
ÖREBRO KOMMUN   2017-10-26  Sam 493/2014
    Bilaga till MKB 

 

Stadsbyggnad  
orebro.se   

Box 33400, 701 35 Örebro 
Stadsbyggnadshus 1 
Åbylundsgatan 8A 
stadsbyggnad@orebro.se 
Servicecenter 019-21 10 00 
 

 
 
 
Planeringsunderlag till översiktsplanen 

Områden för 
vindkraftsetablering 
  

 



2 OMRÅDEN FÖR VINDKRAFTSETABLERING 
 

Innehåll 
1 Inledning ............................................................................................... 3 

2 Vindkraftsområden ................................................................................... 4 
2.1 Översiktsplan 2010 ................................................................................................ 4 
2.2 Förslag till ny översiktsplan .................................................................................. 8 
2.3 Avslutande kommentarer ................................................................................. 11 

 

  



3 OMRÅDEN FÖR VINDKRAFTSETABLERING 

1 Inledning  

Under februari-april 2017 var förslag till ny översiktsplan för Örebro kommun på 
samråd för att få in synpunkter från allmänheten, myndigheter m.fl. I samrådet 
lyfte Länsstyrelsen i Örebro fram att Örebro kommun måste förtydliga hur de 
områden som kan vara möjliga och lämpliga för vindkraftsetableringar har tagits 
fram. De lyfte även fram att vissa områden som har pekats ut för vindkraft är 
olämpliga. 
 
I denna bilaga redovisas hur kommunen under ramarna för översiktsplanen Vårt 
framtida Örebro, som antogs 2010, tog fram möjliga och lämpliga områden för 
vindkraftsetableringar. För att läsa hela dokumentet se översiktsplanens (från 
2010) bilaga Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning – enligt krav från miljöbalkens 6 
kap. och plan och bygglagens 4 kap. 
 
Sedan översiktsplanen 2010 togs fram har Länsstyrelsen tagit fram rapporter och 
vägledning för vindkraftsetableringar, nya riksintressen har tillkommit och 
kommunen har tagit fram nya ställningstaganden kring kommunens utveckling. 
Därmed har det funnits ett behov av att se över huruvida de områden som pekats 
ut för vindkraft fortfarande är aktuella. Örebro kommun har dock valt att inte 
göra någon utförlig analys eftersom det krävs närmre utredningar utifrån de 
specifika förutsättningarna som finns i den stund som frågan med 
vindkraftsetableringar blir aktuell. Kommunen har emellertid gjort en översyn 
över vindkraftsområdena, justerat några ytor och tagit bort några av de områden 
som pekats ut eftersom vi har tydliggjort att de står i tydlig konflikt med 
kommunens ställningstaganden.  
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2 Vindkraftsområden 
2.1 Översiktsplan 2010 
För att minimera de negativa effekterna av vindkraft och för att hitta områden 
för vindkraft gjorde kommunen i översiktsplanen från 2010 en GIS-analys och en 
landskapsanalys. 
 
I GIS-analysen identifierades områden av så betydande motstående intresse att 
de, ofta med en buffertzon, exkluderades ur analysen. Det var vägar + 150 m, 
kyrkor + 500 m, kraftledningar + 200 m, järnväg + 150 m, flygplatser + inom 
viss zon, bebyggelseytor + 400 m, bebyggelsepunkter+400m, natura 2000, 
naturreservat, kulturreservat, ängs och hagmark, biotopskydd, vattendrag, sjöar, 
riksintresse väg + 150 m, riksintresse järnväg +150 m, riksintresse ämne och 
mineral, myrar, vattenskyddsområden, primär zon. Detta resulterade till figur 4: 
 

Figur 1: Områden som inte är lämpliga för vindkraft (rött) bl.a. med avseende på säkerhetsavstånd till 
bostäder. 
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Andra intressen identifierades och viktades på en skala från 1-00. Ett lågt tal 
innebar hög förenlighet mellan intresse och vindkraft och ett högt tal innebar låg 
förenlighet. Dessa motstående intressen var: strandskydd, stora opåverkade 
områden, riksintressena naturvård, kulturmiljö, friluftsliv och totalförsvaret, 
rekreation, djurskyddsområden, tysta områden, sumpskog, strandnära 
skogsområden, ekopark, vattenskyddsområden, fågelstråk och 
kulturmiljöinventering. Figur 5 visar en sammanvägning av viktade motstående 
intressen. 
 

