ska 
godkännas av Miljöprövningsdelegationen. 

Igångsättningstid

Vindkraftverken ska vara tagna i drift senast fem år från det att beslutet vunnit laga 
kraft. Tillståndet upphör annars att gälla för de verk som inte tagits i drift. 

Tillsynsmyndigheten ska meddelas när tillståndet tas i anspråk och när respektive 
verk uppförts.
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Verkställighet

Miljöprövningsdelegationen avslår bolagets yrkande om 
verkställighetsförordnande. Tillståndet får tas i anspråk först när det vunnit laga 
kraft och en säkerhet har godkänts av Miljöprövningsdelegationen.

Kungörelsedelgivning

Miljöprövningsdelegationen beslutar med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen 
(2010:1932) att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen 
införs inom tio dagar i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningarna 
Mariestads-Tidningen och Skaraborgsbygden.

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen och hos kommunkansliet i Mariestads 
kommun. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Vasa Vind, bolaget, började med att planera en etablering av en 
vindkraftsanläggning om maximalt 14 vindkraftverk vid Västra Kinneskogen i 
Mariestads kommun, Västra Götalands län och inkom således med en ansökan 
omfattande 14 verk. Ansökan reviderades senare, efter krav från kommunen, till att 
omfatta 12 verk. 

Landskapet kring Västra Kinneskogen är relativt flackt och låglänt, den 
topografiska variationen är liten även inom utredningsområdet. Utredningsområdet 
domineras helt av skogsbruk men i omgivningarna finns ett stort inslag av 
jordbruksmarker. Vänern som närmast drygt 2 kilometer väster om 
utredningsområdet är en viktig del av landskapsbilden.

Två områden har valts ut som möjliga alternativ till Västra Kinneskogen, Månsarud 
och Hova. Efter att ha analyserat parametrarna vindresurser, närhet till elnät, 
vägnät/transporter, boendemiljö, natur- och kulturmiljö, friluftsliv och turism har 
Västra Kinneskogen bedömts vara den mest fördelaktiga platsen.

Vindförhållandena är bra. Mätningarna har visat att medelvindhastigheten varierar 
kring 6,5 m/s över utredningsområdet på en höjd av 100 m. Dessutom är 
förutsättningarna för nätanslutning och transportvägar goda och markavtal är 
tecknade med berörda markägare. De motstående intressena är få.

Mariestads kommun har i sin vindbruksplan pekat ut Västra Kinneskogen som 
lämpligt för vindkraft. Detta innebär sammantaget att Vasa Vind bedömer Västra 
Kinneskogen som väl lämpat för etablering av en vindkraftsanläggning.

Samråd

Samråd om verksamhetens inverkan på omgivningen har skett enligt 6 kap. 
miljöbalken. Verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 3 § i 
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 
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Ärendets handläggning

En ansökan om tillstånd för uppförande och drift av upp till 14 vindkraftverk med 
miljökonsekvensbeskrivning kom in till Miljöprövningsdelegationen den 16 april 
2013. Med anledning av en revidering av Mariestads kommuns vindbruksplan 
inkom bolaget med en justering av sitt yrkande 14 april 2014 till att nu omfatta 12 
stycken vindkraftverk. 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun tillstyrker den 16 juni 2014 ansökan 
om tillstånd enligt miljöbalken, till vindkraftspark med max 12 vindkraftverk inom 
området Västra Kinneskogen i Mariestads kommun.

Efter kompletteringar (bl a fågelinventeringar) har ansökan kungjorts (v. 40, 2015) 
i ortstidningarna och remitterats till Mariestad kommun samt miljö- och 
byggnadsnämnden, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Länsstyrelsen. Yttranden har kommit 
in från Länsstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden i Mariestads kommun, 
Försvarsmakten, MSB, Götene kommun, Skaraborgs naturskyddsförening, 
Västergötlands Ornitologiska förening, Mariestads fågelklubb, Föreningen Stoppa 
Vindkraftsparken Västra Kinneskogen (StopVäK) samt från allmänhet och 
närboende.

Bolaget har genomfört ytterligare en inventering av fiskgjuse sommaren 2016 samt 
fått tillfälle att bemöta inkomna yttranden.

Miljö- och byggnadsnämnden i Mariestads kommun, Länsstyrelsen med fler som 
inkommit med yttrande har fått tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 

Klassificering av verksamheten

Verksamheten klassificeras enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) 
med verksamhetskoden 40.90, tillståndsplikt B, det vill säga ”två eller fler 
vindkraftverk som står tillsammans och vart och ett av vindkraftverken inklusive 
rotorblad är högre än 150 meter”.

Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor

Yrkanden

Bolaget yrkar att Miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län lämnar 
bolaget tillstånd enligt miljöbalken:

1. att uppföra och driva en vindkraftspark bestående av högst 12 vindkraftverk inom blått 
markerat projektområde som framgår av Figur 1, och på fastigheterna Västra Kinneskogen 
2:1, Bredsäter 3:3, Tollstorp 1:1 och Rosendal 1:5 i Mariestads kommun,

2. att inte placera vindkraftverk utanför rött markerat område som framgår av Figur 1,

3. att bygga och driva för vindkraftsparken nödvändiga installationer, ledningar, vägar och 
uppställningsområden,

4. att tiden för igångsättande av den ansökta verksamheten bestäms till fem år efter det att 
tillståndet vunnit laga kraft,
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5. att tidsbegränsa tillståndet till 35 år från lagakraftvunnet tillstånd, samt

6. att tillståndet får tas i anspråk även om tillståndsbeslutet inte har vunnit laga kraft.

Bolagets förslag till villkor

Bolaget föreslår att följande villkor för det kommande tillståndet beslutas av 
Miljöprövningsdelegationen.

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad Bolaget i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angett 
eller åtagit sig.

2. Vindkraftverken får endast placeras inom en radie av 50 meter från respektive 
vindkraftverks position angiven i Bilaga B 5. (2016-06-04)

3. Respektive vindkraftverk får ha en totalhöjd om maximalt 180 meter.

4. Ljud från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent 
ljudnivå utomhus vid närmaste belägna bostad än 40 dB(A). Om detta värde överskrids ska 
tillräckliga åtgärder vidtas snarast så att värdet kan klaras senast vid den tidpunkt som 
tillsynsmyndigheten bestämmer.

5. Samtliga vindkraftverk ska ges en enhetlig utformning och diskret färgsättning.

6. Vindkraftverken ska vid uppförande förses med hinderbelysning enligt Transportsstyrelsens 
föreskrifter.

7. Vägar och övrig infrastruktur ska placeras efter samråd med tillsynsmyndigheten.

8. Befintliga uteplatser eller, om sådana saknas, ett område om 5x5 meter intill befintliga 
bostadshus får inte belastas med en faktisk rörlig skuggbildning som överstiger åtta timmar 
per kalenderår och 30 minuter per enskilt dygn.

9. Bolaget ska senast en månad före byggstart meddela Försvarsmakten, Post- och 
Telestyrelsen och Transportsstyrelsen om varje vindkraftverks position och höjd över havet.

10. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på ett sådant sätt att förorening av mark, 
yt- och grundvatten undviks.

11. Bolaget ska senast en månad efter att anläggningsarbetena är slutförda anmäla detta till 
tillsynsmyndigheten. Monterings-, uppställnings-, upplagsytor och liknande som inte 
behövs för driften ska återställas senast två år efter att anläggningsarbetena slutförts.

12. Anmälan till tillsynsmyndighet ska ske i god tid före vindkraftverken permanent tas ur drift. 
Anmälan ska innehålla en tidplan för återställning av platserna.

13. Efter samråd med tillsynsmyndigheten ska ett kontrollprogram, inom ramen för 
egenkontroll av verksamheten, tas fram.

14. Bolaget ska ställa säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåtgärder om 500 000 
kr per vindkraftverk som uppförs. En första avsättning ska göras med 75 000 kr per 
vindkraftverk innan tillståndet tas i anspråk. Den återstående delen av säkerheten ska ställas 
med lika delar dels det tionde året och dels det femtonde året efter att tillståndet har tagits i 
anspråk. Innan säkerhet ställs vid dessa två tillfallen ska säkerheten indexuppräknas efter 
konsumentprisindex, där året för ianspråktagande utgör bas. Säkerheten ska godkännas av 
miljöprövningsdelegationen. (kompl. 2014-12-10)
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Motivering till verkställighetsförordnande

Bolaget har genomfört samråd och utarbetat en omfattande 
miljökonsekvensbeskrivning. Mot bakgrund av den planerade verksamheten 
kommer att kunna uppföras och drivas utan någon betydande påverkan på 
människors hälsa eller miljön samt att den planerade verksamheten bidrar till att 
producera förnybar energi är det rimligt att förordna att beslutet får verkställas och 
igångsättning ske utan hinder av eventuella överklaganden.

Motivering till villkor

Nedan kommenteras några av de villkor som Bolaget föreslagit.

Placering av verk
Bolaget har erfarit att Mariestads kommun, inför sitt beslut enligt Miljöbalken 16 
kap 4§, efterfrågat ett underlag i vilket vindkraftverkens positioner anges mer exakt 
än vad som är fallet i den tidigare inlämnade tillståndsansökan. För att tillmötesgå 
kommunen föreslår Bolaget ett nytt villkor som anger att vindkraftverken endast 
får uppföras inom 50 meter från vissa angivna positioner. Samtliga positioner, 
jämte en radie om 50 meter från respektive position, ligger inom det område som 
kommunen föreslagit som lämpligt för större vindkraftsetablering. Möjligheten att 
placera vindkraftverken inom en radie om 50 meter från respektive angiven 
position erfordras för att detaljprojekteringen kan ge vid handen att t.ex. 
grundförhållanden gör att en annan placering inom denna radie är mer lämplig.

Skuggtid
I praxis har framarbetats en rekommendation som innebär att den teoretiskt 
maximala skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar 
per år, vilket säkerställer att den förväntade skuggtiden inte överstiger 8 timmar per 
år och 30 minuter om dagen. Beräkningar visar att rekommenderade värden 
avseende den teoretiska maximala skuggtiden om 30 timmar per år, med undantag 
för några enstaka platser, kommer att innehållas. Bolaget kommer därför att utrusta 
vindkraftverken med skuggreceptorer som gör att vindkraftverken kan stängas av 
några timmar per år så att riktvärdet ej överskrids. Kommer en annan modell eller 
layout av vindkraftverk att användas kommer en ny skuggberäkning att utföras och 
anläggningen att anpassas så att riktvärdet inte överskrids.

Genom de ovan angivna skyddsåtgärderna kommer den förväntade skuggtiden inte 
att överstiga 8 timmar per år eller 30 minuter om dagen vid något bostadshus.

Ekonomisk säkerhet
Bolaget anser att det är rimligt att säkerheten ställs successivt. För det första ställs 
en säkerhet i samband med byggnationsstart för att täcka återställningskostnader 
som kan uppkomma till följd av initiala anläggningsåtgärder, t.ex. fundament och 
kabeldragning. Avseende den resterande delen är det fullt rimligt att avvakta några 
år från det att idrifttagning skett. Vindkraftsanläggningen upphandlas normalt 
inklusive ett serviceavtal om viss tillgänglighet under ett antal år. Därutöver 
finansieras vindkraftsprojektet genom lån som normalt har en återbetalningstid på 
15 år. Det är därför möjligt att redan i projekteringsfasen beräkna kostnader och 
finansiella risker med ett vindkraftsprojekt för de första 10 till 15 åren.

Därefter blir den ekonomiska kalkylen mer osäker. Mot bakgrund av att en relativt 
säker ekonomisk kalkyl kan göras för de första 10 till 15 åren redan under 
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projekteringsfasen är risken mycket liten att verksamheten ska avvecklas under de 
första 10 åren. Enligt Bolaget är det därför rimligt att Miljöprövningsdelegationen 
accepterar att en säkerhet ställs succesivt 10 och 15 år efter det att tillståndet tagits 
i anspråk.

Bolaget har genomfört en beräkning av återställningskostnaderna för 
vindkraftsparken och föreslår att beloppen för ekonomisk säkerhet justeras till 
500 000 kr per verk med en första avsättning till 75 000 kr per verk. Inga intäkter 
från skrot eller återvinning har dock inräknats vilket ger en säkerhetsmarginal.

Etableringsfas

Om något skulle inträffa under etableringsfasen som gör att etableringen måste 
avvecklas är bolagets bedömning att detta berör kostnader för återställning av 
påbörjat markarbete för vägar, kablar och fundament. Bolaget bedömer att 75 000 
kr per verk är tillräckligt för täckande av dessa kostnader.

Drift- och återställandefas

Det är mycket svårt att idag bedöma de återställningskostnader som kommer att 
uppstå efter 25-30 års drift. De faktorer som bedöms ha störst betydelse är storlek 
på verk, geografiskt läge samt efterbehandlingsgrad. Vid tiden för en nedmontering 
bedöms erfarenhet och teknik också ha utvecklats för nedmontering av större 
vindkraftverk jämfört med idag.

Verksstorleken bedöms bli kring 3 MW med en totalhöjd på 180 meter, vilket 
innebär att ståltorn är aktuellt. Det geografiska läget bedöms som gynnsamt med 
goda kommunikationer och närhet till kranleverantörer och återvinningscentraler 
som reducerar nedmonteringskostnaderna.

Efterbehandlingsgraden har beskrivits i miljökonsekvensbeskrivningen.

Kontroll
Efter samråd med tillsynsmyndigheten kommer ett kontrollprogram, inom ramen 
för egenkontroll av verksamheten, att tas fram. Mot bakgrund av att layout och val 
av antal och typ av vindkraftverk kommer att bestämmas i ett senare skede är det 
rimligt att kontrollprogram utarbetas när dessa parametrar är bestämda. Detta är 
också föreslaget som ett villkor.

Bolagets beskrivning av verksamheten
Vasa Vind AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av 
högst 12 vindkraftverk vid Västra Kinneskogen i västra delen av Mariestads 
kommun i Västra Götalands län. Projektområdet är utpekat i kommunens 
vindbruksplan. Utifrån de verkstyper som idag finns tillgängliga på marknaden 
bedöms 14 stycken verk med en maximal höjd om 180 meter vara lämpliga för ett 
optimalt utnyttjande av vindresursen inom projektområdet. De vindmätningar som 
utförts i Västra Kinneskogen visar att en vindkraftsanläggning inom 
projektområdet skulle kunna ge upphov till en energiproduktion av ca 85 till 115 
GWh per år. Detta motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ca 17 000 
– 23 000 villor (genomsnittlig förbrukning är ca 5 000 kWh per år och villa). 
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Vindkraftsanläggningen är planerad i ett flackt område väster om Lugnås i västra 
delen av Mariestads kommun i Västra Götalands län. Projektområdet ligger drygt 2 
km från Vänern, på 60-85 meter över havet att jämföras med Vänern som ligger på 
44 meter över havet. Området utgörs till stor del av skog, som nästan uteslutande är 
produktionsskog av tall och gran. Bebyggelsen i landskapet där 
vindkraftsanläggningen planeras är koncentrerad till Lugnås, Årnäs och Österäng. I 
jordbrukslandskapet finns flera friliggande gårdar. 

Valet av lokalisering

Vasa Vind har översiktligt studerat alternativa lokaliseringar inom rimligt avstånd 
från Västra Kinneskogen i områden som har pekats ut i kommunernas 
vindbruksplaner som intressanta för vindkraftsutbyggnad. Två områden har valts ut 
som möjliga alternativ till Västra Kinneskogen, Månsarud och Hova. Efter att ha 
analyserat parametrarna vindresurser, närhet till elnät, vägnät/transporter, 
boendemiljö, natur- och kulturmiljö, friluftsliv och turism har Västra Kinneskogen 
bedömts vara den mest fördelaktiga platsen. Vindförhållandena är bra. 
Mätningarna har visat att medelvindhastigheten varierar kring 6,5 m/s över 
utredningsområdet på en höjd av 100 m. Dessutom är förutsättningarna för 
nätanslutning och transportvägar goda och markavtal är tecknade med berörda 
markägare. De motstående intressena är få. Mariestads kommun har i sin 
vindbruksplan pekat ut Västra Kinneskogen som lämpligt för vindkraft. Detta 
innebär sammantaget att Vasa Vind bedömer Västra Kinneskogen som väl lämpat 
för etablering av en vindkraftsanläggning.

Planbestämmelser

Projektområdet omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. I det 
tematiska tillägget om vindkraft till översiktsplan för Mariestads kommun pekas ett 
område, som omfattar projektområdet, ut som lämpligt för vindkraftsutbyggnad. I 
det tematiska tillägget anges att någon konflikt med riksintresset för det rörliga 
friluftslivet som överlappar projektområdet inte torde föreligga. 

Utpekade riksintressen och skyddade områden

Hela utredningsområdet för vindkraft utgör en del av riksintresset Vänern med öar 
och strandområden (MB 4:2). Inom detta område ska turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Den del av 
utredningsområdet där projektområdet ligger är dock endast i begränsad omfattning 
nyttjat för det rörliga friluftslivet. Den sökta verksamheten kommer inte på något 
sätt att påtagligt skada riksintresset.

Inom projektområdet för vindkraft finns utöver riksintresset ovan inga formellt 
skyddade områden. Avståndet till den skyddade natur som finns i det omgivande 
landskapet i form av riksintressen, naturreservat, Natura 2000- områden och 
biotopskydd bedöms vara såpass långt, drygt 2 km, att de fasta naturvärdena inte 
påverkas av en vindkraftsetablering i det föreslagna området.

Inom ca 10 km från utredningsområdet finns fem områden av riksintresse för 
kulturmiljövården; Björsäter (ca 4 km från utredningsområdet), Lungnåsberget (ca 
5 km), Forshem (ca 6 km), Karleby (ca 9 km) och Ek (ca 10 km). Inom några 
kilometer från utredningsområdet finns fem olika kommunala bevarandeområden 
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som har utpekats eftersom de hyser viktiga kulturmiljöer. Värdena är framför allt 
knutna till äldre bebyggelse. Den planerade vindkraftsanläggningen kommer inte 
att skada de kulturvärden som utgör grunden för riksintressena. 
Riksintresseområdena kommer endast att påverkas visuellt och då i liten grad. De 
områden som pekats ut i de kommunala bevarandeprogrammen kommer inte att 
påverkas annat än visuellt. Byggnader eller andra strukturer kommer inte att 
påverkas och det kommer fortsatt att vara möjligt att se och förstå helheten.

I Götene kommun finns ett så kallat tyst område vid Varaskogen och ute över 
Vänern, som närmast ca 3 km nordväst om utredningsområdet. Enligt kommunen 
bör ljudnivåerna inte överskrida 35 dB inom detta område.

Landskapsbild

En rad åtgärder har vidtagits och kommer att vidtas för att begränsa anläggningens 
påverkan på omgivningarna. De åtgärder som är av relevans för landskapsbilden är 
följande:

Vindkraftverken kommer att ha en färg som gör att synbarheten minskar. 
Rotorbladen kommer att vara antireflexbehandlade. Utformningen blir enhetlig, 
utan logotyper eller reklam på vindkraftverkens torn.

Vindkraftsanläggningen kommer att hindermarkeras i enlighet med gällande 
föreskrifter utfärdade av Transportstyrelsen (TSFS 2010:155). Detta innebär att 
vindkraftsanläggningen, i form av hinderbelysningen, kommer att vara synlig även 
under dygnets mörka timmar. Vindkraftverken i ytterkant ska på sin högsta fasta 
punkt, dvs. på tornets topp, markeras med högintensivt, vitt, blinkande ljus. 
Vindkraftverken innanför de yttre vindkraftverken ska vara markerade med 
lågintensivt, rött, fast ljus. Tillkomsten av nya ljuspunkter i landskapet kan, oavsett 
styrka, innebära att en känsla av "orördhet" går förlorad. Det gäller även 
ljuspunkter från radiomaster etc. Från byarna närmast utredningsområdet är 
Äskekärr, Fjäll, Sidländet, Bredsäter, Högarud, Arnäs tätort alla inom 2 km från 
utredningsområdet kommer hinderbelysningen kunna ses väl på flera platser men 
på andra platser vara skymda av närliggande skog. Ljuset från hinderbelysningen 
blir svagare ju längre det färdas och samtidigt blir ljusbilden bredare och mindre 
intensiv. Vid bebyggelse längre från vindkraftsanläggningen kommer 
hinderbelysningen därför, trots att den inte är avskärmad, inte att kasta skuggor.

Sammanvägd bedömning, landskapsbild
En vindkraftsanläggning med ett 14-tal vindkraftverk är en måttlig förändring i det 
landskap det är frågan om här, dvs. ett flackt landskap med mycket begränsade 
utblickar mot anläggningen från platser där många människor bor. 
Vindkraftsanläggningen kommer generellt sett inte att dominera landskapet. I 
Äskeskärr och i en liten del av Arsnäs/Bernstorp (sammantaget uppskattningsvis ett 
30-tal hus) som ligger nära anläggningen kommer dock landskapsbilden att 
förändras påtagligt av den planerade vindkraftsanläggningen. Så kommer även att 
vara fallet för spridd bebyggelse ute i odlingslandskapet nära utredningsområdet. I 
Österäng, Björsäter, Lugnås tätort och Övre Lugnås kommer få invånare att få en 
förändrad landskapsbild till följd av vindkraftsanläggningen. Dessa byar ligger 
också på längre avstånd från den planerade vindkraftsanläggningen vilket gör att 
den inte kommer att dominera landskapsbilden. Anläggningen kommer inte heller 
att dominera landskapsbilden sett från Vänern eller Kinnekulle.
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Naturmiljöer, fåglar och övrig fauna

Mark och vatten
Skogen i utredningsområdet är i hög grad påverkad av modernt 
produktionsskogsbruk med de konsekvenser för naturvården som det innebär. 
Skogsmarken utgörs av hyggen och ungskogar men här finns även en hel del 
medelålders skog. Brukad skog och hyggen råder det ingen brist på i landskapet 
och en vindkraftsetablering på denna skogsbruksmark bedöms inte påverka de 
naturmiljöer eller arter som finns i området i någon större grad. Inga högre 
naturvärden kopplade till skogen finns inom utredningsområdet.

I det område som har inventerats finns ett antal mindre diken eller bäckar starkt 
påverkade av dikning. Alla vattendrag mynnar i Vänern. Det finns inga sjöar eller 
större vattendrag i utredningsområdet.

Fåglar
Fåglar rör sig i luftrummet och kan påverkas av vindkraftverk på andra sätt än de 
fasta naturvärdena på marken. Påverkan kan delas in i:

• Kollisioner med rotorblad, torn och luftledningar

• Barriäreffekter för flygande fåglar till följd av undvikande beteenden

• Förluster av livsmiljöer till följd av vindkraftsanläggningens markanspråk och 
störningseffekter (drift samt bygg- och underhållsarbete)

Konsekvenser för häckfåglar

En lokalisering av vägar och vindkraftverk i utredningsområdet kommer sannolikt 
att ha liten påverkan på miljöer med höga värden för fågellivet. I områdets bedrivs 
ett rationellt skogsbruk och vindkraftverken planeras i produktionsskog eller på 
hyggen. Därigenom minimeras risken att förekomster av sällsynta skogslevande 
fåglar ska påverkas. Biotopförluster och störningar kommer att ske vid en 
utbyggnad, men främst är det vanliga skogslevande fågelarter som lokalt kan 
påverkas negativt av markanspråken för vägar och vindkraftverk. Under 
byggskedet är det troligt att skogslevande fåglar undviker delar av 
utredningsområdet p.g.a. buller och andra aktiviteter, men bullret under driftskedet 
bedöms endast lokalt ge bestående effekter.

De rödlistade arterna mindre hackspett NT och göktyta NT bedöms häcka inom 
eller i närheten av utredningsområdet, möjligen häckar även hämplingvu i de norra 
delarna. Ingen av arterna bedöms påverkas mer än marginellt. Inom själva 
utredningsområdet häckar troligen eller möjligen även rovfåglarna duvhök, 
sparvhök, tornfalk och ormvråk. Det är mindre troligt att lärkfalk och bivråkvu 
häckar inom utredningsområdet. Alla dessa arter är relativt vanliga i Sverige och 
finns med varierande tätheter i många skogsbestånd i Mellansverige. Inom 
utredningsområdet finns inga andra häckande eller rastande fåglar som omfattas av 
SOF:s eller Vindvals förslag till generella buffertzoner (SOF 2009 , 
Naturvårdsverket 2011). Inga andra arter bedöms heller finnas inom respektive arts 
buffertszon från utredningsområdet.

Sammantaget bedöms konsekvenserna för arter häckande i utredningsområdet eller 
i dess närhet bli små.



BESLUT
 

Diarienummer Sida
2017-09-27 551-12939-2013 12(59)

Konsekvenser för sträckande fåglar

Närheten till Vänern, som för många fåglar fungerar som en sträckledare gör att 
regionen har en något högre sträckintensitet än områden längre bort från tydliga 
ledlinjer. Merparten av sträcket, framförallt av sjöfåglar och vadare, går dock ute 
över det öppna vattnet och småfågelsträcket koncentreras främst längs stränderna.

Det är sannolikt att den planerade vindkraftsanläggningen i Västra Kinneskogen 
kommer att medföra en barriäreffekt för bl.a. rovfåglar, vadare, gäss och tranor 
som sträcker genom området, med ändrad flygriktning, något ökad 
energikonsumtion och minskad kollisionsrisk som följd. Vid en liknande 
anläggning, nära en större ledlinje, vid Hörnefors söder om Umeå flög endast 2,5 
% av fåglarna in i själva vindkraftsanläggningen (2003-2011; Enetjärn Natur 
2012). Av de studerade arterna visade sig vadare, kråkfåglar, tättingar och 
sångsvan undvika anläggningen i störst utsträckning. Undvikandegraden var lägst 
för fjällvråk, trana, "övriga sjöfåglar" och gäss. De tranor som passerade själva 
vindkraftsanläggningen sträckte dock på mycket hög höjd, högt över rotorbladen.

Under hösten sträcker framför allt vadare in över land från Mariestadssjön och en 
del av dessa passerar potentiellt över utredningsområdet. Fåglarna tar höjd över 
Björsätersviken och över land men det är osäkert vilken höjd de har när de passerar 
utredningsområdet. Majoriteten av sträcket sker under några få dagar under slutet 
av juli .Utifrån studierna vid bl.a. Hönefors är det sannolikt att de flesta vadarna 
som skulle flyga genom utredningsområdet väjer för den planerade 
vindkraftsanläggningen. Inga av arterna häckar inom regionen och det totala antalet 
som passerar genom Björsätersviken är en mycket lite del av populationen för 
respektive art.

Under vårsträcket är det sannolikt att förhållandevis fler individer passerar över 
utredningsområdet , då de fångas upp av Vänerns östra strand på sin väg norrut. En 
hel del rovfåglar bedöms sträcka längs stranden och en mindre del av dessa bedöms 
sträcka in över utredningsområdet. Under våren bedöms även en del gäss, tranor 
och tättingar sträcka längs Vänerns östra strand och en del av dessa bedöms passera 
över utredningsområdet, även om större delen av småfågelsträcket och gåssträcket 
troligen går närmare stranden. En del tranor bedöms under vissa förutsättningar 
sträcka in över utredningsområdet. Majoriteten av de sträckande fåglarna går dock 
på hög höjd och på bred front. Mer parten av de sträckande fåglarna kommer att 
uppfatta den planerade vindkraftsanläggningen som en barriär och flyga på sidan 
av den. En mindre del kommer dock att flyga genom vindkraftsanläggningen och 
utsättas för kollisionsrisker. Det är sannolikt att någon eller några sträckande fåglar 
kommer att förolyckas vid vindkraftsanläggningen.

Sammantaget bedöms konsekvenserna för sträckande fåglar att bli små, trots att 
utbyggnaden planeras i ett område med relativt många sträckande fåglar. Risken 
för mer än enstaka kollisioner med sträckande fåglar bedöms som mycket liten 
eftersom en stor majoritet undviker vindkraftsparken på långt håll och endast en 
bråkdel passerar genom själva vindkraftsanläggningen. Vindkraftsanläggningen är 
dessutom smal i sin öst-västlig utsträckning, vilket gör den lättare att undvika av de 
nord-sydflyttande fåglarna. Barriäreffekten kommer att ha en marginell påverkan 
på sträcket.
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Konsekvenser för rastande fåglar

De större åkrar med majoriteten av de rastande våtmarksfåglarna finns öster om 
utredningsområdet, på ett sådant avstånd att störning från vindkraftsparken  
bedöms bli minimal. De sydligaste delarna av utredningsområdet ligger helt nära 
några större åkrar, men vindkraftverk kommer inte att byggas i närheten av dessa.

De viktigaste födosökslokalerna och nattplatserna ligger öster och norr om 
utredningsområdet. Det är dock troligt att rastande gäss och tranor ibland flyger 
över utredningsområdet mellan olika födosöks- områden och nattplatser. Under 
förflyttningarna kommer de att utsättas för barriäreffekter och de riskerar även att 
utsättas för kollisioner. De arter som födosöker i området är dock nationellt sett 
talrika och enstaka kollisioner bedöms inte påverka populationerna i stort. 
Konsekvenserna bedöms sammantaget som små även om enstaka kollisioner kan 
ske.

Fågelinventeringar
Bolaget har genomfört flera fågelinventeringar. Bolaget har anlitat konsultfirman 
Enetjärn Natur AB med lång erfarenhet av fågelinventeringar i samband med olika 
typer av projekt och som har deltagit i ett stort antal ansökningar för 
vindkraftsprojekt. Inventeringarna har utförts i enlighet med vedertagna metoder 
och praxis. Till exempel fiskgjuseinventeringen utförd under 2016 genomfördes 
med den etablerade inventeringsmetodiken för fiskgjuse som bl.a. presenteras i 
”Metodkatalogen för fågelinventering vid Vattenfalls vindkraftsprojektering i 
Sverige” vilken beskrivs i Enetjärns Kommentarer. Nedan listas de inventeringar 
som gjorts i ansökningsförfarandet:

• Bilaga 13. PM om vadarsträck i Mariestadsviken

• Bilaga 12. Häckfågelinventering 2011-08-17

• Bilaga 11. Utredning och bedömning av fågellivet 2011-05-20

• Bilaga 10. Inventering och bedömning av naturvärden 2011-10-07

Kompletterande inventeringar:

• Bilaga C.10. Inventering av sträckande vadare 2013-09-24

• Bilaga D.14. Inventering av bivråk och nattskärra 2015-08-24

• Bilaga D.15. Inventering av fiskgjuse 2015-08-24

• Bilaga E.16. Fåglar vid Västra Kinneskogen 
  -kommentar till inkomna yttranden 2016-10-28

• Bilaga E.17. Inventering av fiskgjuse 2016-10-28

Fiskgjuse

Som framgår av listan ovan, har fiskgjuse inventerats under två på varandra 
följande år, vilket ger en god bild av förekomsten av fiskgjuse i och omkring 
projektområdet. Tillämpad metodik, tillvägagångsätt och resultat finns redovisade i 
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Enetjärns kommentarer samt i inventeringsrapporterna från augusti 2015 och 
oktober 2016, Bilaga E.17.

Inventeringsresultatet 2016 bekräftar ånyo att det är ytterst få rörelser av fiskgjuse 
inom projektområdet. Skogsområdet norr om projektområdet passeras frekvent av 
fiskgjusar, men under Enetjärns inventeringar under 2015 och 2016 har endast i 
något enstaka fall konstaterats flygningar över projektområdet.

Vidare har varken Enetjärn eller någon annan observatör lyckats lokalisera någon 
boplats, varken inom eller utom projektområdet. Som framgår av Enetjärns 
kommentarer är det normalt sett inte några svårigheter att lokalisera fiskgjusars 
boplatser med de inventeringsinsatser som gjorts 2015 och 2016. Flygningar med 
fisk har skett utspritt och saknat tydlig destination, och aldrig någon gång in i 
projektområdet.

Länsstyrelsen nämnde i sitt yttrande, när de hänvisar till uppgifter från Artportalen, 
att fiskgjuse flugit in i ”området” med bomaterial eller fisk vilket tyder på att 
fiskgjuse häckar i ”området”. Det framgår inte vad Länsstyrelsen avser med 
”området”, d.v.s. om det är projektområdet eller ett större område som avses. Det 
framgår däremot av Enetjärns kommentarer att de observationer i Artportalen som 
Länsstyrelsen hänvisade till rör ett betydligt större område än projektområdet. Det 
går således inte, utan att bli missvisande, att likställa Länsstyrelsens ”område” med 
projektområdet.

Sammanfattningsvis kan konstateras att fiskgjuseinventeringarna identifierat att det 
förekommer frekventa flygningar av fiskgjuse norr om projektområdet. Däremot 
har endast några enstaka fall konstaterats inom projektområdet och någon boplats 
har inte lokaliserats varken inom eller i anslutning till projektområdet.

Enetjärn gör bedömningen att varken någon boplats eller välfrekventerad flygväg 
finns inom eller i nära anslutning till projektområdet varför något behov av 
skyddszon inte föreligger.

Havsörn

Enbart två observationer av havsörn har gjorts inom projektområdet under fem 
dagars inventering 2015 och under 2016 var endast två av 16 observerade 
havsörnsrörelser i projektområdet och då i de norra hörnen. Övriga 
havsörnsobservationer var utanför projektområdet främst närmare Vänerkusten. 
Observationerna av havsörn inom projektområdet är således ytterst begränsade.

Naturvårdsverket anger i sin syntesrapport att ett hänsynsavstånd på 2-3 km från 
boplats bedöms vara lämpligt som ett generellt avstånd för att minimera riskerna 
för negativ påverkan på havsörn. Lokalerna som rapporterats i Artportalen är inte 
några identifierade boplatser och om det vore boplatser så ligger de mer än 3 km 
från projektområdet. Något behov av att skapa buffertzon med hänsyn till havsörn 
bedöms inte föreligga.

Bivråk och nattskärra

Bolaget har låtit Enetjärn Natur genomföra en inventering av bivråk och nattskärra 
vid Västra Kinneskogen under juni 2015. Inga observationer av bivråk eller 
nattskärra som indikerar häckning gjordes i utredningsområdet. Mot bakgrund av 
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inventeringsrapporten bedöms risken för att bivråk och nattskärra och deras 
livsmiljö skadas på grund av den tillståndsökta verksamheten som så begränsad att 
den inte är sannolik. Bolaget anser att inga ytterligare åtgärder är nödvändiga med 
avseende påverkan på bivråk och nattskärra.

Sträckande fåglar

Bolaget har i ansökningshandlingarna redogjort för att projektområdet ligger i en 
region som berörs av ett större antal sträckande fåglar. Att det sträcker fåglar längs 
Vänerns kust är dock inte detsamma som att alla dessa fåglar sträcker över 
projektområdet. Bara en mindre del av fågelsträcket flyger över själva 
projektområdet. Att det enbart är en mindre del visas i den inventering av 
sträckande vadare som Enetjärn genomförde under 2013 (se Bilaga C.10).

Det kan även noteras att det i samrådhandling för reviderad vindbruksplan i 
Mariestads kommun daterad 13 mars 2014 avseende det utpekade området vid 
Västra Kinneskogen anges att: ”Området ligger inte i något känt flyttfågelstråk 
eller inhyser fågelarter betecknade som högriskarter. Fågellivet påträffas 
märkbarare öster om området samt i kustbandet.” Länsstyrelsens rapport ”Fåglar i 
Vänerområdet ur ett vindkraftsperspektiv” har legat till grund för arbetet med den 
reviderade vindbruksplanen, vilket framgår av litteraturförteckningen.

Fladdermöss
Fladdermusutredningen och främst fladdermusinventeringen, som genomfördes 
under höstmigrationen visar att Västra Kinneskogen inte berörs av större 
intensiteter av sträckande fladdermöss. Artrikedomen och individrikedomen är 
dessutom låg. Under inventeringen noterades en rödlistad art fransfladdermusNT 
dock utanför det nu aktuella utredningsområdet. Arten bedömdes inte regelbundet 
finnas inom inventeringsområdet eller utredningsområdet.

Under inventeringen konstaterades att utredningsområdet inte hyser förutsättningar 
för en artrik fladdermusfauna. Det bedömdes heller inte finnas förutsättningar för 
rödlistade arter eller för högre tätheter av vanligare arter. Gårdsmiljön nära 
Hjortekullen är det område som bedöms ha något högre tätheter av fladdermöss. 
Ett mindre område runt gårdsmiljön har undantagits för vindkraftsetableringar.

Arter i artskyddsförordningen
För de listade arter som finns i inventeringsområdet (förutom fåglar och 
fladdermöss även revlummer, mattlummer, huggorm och vanlig groda) och de som 
kan antas finnas (jungfru Marie nycklar, blåsippa, åkergroda, kopparödla, 
skogsödla, snok, vanlig padda, större- och mindre vattensalamander) görs 
bedömningen att området inte är av stor vikt för arternas fortlevnad i stort. Vad 
gäller grod- och kräldjur kan enstaka individer finnas men då bra 
reproduktionsområden saknas bedöms området inte vara av vikt för arternas 
fortlevnad. Nämnda växtarter finns spridda i låga tätheter i inventeringsområdet 
och det är sannolikt att enstaka exemplar kan beröras av en vindkraftsetablering. 

Sammantaget görs bedömningen att inga av ovanstående arters lokala populationer 
kommer påverkas av vindkraftsetableringen. Deras förutsättningar för att leva kvar 
i området bedöms inte påverkas.
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Skadeförebyggande åtgärder, naturmiljö
En rad åtgärder har vidtagits och kommer att vidtas för att begränsa anläggningens 
påverkan på om- givningarna. De åtgärder som är av relevans för naturmiljöerna är 
följande:

• Eventuella nya vägtrummor eller liknande kommer att anläggas så att vatten 
och vattenlevande djur fritt ska kunna passera.

• Elnätet inom vindkraftsanläggningen kommer att markförläggas och 
därigenom undviks att t.ex . rovfåglar kolliderar med el-ledningar.

• Om bon av hotade arter som stora rovdjur, rovfåglar eller ugglor upptäcks 
under anläggningsarbetet kommer kontakt att tas med länsstyrelsen för samråd.

• Ett hänsynsområdet kring Hjortekullen har undantagits för 
vindkraftsetablering.

Sammanvägd bedömning, naturmiljö
Utredningsområdet är till stor del påverkat av storskaligt skogsbruk. Inga 
känsligare fågelarter eller ett större antal fåglar av vanligare arter bedöms påverkas. 
Sträckande fåglar bedöms inte påverkas i någon högre grad. Sammantaget bedöms 
påverkan och effekter innebära små till obetydliga konsekvenser för naturmiljöer 
respektive för arter.

Friluftsliv

Hela utredningsområdet för vindkraft utgör en del av riksintresset Vänern med öar 
och strandområden (MB 4:2). Inom detta område ska turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Den del av 
området där utredningsområdet ligger är dock endast i mycket begränsad 
omfattning nyttjad för det rörliga friluftslivet.

Vindkraftsanläggningen kommer inte att vara inhägnad under driftskedet, utan 
allmänheten kommer fortsatt att kunna röra sig fritt inom utredningsområdet. 
Vindkraftverken med tillhörande infrastruktur kommer att ta en liten andel av 
marken i anspråk, men påverka naturupplevelserna i utredningsområdet. Lokalt och 
periodvis kommer ljudet från vindkraftverken att vara störande för upplevelsen av 
naturen.

Kinnekulle, som är av riksintresse för bl.a. friluftslivet, ligger som närmast ca 9 km 
från den planerade vindkraftsanläggningen. Djuröarkipelagen, Brommö-Torsö-
Fågelö, som är av riksintresse för friluftslivet, ligger som närmast ca 3 km från den 
planerade vindkraftsanläggningen.

Några betydande negativa effekter på jaktbara däggdjur och fåglar i området 
förväntas inte på lång sikt, även om aktiviteterna under främst byggskedet lokalt 
kan störa viltet. Däremot kan själva naturupplevelsen av jakten påverkas av det 
fysiska intrång och ljud som vindkraften medför i området. Ljudet från 
vindkraftverken kan också periodvis lokalt påverka jakten genom försämrade 
möjligheter att höra en skällande hund, vid t.ex. älgjakt eller harjakt, i omedelbar 
närhet till vindkraftverken.
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Lägerverksamheten vid Hjortekullen som bedrivs 4-5 veckor under sommaren 
planeras att flyttas till annan plats om vindkraftsanläggningen uppförs enligt en 
uppgörelse mellan Unga Örnar och sökanden.

Bedömning, friluftsliv
Riksintresset Vänern med öar och strandområden bedöms påverkas visuellt och till 
följd av buller iden del som ligger inom och i direkt anslutning till 
utredningsområdet. Större delen av riksintresset kommer dock att vara helt 
opåverkad av vindkraftsanläggningen. Även inom utredningsområdet kommer det 
fortsatt att vara möjligt att bedriva ett aktivt och rörligt friluftsliv och bedriva 
turistverksamhet, även om upplevelsen av orördhet och tystnad kan påverkas. Det 
ska påpekas att ingen turistverksamhet finns planerad inom utredningsområdet.

Kinnekulle och Djuröarkipelagen, Brommö-Torsö-Fågelö bedöms inte påverkas 
annat än visuellt och då i marginell grad, då vindkraftsanläggningen kommer att 
vara synlig på långt håll från enstaka platser i riksintresseområdet.

Den begränsade jakt som bedrivs i Västra Kinneskogen bedöms inte påverkas i stor 
utsträckning när vindkraftsanläggningen är i drift (se avsnitt 6.15 för bedömningen 
av konsekvenser för jakten under byggskedet). Den färdiga vindkraftsanläggningen 
kommer inte att innebära några begränsningar för jakten . Precis som för all jakt är 
det dock på den enskilde jägarens ansvar att iaktta försiktighet vid avlossande av 
skott, och hit räknas hänsyn till den egendom som själva vindkraftverken utgör.

Den sammanvägda bedömningen är att konsekvenserna för friluftslivet blir små. 
Möjligheterna att fortsatt utöva friluftsliv och uppleva naturen påverkas inte. 
Upplevelserna förändras, men förändringen bedöms inte som påtaglig. Det är 
framförallt upplevelsen av ostördhet som kommer att minska.

Kulturmiljö

I utredningsområdet finns några stenmurar som utgör kulturhistoriska objekt, som 
dock inte är fasta fornlämningar. Följande åtgärder begränsar påverkan på 
kulturmiljöer:

• Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete ska arbetet 
omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet 
ska omedelbart anmäla förhållandet till Länsstyrelsen.

• De stenmurar som hittades under kulturmiljöinventeringen kommer inte att 
påverkas av verksamheten.

Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ska riksintressen för kulturmiljövården skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. Naturvårdsverkets allmänna råd om 
påtaglig skada anger att sådan kan uppstå på kulturmiljön om en åtgärd kan mer än 
obetydligt skada något eller några av de kulturvärden som utgör grunden för 
riksintresset. Den planerade vindkraftsanläggningen kommer inte att skada de 
kulturvärden som utgör grunden för riksintressena. Riksintresseområdena kommer 
endast att påverkas visuellt och då i liten grad. 

De områden som pekats ut i de kommunala bevarandeprogrammen kommer inte att 
påverkas annat än visuellt. Byggnader eller andra strukturer kommer inte att 
påverkas och det kommer fortsatt att vara möjligt att se och förstå helheten.
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Buller

Beräkningarna är gjorda med den metod som beskrivits i Naturvårdsverkets rapport 
"Ljud från vindkraftverk" (Naturvårdsverket, 2001). Det minsta avståndet mellan 
ett vindkraftverk och ett bostadshus är ca 770 m. Detta avstånd kan komma att 
variera något när den slutgiltiga layouten fastställs men ett minimumavstånd om 
750 m kommer garanterat hållas. Ytterligare 15 byggnader finns inom 1 000 m från 
den planerade vindkraftsanläggningen. Riktvärdet om 40 dB(A), som gäller vid 
bostäder, överskrids inte.

Vid beräkningarna av ljud vid byggnader har Hjortekullen inte medräknats 
eftersom lägerverksamheten vid gården planeras att flyttas till annan plats om 
vindkraftsanläggningen uppförs enligt en uppgörelse mellan Unga Örnar och 
sökanden.

Lågfrekvent ljud från moderna vindkraftverk är ofta hörbart vid gällande riktvärden 
för bostäder (40 dB(A) ), men vindkraftsbullret har inte större innehåll av 
lågfrekvent ljud än andra vanliga bullerkällor vid deras riktvärden, till exempel 
buller från vägtrafik .Med allt större vindkraftverk kommer andelen 
lågfrekvensljud i vindkraftsbullret att öka måttligt och det är inte troligt att 
allvarliga störningar till följd av lågfrekvensbuller från vindkraft är att vänta i 
framtiden. Det påstås ibland att infra- och lågfrekvent buller från vindkraft kan 
medföra risk för allvarliga hälsoeffekter i form av "vibroaukustisk sjukdom", 
"vindkraftssyndrom" eller skadlig infraljudspåverkan på innerörat. En genomgång 
av det vetenskapliga underlaget visat att dessa påståenden saknar belägg (Nilsson, 
Bluhm m.fl. 2011).

Avståndet till det tysta området nordväst om utredningsområdet i Götene kommun 
är såpass stort att det inte kommer att påverkas av den planerade 
vindkraftsanläggningen.

Bedömningen är att konsekvenserna genom ljudutbredning är små. Vid 
utformningen av den slutgiltiga turbinlayouten kommer en uppdaterad 
ljudberäkning att göras för att säkerställa att inga bostäder i närheten av 
vindkraftsparken kommer att utsättas för ljudnivåer över riktvärdet 40 dB(A).

Skuggor och reflexer

Skuggberäkningar har utförts för Västra Kinneskogen vindkraftsanläggning enligt 
gällande svenska rekommendationer. Skuggorna kommer maximalt att kunna 
sträcka sig 1,7 km från den planerade vindkraftsanläggningen. Det gällande 
riktvärdet om max 8 timmars faktisk skuggtid per år kan komma att överskridas. 
Detta innebär inte att riktvärdet kommer att överskridas, men det innebär att 
sannolikhet för att det ska inträffa är stor. Det kommer därför att bli nödvändigt att 
utrusta vindkraftverken med skuggreceptorer som gör att vindkraftverken kan 
stängas av några timmar per år så att riktvärdet inte överskrids.

Bedömningen är att konsekvenserna genom skuggor och reflexer är små. 
Erfarenheten visar att reflexer inte är något problem vid vindkraftsanläggningar. 
Inga bebodda byggnader kommer att utsättas för skuggtider som överskrider 
Boverkets riktlinjer, då skuggdetektorsystem kommer att installeras ide 
vindkraftverk som beräknas ge upphov tillfaktiska skuggtider överstigande åtta 
timmar per år och 30 minuter per dag.
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Byggskedet

Under byggtiden, som beräknas till mellan l och 2 år för hela 
vindkraftsanläggningen, kommer störningar att uppstå temporärt vid bland annat 
borrning, sprängning, schaktning, lastning och transporter. Exempel på störningar 
är oönskat ljud, damm, vibrationer , trafikstörningar och grumling i vattenmiljöer. 
Följande åtgärder  begränsar  påverkan under byggskedet:

• Anläggningen kommer att byggas med bästa tillgängliga teknik med strävan att 
minimera omfattningen av störande buller från byggverksamheten.

• Uppstår besvärande problem med damning i samband med transporterna på 
vägarna i området kommer vägarna att saltas och därefter vattenbegjutas i syfte 
att binda dammet.

• Kraftigare störningar såsom från bergsprängningar kommer inte att utföras 
mellan klockan 19.00 och 07.00.

• Eventuell förvaring av oljor och andra kemikalier inom vindkraftsanläggningen 
under byggskedet kommer att ske på där för avsedd plats och inom inhägnad 
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Luftfartens intressen

Vindkraftsanläggningen i Västra Kinneskogen ligger inom MSA-sektorer för 
flygplatserna Skövde, Lidköping och Falköping. Flygplatserna har inget att 
invända mot vindkraftsanläggningen och enligt Luftfartsverkets flyghinderanalys 
påverkas inte MSA-sektorerna höjdmässigt.

Säkerhet

Den mest påtagliga säkerhetsrisken under drifttiden bedöms vara nedisning och 
risk för isras och iskast. När is och snö ansamlats på vindkraftverken finns risk att 
det lossnar och faller ned. Nedisning förekommer främst i kallt klimat och ofta på 
högre höjder. Risken för iskast/fall är störst rakt under vinkraftverkstornet och 
rotorn, inom ca 50 m från vindkraftverket, för där samverkar centrifugalkraften och 
tyngdkraften. Hittills gjorda mätningar i området tyder dock på att isbildning på 
vindkraftverken kommer att ske ytterst sällan.

Åtgärder som begränsar riskerna:

• Arbete ska ske med erforderlig förberedande utbildning och skyddsutrustning .

• Vindkraftverken får endast beträdas av behörig personal.

• Vindkraftsanläggningen kommer att underställas kontroll och service med av 
leve- rantören fastlagda intervaller i syfte att bland annat begränsa 
driftstörningar och därmed även risker.

• Vindkraftverken kommer att vara försedda med ett styrsystem som automatiskt 
stänger av dem vid mycket kraftig vind, generellt ca 25 m/s, för att inte utsättas 
för alltför stora påfrestningar.



BESLUT
 

Diarienummer Sida
2017-09-27 551-12939-2013 20(59)

• Vindkraftverkens styrsystem kommer också att känna av om de aerodynamiska 
egenskaperna förändras , vilket gör att övervakningssystemet signalerar en 
avvikelse och vindkraftverket stoppas.

• Vindkraftverkens styrsystem omfattar också övervakning så att 
vindkraftverken stannar vid för hög temperatur.

• Inga oljeprodukter lagras i vindkraftverket utan all sådan eventuell lagring sker 
externt i ett låst utrymme vid servicebyggnad .

• Varningsskyltar kommer att sättas upp kring vindkraftverken . Hur skyltningen 
utförs ska godkännas av tillsynsmyndigheten.

• Utrustning för höghöjdsräddning kommer att finnas vid varje vindkraftverk. 
Hiss finns i vindkraftverken.

• Utrustning finns i maskinhuset för nedfirning på utsidan av vindkraftverket. 
Brandsläckare finns inne i vindkraftverken , både uppe och nere.

• Åskledare finns på vindkraftverken.

• Vindkraftverken övervakas kontinuerligt från driftcentralen.

När det gäller nedisning och risken för olyckor över huvud taget kommer 
vindkraftverken att ha en mycket hög teknisk standard. Risken för olyckor blir 
därför mycket låg och riskerna uppträder dessutom främst när det är, för 
människan, mycket dåligt väder. Med de skyddsåtgärder som kommer att vidtas 
bedöms kvarvarande risker av vindkraftsanläggningen vara mycket små.

Kontrollprogram

Bolaget kommer vid ett tillstånd att upprätta ett kontrollprogram. Programmet 
kommer att sammanfatta de villkor som enligt tillståndet kommer att reglera 
verksamheten . Kontrollprogrammet kommer också att redovisa hur tillämpningen 
av villkoren ska ske. Ytterligare kontroller genomförs vid behov.

Yttranden

Tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun tillstyrker ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken, till vindkraftspark med max 12 vindkraftverk inom området Västra 
Kinneskogen i Mariestads kommun.

Försvarsmakten

Försvarsmakten har inget att erinra.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB har utrett konsekvenserna av vindparken för påverkan på 
radiokommunikationssystemet Rakel på de positioner som angavs i ert 



BESLUT
 

Diarienummer Sida
2017-09-27 551-12939-2013 21(59)

kompletterande underlag 2015-09-24. Slutsatsen är att vindkraftverken inte 
kommer att ha någon påverkan på Rakelnätets befintliga länkstråk samt att verkens 
placering inte kommer att påverka radiosystemet Rakel.

MSB har inget att invända mot etablering av vindkraftverken i området.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen hat inkommit med två yttranden. Sammanfattningsvis anser 
Länsstyrelsen att ansökan vad gäller tillstånd enligt miljöbalken till att uppföra och 
driva tolv inneskogen i Mariestads kommun, ska avslås.

Länsstyrelsen konstaterar att verksamheten inte innebär risk för påtaglig skada på 
något riksintresse för totalförsvaret, naturvård, kulturmiljö eller andra ändamål. Det 
finns inga naturreservat, Natura 2000-områden eller andra skyddade markområden 
som påverkas av anläggningen. Vid en översiktlig bedömning kan området 
betraktas som ett lämpligt område för vindbruk i en avvägning mellan olika 
allmänna intressen.

Fåglar
I ärendet har inkommit uppgifter om fåglar från lokala ornitologer. Det har även 
inkommit nya uppgifter i Artportalen. Länsstyrelsen ser inga skäl till att ifrågasätt 
dessa uppgifter utan Länsstyrelsen ser dem som att de kompletterar inventeringar 
som bolaget har utfört. Uppgifterna ger sammantaget en delvis annan bild än vad 
slutsatserna i inventeringarna ger. Observationer av fiskgjusar som flugit in i 
området med bomaterial eller fisk (sex observationer i Artportalen sommaren 
2015) tyder på att fiskgjuse häckar i området, även om inget bofynd eller starka 
häckningsindicier noterades vid inventeringen. När det gäller havsörn tyder både 
inventerarnas (sex observationer på fem dagar) som lokalornitologerna uppgifter på 
att de flyger i området regelbundet och, åtminstone under vissa tider på året, mer 
eller mindre dagligen. Troligen är det delvis de fåglar som häckar ca 3 km norr om 
området. Sveriges ornitologiska förenings (SOF) rekommenderade buffertzon är 
minst 3 km till boplats men i vissa fall mer beroende på hur fåglarna rör sig i 
området. (Ny forskning (Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, 2014) på 
havsörn i Norge, Smôla) visar på en förhöjd dödlighet för örnar häckande inom 
fem km från turbinerna.) Bivråk ses då och då i området, men den torde vara mest 
känslig i samband med spelflykten över reviret en kort period efter ankomsten. Det 
finns inga rapporter om spelflykt i eller nära området och inga påtagligt lämpliga 
biotoper i tydande risk för påverkan på bivråken.

Fyra nattskärror finns noterade under sommaren. Inventeringen gav negativt 
resultat. Det finns inga stabila häckningsmiljöer utan den häckar på hyggen som 
fungerar några år innan sly och plantor växer upp. Det är knappast meningsfullt att 
upprätta buffertzoner eftersom häckningar med tiden kan ske ungefär var som helst 
i området där hyggen tas upp.

Vänerns östra kant fungerar som ledlinje för flyttfåglar. Länsstyrelsernas rapport1 
”Fåglar i Vänerområdet ur ett vindkraftsperspektiv” visar på koncentrationer av 
flyttande land- och sjöfåglar genom området vår och höst. Flyttstråket talar starkt 
emot lämpligheten i en vindkraftsetablering, och det bör läggas till områdets övriga 

1 Länsstyrelsernas rapport ”Fåglar i Vänerområdet ur ett vindkraftsperspektiv”, 
publikationsnr. 2011:17 Länsstyrelsen Västra Götaland
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fågelskyddsvärden. Mariestadssjön med angränsande landområden pekas i 
rapporten ut som ett av de områden vid Vänern som av stor art- och 
individrikedom.

Länsstyrelsen anser inte att platsen visats lämplig enligt 2 kap 6 § miljöbalken. De 
uppgifter som finns i ärendet visar att det är ett känsligt läge särskilt för fiskgjuse 
och havsörn. För att en plats ska vara lämplig enligt 2 kap 6 § miljöbalken bör ur 
försiktighetsprincip krävas mer än att man undviker att förbuden i 
artskyddsförordningen säkert utlöses.

Sammantaget visar inventeringarna, uppgifter från lokala ornitologer och i 
artportalen samt rapporten om fåglar i Vänern ur ett vindkraftsperspektiv att 
området har höga ornitologiska skyddsvärden. Mark- och miljööverdomstolen 
(MÖD) har i flera domar (M 8344-11, M 10072-12) påpekat att man också måste 
göra en helhetsbedömning av en etablerings påverkan på området som fågellokal. 
Länsstyrelsen gör därav bedömningen att ansökan om tillstånd ska avslås.

Med anledning av bolagets bemötande av Länsstyrelsens yttrande och 
kompletterande inventering 2016 har Länsstyrelsen framfört följande: 

Länsstyrelsen skriver att efter den kompletterande inventeringen under 2016 får det 
anses tillfredsställande klarlagt eller sannolikt att fiskgjuse för närvarande (de 
senaste åren) inte häckar inom eller inom någon kilometer från projektområdet. En 
etablering av vindkraft bör därför inte, med tillämpning av rådande hänsyn till 
häckande fiskgjuse, möta direkt hinder enligt artskyddsförordningen. Regelbundna 
observationer av fiskgjuse görs inom och företrädande i anslutning till 
projektområdet. Havsörn flyger av rapporter i Artportalen att döma regelbundet 
över projektområdet och 2015 noterades starka indicier på häckning ca 3,4 km 
ifrån de nordligaste verken. Det är troligt att rapporterna även omfattar häckande 
örnar från omkringliggande områden som födosöker vid stränder och öar i Vänern. 
Under 2016 har även bivråk och duvhök rapporterats under häckningstid.

Länsstyrelsen skriver vidare att bolagets påpekande att de nya studierna i Norge 
gäller en särskilt olämpligt lokaliserad vindkraftspark i en mycket tät 
havsörnspopulation, stämmer. Länsstyrelsen menar dock att studierna har trots det 
en generell relevans i fråga om att det finns en ökad risk för dödlighet inom en 5 
km-zon från häckningsplatser pga vindkraftverk. Den av Vindval rekommenderade 
buffertzonen är 2-3 km för havsörn (Birdlife 3 km).

Buffertzonen är avsedd att tillämpas vid bedömningen av om risken för dödlighet 
och habitatförlust är sådan att förbuden i artskyddsförordningen aktualiseras. Att 
man klarar den rekommenderade bufferten behöver dock inte betyda att 
lokaliseringen är lämplig enligt 2 kap 6 § MB. Vid bedömning av tillåtligheten 
enligt 2 kap 6 § MB måste påverkan på ornitologiska värden beaktas samt 
försiktighetsprincipen tillämpas.

Det är sedan länge välkänt att Vänerns stränder fungerar som ledlinjer för 
sträckande land- och sjöfåglar. Länsstyrelsens rapport ”Fåglar i Vänerområdet” 
bekräftar detta. Det är troligt att sträcket i väsentliga delar passerar norr eller söder 
om projektområdet, men att utreda detta i detalj skulle kräva många års studier 
under skilda väderbetingelser. Det är ändå troligt att sträckaktiviteten över Västra 
Kinneskogen är avsevärt högre än i landskapet i allmänhet. Risken att sträckande 
fåglar kolliderar med vindkraftverk förefaller, som bolaget påtalat, inte så stor som 
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ibland görs gällande, men läget i en flyttled bör ändå läggas till områdets samlade 
värden för fågellivet.

Sammanfattningsvis tyder de inventeringar som gjorts på att skyddade rovfåglar för 
närvarande inte häckar inom projektområdet eller inom de vedertagna 
buffertzonerna. Vid lokaliseringsprövningen enligt 2 kap 6 § MB behöver dock ett 
brett perspektiv anläggas, där hänsyn tas till läget i en sträckled och till att 
fiskgjuse och havsörn regelbundet flyger i området och sannolikt häckar i närheten, 
om än inte inom de vedertagna buffertzonerna. Under 2016 har även bivråk och 
duvhök rapporterats under häckningstid.

Miljö- och byggnadsnämnden, Mariestads kommun

Miljö- och byggnadsnämnden har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter 
och förslag:

1. Skuggautomatik ska installeras och fungera vid driftstart.

2. Kontrollprogrammet bör innehålla krav på uppföljning av fågellivet i området.

3. Det är önskvärt att sökande ansluter sig till den elektroniska tjänsten Vindstat inför driftstart.

Vasa vind har ändrat sin ansökan till att omfatta 12 vindkraftverk istället för 14 
som tidigare ansökts. Positionen på verken har också anpassats till kommunens 
förslag till reviderad vindbruksplan. Vindkraftverken kommer därmed att ha ett 
avstånd som är minst 900 meter till närmaste bostadshus eller fritidsboende. 
Området lämpar sig för vindkraft, platsen är förhållandevis avskild från boende och 
en av de få i kommunen som erbjuder vindkraftsmöjligheter för en tillståndspliktig 
park utifrån kriteriet som ställts upp för planen (minsta avstånd 900 meter). 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tidigare påpekat att fågelutredningen 
angående fågelsträck (vadare) behöver kompletteras och har även fått in liknande 
synpunkter från människor som bor i området. Länsstyrelsen har sedan dess fått in 
kompletteringar på detta där många av de synpunkter som förvaltningen och 
närboende haft om fågellivet i området har beaktats och besvarats i rimlig 
omfattning. 

Miljö- och byggnadsnämnden kommer att bli tillsynsmyndighet för 
vindkraftsparken om tillstånd erhålls. Därmed anser nämnden att ett 
kontrollprogram ska upprättas som inkluderar en kontinuerlig redovisning av 
fågelsituationen. Eventuellt kan Länsstyrelsen besluta om krav på lämplig teknik 
som syftar till att fåglar inte ska förolyckas.

Med avseende på skuggtimmarna ska skuggautomatik installeras och fungera vid 
driftstart. 

Miljö och byggnadsnämnden är positiva till att Vasa Vind låtit utreda lågfrekvent 
buller. Allmänheten ställer allt mer ofta frågor om infraljud.

För den nationella rapporteringen har Energimyndigheten låtit finansiera den 
elektroniska tjänsten www.vindstat.nu. Ur ett nationellt perspektiv är det önskvärt 
att vindkraftsanläggningar ansluts till tjänsten.
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Götene kommun

Götene kommun anser att en förutsättning för en lyckad vindkraftsetablering är att 
den sker i samförstånd med de närboende och ger utvecklingsmöjligheter som båda 
parter är överens om. För den planerade vindkraftsparken i Västra Kinneskogen 
saknas dessa förutsättningar.

Götene kommun delar länsstyrelsens uppfattning om att ansökan ska avslås. De 
upplyser och bifogar Götene kommuns tematiska tillägg till översiktsplanen som 
antogs av Kommunfullmäktige den 27 februari 2017. I tematiska tillägget är inte 
det område i Götene kommun som gränsar till det aktuella området Kinneskogen i 
Mariestads kommun upptaget som område som kan komma att prövas för 
nyetablering av vindkraft. Det området ligger inom skyddsavstånd bostad 400 och 
800 meter samt område med riksintresse. 

Den planerade vindkraftsparken i Kinneskogen har väckt starka reaktioner från 
närboende i både Götenes- och Mariestads kommun , främst från boende i Götenes 
kommun. Götene kommun anser att en förutsättning för en lyckad 
vindkraftsetablering är att den sker i samförstånd med de närboende och ger 
utvecklingsmöjligheter som båda parter är överens om. Den planerade 
vindkraftsparken saknar dessa förutsättningar.

Angående fåglar delar Götene kommun uppfattningen att vid 
lokaliseringsprövningen enligt 2 kap 6 § miljöbalken behöver ett brett perspektiv 
anläggas, där hänsyn tas till läget i en sträckled och att fiskgjuse och havsörn 
regelbundet flyger i området och sannolikt häckar i närheten, om än inte inom de 
vedertagna buffertzonerna.

Skaraborgs Naturskyddsförening och
Västergötlands Ornitologiska Förening

Föreningarna Skaraborgs Naturskyddsförening och Västergötlands Ornitologiska 
Förening har inkommit med en gemensam skrivelse och har sammanfattningsvis 
lämnat följande synpunkter.

Trots att sökanden redan i initialskedet av planeringsprocessen mycket tydligt 
upplysts om att området ligger inom utpekat större flyttfågelstråk och att ingående 
sträckfågelstudier måste göras inför planerad vindkraftsetablering, saknas sådana. 
Detta är oacceptabelt, och oförenligt med de riktlinjer som föreslås gälla vid 
prövning av planerad vindkraftsetablering inom och i närområdet till kända 
koncentrationsområden för fåglar enligt rapporten Fåglar i Vänerområdet ur ett 
vindkraftsperspektiv (Publikationsnr. 2011:05 Länsstyrelsen Värmland och 
2011:17 Länsstyrelsen Västra Götaland). Fågelproblematiken illustreras bl.a. av 
karta 8, 9 och 10 med tillhörande text i nämnda rapport. 

Föreningarna hävdar vidare att det måste vara ett oeftergivligt krav från 
länsstyrelsen att vetenskapligt godtagbara sträckfågelinventeringar utförs och 
redovisas inför en bedömning huruvida tillstånd enligt miljöbalken kan ges till en 
vindkraftspark i Västra Kinneskogen. Undersökningarna måste pågå under en 
längre tidsperiod, där såväl vår- som höststräcken under ett par års tid registreras.

Föreningarna konstaterar att Vasa Vind AB inte presenterat några nya fakta av 
väsentlig betydelse för möjligheten att kunna bedöma om Västra Kinneskogen, 
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trots sitt läge inom ett utpekat större flyttfågelstråk, är en möjlig plats för en 
vindkraftspark. De omfattande sträckfågelstudier, som är helt nödvändiga inför en 
relevant bedömning, saknas. 

Eftersom gjorda fågelutredningar märkligt nog helt utelämnar en av kärnfrågorna 
att utreda inför en tillståndsprövning, nödgas föreningen delge länsstyrelsen 
följande fakta. Vänern hyser det i särklass största häckande beståndet av havsörn i 
västra Sverige, och dessutom rör sig ett avsevärt antal yngre, ännu inte könsmogna 
havsörnar i Vänerområdet under alla årstider. Det är nog ingen slump att det i 
Västsverige är i närområdet till Vänern som det oss veterligt största antalet 
havsörnar, totalt 120 olika individer inom ett begränsat område under en 
vintersäsong, inräknats. Samtliga individer har fotodokumenterats vid en 
utfordringsplats för rovfåglar 8 km innanför Vänerstranden i Gullspångs kommun. 
Havsörnarna vid Vänern avspanar stora områden och upptäcker snabbt om kråkor 
och korpar ”signalerar” att ett kadaver finns tillgängligt, även om platsen ligger 
många kilometer från Vänern. Eftersom havsörnar ofta inte uppfattar ett 
vindkraftverk som en fara, utan t.o.m. setts leka omkring rotorbladen, utgör en död 
svan, gås, eller annan större fågel vid ett vindkraftverk en stor fara för örnen.

Av de aktuella fågelutredningarna framgår visserligen att havsörn setts över 
området för den planerade vindkraftsparken i Västra Kinneskogen, men av 
rapporterna kan man missledas tro att örnarna nästan enbart rör sig över området 
allra närmast Vänern. Risken att havsörnar skulle upptäcka och besöka eventuella 
kadaver av större fåglar vid en vindkraftspark i ett område så nära Vänern som 
Västra Kinneskogen nämns över huvud taget inte, trots att denna möjliga 
sekundäreffekt av sjöfågelkollisioner med vindkraftverk är högst tänkbar i ett 
område som ligger i ett utpekat större flyttfågelstråk och dessutom intill Vänern 
med stor förekomst av havsörn. Ingående sträckfågelstudier är naturligtvis helt 
nödvändiga inför en relevant bedömning!

Sångsvanar, gäss m.fl. förflyttar sig i olika riktningar över eller i närområdet till 
Västra Kinneskogen under stora delar av året, men antal, flygvägar och flyghöjd 
för olika arter återstår således att utreda. Fåglar sträcker förbi under vår- och 
höstflyttningen men rör sig också mellan födosöksområden och Vänern. Vissa 
sjöfåglar m.fl. flyger även i mörker och dimma då sikten är begränsad och riskerna 
för kollision med vindkraftverk är mycket större. Enstaka individer av fågelarter 
med mer eller mindre snabb föryngringstakt, t.ex. svanar och gäss, som dör efter 
kollision med vindkraftverk hotar på intet sätt den aktuella artens överlevnad. 
Problemet är att en död större fågel i närheten av verket ofta snabbt hittas av korpar 
och kråkor, vilket en havsörn i sin tur kan uppmärksamma även på många 
kilometers avstånd och lockas till kadavret och därmed riskerar att kollidera med 
vindkraftverket.

Vasa Vind AB har enligt föreningarnas bestämda uppfattning inte visat att Västra 
Kinneskogen är en lämplig lokalisering av en vindkraftspark enligt 2 kap 6§ 
Miljöbalken.

Om länsstyrelsen, mot förmodan, ger tillstånd till vindkraftsetablering i Västra 
Kinneskogen utgående från de befintliga men otillräckliga fågelutredningar som 
presenteras, tvingas föreningarna att driva ärendet vidare.
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Mariestads fågelklubb

Sammanfattningsvis lämnas följande kommentarer dels från styrelsen i Mariestads 
Fågelklubb och i vissa fall av Per-Olof Bengtsson (P-O B) personligen.

Klubben anse att i fågelinventeringarna dras en del slutsatser som är ofullständiga 
eller delvis felaktiga. Rörande rovfåglar så stämmer det mesta, men tornfalk häckar 
troligen (enligt Stig-Arne Karlsson =S-AK). Antalet observationer av havsörn har 
ökat, både vid själva undersökningsområdet och i nära anslutning till detsamma, 
och detta gäller numera året om av både gamla och yngre exemplar. När det gäller 
ugglor så finns även sparvuggla regelbundet, åtminstone i norra delen av området. 
T.ex. 1 par 27/3 2012 (S-AK). Trots regelbundet skogsbruk så finns ganska mycket 
högstubbar sparade, flera som ser lämpliga ut för pärluggla och/eller hackspettar 
som spillkråka. Berguv har häckat vid Ballast precis vid områdets sydöstra kant! 
Angående tjäder så finns nog inte någon stadig population, men enstaka noteringar 
av hönor har gjorts (S-AK). Troligen häckar enstaka par av nattskärra i området. 
Har setts jaga strax V om området (S-AK).

Under sensommar och tidig höst sträcker tidvis stora mängder vadare i sydvästlig 
riktning över Mariestadsfjärden. De flesta av dessa fortsätter sen ned i 
Björsätersviken nu med riktning SSV. När de når södra kanten av Björsätersviken 
tar de lite höjd och fortsätter in över land. Detta sker antingen över de öppna fälten 
eller rakt över Västra Kinneskogen. Vid måttlig – frisk SV vind flyger de oftast 
lågt över vattnet ända tills de kommer in över land (detta beteende har observerats 
många gånger av mig och andra medlemmar i Fågelklubben). I texten från Enetjärn 
Natur så finns flera citat från P-O B och en icke namngiven person från 
Länsstyrelsen om detta rörelsemönster. Citaten från P-O B stämmer men sen har 
någon feltolkat detta sammantaget med citatet från Länsstyrelsen, som säger att 
fåglarna tar höjd redan över själva Björsätersviken och tar ännu mer höjd över land. 
P-O B:s erfarenhet är alltså enligt det ovan redan sagda, att de tar lite höjd först när 
de flyger in över land. Hur högt de då stiger varierar nog på hur mycket motvinden 
är den aktuella dagen, men en kvalificerad gissning är nog lägre än 300 m. Detta 
skulle då innebära att de kan krocka med de jättesnurror som planeras! Vid svag 
vind eller andra vindriktningar så ser man inte mycket av detta sträck, det går 
antagligen för högt eller väljer andra vägar.

Om vårsträcket står det nästan inget i dokumentet. Det kan dock vara ganska rikt 
under slutet av mars till början av maj. Merparten av detta sträck följer Viksnäs 
udde norrut (denna udde är ett typexempel på en bra ledlinje för fågelsträck). Stora 
mängder med duvor och tättingar följer denna led och drar sen vidare mot NO över 
Onsö, Dillö och Torsö. Vissa dagar kan det även sträcka hyggligt med rovfåglar. 
Vissa vårdagar kan ett imponerande sträck av tranor följa denna led, se t.ex. 16/4 
2013 då hela 1950 ex sträckte mot N och NO! Nästan alla dessa vårsträckande arter 
samlas över Västra Kinneskogen eller omgivande fält och drar sen mot N eller NO 
över antingen Viksnäs udde eller Björsätersvikens östra sida. 

Att kalla Häckfågelinventering 2011detta för en representativ inventering av den 
lokala fågelfaunan, är inget annat än ett skämt. Det ger en väldigt ofullständig bild 
av vilka arter som häckar i området. I sammanställningen nämner man att 
intressanta arter som bivråk och nattskärra skulle kunna finnas, men att man inte 
har sett några. Det beror ju på att de inte har kommit dessa datum! De flesta 
bivråkar anländer först sista veckan i maj och spelande nattskärra hittar man oftast 
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inte förrän i juni. Det kan tilläggas att det inte finns något bo av havsörn inom 
området, men numera finns ett bo ganska nära.

Tillägg om sträcket av vadare – i en separat rapport redovisas resultat från studier 
av sträcket gjorda 30/7 – 1/8 2013 gjorda av Kaj Svahn. Under dessa 3 dagar fick 
han uppleva ett bra sträck endast 31/7. Han redovisar noggrant hur fåglarna har rört 
sig när de kommit in över land och drar sen vissa slutsatser av denna enda dag. 
Hans resonemang om att det bara är en ytterst liten bråkdel av vadarsträcket som 
går denna väg stämmer till viss del, men det är lite magstarkt att utifrån detta dra 
några generella slutsatser. Under minst 5 senare datum under augusti 2013 noterade 
P-O B och ytterligare några personer i Mariestads Fågelklubb att det också sträckte 
mycket vadare, och som tidigare redovisats flyger dessa söderut mycket nära 
undersökningsområdet. P-O B och Sam Hjalmarsson har minst 40 års erfarenhet 
var av fågelskådning i detta område och vet att uppträdandet av fågelflockar 
varierar mycket i området, men att det vissa dagar kan sträcka förbi lika mycket 
som vid Kinneviken och Vänersborgsviken.

Sammanfattningsvis tycker P-O B att det vore olyckligt att placera så många och så 
extremt höga vindsnurror inom detta område, eftersom det rör sig stora mängder 
fåglar vid eller i direkt anslutning till Västra Kinneskogen. Flera intressanta arter 
häckar säkert eller troligen i området (duvhök, sparvuggla, trädlärka, törnskata, 
nattskärra). Fiskgjuse har häckat och kan nog snart göra det igen. Havsörn häckar 
nära och frekventerar området flitigt. Tidvis passerar ganska stora antal på sträck 
t.ex. gäss, tranor och vadare. För att få mer kunskap om den lokala fågelfaunan 
föreslås att en ordentlig häckfågelinventering (enligt Claes-Göran Ahlgren) utförs. 
P-O B:s förslag till Länsstyrelsen är att säga nej till etablering.

Föreningen Stoppa Vindkraftsparken Västra Kinneskogen, (StopVäK)

StopVäK är en ideell förening med säte i Årnäs. Förening bildades som en följd av 
de många kringboendes starka och kraftfulla protester emot den planerade 
vindkraftsexploateringen av Västra Kinneskogen. Föreningen har – vilket namnet 
antyder – som syfte att, genom insamling av fakta, platskunskap, expertutlåtanden 
och kloka synpunkter från kringboende personer med kännedom om bygden, 
bemöta bolagets påståenden och därmed försöka åstadkomma att förhindra att 
exploateringen ges tillstånd. Föreningen samlade snabbt flera hundra sakägande 
medlemmar och har många anhängare vars talan föreningen också för.

Föreningen StopVäK (vi) vill till Miljöprövningsdelegationen (MPD) i Västra 
Götalands län framställa följande yrkande:

1. Vi yrkar att MPD avslår ansökan i sin helhet.

2. Vi yrkar att vindmätningsmasten tas ner och att marken återställs med omedelbar verkan.

Vi vill också, vid det fall att ansökan inte avslås i sin helhet, framställa samtliga 
följande alternativa yrkanden utan inbördes rangordning:

1. Vi yrkar att bolaget initialt åläggs att ställa fullständig säkerhet för efterbehandling och 
återställningsåtgärder, vid påföljd att tillståndet annars inte kan ges. Vi yrkar också att bolaget 
innan tillstånd kan ges åläggs att presentera en fullständig plan (inklusive dokumentation av 
områdets nuvarande status) för hur sådan efterbehandling och återställning ska utföras av 
bolaget, samt att återställningstiden bestäms till maximalt fem år efter det att tillståndet för drift 
har löpt ut.
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2. Vi yrkar att MPD bestämmer avståndet, från vindkraftsverk till närmaste bebyggelse, till minst 
2 000 meter, samt att MPD i detta avseende tar hänsyn även till Hjortekullen.

3. Vi yrkar att bolaget föreläggs att redovisa beräkningar baserade på korrekt information om 
gruppstationens utförande avseende antal verk, slutlig placering och slutligt val av 
vindkraftsaggregat med angivande av effekt och källbullernivåer.

4. Vi yrkar att bolaget åläggs att utföra ytterligare bullerberäkningar med hänsynstagande till värsta 
scenario m.a.p. till exempel fuktig luft, kallt väder, kal mark, lågt lufttryck, och lång tid.

5. Vi yrkar att MPD bestämmer högsta tillåtna bullernivå till 35 dB vid bebyggelse och vid 
LIS-områden i Götene kommun.

6. Vi yrkar att bullerberäkningarna utförs enligt Naturvårdsverkets riktlinjer, med klar redovisning 
av alla indata, antaganden och beräkningsresultat, inkluderande utförlig redovisning av 
förekommande beräkningsosäkerheter samt resulterande säkerhetsmarginaler med hänsyn till 
den diskrepans som har påvisats mellan metodens beräkningar och faktiska mätningar.

7. Vi yrkar att MPD i ett eventuellt tillstånd föreskriver att bolaget redovisar beräkningar som klart 
visar att Folkhälsomyndighetens riktlinjer för lågfrekvent buller inomhus kommer att innehållas.

8. Vi yrkar att av Vasa Vind AB oberoende konsulter/konsultföretag utför beräkningar och framtida 
kontrollmätningar för att undanröja alla misstankar om jäv. Vi yrkar vidare att närboende 
involveras i kommande program för kontrollmätningar av ljudnivåer och ges full insyn i 
kontrollprocessen.

9. Vi yrkar att kontrollmätningar av ljudnivåer utförs vid tillfällen då luftfuktigheten är högst och 
maskeringseffekten som minst. Vi yrkar vidare att ett eventuellt tillstånd ska omprövas om det 
visar sig att, efter gruppstationens uppförande, de upplevda och uppmätta ljudnivåerna inte 
uppfyller ställda villkor.

10. Vi yrkar att bolaget åläggs att förse samtliga eventuella verk med radarstyrd hinderbelysning.

11. Vi yrkar att ett eventuellt tillstånd ska gälla för igångsättande inom maximalt två år efter 
lagakraftvunnet beslut.

12. Vi yrkar att ett eventuellt tillstånd får tas i anspråk först om det vunnit laga kraft, då uppförande 
och drift av vindkraftverk i området inte kan bedrivas utan betydande påverkan på människors 
hälsa och miljö.

Sammanfattningsvis har föreningen framför följande grunder för sina yrkanden. 

Västra Kinneskogen är inte en lämplig plats. Bolaget har i sin ursprungliga MKB 
kortfattat redogjort för alternativa placeringar i Månsarud i Töreboda kommun och 
Hova i Gullspångs kommun men har, tydligt med hänsyn till sina egenintressen 
‐tillgång till elnät och vägar‐ funnit Västra Kinneskogen lämpligare. Man påstår 
också att området är lämpligt då det finns få motstående intressen. Bolaget har inte 
reviderat sin lämplighetsbedömning i den reviderade ansökan. Denna del av Västra 
Götalands län (gamla Skaraborg) är redan relativt hårt exploaterat genom vindkraft, 
medan många andra delar av landet är betydligt glesare exploaterat (Vindlov, 
2015). Det bör sålunda gå att finna en lämpligare plats. En vindkraftsanläggning i 
Västra Kinneskogen skulle innebära att ett stort antal människor får sina 
levnadsförhållanden väsentligt försämrade och att miljön försämras avsevärt. 
Västra Kinneskogen ägs till större delen av statliga Sveaskog och används idag för 
FSC-certifierat skogsbruk och är frekvent utnyttjat av det fria friluftslivet, vilket 
den är lämpad för. Området ingår i riksintresse och biosfärområde och gränsar till 
skyddade natur- och kulturmiljöområden. Västra Kinneskogen och bygden runt är 
tyst, vacker, och oexploaterad med avseende på t.ex. vindkraft och bör i enlighet 
med nämnda § skyddas från en stor industriell exploatering som denna, som 
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påtagligt skulle påverka dess karaktär. Västra Kinneskogen med omnejd har en 
variation av stora naturvärden med ett rikt fågelliv. Naturmiljön är känslig och 
riskerar att ta skada av en vindkraftsexploatering. Områden som är av riksintresse 
skulle riskera att påtagligt skadas av en exploatering. Enligt 4 kap. 2 § så är Vänern 
med öar och strandområdet särskilt skyddsvärt där turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt skall beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Västra 
Kinneskogen och angränsande strandområden är sammanhängande varför området 
enligt § är särskilt skyddsvärt, där nämnda intressen särskilt skall beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten. Detta är extra viktigt i en tid av varsamt utvecklande 
av natur- och ekoturism i området vilken skulle gagna hela bygden, men som helt 
skulle omintetgöras vid en vindkraftsexploatering då själva grundvärdet i 
besöksupplevelsen -det vackra, tysta och orörda- skulle gå om intet.

Mariestads kommuns beslut att utpeka Västra Kinneskogen och andra områden 
som lämpliga för vindkraft i vindbruksplanen 2010 var föregånget av en 
undermålig miljökonsekvensbeskrivning. Utpekandet utgör inte ett skäl för 
tillstånd till ansökan.

Bolagets miljökonsekvensbeskrivning är på en lång rad områden otillräcklig och 
helt felaktig, och på sina ställen ohederlig då kända fakta undanhålls eller kända 
motstående intressen tonas ned.

Det finns en kraftig folklig opinion emot vindkraftsexploateringen av Västra 
Kinneskogen (namnlistor har tidigare sänts in till länsstyrelsen). Kring området 
finns tät landsortsbebyggelse och ett stort antal människor och miljöer kommer att 
påverkas påtagligt negativt av en vindkraftsanläggning. Det finns en stor oro för 
kraftfull negativ påverkan av hälsa och miljö och protesterna har varit långvariga, 
många och intensiva emot en vindkraftsanläggning. Flera boende i området lider av 
stressrelaterad sjukdom, hjärtbesvär och hörselorienterade sjukdomsbesvär, och det 
föreligger läkarintyg på att dessa sjukdomstillstånd riskerar att förvärras av 
grannskapet till en vindkraftsanläggning.

Området är mycket viktigt för det rörliga friluftslivet, för alla kringboende samt för 
besökande turister. Skogen kringgärdas i V-S-Ö av åkermark där det bedrivs aktivt 
jordbruk och som följaktligen inte är till gagn för det rörliga friluftslivet för 
kringboende eller andra. Bolaget har i egen sak och helt felaktigt påstått att 
området endast i begränsad omfattning är nyttjat för det rörliga friluftslivet.

Området ingår i ett av Unesco utpekat biosfärsområde, riksintresset Vänern med 
strandområden och utgör i söder närmsta granne till av länsstyrelsen föreslaget 
riksintresse för friluftslivet – ett förslag som ligger för beslut hos Naturvårdsverket 
under 2016. Området utgör granne till flera riksintressen för kulturmiljö och 
skyddsvärda kulturmiljöer. Området ligger mitt i en bygd som är unik i Sverige på 
grund av både sina rika natur- och kulturvärden, mitt emellan de välkända och 
välbesökta platåbergen Kinnekulle och Lugnåsberget (de ansökta verken kommer 
understiga Kinnekulle med bara ca 40 meter och överstiga Lugnåsberget med ca 
110 meter!). Västra Kinneskogen och vänerkusten alldeles intill är tysta och helt 
oexploaterade områden – en bristvara i Europa idag. Orördheten och tystheten 
tillgängligt mitt i Sverige är mycket värdefulla och bör inte gå ohjälpligt förlorade. 
En vindkraftsanläggning skulle stå i stark konflikt med dessa värden och med 
själva grunden för närliggande befintliga riksintressen och riksintressen i vardande.
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Fågellivet i och runt Västra Kinneskogen är rikt och det tilltänkta 
vindkraftsområdet ligger mitt i vägen för täta flyttfågelsträck, för födosökande 
havsörnar som häckar alldeles i närheten, och utgör sannolikt plats för häckande 
fiskgjuse och nattskärra m.fl. fåglar. Ornitologer med lokalkännedom underkänner 
totalt bolagets beställda miljökonsekvensbeskrivning avseende fågelobservationer. 
Detta gäller även bolagets redovisning av förekomst av skyddsvärda fladdermöss 
och skyddsvärda biotoper. 

Området är på grund av sitt tysta och orörda läge nära Vänern inflyttningsort för att 
antal familjer som från utlandet sökt sig bort från vindkraftstäta områden i sitt 
hemland. Området drar också till sig svenska naturälskare och barnfamiljer som 
upplever att närheten till en vacker orörd natur är viktig i barnens och familjens 
utveckling.

I en landsbygdsmiljö, där traditionellt entreprenörskap som markutnyttjande och 
skogsdrift är utnyttjade och utvecklingsmöjligheterna är uttömda, så utgör i den här 
regionen, med sina speciella natur- och kulturförutsättningar möjligheten att satsa 
på ekoturism (helt i enlighet med kommunernas landsbygds- och turismsatsningar) 
en lovande framtidsmöjlighet. Den möjligheten utreds nu i en mängd olika 
pågående entreprenöriella projekt avseende ridleder, Bed & Box, B&B, 
museiutveckling, jakt, fiske, kajaking, besök på lantgård, hantverk i kombination 
med naturupplevelser och mycket mer. Vårrundan och Returrundan är redan källor 
till mycket kreativitet, glädje, många besök, och varsamma utvecklingsmöjligheter 
som kan ha positiva synergieffekter för bygden. Men upplevelsen ligger i 
betraktarens öga och en förfulad och miljöförstörd omgivning väcker inte lust till 
besök…

Vasa Vind påstår sig ha en överenskommelse med Unga Örnar angående 
Hjortekullen, men har inte presterat något avtal. I StopVäKs samtal med 
företrädare för Unga Örnar har framkommit att man inte har bestämt sig för att 
sälja och att man i vart fall inte erhållit ett godtagbart bud, och att bostället för 
övrigt är bebott och använt under stora delar av året.

Bolaget inte har någon erfarenhet av att driva vindkraftsprojekt och sålunda heller 
inte den erfarenhet och kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och 
miljön mot skador eller olägenheter, som kan orsakas av verksamheten vid 
anläggningen. Bolaget är på flera ytterligare punkter inte trovärdigt.

Vasa Vind AB har ingen lokal förankring genom lokalt ägande eller genom annat 
lokalt ansvarstagande. De har inte ställt fullständig säkerhet för avveckling och 
återställande eller gjort upp en plan för sådant arbete. Projektet kommer genom det 
utländska ägandet och kopplingen till SSE Renewables inte leda till några 
arbetstillfällen i bygden eftersom det rör sig om specialistkompetenser, som 
bolaget medför. Verksamheten kommer inte att generera något ekonomiskt tillskott 
i form av skatteintäkter eller annan ersättning för markupplåtelse. Bolaget är ett 
utlandsägt företag och markägaren Sveaskog betalar inte skatt i kommunen. En 
eventuell vindkraftsindustri leder varken förr eller senare till några som helst 
vinster för bygden, utan bara till total naturförstörelse.

Att det finns arrendekontrakt mellan markägare och vindkraftsproducenter är inte 
tillräcklig garanti för samhället. Det kan inte vara upp till dessa intressenter att 
avgöra normen för samhällets naturvärden. Ett minimikrav att Vasa Vind AB innan 
ett eventuellt tillstånd avkrävs att ekonomiskt säkerställa medel för avyttring och 
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återställande av området. Detta är alla aspekter som måste beaktas av 
miljöprövningsdelegationen.

Till föreningens yttrande bifogas ett stort antal bilagor rörande djur-, kultur- och 
naturvärden, räkning av boställen, utlåtande av läkare, kontrakt, bolagets ekonomi, 
fotomontage m m.

Kompletterande synpunkter, 15 augusti 2017:

Föreningen StopVäKs remissvar stöds i sin helhet av Aranäs Kulturförening, 
Lugnås Hembygdsförening, Forshem-Fullösa Hembygdsförening, Årnäs 
Samhällsförening, Naturskyddsföreningen Mariestad, Naturskyddsföreningen 
Götene- Kinnekulle och Mariestads Fågelklubb.

Enetjärn Natur, betalda konsulter till Bolaget och till vars observationer Bolaget 
hänvisar som bevis för att hinder för en vindkraftspark inte föreligger, är inte 
trovärdiga. Detta har framgått tidigare och visas åter av att även deras senare gjorda 
observationer av skyddade och skyddsvärda arter märkligt nog gjorts nästan utan 
undantag utanför projektområdet, medan lokala ornitologer med god 
lokalkännedom gjort en mycket stor mängd observationer av skyddade och 
skyddsvärda arter inom projektområdet. Detta faktum framgår tydligt av rapporter i 
Artportalen och hundratals bilder och filmer som redovisats till Länsstyrelsen eller 
i övrigt finns tillgängliga. Detta bör Länsstyrelsen beakta och avslå ansökan.

Projektområdet gränsar till Götene kommun och det större antalet kringboende som 
påverkas av en eventuell vindkraftspark bor i Götene kommun. Götene kommun 
har hela tiden ställt sig avvisande och negativa till den ansökta vindkraftsparken 
och förstärker den uppfattningen ännu en gång i förnyat remissvar. Kommunen har 
beslutat om en ny vindbruksplan i vilken man tagit bort ett tidigare beslutat område 
för vindkraft i närheten av Västra Kinneskogen, eftersom man anser att den 
värdefulla bygden inte tål denna form av exploatering. Länsstyrelsen bör beakta 
Götene kommuns inställning och avslå ansökan. 

I övrigt kan konstateras att Götene kommun i sin plan beslutat om en maximal 
bullernivå från vindkraft vid bostadsbebyggelse om 35 dB. Denna bullergräns ska 
gälla för alla boende i Götene kommun.

Hjortekullen 2:2 är belägen mitt inne i projektområdet. Fastigheten utgör 
bostadsfastighet och har inte med avseende på säkerhetsavståndet 900 m till 
närmaste verk beaktats vid Bolagets förslag på placering av verk. 
Bostadsfastigheten utgör hinder för tillstånd till tre av verken vilket framgår av 
Vasa Vinds egen karta.

Stig-Arne Karlsson, Claes-Göran Ahlgren, Marianne Karlsson-Särnmark, 
Jonny Hante, Karin Hante och Britt-Marie Borg

Stig-Arne Karlsson (S-AK) har inkommit med flera yttranden vid olika tillfällen 
(några allena och några tillsammans med ovanstående) och anför bl.a. följande. 

S-AK med fler motsätter sig all utbyggnad av vindkraft i Västra Kinneskogen 
(VK). S-AK menar att området VK inte ska underskattas vad gäller betydelsen för 
naturvärden, friluftsliv och som ett större sammanhängande tyst område i 
Mariestads kommun (och angränsande Götene kommun) längs sköna Vänerkusten. 
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Den ansökan med MKB och komplettering som gjorts visar på flera punkter en 
missvisande och ibland helt felaktig bild av verkligheten. Det dras också slutsatser 
som många gånger är helt orimliga. 

S-AK anser att fågelinventeringen är undermålig. Vårsträckande tranor går rakt 
genom området och i vissa väderförhållanden går i eller strax över trädtopparna. 
Under vår och höst rastar stora mängder med arktiska vadare på åkermarken runt 
Björsätersviken. Ljungpipare är bara ett exempel där flockar på flera hundra inte är 
ovanliga på både vår- och höststräck. De flyger sedan söderut och måste då på ett 
eller annat sätt förbi eller genom den tänkta vindkraftsparken. Från Årnäs mader 
sker stora förflyttningar av fågel från nattkvarteren till födoplatser runt området 
som åkrarna runt Äskekärr och dalen mellan Bredsäter och Källstorp vilket innebär 
passage över eller genom området. Över det aktuella området sträcker regelbundet 
en betydlig mängd arter och det är tydligt att de också tar termik över den höjd i 
landskapet som VK utgör här. Riktning på sträcken stämmer väl överens med 
mycket av den information som finns i Länsstyrelsens rapport från 2011, Fåglar 
och vindkraft i ett Vänerperspektiv. Sträcken är breda och riktningen varierar 
givetvis med vind och väder. Något som lett till en missuppfattning är begreppet 
”ta höjd”, som nämns i Länsstyrelsen rapport och i MKB:n. Sträcken tar vanligtvis 
inte ”höjd” över Björsätersviken (höstliga sträck), något som kan verifieras av 
ornitologer i Mariestads fågelklubb. Att ”ta höjd” innebär inte heller enligt den som 
tidigare uttalat sig kring detta att fåglarna kommer över 180 m över det utpekade 
området.

Större grupper av fågel finns i det omgivande landskapet under längre perioder och 
rör sig över det projekterade området. Många gäss stannar kvar i området under 
sommaren, liksom större flockar med ungtranor. Dessa rör sig över det 
projekterade området mellan födosök och nattkvarter, inom Årnäs, Jutamaden, 
Bredsäter, Björsäterviken, Sjöberg, Finnatorp, Österäng och Äskekärr, för att 
nämna några lokaler. Det sker konstant och det är sällan som detta rapporteras in 
på Artportalen. Delvis eftersom överflygningarna sker mycket sent på 
kvällen/natten och mycket tidig morgon samt att vi som bor här inte har resurser.

Inte heller rovfågelsträcket är på något sätt oväsentligt, både fjällvråk och kungsörn 
och olika falkar passerar området årligen. Vad gäller observationer av vadare så ger 
t.ex. lokalerna på Sandviken, Torsö, Tegelängen, och Onsö en indikation på de 
fåglar som rör sig över området. Fåglar som enligt sträckriktningen rörts sig via 
Björsäterviken och VK. Fortsätter man i sträckens riktningar kommer man ofta 
förbi Hornborgasjön. Men vi har även sträck som går N-S/S-N över området. 
Hundratals ljungpipare rastar regelbundet och årligen både vår (april) och höst 
(oktober) runt hela det aktuella vindkraftsområdet, givetvis flyger de också över 
VK. Vi ska inte heller underskatta de stora sträcken med måsar och tärnor över det 
tilltänkta vindkraftsområdet. Liksom småfåglar! Gäss, svanar och vadare sträcker 
över området, men rastar också flitigt i området runt VK, de rastar t.ex. 
Björsätersviken, in mot Hästhagen- Högarud/ Hallen/Jutamaden, Bredsäter och 
Årnäsmaderna. De stora mängderna av t.ex. gäss är grågäss, men det har även 
rapporterats in prutgås, sädgås, bläsgås med flera! Givetvis rör de sig över VK. 
Även gulsparv, gröngöling, buskskvätta med flera rödlistade arter observeras inuti 
VK, i det tilltänkta vindkraftsområdet, under häckningsperiod. Liksom flera par 
med häckande törnskata. Många är även de par med tornseglare som regelbundet 
födosöker över området/hyggena. 



BESLUT
 

Diarienummer Sida
2017-09-27 551-12939-2013 33(59)

Havsörn finns i området och ett känt revir finns vid Baggesten. Några kilometer 
från vindkraftsområdet har sedan flera år dokumenterad häckning av havsörn. VK 
är ett mycket viktigt födosöksområde och vi ser flera stycken födosöka över 
området flera gånger i veckan, även vintertid. Vi har inte bara ett par som rör sig 
över VK, utan flera individer, unga som adulta. Havsörn frekventerar 
vindkraftsområdet regelbundet på födosök särskilt under jaktsäsong då jakten i 
området är gynnsam blir det slaktrester liggande i skogen som örnen söker med 
jämna mellanrum. 

Tveklöst finns en lång kontinuitet i området som häckningsplats för fiskgjuse, en 
art upptagen på EU:s Artdirektivslista, flera generationer bakåt, vilket är helt logisk 
när man studerar kartan, då VK ligger utmed Vänerkanten och det finns fina 
fiskevatten åt alla håll. De senaste åren har flera oberoende observationer av 
fiskgjuse som flyger med bomaterial rakt upp till området från flera väderstreck 
gjorts samt observationer med fiskleveranser till området, där gjusarna flugit in till 
parkområdet från olika håll. 2016 är tillsammans med 2015 det sämsta året för 
fiskgjusen sett till häckningsförmåga i Mariestads kommun med Årnäs i Götene 
kommun inräknat, sedan Mariestads fågelklubb började föra den statistiken öppet 
år 2008.

Vidare har S-A K framfört att även 2017 har flertalet observationer av olika 
individer med gjusar gjorts inom det projekterade området. Detta är tredje året i rad 
som vi kan dokumentera gjusar frekvent inflygande med fisk till det projekterade 
området, liksom en observation av gjuse med bomaterial inne i det projekterade 
området (även detta har observerats tidigare år). Häckningskriterier kan anses vara 
uppfyllda.

Göktyta häckar i området och även om den inte förekommer i stort antal så är den 
frekvent har själv häckning i uppsatta holkar och senast ringmärktes sex ungar. Det 
finns flera spelande nattskärror i VK, mitt i det tilltänkta vindkraftsområdet. Bivråk 
har funnits i området många år. Häckning av Berguv finns på ömse sidor om 
området på Kinnekulle och på Industritak i Mariestad. 

Vidare menar S-A K att det finns biotoper för bivråk inom det projekterade 
området. Det finns ständigt olika successioner av uppväxande skog, lövrika miljöer 
och kantzoner. Området är relativt ostört. Insektlivet är mycket rikt (se mer om 
detta nedan) och tillsammans med de små våtmarksbiotoperna med groddjur 
innebär det att det finns en god tillgång på föda. Det är dessutom endast adulta 
könsmogna bivråkar som finns i Sverige sommartid (samma gäller fiskgjuse). Flera 
observationer av bivråk oberoende av varandra under flera år inom det projekterade 
området har gjorts. Dessutom observerades spelflykt nära vindmätarmasten under 
2016 (se Artportalen), vilket stämmer väl in på de övriga observationerna 
geografiskt. 2017 gjordes observationer (hona med föda till ungar samt en hane vid 
ungefär samma plats inom det projekterade området) som innebär att det sannolikt 
finns ett bo i närheten av det projekterade områdets centra. Tveklöst finns revirets 
kärnområde återkommande inom det projekterade området. 

SOF-BirdLife rekommenderar 1 km skyddsavstånd runt boplats eller område som 
ingår i revirets kärna. Revirets kärna inom det projekterade området i Västra 
Kinneskogen är tydligt och därmed ställer man sig i den uppdaterade 
syntesrapporten Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss (Vindval 2017) 
bakom det av SOF-BirdLife rekommenderade skyddsavståndet. Därmed bör 
ansökan avslås med hänsyn taget till artskyddsförordningen.
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Kattuggla och sparvuggla är två arter som ger skogen sin karaktär. Det finns 
ypperlig lokal för berguv och falk i området, nämligen dagbrottet på Ballast. Här 
har berguv häckat i för ett antal år sedan, uppe på sorteringsverket i dagbrottet. 
Värt att nämna är att vi har flera häckande par med rördrom runt området 
(Björsätersviken, Gullsjö, Årnäs), som givetvis kommer till sina häckningsplatser 
på något vis, där de således flyger över VK. Det finns även sånglärka, mängder 
med starar, men också kornknarr, vaktel och rapphöna i närområdet runt VK. 
Liksom torn- och lärkfalk. Även dessa fåglar tar sig till dessa områden över VK! 
Det finns mer att nämna.

Vidare har observationer av duvhök under häckningssäsong inne och strax utanför 
det projekterade området skett. Ormvråkar häckar inne i det projekterade området, 
högst troligen även sparvhök. Något som är mycket viktigt att nämna är att flera 
par av brun kärrhök regelbundet födosöker i det projekterade området. Både par 
som häckar runt Årnäs och de från Björsäterviken. Pilgrimsfalk har även 
observerats ett flertal gånger över projekterade området.

När det gäller fladdermusinventeringen anser S-AK sammanfattningsvis att 
omgivningarna är för dåligt inventerade. 

VK ingår i ett av Unesco utpekat biosfärsområde, ett av fem stycken i Sverige. För 
att bli utnämnt till biosfärsområde krävs dokumenterat höga naturvärden i 
värdetrakter. 

I ett så här omfattande område vid Vänerkanten finns en mycket stor variation i 
biotoper, med fuktstråk, våtmarker, torrkullar, blottade sandytor och hällar, lövrika 
småbiotoper, äldre barr och löv, stående och liggande död ved, utöver gran-, tall- 
och lövskog (triviallöv) i olika åldrar. Vad gäller dammar och småvatten som är 
viktiga födosökslokaler för vissa arter så finns det ett antal i nära anslutning till 
hela det utpekade området. Inom området finns det några småvatten, men också 
rikligt med bäckar och diken. Kantzonerna kring hela området är högintressanta ur 
ett naturvärdesperspektiv med småskaligt flikigt odlingslandskap och man måste 
också sätta in området på en landskapsskala. På landskapsskalan är området 
mycket viktigt, både som en yta som sammanlänkar det mer öppna områdena kring 
platåbergen Lugnåsberget och Kinnekulle, men också som ett av de större ostörda 
områden. Området har en oerhört lång kontinuitet som skogsbeklätt område. I det 
utpekade området finns utöver sankare områden också hällmarker, sandblottor 
kring framförallt vägnätet som kommer att förstöras vid en vindkraftsetablering, 
små sumpskogsmiljöer, hålträd, äldre barr, höga naturvärden knutna till äldre grova 
ädellöv i kantzonerna med mera. Inne i det utpekade området finns också 
restpopulationer av hävdgynnade kärlväxter, framförallt längs vägnätet. Där Vasa 
Vind enligt MKB:n planerar att lägga avläggningsmassor längs vägkanterna. Vid 
ett besök sommartid i det utpekade området är det tydligt att det finns mycket gott 
om fjärilar och andra pollinatörer. Vi har till exempel den för länet första 
observerade sälgskimmerfjärilen här 2015. Det finns alltså goda förutsättningar för 
flertalet fjärilar, vildbin och insekter. Därför bör man iaktta stor försiktighet även 
vad gäller fjärilarna på Habitatdirektivslistan. Det finns också mycket gynnsamma 
biotoper för kräl- och groddjur. Större vattensalamander är observerad.

En etablering av en vindkraftspark i VK innebär en ödeläggelse av ett helt 
landskap, inte bara på själva den aktuella ytan med dess rika innehåll och arter 
upptagna på både rödlistan och EU:s artdirektivslista, utan också i det omgivande 
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landskapet. Man tar också bort en mycket viktig del av den gröna infrastruktur som 
området utgör längs mellan våra två platåberg.

Området ingår i ett ”tyst område” och ostört område. Upplevelsen av närheten till 
naturen, dess innehåll, ro och tystnad försvinner med en vindkraftsetablering. Det 
utpekade området är av stor betydelse för oss närboende. För diverse 
naturupplevelser, skådning, fotografering, svampplockning, cykling, ridning, 
promenader, jakt med mera.

S-A K avslutar sammanfattningsvis med att anse att när man därmed väger olika 
intressen mot varandra i detta så står det klart att Västra Götaland har tagit sitt 
ansvar i omställningen till förnybar energi vad gäller vindkraft och höga 
naturvärden behöver inte offras i Västra Kinneskogen. Det vill säga ärenden bör 
avslås baserat på Miljöbalkens portalparagraf 1 kap 1 §, kap 3. 1 § och 6 §.

Ingeborg Eckström

Ingeborg Eckström skriver sammanfattningsvis att en vindkraftsexploatering 900 
meter från hennes och hennes mans hem vore en katastrof och det känns som ett 
mycket stort hot för hennes mans hälsa.

Ann-Sofi Andersson och Ragnar Sand

Ann-Sofi Andersson och Ragnar Sand vill att Vasa Vind placerar sina 
vindkraftverk på sådant sätt att de i framtiden kan placera ett eller två vindkraftverk 
i norra delen av deras fastighet Kvarntorp 1:5 i Götene kommun. Det innebär att 
Vasa Vind måste placera sina verk med minst en "vindkraftverksradies" avstånd 
från gränsen mellan Kvarntorp 1:5 och Kinneskogen. Den mest rådande vinden är 
sydvästlig, så den optimala platsen för dem är den norra delen av deras fastighet i 
gränsen till Kinneskogen, där Vasa Vind avser att etablera sin vindkraftspark. Vasa 
Vind måste placera sina vindkraftverk minst en "vindkraftsradie" från 
fastighetsgräns.

Ulrika Grip och Martin Ericsson

Ulrika Grip och Martin Ericsson har sammanfattningsvis lämnat följande 
synpunkter. Området är fantastiskt för rekreation och ett andningshål för oss 
kringboende. En tyst miljö, vilket blir mer och mer sällsynt och vilket borde 
värderas mycket högt, eftersom både människor och djur är beroende av sådana 
områden. Det lågfrekventa ljudet från dessa vindkraftverk påverkar oss negativt 
och kan i värsta fall göra att vi inte kan bo kvar. Här är skyddsavståndet till de 
närmast boende mycket viktigt och det avstånd som nu är aktuellt är för kort.

Vi är i grunden positiva till vindkraft som energikälla och om man ökar 
skyddsavståndet kan man kanske ha ett eller två verk i området och fortfarande 
behålla goda förutsättningar för människor och djur att leva i och intill Västra 
Kinneskogen. Att däremot placera hela 12 verk i detta lilla område är att gå för 
långt! Dels blir det i stort sett ingen vettig skog kvar för djur och människor att 
vistas i och dels kommer det lågfrekventa ljudet ge negativa hälsoeffekter på oss 
som bor närmast.

Vi ser varje år mycket sträckande fågel flyga rakt över området. Det rör sig bl.a. 
om tranor, gäss och svanar. Ormvråkar ser vi också kretsa över området varje år. 
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Det känns inte bra att alla dessa fåglar ska riskera att mista sina liv i en enorm 
vindkraftspark mitt i deras färdväg.

Vår önskan är att man inte tillåter denna stora mängt vindkraftverk utan istället 
satsar på lokala näringar som främjar turism och naturupplevelser i detta unika 
område i direkt anslutning till vänerkusten och Kinnekulle. Idag är området 
attraktivt och barnfamiljer m.fl. flyttar hit.

Vidare är de djupt oroade över bullereffekter, skuggeffekter samt djur- och fågelliv 
i området. De önskar att få behålla och bo kvar i denna vackra trakt. Varför inte 
göra som i Tyskland och bygga vindkraftsparker efter de stora motorvägarna, där 
buller och transportvägar redan finns. 

Josefine Larsson och Peter Hill

Josefine Larsson och Peter Hill har sammanfattningsvis lämnat följande 
synpunkter. De påpekar brister på ett antal punkter. Vad gäller lokaliseringen av 
parken står det inget om vilka typer av vindmätningar som gjorts i de övriga två 
områdena. I de båda alternativa områdena finns inga riksintresse – men däremot är 
tillgängligheten av vägnät/transporter/närhet till elnät sämre. Alltså blir det dyrare 
för bolaget att bygga på de alternativa platserna. Området ingår i riksintresset 
Vänern med öar och strandnära områden som speciellt ska ta hänsyn till 
friluftslivet och naturvärden. Om detta säger bolaget att parken inte kommer att 
påverka riksintresset, men det gör det ju alldeles säkert i och med att området ingår 
i riksintresset. Och åverkan kommer ju att göras i det utpekade området, i form av 
hinder för de fåglar som sträcker över området, begränsat friluftsliv under 
byggnationsfasen, nedtagning av 70-årig skog, buller från tusentals transporter för 
att inte tala om utsläpp av växthusgaser från desamma.

De anser att ansökan ska avslås. Som skäl anges: Påverkan på friluftslivet. Området 
är utpekat som tyst område, något som kommunen struntat i eller bortsett från när 
de antagit platsen som lämplig i sin vindkraftsplan. Området omfattas av 
riksintresse för Vänern med öar och strandområden, biosfärsområde, 
flyttfågelsträck, buller, skuggor och hinderbelysning.

Bert van Zutphen

Bert van Zutphen har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Han är 
emot vindkraftverk i Västra Kinnekulleskogen. I det fina naturområdet, samt i det 
lugn och ro man har här. Vindkraftverken kommer att förstöra natur otroligt 
mycket. För att bara nämna tranor, svanor, havsörns flygvägar. Det kommer att 
förstöras stora områden med skog och dammar som kommer att påverkar allt djur 
liv som finns i området. Det närmsta vindkraftverket kommer att ligga 900 meter 
från bosättningar. Vindkraftverken kommer att skapa ljud överlast. I och med att de 
är 180 meter höga kommer dessa att utrustas med stora strålkaster som blinkar dag 
och natt, för att flygplan inte ska flygga in i dem. Det här kommer att påverka 
husens värde i hela området. Om detta fortsätter vet jag att min hälsa kommer att 
gå bakåt. Vilket gör att jag förmodligen kommer att flytta till en förlust för att 
värdet sänks på huset.
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Inger och Sven-Gunnar Dahlstrand

Inger och Sven-Gunnar Dahlstrand har sammanfattningsvis lämnat följande 
synpunkter. Verksamheten kommer inte att generera något ekonomiskt tillskott i 
form av skatteintäkter eller annan ersättning för markupplåtelse. Kommunen 
kommer inte att gynnas av nya arbetstillfällen eftersom det rör sig om 
specialistkompetenser. Kommunen riskerar att få bära stora avvecklingskostnader 
vid en eventuell nedläggning, en realistisk hotbild med tanke på branschens 
ekonomiska utveckling. Kommunens arbete med landsbygdsutveckling kommer att 
försvåras då områden kring vindkraftsparker är oattraktiva för företagsutveckling 
på grund av dålig arbetsmiljö. Investeringar och arbetstillfällen kopplade till turism 
uteblir. Det borde finnas lämpligare områden för exploatering som inte påverkar 
varken boende eller natur/kulturbygden runt Vänern och Kinnekulle. Att det finns 
arrendekontrakt mellan markägare och vindkraftsproducenter är inte tillräcklig 
garanti för samhället. Det kan inte vara upp till dessa intressenter att avgöra 
normen för samhällets naturvärden.

Gustaf och Honorine Ekman

Honorine och Gustaf Ekman har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. 
Sträckfågelinventeringen är fullkomligt bristfällig eller obefintlig. I närområde runt 
Årnäs är sådan inventering ej utförd trots att Årnäs sedan urminnes tider utgör ett 
känt ”fågelnäs” med sina lockande strandmader inför flykten ut över Vänern. 

I egenskap av närboende samt ägare till närliggande fastigheter vill Gustaf och 
Honorine Ekman (vi) de till Miljöprövningsdelegationen (MPD) framställa 
följande yrkanden:

1. Vi yrkar att MPD avslår ansökan i sin helhet.

Vi vill också, vid det fall att ansökan inte avslås i sin helhet, framställa samtliga 
följande alternativa yrkanden utan inbördes rangordning:

1. Vi yrkar att bolaget initialt åläggs att ställa fullständig säkerhet för efterbehandling och 
återställningsåtgärder, vid påföljd att tillståndet annars inte kan ges. Vi yrkar också att bolaget 
innan tillstånd kan ges åläggs att presentera en fullständig plan för hur sådan efterbehandling och 
återställning skall utföras av bolaget.

2. Vi yrkar att MPD bestämmer avståndet från vindkraftverk till närmaste bebyggelse till 2 000 
meter dock lägst 900 meter samt bestämmer verkens totalhöjd till maximalt 120 meter.

3. Vi yrkar att bolaget åläggs att utföra ytterligare bullermätningar med hänsynstagande till fuktig 
luft, kallt väder, kal mark och lågt lufttryck (ett värsta scenario) samt att MPD bestämmer högsta 
tillåtna bullernivå till 35 dB vid bebyggelse och vid LIS- områden i Götene kommun.

4. Vi yrkar att MPD avslår ansökan att uppföra verk placerade inom säkerhetszonen 900 meter 
intill Hjortekullen.

5. Vi yrkar att ett eventuellt tillstånd ska gälla för igångsättande inom maximalt två år efter 
lagakraftvunnet beslut.

6. Vi yrkar att ett eventuellt tillstånd tidsbegränsas till maximalt 20 år.

7. Vi yrkar att ett eventuellt tillstånd får tas i anspråk först om det vunnit laga kraft.

Som grund för sina yrkanden har de sammanfattningsvis framfört följande:
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 Området är ytterst olämpligt för vindkraftsexploatering. All kunskap och fakta 
om området; om dess värdefulla kultur-och naturmiljö, med särart i Sverige, 
dess utvecklingsmöjligheter av t.ex. varsam eko-turism, och de riksintressen 
och stora antal kringboende människor som alla skulle påverkas påtagligt.

 Mariestads kommun har med bristfällig kunskap och intresse för området och 
utan tillräckligt ingående analys och miljökonsekvensbeskrivning (mycket 
bristfällig och schematisk sådan!) felaktigt utsett detta område som lämpligt för 
vindkraft –sannolikt för att till varje pris framstå som en framsynt och 
ansvarstagande kommun – och symptomatiskt nog så långt från 
kommuncentrum som möjligt. Vasa Vind AB har därefter tagit chansen att 
ansöka om att industriellt få exploatera området. Bolaget är på flera punkter 
inte trovärdigt. Vasa Vind AB har ingen lokal förankring genom lokalt ägande 
eller därigenom lokalt ansvarstagande, är tidigare helt okunnigt på området att 
driva en vindkraftsindustri, och har i sin miljökonsekvensbeskrivning försökt 
att underdriva natur- och kulturvärden och rent av mörkat förekomsten av 
skyddsvärda arter. De har inte ställt fullständig säkerhet för avveckling och 
återställande eller gjort upp en plan för sådant arbete. Projektet kommer inte 
leda till några arbetstillfällen i bygden och heller inte generera en skattekrona. 
En eventuell vindkraftsindustri leder varken förr eller senare till några som 
helst vinster för bygden, utan till total naturförstörelse.

 Ett bolag som tar ansvar för både bygden, arbetstillfällen, bygdens utveckling 
och klimatmålen är Årnäs AB som på Årnäs säteri bl.a. driver ett 
miljöcertifierat (FSC) skogsbruk med motormanuell arbetskraft. Skogarna är 
sedan generationer varsamt skötta och därför mycket vackra till gagn för det 
rörliga friluftslivet. Den utglesning som stormarna Gudrun och Per orsakade 
drabbade främst skogsområdet som gränsar mot Västra Kinneskogen varför 
vindkraftverk om 180 meter skulle bli påtagligt synliga och störande för hela 
samhället Årnäs. Flera länder har säkerhetsavstånd 2 000 m till bebyggelse och 
Bayern har nyligen bestämt säkerhetsavståndet till 10x verkshöjd (=1800 m i 
detta fall). Ett stort säkerhetsavstånd till bebyggelse är självklart men vad 
händer med våra skogsarbetare om de ska jobba i gräns mot Västra 
Kinneskogen – hur skyddas de mot iskast o dyl.? Årnäs säteri har en god 
potential att ta emot besökare, med sitt fantastiska läge vid Vänern, tyst orörd 
natur och därtill minst 14 bäddar i fristående hus för självhushåll. Vi tänker oss 
verksamheter som Bed&Box, ridledsupplevelser i samverkan med andra 
aktörer, fiske, jakt, kajaking, fågelskådning, byggnadsvårdsseminarier och 
kulturupplevelser, också i samverkan. Visionen för att genomföra dessa planer 
kan sammanfattas med att vi vill nå kvalitetsmedvetna naturfantaster som vill 
turista på ett hållbart sätt. Att försöka genomföra dessa planer med en 
blinkande och susande vindkraftsindustri som granne, som dessutom hotar det 
rika fågellivet, är inte möjligt! En vindkraftspark skulle omöjliggöra dessa 
framtidsplaner!

 Årnäs AB hyr ut 45 bostäder. Våra hyresgäster och vi själva är mycket oroade 
över hur en eventuell vindkraftsindustri skulle komma att påverka vår 
livsmiljö, vår hälsa och vår sinnesfrid. Många har sagt sig vilja flytta om 
vindkraftsindustrin skulle bli verklighet. De flesta älskar sin hembygd men 
anser att om de ändå skulle komma att bo granne med en industri så kan de lika 
gärna bo i en tätort med närmare avstånd till service. Årnäs hotar alltså att bli 
en avfolkningsbygd. 
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 Årnäs ABs unika strandfastighet har med hela 470 hektar nyligen av 
Länsstyrelsen föreslagits som en del av det utökade Riksintresse för 
friluftslivet. Vi är visserligen emot utpekandet eftersom det inte behövs för att 
allmänhetens behov ska tillgodoses, men ärendet ligger för beslut hos 
Naturvårdsverket under 2016 och beslut bör avvaktas innan ett beviljande av 
Vasa Vinds ansökan kan komma på fråga. Det skulle vara mycket 
motsägelsefullt om Länsstyrelsen går emot sina egna direktiv och tillåter en 
vindkraftsindustri som närmsta granne!

 Den gamla borgen Aranäs är visserligen inte klassat som riksintresse, men 
upplevs av många besökare och historiker som ett sådant med tanke på dess 
viktiga roll i svensk historia och dess geografiskt strategiska läge. Upplevelsen 
av den sakrala medeltida platsen förhöjs genom den vackra tysta omgivningen 
– man kan nästan höra historiens vingslag. Att höra och se gigantiska rotorblad 
och blinkande ljus skulle inte ge samma typ av positiva upplevelse…! En 
utbyggnad skulle menligt påverka den unika kulturmiljön där pärlor som 
borgen, glasbruksmiljön, den unika gårdsbilden runt Årnäs säteri och det öppna 
vackra landskapet präglat av gårdens skötsel genom århundraden, tävlar om 
skyddsvärdhet.

 Skog, kust och strandängar runt Årnäs hyser ett rikt fågelliv med tät förekomst 
(och täta observationer) av bl.a. havsörn, fiskgjuse, tranor, gäss, hägrar och 
svanar. Flyttfåglar i stor mängd kommer och lämnar i sträck söderifrån och 
norrifrån – mycket ofta via det område där vindkraftsparken är planerad – för 
att rasta och häcka på Årnäs strandängar. Vi lever mycket nära dessa mängder 
av fåglar, men om mer exakta observationer kan våra många lokala ornitologer 
vittna bättre. Vi kan dock berätta om dagliga enorma sträck som lämnar maden 
norr om Årnäs herrgård, flyger över hamnen, via Torsmaden och in över 
Västra Kinneskogen. Havsörn har vi själva observerat och fotograferat långt in 
över Västra Kinneskogen.

 Visst är fåglar och natur viktiga – men det är människor också! Forskningen i 
ämnet om hur närboende påverkas av modern vindkraft är ännu inte 
fullständig, och just därför rekommenderas av forskare ett minsta avstånd på 
2 000 meter från bostadsbebyggelse till 150 meters kraftverk. Stresspåverkan 
är massiv från vindkraftens ständiga mekaniska och aerodynamiska infra- och 
lågfrekventa ljud, ständiga rörelse och skuggverkan samt blinkande ljus. I 
Australien och USA har man genomfört dessa skyddszoner och i Frankrike 
nöjer man sig med 1500 meter – men då gäller det som sagt 150 meter höga 
kraftverk, inte 180 meter höga, som i den aktuella ansökan. Rapporter från 
redan gjorda etableringar här i Västergötland vittnar om kringboendes obehag, 
sjukdom och förstörd livskvalitet. Den ena stora industriella 
vindkraftsetableringen efter den andra planeras och byggs, trots ofärdig 
forskning på området om hur storskalig vindkrafts menliga inverkan på miljö, 
djur och människor skall minskas eller undvikas. Miljöbalken är tydlig – MPD 
bör bara godkänna sådant projekt som är av en omfattning och tänkt på sådan 
plats att man är på säkra sidan att inte människor, djur och omistliga natur- och 
kulturvärden kommer till skada eller går förlorade för all framtid.

 Klimatmålet bör kunna uppnås utan priset av cynisk förödelse av höga värden 
och ödeläggelse av en unik bygd – helt i strid mot Miljöbalkens regler och 
intention!
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Olof Dahlberg

Olof Dahlberg har sammanfattningsvis påpekat att stora vindkraftverk förorsakar 
mycket ljud och att varningsljusen blir påträngande för de kringboende.

Ulla och Jan Hagström

Ulla och Jan Hagström har sammanfattningsvis påpekat att vindkraftverk orsakar 
skuggor, orsakar psykisk ohälsa samt att det finns andra energikällor som skulle 
kunna utvecklas. 

Anna Clara och Robert Kessiakoff

Anna Clara och Robert Kessiakoff har sammanfattningsvis lämnat följande 
synpunkter. De anser att Västra Kinneskogen är en olämplig plats för vindkraft. I 
ansökningshandlingarna framgår det inte tydligt hur vägar kommer att klara tunga 
transporter samt hur uppställningsplatser i samband med montering av 
vindkraftverken kommer att påverka marken. Det finns idag inga ekonomiska 
vinster redovisade för kommunen eller länet. Det ekonomiska åtagande som Vasa 
Vind föreslår för framtida avveckling täcker inte faktiska kostnader om 30-40 år 
om bolaget hamnar på obestånd.

Inga Högberg och Barbro Hansson

Inga Högberg och Barbro Hansson har sammanfattningsvis lämnat följande 
synpunkter. En vindkraftsindustri i Västra Kinneskogen (VK) skulle förändra 
livsmiljön på många vis och försämra boendemiljön. Denna vindkraftsindustri är 
inte bara ett hot emot vår livsmiljö utan även för naturmiljön. Med våra många 
boendeår i VK kan vi intyga att det går ett rikt fågelstråk över VK med bland annat 
tranor, gäss och svanar. Vi ser också ofta olika sorters rovfåglar bl.a. Kungsörn.

Christa Wittmann

Christa Wittmann är sammanfattningsvis emot vindkraft i Västra Kinneskogen med 
tanke på miljön, natur och fåglar.

Bernt-Åke Ahl

Bernt-Åke Ahl har sammanfattningsvis angett att han anser att ansökan ska avslås. 
Han menar att vindkraftverken kommer att skada områdets tysthet, naturvärden, 
landskapsbild, risk för översvämning när skog och växter försvinner.

Vidare anser han att utförda fågelinventeringar är undermåliga.

Beata och Per-Anders Akersten

Beata och Per-Anders Akersten yrkar att ansökan ska avslås. Sammanfattningsvis 
framför de följande skäl. En vindkraftspark skulle innebära skuggor, buller, 
hinderbelysning, påverkan på landskapsbilden och livsmiljön. Skyddsavståndet är 
för kort till närboende och en vindkraftsanläggning kan inverka på människors 
hälsa och välbefinnande.
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Carina och Kjell Ljungkvist

Carina och Kjell Ljungkvist har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter: 
Det är stor risk att de fåglar som rör sig i och kring Kinneskogen kommer att 
skadas. Vindkraftverken förfular miljön. I Mariestad finns en utsiktspunkt värd 
namnet och det är vid Lugnås kyrka, med en storslagen vy med Vänern och Läckö 
slott i fonden, denna vy kommer helt att förstöras med ett otal höga kraftverk 
placerade i Västra Kinneskogen.

Andreas Grosse

Andreas Grosse anser att ansökan ska avslås. Sammanfattningsvis påtalar han risk 
för skada på fåglar, landskapsbild och naturmiljön.

Göran Ahl

Göran Ahl anser sammanfattningsvis att området aldrig kommer att bli den rika 
naturupplevelsen som det är nu om vindkraftsprojektet genomförs. Bullernivåerna 
är helt oacceptabla och hinderbelysningen kommer att påverka och störa kvälls- 
och nattro.

Karin Jonsson

Karin Jonsson har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Hon anser att 
ansökan ska avslås pga riksintresse, buller och skuggor, minskat fastighetsvärde, 
rikt djur och fågelliv samt flyttfågelsträck. En vindkraftspark är ett hot mot hennes 
lantbruksverksamhet med fårskötsel.

Vidare anser hon att närheten till Vänern och den skyddsvärda Vänerkusten samt 
närheten till Kinnekulle med alla dess miljö- och kulturvärden gör en 
vindkraftsanläggning i Västra Kinneskogen mycket olämpligt.

Eva Borg

Eva Borg har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Hon anser att 
ansökan ska avslås. Oersättliga naturvärden vad gäller både djur- och fågelliv, 
mark, gläntor, stigar, träd, växter och livskvalitet för boende och besökare förstörs 
permanent. Årnäs finns med som ett LIS-område, Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. 

Jesper och Lisa Larsson

Jesper och Lisa Larsson har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. De 
menar att en vindkraftsexploatering påtagligt skulle förändra områdets karaktär, 
skada landskapsbilden, bullra, skada friluftslivet, kulturmiljön, naturmiljön och 
boendemiljön. De anser att den miljökonsekvensbeskrivning som finns är mycket 
bristfällig och visar inte verkligheten.

Vidare skriver de att Götene kommun är redan mycket vindkraftsexploaterat i vissa 
delar, vilket gör att deras resterande delar är mer känsliga för påverkan. För att 
utveckling av landsbygden skall kunna ske måste man bedöma vad landsbygden 
har för resurser och förutsättningar för att kunna utvecklas. I både Österäng och 
Årnäs fall är de största tillgångarna oexploaterad, idyllisk, sjönära naturmiljö. En 
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vindkraftexploatering av tänkt dignitet kan omöjligt samspela med eller bevara 
dessa grundpelare för dessa samhällen, helhetsintrycket industrialiseras. Avståndet 
är för kort, landskapet mot projektområdet för öppet samt själva projektområdet är 
en viktig del i naturupplevelsen. Götene kommun har i sitt tillägg till 
vindbruksplanen valt att utomhus vid bostadsbebyggelse skärpa gränsvärdet för 
buller från vindkraft från 40 dBA till 35 dBA. Sett på aktuella bullerberäkningar 
kommer detta gränsvärde överstigas. Vid Vänern med öar och strandområden skall 
enligt miljöbalken 4 kap 2 § turismens och friluftslivet, främst det rörliga 
friluftslivet, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Vänerns kust ligger ca 2 km från 
projektområdet. Detta ska i allra högsta grad beaktas vid denna placering. Dessa 
enorma verk kommer att uppfattas som ett otroligt störande inslag i en annars 
väldigt vacker horisont utifrån sjön. Friluftsliv-, natur- och turismvärden i form av 
upplevelsevärden tar enorm skada. Idag syns mätmasten (100m hög) som står i 
mitten av området högt över träden från farrännan mellan Mariestad och 
Lidköping. Denna vindkraftspark kommer konkurrera med vackra spegelsjöar och 
friluftsaktiviteter på sjön samt störa det idag opåverkade området! Ca 1.5 km från 
projektområdet har Götene kommun utmärkt Lis-område. Detta område kommer 
påtagligt ändra karaktär då det öppna landskapet innan skogen gör att 
vindkraftverken med dess höga höjd tränger igenom landskapet. Ett gränsvärde på 
högst 35dbA brukar anges vid Lis-områden, något som Mariestad kommun själva 
beaktar i sin egen kommun. Götene och Mariestads kommuner ingår i samma 
biosfärsområde, Vänerskärgården med Kinnekulle. 

Vid ett mycket stort antal bostäder kring projektområdet är det naturljud som 
dominerar under hela dagen men inte minst kvälls och nattid. Även om området i 
och kring västra Kinneskogen inte är utmärka som ”tysta områden” av 
kommunerna (bortsett från kusten utmed Årnäs och Österäng som av kommunen är 
utmärkt som ”opåverkat område” med kommentaren att de ska anses vara sk. Tysta 
områden) ska de faktiska omständigheterna ligga till grund för bedömning, de 
yrkar att 35dbA inte får överskridas vid några bostäder.

Bo Borg

Bo Borg anser sammanfattningsvis att ansökan ska avslås med hänsyn till de unika 
kultur- och naturvärdena i området.

Hans Bergheden

Hans Bergheden anser sammanfattningsvis att ansökan ska avslås med hänsyn till 
de unika kultur- och naturvärdena i området, buller, skuggor, hinderbelysning, 
fågellivet, turism och friluftsliv.

Alfred Akersten

Alfred Akersten har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. En 
vindkraftsetablering skulle innebära minskat fastighetsvärde, skada fågellivet i 
området, orsaka buller i ett tyst område, hinderbelysning och skada fågellivet i 
området.
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Anders Månsson

Anders Månsson yrkar sammanfattningsvis att ansökan avslås och han anser att 
skyddsavståndet till bostäder är för kort.

Bolagets bemötande av yttranden

Bolaget har bemött inkomma synpunkter. Sammanfattningsvis har följande 
framförts. Sakuppgifter som framförts tidigare återges inte igen här. Detta gäller 
framförallt synpunkter kring fåglar.

Bolaget har förståelse för att en ansökan om att anlägga och driva vindkraftverk 
kan skapa oro och väcka frågor bland kringboende. Vasa Vind vill dock poängtera 
att Bolaget under ärendets gång arbetat aktivt för att beakta synpunkter som 
inkommit bl.a. under samrådsprocessen och i kontakterna med Mariestads 
kommun. Detta arbete har lett fram till att antalet vindkraftverk succesivt har 
reducerats och deras placering specificerats samt att projektområdet har begränsats 
så att det område där Bolaget ansöker om att placera vindkraftverk helt ligger inom 
det område som Mariestads kommun har pekat ut som lämpligt för 
vindkraftsetablering. Bland annat kan framhållas att Bolaget i samrådet föreslog att 
uppföra 20 verk med en höjd om 200 meter inom ett något större område vilket 
justerades till 14 vindkraftverk med 180 meters höjd i ansökan. I april 2014, 
justerade Bolaget ansökan så att högst 12 vindkraftverk får placeras i området. I 
juni 2014 gjordes ytterligare en justering för att tillmötesgå kommunen genom att 
Bolaget pekade ut var vindkraftverken ska placeras (med en flyttmån om 50 m). 
Vidare har Bolaget vidtagit kompletterande undersökningar och inventeringar som 
efterfrågats under ärendets gång. Dessa kommenteras i vissa fall nedan.

Området har, som redogjorts för ovan, ansetts lämpligt för vindkraft både av 
kommunfullmäktige och miljö- och byggnadsnämnden i Mariestads kommun. Det 
finns således en politisk uppfattning i kommunen att vindkraftsparken är lämplig 
och politisk vilja att genomföra projektet. Mot bakgrund av att den planerade 
vindkraftsparken dessutom överensstämmer med det område som pekats ut som 
lämpligt för vindkraftsetablering i kommunens vindbruksplan får det anses som 
tämligen klart att kommunen inte delar de kringboendes farhågor om konflikter 
med motstående intressen och andra frågor som redogjorts för.

Området har vid en översiktlig bedömning genom en avvägning mellan olika 
allmänna intressen betraktats som lämpligt för vindbruk även av länsstyrelsen. 
Ansökningshandlingarna och myndighetsyttrandena visar att det inom 
projektområdet inte finns något formellt skyddat område förutom att det utgör en 
mycket liten del av riksintresset Vänern med öar och strandområden. Någon risk 
för påtaglig skada för sådant riksintresse föreligger inte. Avståndet till den 
skyddade natur som finns i det omgivande landskapet i form av riksintressen, 
naturreservat, Natura 2000- områden och biotopskydd bedöms vara såpass långt, 
drygt 2 km, att de fasta naturvärdena inte påverkas av en vindkraftsetablering i det 
föreslagna området. Den sökta verksamheten kommer, som angetts i 
ansökningshandlingarna inte på något sätt att påtagligt skada riksintresset Vänern 
med öar och strandområden. Vindkraftverk kommer att kunna ses från 
omgivningarna, men området är även lämpligt ur denna synpunkt, t.ex. med 
beaktande av att avståndet till närmaste bostad är minst 900 meter samt som miljö- 
och byggnadsnämnden konstaterat, att området är relativt avskilt från boende. 
Sammanfattningsvis får konstateras att kringboendes synpunkter om att ansökan 
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ska avslås till följd av att området är ytterst värdefullt för natur- och kulturmiljö 
och att det ligger i anslutning till områden med höga naturvärden, riksintresse för 
friluftsliv, kulturmiljö, naturvård etc. inte har stöd vare sig av de faktiska 
förhållandena vad rör skyddade områden eller av de myndigheter som har att 
tillvarata allmänna intressen.

Fåglar

Utförligare redovisning resultat av fågelinventeringar och konsekvensbedömningar 
etc. görs under redovisning av miljökonsekvensbeskrivningen, rubrik ”Fåglar”.

Länsstyrelsen har nämnt att havsörnarna som rör sig i området troligen är de fåglar 
som häckar ca 3 km norr om området. Länsstyrelsen baserade detta på rapporter i 
artportalen med angivna kriteriet ”bobygge?” med kommentaren ”en bar 
bomaterial”. De rapporter som återfinns i Artportalen är observationer ca 3,4 km 
respektive 4 km från utredningsområdet. Det kan även noteras att det i 
samrådhandling för reviderad vindbruksplan i Mariestads kommun daterad 13 mars 
2014 avseende det utpekade området vid Västra Kinneskogen anges att: ”Området 
ligger inte i något känt flyttfågelstråk eller inhyser fågelarter betecknade som 
högriskarter. Fågellivet påträffas märkbarare öster om området samt i 
kustbandet.” Länsstyrelsens rapport ”Fåglar i Vänerområdet ur ett 
vindkraftsperspektiv” har legat till grund för arbetet med den reviderade 
vindbruksplanen, vilket framgår av litteraturförteckningen. Sammanfattningsvis 
konstaterar bolaget att Enetjärn har gjort ett fåtal observationer av fiskgjuse inom 
projektområdet under inventeringar genomförda två på varandra följande år, inga 
observationer av boplats eller häckning avseende fiskgjuse har gjorts vare sig inom 
eller utanför projektområdet. Vidare har havsörn observerats enstaka gånger inom 
projektområdet vid inventering av havsörn och fiskgjuse. Fiskgjusens aktivitet är 
koncentrerad till ett område norr om utredningsområdet. Projektområdet, som 
saknar vatten, utgör inte någon födosökslokal för dessa arter. Det finns inte några 
kända boplatser för vare sig fiskgjuse eller havsörn inom eller i sådan närhet till 
projektområdet att det behöver upprättas några buffertzoner. Bolaget kan, mot 
bakgrund av detta, inte dela Länsstyrelsens bild att uppgifter visar att det är ett 
känsligt läge för fiskgjuse och havsörn. Vidare konstateras också att Enetjärn, mot 
bakgrund av inventeringsresultaten, inte anser att projektområdet har höga 
ornitologiska värden och bedömer heller inte att det utgör en viktig fågellokal. 
Bolaget har genom utförandet av omfattande fågelinventeringar och resultaten av 
dessa, visat att projektområdet är lämpligt enligt 2 kap. 6§ miljöbalken även i 
förhållande till förekomsten av fåglar.

Buller och skyddsavstånd

Ljudberäkningar för vindkraft har utförts enligt standardiserade metoder. Av 
beräkningar framgår att ljudnivåerna inte riskerar att överskrida 40 dB(A) vid 
någon bostad. Beräkningen visar även att gällande riktvärden för lågfrekvent ljud 
underskrids vid samtliga omkringliggande bostäder.

Vad gäller ljudutbredningen från vindkraftverk har det sedan många år funnits en 
mycket tydlig praxis rörande lämpliga begränsningsvärden. Bolaget har i ansökan 
föreslagit att Miljöprövningsdelegationen ska föreskriva att ljud från verksamheten 
begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid 
närmaste belägna bostad än 40 dB(A). Detta förslag är helt i enlighet med praxis. 
Mark- och miljööverdomstolen (M 1064-15) har i en nyligen meddelad dom 
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angivit att när detta värde bestämts har hänsyn tagits till osäkerheter som råder om 
störningseffekten av vindkraftsbuller. Försiktighetsprincipen har således tillämpats 
vid fastställandet av 40 dB(A).

Det är tydligt angivet i praxis att skyddsavstånd till bostäder med hänsyn till buller 
inte regleras genom att ange ett visst antal meter mellan närmaste vindkraftverk 
och bostad, utan genom att bullervillkoret reglerar verksamhetsutövarens 
möjligheter att placera vindkraftverk (se M 473-13). Bolaget anser därför inte att 
det finns fog för att ange ett skyddsavstånd i meter utan att ljudpåverkan enbart ska 
regleras genom ett ljudvillkor som föreslagits. Frågor rörande eventuella 
skyddsavstånd till närmaste bostad har också hanteras i kommunens vindbruksplan. 
Eftersom Bolagets ansökan enbart avser vindkraftverk inom utpekade områden i 
kommunens vindbruksplan har redan hänsyn till skyddsavstånd till bostäder 
faktiskt tagits.

Skuggor

Bolaget har i kompletteringen daterad augusti 2015 uppdaterat skuggberäkningen 
avseende vindkraftsparken. Bolaget har i kompletteringen gjort ett åtagande att om 
redovisat riktvärde kommer att överstigas så kommer vindkraftverken att utrustas 
med skuggreceptor som gör att vindkraftverken kommer att stängas av några 
timmar per år så att riktvärdet inte överskrids. Mot bakgrund av detta åtagande ser 
Bolaget inte något behov av ett villkor i enlighet med Miljö- och 
byggnadsnämnden i Mariestads kommun yttrande.

Vindstat

Bolaget anser inte att det är lämpligt att föreskriva ett villkor rörande en elektronisk 
tjänst eftersom denna typ av system kan ändras över tid. En vindkraftspark har en 
livslängd på flera decennier och att binda sig till olika typer av elektroniska tjänster 
är inte lämpligt.

Säkerhet

Bolaget har föreslagit en säkerhet om 500 000 kr per vindkraftverk. Föreslagen 
säkerhet är skälig och väl i överenstämmelse med säkerheter för liknande 
tillståndsgivna vindkraftsparker.

Bolagets bemötande 2017-02-21 med anledning av Länsstyrelsens yttrande 2017-
02-08 över den kompletterande fågelinventeringen 2016.

Vasa Vind vill med anledning av Länsstyrelsens sammanfattande kommentar 
hänvisa till vissa delar av tidigare yttrande i ärendet. Enetjärn Natur har i det 
yttrande som lämnats av Vasa Vind, daterat 31 oktober 2016, angett att de 
inventeringar av fiskgjuse som genomförts under två på varandra följande år har 
det endast i något enstaka fall konstaterats flygningar över själva projektområdet. 
Enetjäms bedömning är att varken någon boplats eller någon välfrekventerad 
flygväg finns inom eller i direkt anslutning till projektområdet och något behov av 
skyddszon därför inte föreligger. Vad gäller havsörn rapporterat Enetjärn Natur, i 
likhet med vad länsstyrelsen anger, att de lokaler där det rapporterats bobygge 
ligger mer än 3 km från projektområde och något behov av att upprätta 
buffertzoner föreligger inte. Vad gäller påpekandet om läget i en sträckled är det 
som Enetjärn Natur har noterat  endast en mindre del av fågelsträcket som berör 
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själva projektområdet.  Det är också som länsstyrelsen anger inte så stor risk att 
sträckande fåglar kolliderar med vindkraftverk. Det tål  att upprepas att de studier 
av sträckande fåglar som gjorts vid vindkraftsanläggningen i Hörnefors, som 
Enetjärn Natur beskrivit i föregående yttrande, visar att de flesta sträckande fåglar 
helt undviker att flyga genom vindkraftsområdet och inga fåglar har hittats döda 
under vindkraftverken i Hörnefors. Mot bakgrund av ovanstående och av det som 
anförts tidigare i ärendet anser Vasa Vind att projektområdet är väl lämpat för en 
vindkraftsetablering även med beaktande av de samlade värdena för fågellivet.

Miljöprövningsdelegationens bedömning

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och 
upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. 
miljöbalken och förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 

Synpunkter har framförallt framförts på att fågelinventeringarna inte är tillräckliga. 
Miljöprövningsdelegationen har granskat inventeringarna och anser att de är av den 
omfattning och kvalité som krävs och att miljökonsekvensbeskrivningen i allt 
väsentligt belyser påverkan för de verk som föreliggande ansökan avser. 

Miljöprövningsdelegationen finner att inlämnad miljökonsekvensbeskrivning efter 
gjorda kompletteringar uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap. 9 § 
miljöbalken.

Kommunalt tillstyrkande

Kommunstyrelsen i Mariestads kommun har tillstyrkt tillståndsansökan enligt 16 
kap. 4 § miljöbalken. 

Under remitteringen av ärendet har Götene kommun framfört invändningar mot att 
tillstånd ges. Eftersom parken i sin helhet är belägen i Mariestads kommun har 
Götene kommun inte någon lagstadgad rätt att avstyrka tillstånd enligt 16 kap. 4 §. 
Götene kommuns synpunkter får dock behandlas inom ramen för den övriga 
lämplighets- och lokaliseringsprövningen i ärendet. 

Tillåtlighet

För vindkraftverk liksom för annan miljöfarlig verksamhet gäller att valet av plats 
ska prövas mot lokaliseringsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken. Där anges att för 
miljöfarlig verksamhet ska väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 
ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön. Bestämmelsen ska läsas mot bakgrund av miljöbalkens 
portalparagraf 1 kap. 1 § som anger att balken ska tillämpas så att en från 
ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god 
hushållning främjas. Vidare gäller balkens grundläggande 
hushållningsbestämmelser i 3 kap. 1 § där det föreskrivs att mark- och 
vattenområden ska användas för de ändamål för vilka området är bäst lämpat med 
hänsyn till beskaffenhet och läge och föreliggande behov. Företräde ska ges en 
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
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Miljöprövningsdelegationen finner att Vasa Vind har visat att den valda platsen 
uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Det finns 
därmed förutsättningar för att meddela tillstånd för den ansökta verksamheten. De 
närmare skälen för detta ställningstagande följer under enskilda rubriker nedan. 

Med i ansökan gjorda åtaganden samt i detta tillstånd föreskrivna villkor för 
tillståndet anser Miljöprövningsdelegationen sammanfattningsvis att verksamheten 
går att förena med målen för miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna samt 
med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning.

Artskydd

Det framgår av praxis att förbuden i artskyddsförordningen mot att skada eller 
förstöra fortpantningsområden eller viloplatser och därmed frågan om dispens, 
aktualiseras först om verksamheten eller åtgärden innebär en negativ effekt på 
förutsättningarna att bibehålla eller återställa den gynnsamma bevarandestatusen 
för arten. Artskyddet ska anses vara en precisering av de allmänna 
hänsynsreglerna. 

Bolaget har låtit utreda förekomst av bl.a. fåglar och fladdermöss inom och 
omkring det ansökta området samt lokalernas betydelse för populationerna. 
Bedömningen är sammantaget att konsekvenserna för rödlistade arter i 
utbredningsområdet är små och att enstaka exemplar av rödlistade fåglar och 
fladdermöss kan komma att påverkas, men detta kommer inte att få någon negativ 
påverkan på arternas bevarandestatus vare sig nationellt, regionalt eller lokalt.

Miljöprövningsdelegationen delar sökandens bedömning att verksamheten inte 
kommer att påverka arternas bevarandestatus så att den kräver dispens enligt 
artskyddsförordningen och inte heller kommer i sådan konflikt med 
bestämmelserna i denna eller att hinder föreligger för tillstånd till verksamheten av 
denna anledning. Vad som framkommit under remittering av ärendet, bl.a. genom 
yttranden från enskilda och föreningar, föranleder ingen annan bedömning. 

Miljömål
Vindbruk är ett angeläget allmänt intresse som bidrar till att miljömålen begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och ingen övergödning kan 
uppfyllas. Exempel på miljömål som kan påverkas negativt är målen om myllrande 
våtmarker samt ett rikt växt- och djurliv. Den sammantagna effekten av 
verksamheten är dock sådan att miljömålen i stort inte kan anses påverkas negativt 
i någon avgörande mening. 

Planförhållanden
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken får tillstånd inte meddelas i strid med gällnade 
detaljplan eller områdesbestämmelser. Platsen omfattas inte av detaljplan eller 
områdesbestämmelser.

De ansökta vindkraftverken är lokaliserade till ett område som i kommunens 
vindbruksplan pekats ut som lämpligt område för vindkraft. 

Hela projektområdet utgör en del av riksintresset Vänern med öar och 
strandområden (MB 4:2). Inom detta område ska turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
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De närmast andra dokumenterade områdena finns två (2) km nordost om 
projektområdet och utgörs av ett LIS-område, d.v.s. utpekat områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Årnäs,. Området är utpekat i Götene 
kommuns översiktsplan. Vidare noteras att drygt nio (9) km sydväst om 
projektområdet ligger Kinnekulle som sedan 2010 ingår i Biosfärområde för 
Vänerområdet mellan Såtenäs i söder och Sjötorp i norr. Detta innebär bl.a. att 
området har ett internationellt intresse av att bevara natur- och kulturmiljö i 
förening med att utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt samt stödja 
forskning och utbildning. 

Verksamheten innebär inte risk för påtaglig skada på något riksintresse för 
totalförsvaret, naturvård, kulturmiljö eller andra ändamål. Det finns inga 
naturreservat, Natura 2000-områden eller andra skyddade markområden.  

Biosfärsområde

Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar utveckling som inrättas av FN. 

Ett biosfärsområde innebär i sig inga nya restriktioner och påverkan på det torde 
inte i någon direkt mening kunna utgöra hinder mot tillstånd. De allmänna 
hänsynsregler får istället stå som garant för att syftet med biosfärsområdet inte 
motverkas i oskälig utsträckning. Miljöprövningsdelegationen anser inte att det nu 
framkommit något som talar för att biosfärsområdets värdekärnor skulle påverkas 
negativt av att tillstånd till vindkraftparken ges. 

Buller, skugga och avstånd
Bullerberäkningar har gjorts. Beräkningarna visar att 40 dB(A) utomhus vid bostad 
kan klaras. Bolaget har även gjort beräkningar av den lågfrekventa ljudnivån 
inomhus och jämfört med Folkhälsomyndighetens rekommenderade riktvärden för 
inomhusbuller2. Beräkningarna visar på att riktvärdena klaras. Frekvensdata finns 
för 50 Hz till 200 Hz för den verkstyp som beräkningarna utgår ifrån. Frekvensdata 
under 50 Hz saknas. Karolinska institutet har i en kunskapssammanställning3 
kommit fram till att det inte finns några belägg för att infraljud (de lägsta 
frekvenserna) som uppkommer vid drift av vindkraftverk bidrar till bullerstörning 
eller har andra hälsoeffekter.

Skuggberäkningarna som utförts visar att skuggvärdet åtta (8) timmar per år vid 
bostäder förväntas överskridas om inte skuggsensor installeras. Även skuggvärdet 
30 minuter per dag riskerar att överskridas. Bolaget har åtagit sig att förse 
vindkraftverken med skuggdetektorer då den förväntade skuggtiden överskrider 8 
timmar per år. Miljöprövningsdelegationen anser att rörliga skuggor från 
vindkraftsanläggningen varken ska överstiga åtta (8) timmar per år eller 30 minuter 
per dygn på störningskänslig plats. Störningskänslig plats är enligt praxis, uteplats 
eller om sådan saknas en yta på 25 m2 i anslutning till bostadshus.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att med föreskrivna villkor och de 
skyddsåtgärder som bolaget åtagit sig att genomföra finns inte anledning att 
förvänta några betydande störningar från verksamheten avseende skuggor.

2 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13
3 Karolinska Institutet, Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från 
vindkraftsanläggningar -Exponering och hälsoeffekter, 2011
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Synpunkter har inkommit på att riktvärdena även ska tillämpas på Unga Örnas 
lokal vid Hjortekullen. Miljöprövningsdelegationens anser att begränsningsvärde 
för buller endast omfattar bostäder. Kraven enligt villkoren omfattar därmed inte 
klubblokaler, jaktstugor och liknande lokaler där människor inte vistas varaktigt. 
Sökande skriver att Unga Örnas lägerverksamhet kommer att flyttas till annan plats 
enligt uppgörelse mellan Unga Örnar och sökande om vindkraftsanläggningen 
uppförs. Miljöprövningsdelegation uppmärksammar bolaget på att bullervillkoren 
ska innehållas för bostäder. Detta är dock i första hand en tillsynsfråga. Det finns 
dock inte nu anledning att utgå från några andra uppgifter om hur byggnaden 
används och framgent ska användas än vad som sökanden har uppgett i ansökan. 

Några generella riktlinjer eller bestämmelser vad gäller avstånd mellan vind-
kraftverk och bostad finns inte. Avståndet till bostad avgörs i stället av att 40 
dB(A) ska klaras vid bostad och bestäms vid prövning i det enskilda fallet. Under 
remittering av ärendet har också framställts krav på att ljudnivåerna ska begränsas 
till 35 dB(A). Miljöprövningsdelegationen anser dock att det i detta ärende inte 
finns skäl att frångå den sedan länge etablerade praxisen om 40 dB(A). 

Transporter m.m. 
Under byggtiden, som beräknas till mellan ett och två år för hela 
vindkraftsanläggningen, kommer störningar att uppstå temporärt vid bland annat 
borrning, sprängning, schaktning, lastning och transporter. Exempel på störningar 
är oönskat ljud, damm, vibrationer, trafikstörningar och grumling i vattenmiljöer. 

Effekterna av störningar från transporter m. m. bedöms sammantaget blir 
lokala/regionala, kortvariga och av liten övergripande betydelse. Därför förväntas 
konsekvenserna på grund av transporter inte bli större än att de kan accepteras.

Landskapsbild, hinderbelysning och friluftsliv
Bolaget har redovisat påverkan på landskapsbilden genom att bland annat utföra en 
landskapsbildsanalys och ta fram fotomontage. Vindkraftverken kommer att förses 
med hinderbelysning som av vissa kan komma att uppfattas som ett störande inslag 
i naturmiljön. Riksintresset Vänern med öar och strandområden påverkas visuellt 
och den del av riksintresset som ligger inom och i direkt anslutning till 
utredningsområdet även av buller. Större delen av riksintresset kommer dock inte 
påverkas av vindkraftsanläggningen. Även inom utredningsområdet kommer det 
fortsatt att vara möjligt att bedriva ett aktivt och rörligt friluftsliv och bedriva 
turistverksamhet, även om upplevelsen av orördhet och tystnad kan påverkas. Den 
sammanvägda bedömningen är att konsekvenserna för friluftslivet blir små. 

Större relativt opåverkade områden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan påverka områdets karaktär. Dessa områden präglas ofta av att det 
är tyst och att de är viktiga för människors hälsa och välbefinnande samt för att 
kunna bevara större, sammanhängande ekosystem. Cirka tre kilometer från Västra 
Kinneskogen finns två utpekade större relativt opåverkade områden, skogsområdet 
på och kring Lugnåsberget och Varaskogen. Områdena bör skyddas från större 
exploateringar och andra ingrepp i miljön. Utförda bullerberäkningar med 
ljudutbredningskarta visar att dessa områden är belägna utanför gränsen för 35 
dB(A) kurvan.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att en etablering av vindkraftverk och vägar i 
området kan komma att medföra att landskapet upplevs som mer exploaterat än 
tidigare. Denna förändring får dock anses vara godtagbar.
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Naturvärden
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att det finns förhållandevis få 
dokumenterade motstående naturintressen inom och i nära anslutning till den 
planerade parken, det kan trots det inte uteslutas att en viss påverkan kan komma 
att ske på såväl markbundna naturvärden som på fåglar och fladdermöss. Påverkan 
bedöms dock inte större än att den kan anses vara godtagbar.

Markbundna naturvärden

Bolaget har genomfört en naturvärdesinventering. Av denna framgår att en bäck i 
västra delen av inventeringsområdet hyser höga naturvärdena. Området ligger 
utanför projektområdet. I övrigt utgörs området till stor del av produktionsskog. 
Den samlade bedömningen är att vindkraftsanläggningen kan anpassas så att 
värdefulla naturmiljöer och arter endast påverkas i begränsad och acceptabel 
omfattning. 

Fåglar

Bolaget har genomfört flera fågelinventeringar. Miljöprövningsdelegationen anser 
att fågelinventeringarna är tillräckligt omfattande och har utförts med en godtagbar 
metodik. 

Det kan konstateras att Mariestadssjön med angränsande landområden är en 
mycket fågelrik trakt vid Vänern. Västra Kinneskogen i sig (projektområdet) hyser 
dock inga särskilda skyddsvärden som fågellokal. Exempel på särskilt skyddsvärda 
områden är större rastplatser, områden med där sällsynta eller särskilt skyddsvärda 
arter häckar eller förekommer mer än tillfälligt, klippbranter eller höjdryggar, 
natur- eller urskogsliknande områden med gamla boträd

Området bedöms utgöra en del av ledlinjen utmed Vänerkusten och har en förhöjd 
sträckintensitet. Merparten av fåglarna flyger dock närmare kusten men de rör sig i 
en korridor som ibland utifrån olika förutsättningar såsom väder och vindar etc. 
även omfattar det aktuella projektområdet. 

Fortsatt kontroll och dess omfattning bör upprättas inom ramen för egenkontroll 
och kontrollprogrammet. Miljöprövningsdelegationen bedömer generellt att det är 
önskvärt att ytterligare uppföljning av påverkan på fåglar inklusive nattskärra 
främst bör ske samlat med andra vindkraftsanläggningar, regionalt eller centralt för 
att få en övergripande likvärdig uppföljning av vindkraftens påverkan på fåglar i 
allmänhet och speciella arter.

Sträckande fågel m.m. 

I flera yttranden har det belysts att stora koncentrationer av flyttande land- och 
sjöfåglar sker genom projektområdet, Västra Kinneskogen, och dess närhet vår och 
höst samt då de rör sig mellan födosöksområden och Vänern. Vidare visar 
Länsstyrelsernas rapport ”Fåglar i Vänerområdet ur ett vindkraftsperspektiv” att 
Vänerns östra kant fungerar som ledlinje för flyttfåglar. Mariestadssjön med 
angränsande landområden pekas i rapporten ut som ett av de områdena vid Vänern 
med stor art- och individrikedom. 

Området bedöms utgöra en del av ledlinjen utmed Vänerkusten och har en förhöjd 
sträckintensitet. Sträcket av tättingar och rovfåglar bedöms så pass spritt över 
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området att det inte finns en så omfattande förhöjd risk att det skulle påverka 
tillåtligheten av sökt vindkraftpark. 

Utifrån de studier som gjorts och som sammanställts i rapporten ”Vindkraftens 
påverkan på fåglar och fladdermöss, uppdaterad syntesrapport 2017”, Vindvals 
syntesrapport, är påverkan på sträckande fåglar av underordnad betydelse jämfört 
med fåglar som vistas i området, häckar, övervintrar eller rastar, alltså de fåglar 
som uppehåller sig permanent eller under säsong i samma område som 
vindkraftverken. Någon särskild hänsyn till fåglar som passerar området och 
fågelsträck bedöms därav inte behövas i detta fall.

Vadarfåglar

Avståndet från de närmaste vindkraftverken till de vikar i Vänern där vadfåglarna 
vistas, födosöker och övernattar är som närmast över 2 km. I Vindvals 
syntesrapport anges störningsavståndet till häckande vadare som mest 850 m och 
ett medelvärde av ca 200 m i de studier som utredningen relaterar till, detta gäller 
för tofsvipa och ljungpipare som visat på det störta störningsavståndet. Vadarna 
anses regelrätt undvika vindkraftverken på dessa avstånd. Skyddsavstånden till 
Vänern bedöms vara tillräckligt stort och risken för negativ påverkan på 
förekomsten av vadare som vistas i området längs Vänern bedöms som liten.

Nattskärra

I Vindvals syntesrapport anges att vindkraftens påverkan på nattskärra inte är 
säkert klarlagd och de gör bedömningen att genomförda svenska inventeringar 
tyder på marginell störningspåverkan från vindkraft på arten. De anger vidare att de 
därför anser att skyddsavstånd inte är nödvändigt vid etablering i områden med 
förekomst av nattskärra, men att uppföljning inom kontrollprogram 
rekommenderas. Detta överensstämmer i stort med de slutsatser Länsstyrelsen 
redovisat i sitt yttrande gällande nattskärra. Miljöprövningsdelegationen hänvisar 
vidare till motiveringen i Länsstyrelsens yttrande till delegationen. Risken för 
negativ påverkan på förekomsten av nattskära bedöms som liten.

Fiskgjuse

Trots flera indicier på att fiskgjusehäckning skulle förekomma i Västra 
Kinneskogen (projektområdet) finns det i föreliggande underlag inga faktiska 
observationer av häckande fiskgjuse inom eller inom någon kilometer från 
projektområdet. Det finns inte heller några nya eller gamla bon noterade. 
Regelbundna observationer av fiskgjuse görs dock inom och företrädande utanför 
projektområdet, dvs mellan projektområdet och Vänern. Rörelserna sker i olika 
riktningar och med en frekvens som indikerar att de inte häckar inom området. 
Projektområdet hyser inga särskilda skyddsvärden som fågellokal. Projektområdet 
är inte intressant som födosökslokal. Bedömningen är att fiskgjuse dels flyger över 
området när den ska ta sig mellan Björsäterviken och vattnet utanför Årnäs, dels 
nyttjar området som tillfällig ”fristad” under häckningstid. Risken för mer än 
enstaka kollisioner bedöms som liten. Någon särskild hänsyn i övrigt till fiskgjuse 
eller ytterligare undersökning bedöms inte behövas i detta fall. 

Havsörn
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Havsörn flyger regelbundet över projektområdet. Det finns även starka indicier på 
att häckning kan ske ca 3,4 km ifrån de nordligaste verken. Troligtvis omfattar 
rapporterade örnar i området även häckande örnar från omkringliggande områden 
som födosöker vid stränder och öar i Vänern. Projektområdet är inte av intresse 
som födosöksområde. Avståndet är längre än den i Vindvals syntesrapport 
rekommenderade skyddsavstånd som är 2-3 km för havsörn. I detta fall bedöms 
avståndet som tillräckligt. Någon särskild hänsyn i övrigt till havsörn eller 
ytterligare undersökning bedöms inte behövas.

Bivråk

Boplatser för bivråk är svåra att finna och därmed är SOF-BirdLife föreslagna 
skyddszoner på en km runt boplats eller område som ingår i revirets kärna svår att 
följa i praktiken. I Vindvals syntesrapport anges att SOF-BirdLife föreslagna 
skyddszoner bör beaktas i den mån att man faktiskt hittat boplatser eller kan 
identifiera kärnområden i revir. I annat fall föreslås att man för bivråken bör 
använda sig av en mer storskalig planering där man helt enkelt ser till att det finns 
tillräckligt stora ytor av lämplig miljö för bivråkar på regional nivå för att gynnsam 
bevarandestatus ska kunna upprätthållas. Bivråk är en relativt vanliga art i Sverige 
och finns med varierande tätheter i många skogsbestånd i Mellansverige. Bivråk 
har observerats i området dock har ingen boplats identifierats. Inom projektområdet 
finns inga påtagligt lämpliga biotoper där det föreligger risk för påverkan på 
bivråken. Även med beaktande av vad som framkommit under remitteringen av 
ansökan anser Miljöprövningsdelegationen att tillstånd kan ges.

Berguv och falk

Det finns inga bergsbranter passande för klipphäckande rovfåglar som pilgrimsfalk 
och berguv i fågelutredningsområdet. Utanför projektområdet i pågående bergtäkt 
finns uppgifter om att berguv har häckat för många år sedan. Bergtäkten utgör en 
pågående verksamhet som har sedan dess fått fortsatt och utökat täkttillstånd i flera 
omgångar och förutsättningarna för häckning har ändrats genom åren. 

Sammanfattning fåglar

Miljöprövningsdelegationen kan utifrån genomförda undersökningar och övriga 
upplysningar som rapporterats avseende förekomst av fåglar konstatera att den i 
Vindvals syntesrapport rekommenderade skyddsavståndet 2-3 km för havsörn 
(boplatser och större koncentrationer > 10 ex) samt 0,5 km för vadare och 
andfåglar (fågelsjöar, kustlokaler m m) innehålls med god marginal. Sträckande 
fågel bedöms ha en underordnande relevans för hur fågel påverkas av en 
vindkraftsetablering. 

Miljöprövningsdelegationen bedömer risken för kollisioner mellan förekommande 
fåglar och vindkraftverk ska ske vid den valda lokaliseringen inte är större än att 
den i detta fall kan godtas.

Fladdermöss

En fladdermusinventering har utförts där fem arter av fladdermöss har registrerats. 
Under inventeringen noterades en rödlistad art fransfladdermusNT dock utanför det 
nu aktuella utredningsområdet. Arten bedömdes inte regelbundet finnas inom 
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inventeringsområdet eller utredningsområdet. Resultatet av inventeringen tyder på 
att området inte är av särskilt värde för fladdermöss. 

Kulturmiljö
Inom ca 10 km från utredningsområdet finns fem områden av riksintresse för 
kulturmiljövården; Björsäter (ca 4 km från utredningsområdet), Lungnåsberget (ca 
5 km), Forshem (ca 6 km), Karleby (ca 9 km) och Ek (ca 10 km). Inom några 
kilometer från utredningsområdet finns fem olika kommunala bevarandeområden 
som har utpekats eftersom de hyser viktiga kulturmiljöer. Värdena är framför allt 
knutna till äldre bebyggelse. Den planerade vindkraftsanläggningen kommer inte 
att skada de kulturvärden som utgör grunden för riksintressena. 
Miljöprövningsdelegationen instämmer i bolagets bedömning att 
riksintresseområdena endast kommer att påverkas visuellt. Inte heller de områden 
som pekats ut i de kommunala bevarandeprogrammen kommer att påverkas annat 
än visuellt. Byggnader eller andra strukturer kommer inte att påverkas och det 
kommer fortsatt att vara möjligt att se och förstå helheten.

Övrigt
I vilken utsträckning vindkraftsparken kommer att medföra försämrat 
marknadsvärde för de befintliga fastigheterna i området är naturligtvis svårt att 
uttala sig om på förhand. Även om så skulle bli fallet är det 
Miljöprövningsdelegationens bedömning att detta inte kan utgöra grund för att inte 
tillåta vindkraftverken vid den tillståndsprövning som ska göras med stöd av 
bestämmelserna i miljöbalken. Detsamma gäller det som anförts rörande att bolaget 
inte har lokal förankring genom lokalt ägande.

Sammanfattande bedömning 

Miljöprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis att verksamheten 
omfattande de tolv vindkraftverken, om gjorda åtaganden och föreskrivna villkor 
iakttas, går att förena med målen för miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna 
samt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenresurserna. Vad som anförts i ärendet i övrigt förändrar inte denna 
bedömning.

Motivering av villkor

Villkor 2, fladdermöss
Fladdermöss anses löpa särskilt stor risk att förolyckas av kollisioner med 
vindkraftverk. För att minimera risken för påverkan på fladdermöss, behöver 
stoppdrift tillämpas vilket innebär att vindkraftverken står stilla. I två domar från 
MÖD M11073-14 och M 11101-14 har fråga om fladdermusvillkor fastställts. Med 
anledning av ny kunskap kring lämpliga begränsningar för när vindkraftverken ska 
stängas har miljöprövningsdelegationen beslutat att vindkraftverken ska stängas av 
när medelvindshastigheten under 10 minuter är lägre än 6 m/s vid verkens nav och 
om temperaturen samtidigt är högre än 14 °C vid navet. Detta gäller från 
solnedgång till soluppgång under perioden 1 augusti till och med 30 september. 
Denna skyddsåtgärd är motiverad att föreskriva även i detta ärende.
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Villkor 3 och 8, buller
Det kan inte uteslutas att parker med de större vindkraftverken kan komma att 
medföra störningar av lågfrekvent buller. Med hänsyn tagen till att det i denna 
prövning är fråga om en park med verk upp till 180 meters höjd är det rimligt att 
även det lågfrekventa ljudet beaktas vid drift av parken. Det kan vara avhängigt på 
vilken typ av turbin som väljs, det är därför viktigt att bolaget även tar hänsyn till 
det lågfrekventa bullret när de bestämmer sig för vilken typ av turbin som ska 
uppföras. Bolaget har visat att dessa värden kan klaras med de verk som redovisats 
i bullerutredningen. 

Det är angeläget att bolaget väljer verk som klarar så låga bullervärden som möjligt 
och Miljöprövningsdelegationen anser att nivåer ska fastställas i villkor. De 
fastställda nivåerna för lågfrekvent ljud motsvarar de som anges i 
Folkhälsomyndighetens riktvärden (FoHMFS 2014:13). Dessa nivåer bör 
företrädesvis följas upp genom beräkningar.

Villkor 5, hinderbelysning
Transportstyrelsen är den myndighet som satt regelverket kring hinderbelysning, 
med utgångspunkt för flygfartens säkerhet. Reglerna finns beskrivna i föreskriften 
TSFS 2013:9. Bolaget har att följa föreskriften och ansvarar för att kraven 
efterlevs. Bolaget ska följa utvecklingen och anpassa hinderbelysningens 
ljusintensitet så att den reduceras under skymning, gryning och på natten i enlighet 
med gällande bestämmelser. Genom att hinderbelysning som blinkar synkroniseras 
bedöms upplevelsen av att vara störd minska.

Synpunkter har framförts om att det bör övervägas att ställa krav på teknik som 
innebär att hinderbelysningen är släckt när inga luftfarkoster är i närheten. 
Miljöprövningsdelegationen kan konstatera att för att använda någon form av sådan 
teknik (t.ex. radar och transponder) så krävs att Transportstyrelsen medger detta. 
Vad delegationen erfar så har några dispenser inte givits det senaste året och det är 
oklart hur goda möjligheterna är att framgent erhålla sådan dispens. Då 
möjligheterna att få dispens bedöms som osäker, samtidigt som störningen från 
hinderbelysningen bedömts acceptabel finns det i detta fall inte skäl att ställs ställa 
krav på teknik som gör de möjligt att vanligtvis ha hinderbelysningen släckt.

Villkor 7, mindre ändringar
Om det av exempelvis byggnadstekniska skäl uppkommer behov av mindre 
ändringar av vindkraftverkens placering, vägsträckor eller andra 
anläggningsarbeten kan detta accepteras om bolaget visar att påverkan på 
människor och miljö inte försämras. Till grund för denna bedömning ska bolaget få 
krav på att genomföra en utredning som visar påverkan får på olika värden. 
Förutom att buller- och skuggvillkor ska klaras vid bostad kan även flera andra 
intressen bli berörda. Exempelvis kan naturvårds- och kulturmiljöintressen samt 
Försvarsmaktens, luftfartens och teleoperatörers intressen påverkas. Mindre 
ändringar ska kunna medges efter godkännande av tillsynsmyndigheten om de 
mindre justeringarna ryms inom gällande tillstånd och i övrigt är godtagbara.

Villkor 8, arbets- och tidsplan
För att ha möjlighet att påverka och informera behöver tillsynsmyndigheten, i god 
tid innan byggnads- och anläggningsarbetena inleds, kunna få ta del av de 
tidpunkter, transporttider, byggnads- och anläggningsmoment, m.m. som planeras. 
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Arbets- och tidplanen ska även redovisa skyddsåtgärder vid kultur- och 
naturvärden. 

Det är även rimligt att bolaget, i samband med att arbets- och tidsplanen lämnas in, 
bifogar en ljud- och skuggberäkning för att tydliggöra att föreskrivna villkor kan 
klaras. 

Villkor 10 och D1 , nedmontering

Efter det att vindkraftverken tagits ur drift är det viktigt att de monteras ned 
och transporteras bort samt att marken återställs. En anmälan ska därför ges 
in till tillsynsmyndigheten om elproduktionen vid något av verken inte 
bedrivits under ett år och efter två år ska återställningsåtgärderna vara klara, 
om inte tillsynsmyndigheten medger annat. Återställningsarbetet ska ske i 
samråd med bland annat tillsynsmyndigheten. Vilka återställningsåtgärder 
som är de miljömässigt mest lämpliga vid den tidpunkten kan hanteras i 
samråd med tillsynsmyndigheten. För att säkerställa att miljömässigt 
lämpliga efterbehandlingsåtgärder genomförs behöver tillsynsmyndigheten 
ges möjligheten att vid behov fastställa ytterligare villkor gällande 
efterbehandlingen.

Villkor 11 efterbehandlingsplan

Det bör finnas ett villkor om den slutliga efterbehandlingen av hela 
anläggningen när tillståndet upphört att gälla. Då det i nuläget inte går att 
förutse hur den slutliga efterbehandlingen bäst ska ske utifrån det aktuella 
kunskapsläget behöver verksamhetsutövaren redovisa ett förslag på 
efterbehandlingsplan till tillsynsmyndigheten för godkännande senast två år 
innan vindkraftsanläggningen beräknas upphöra. Det ska även föreskrivas 
att efterbehandlingsåtgärderna ska vara slutförda två år efter avslutad 
elproduktion dock senast då tillståndstiden gått ut. Om det finns skäl ska 
tillsynsmyndigheten kunna meddela att tiden för färdigställandet förlängs.

Övriga villkor
Villkoren i övrigt överensstämmer med vad som är brukligt vid 
vindkraftsanläggningar med liknande storlek och omgivning. Villkoren är 
föreslagna för att begränsa verksamhetens påverkan på omgivande bebyggelse och 
miljö. Miljöprövningsdelegationens bedömning är att övriga villkor är befogade i 
detta enskilda fall.

Ekonomisk säkerhet

Möjligheten att kräva säkerhet för återställningsåtgärder (se 16 kap. 3 § mil-
jöbalken) ska ses mot bakgrund av att verksamheten av någon anledning avbryts 
och tillståndshavaren inte kan fullfölja sina skyldigheter att iordningställa område 
som tagits i anspråk. Risken för att samhället drabbas av kostnader vid en 
avveckling av verksamheten ska begränsas.

Miljöprövningsdelegationen anser att en säkerhet för återställningskostnader bör 
ställas i detta fall. Bedömningen av säkerhetens storlek måste göras med stor 
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osäkerhet, eftersom nedmontering av vindkraftverken inte behöver bli aktuellt 
förrän om 30-35 år.

Bolaget har i en kalkyl beräknat återställningskostnaderna till 500 000 kr per 
uppfört vindkraftverk. Utifrån en studie som Energimyndigheten har genomfört i 
samarbete med flera andra aktörer bedömer delegationen att 
återställningskostnaden generellt ligger kring 700 000 kr per verk. 

Varje bedömning av återställningskostnaden är osäker. En avvägning mellan att 
beloppet inte ska vara oskäligt betungande för verksamhetsutövaren samtidigt som 
risken begränsas för att samhället drabbas av kostnader vid en avveckling av 
verksamheten leder fram till att delegationen anser att säkerheten inte ska sättas 
lägre än 700 000 kr per verk. 

Bolaget föreslår en successiv uppbyggnad av säkerheten. 
Miljöprövningsdelegationen anser emellertid att hela säkerheten ska finnas 
tillgänglig från den dagen tillståndet tas i anspråk. Detta eftersom det skulle kunna 
bli aktuellt med återställande redan innan vindkraftverken hunnit uppföras. Om 
verksamheten läggs ner när ett omfattande spräng- och markarbete i syfte att 
anlägga vägar och verksplatser påbörjats, kan den ekonomiska säkerheten komma 
att behövas för att återställa marken. Det finns även en risk, den bedöms dock som 
liten, att verken hunnit uppföras, och verksamheten strax därefter behöver upphöra. 
Det kan heller inte uteslutas att verksamhetsutövaren saknar ekonomiska resurser 
att avsätta säkerhet i ett senare skede. Mark- och miljööverdomstolen har i dom 
2014-08-27 (mål nr M9473-13) gjort liknande bedömning avseende en 
vindkraftspark med elva verk i Halmstad och Ljungby kommuner.

Verkställighet

Bolaget yrkar på att tillståndet ska få tas i anspråk även om det inte vunnit laga 
kraft. Det finns ofta en önskan hos verksamhetsutövaren att komma igång med 
verksamheten så snabbt som möjligt. I situationer av aktuellt slag där verksamheten 
innebär ett inte obetydligt ingrepp i natur- och kulturmiljön anser delegationen att 
verkställighetsförordnanden inte ska meddelas. Bolagets yrkande om 
verkställighetsförordnande ska därför avslås. 

Igångsättningstid

Igångsättningstiden bestämts i enlighet med gällande praxis, dvs vindkraftverken 
ska vara tagna i drift senast fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Information

Tillståndet får tas i anspråk när beslutet har vunnit laga kraft och en säkerhet har 
ställts och godkänts av Miljöprövningsdelegationen. 

Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt 
andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser.

Miljöprövningsdelegationens prövning av verksamheten omfattar endast 
bestämmelserna i 9 kap. miljöbalken och omfattar inte åtgärder som kräver tillstånd 
eller anmälan för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Sprängning, 
grävning eller vatten- och rörläggning inom vattenområden är exempel på åtgärder 
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som är vattenverksamhet. Detta tillstånd omfattar heller inte prövning enligt lagen 
(1988:950) om kulturminnen m.m.

Ändrade ägarförhållanden ska, enligt 32 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd (1998:899), snarast möjligt meddelas tillsynsmyndigheten av den 
nya verksamhetsutövaren.

En flyghinderanmälan ska göras i enlighet med berörda bestämmelser. 

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. I beslutet har deltagit Martin Jansson, ordförande, och Lena Thulin 
Plate, miljösakkunnig. Ärendet har beretts av Therese Byström, miljöhandläggare. 

Martin Jansson Lena Thulin Plate

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför underskrifter

Så här överklagar du Miljöprövningsdelegationens beslut
Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen 
vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
Skickar du med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
403 40 Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och 
handlingarna till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 1 november 2017.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange

- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,

- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och 
ärendets diarienummer, samt

- hur du anser att Miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras och varför det 
ska ändras.

Bilaga:
1. Karta över verksamhetsområdet (D.12)
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Sändlista:
Naturvårdverket, registrator@naturvardsverket.se 
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Mariestads kommun, mbn@mariestad.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), registrator@msb.se
Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se
Trafikverket, Region Väst, goteborg@trafikverket.se 
Götene kommun, gotene.kommun@gotene.se
Skaraborgs Naturskyddsförening och Västergötlands Ornitologiska Förening, 
kjellander@ebrevet.nu
Mariestads fågelklubb (pobbirder@hotmail.com)
Föreningen Stoppa Vindkraftsparken Västra Kinneskogen, (StopVäK), 
honorine@stackelbergekman.se

Stig Arne Karlsson
Ingeborg Eckström
Ann-Sofi Andersson och Ragnar Sand
Ulrika Grip och Martin Ericsson
Josefin Larsson och Peter Hill
Andreas Grosse
Bert van Zutphen
Inger och Sven-Gunnar Dahlstrand
Honorine Stackelberg Ekman och Gustaf Ekman
Olof Dahlberg
Ulla och Jan Hagström
Anna Clara och Robert Kessiakoff
Inga Högberg och Barbro Hansson
Christa Wittmann
Bernt-Åke Ahl
Karin Jonsson
Eva Borg
Bo Borg
Hans Bergheden
Alfred Akersten
Beata och Per-Anders Akersten
Anders Månsson
Göran Ahl

Mariestads kommun/Kommunkansliet aktförvararen 

Länsstyrelsen:
MPD, Martin Jansson och Lena Thulin Plate, martin.jansson@lansstyrelsen.se, 
lena.plate@lansstyrelsen.se
Therese Byström, therese.bystrom@lansstyrelsen.se
Monica Lind, monica.lind@lansstyrelsen.se
Robert Jalvin, robert.jalvin@lansstyrelsen.se
Johan Larsson, johan.larsson@lansstyrelsen.se
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