 
Figur 2: Visar olika intressen i landskapet. Grönt visar var få och lätt viktade intressen sammanfaller 
(hög förenlighet med vindkraft) och rött var många och tungt viktade intressen finns (låg förenlighet med 
vindkraft). 

 
Landskapsanalysen gjordes med syfte att klargöra de viktigaste huvuddragen i 
landskapet såsom rumslighet, skala, struktur, landmärken, gränser/barriärer, 
utblickar/riktningar och historisk utveckling. Se den övergripande 
landskapsanalysen, figur 3. 
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Figur 3: Övergripande landskapsanalys. 
 
Blå områden är till övervägande del tåliga för vindkraftsetableringar. Dock finns 
mindre områden så som kulturmiljöer, rekreationsområden och värdefulla 
naturområden som är känsliga.  Gröna områden är till stora delar känsliga för 
vindkraftsetableringar men det finns vissa områden där vindkraftverk kan 
etableras. När GIS och landskapsanalys vägts samman och kompletterats med en 
expertbedömning av kommunens vindkraftgrupp skapades kartan, se figur 4. 
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Figur 4: Områden för vindkraft. 
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2.2 Förslag till ny översiktsplan 
Utifrån Länsstyrelsens synpunkter har Örebro kommun valt att ta bort och 
justera vissa vindkraftsområden i förslag till ny översiktsplan. På 10 platser har 
vindkraftsområdena justerats med hänsyn till utbyggnadsområden för bostäder 
och blandad bebyggelse. Detta för att säkerställa att det är 400 meter mellan 
bebyggelse och föreslagna områden för vindkraft. (Se figur 5) 
 

  
Figur 5: Lämpliga (gul symbol) respektive möjliga (röd symbol) vindkraftsområden som har justerats så 
det är 400 meter till utbyggnadsområde för bostäder eller blandad bebyggelse.  
 
De områden som ansågs möjliga för vindkraftsetableringar och ligger inom 
Villingsbergs och Bofors skjutfält har även tagits bort.  
 
Kommunen har valt att ta bort och justera ytan på områden som anses möjliga 
för vindkraftsetableringar i Kilsbergen med anledning av att de står i konflikt med 
riksintresse för friluftslivet och friluftslivets utveckling. 
 
Ett område söder om Brevens Bruk har justerats med hänsyn till planerat 
naturreservat.  
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Figur 6: De rödmarkerade områdena är de vindkraftsområden som har tagits bort.  
 
De övriga vindkraftsområdena kvarstår och möjligheten att etablera vindkraftverk 
behöver utredas närmre om det skulle bli aktuellt. Några specifika motstående 
intressen som har uppmärksammats i samrådet, och liksom övriga motstående 
intressen behöver utredas närmre är: 
 

- Det kan ibland behövas ett avstånd på upp till 1000 meter mellan 
bostäder och större vindkraftverk. Detta har förtydligats i 
översiktsplanens ställningstaganden.  
 

- Med tanke på de höga natur- och friluftsvärdena i Kilsbergen är det 
viktigt att beakta påverkan på landskapsbilden vid eventuell etablering av 
vindkraftsverk öster om Kilsbergen. (Se figur 7) 
 

- Med tanke på det småbrutna odlingslandskapet mellan Norra Bro och 
Stora Mellösa är det viktigt att beakta påverkan på landskapsbilden vid 
eventuell vindkraftsetablering. (Se figur 7) 
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- Vindkraftsetableringar i de områden som är utpekade mellan Norra Bro 

och Stora Mellösa samt strax norr om Kvismare kanal kan ha negativ 
påverkan på flyttvägar för fåglar. (Se figur 7) 

 
Figur 7: Några motstående intressen som har uppmärksammats i samrådet är vindkraftsetableringens 
påverkan på landskapsbilden (orange cirkel) och flyttvägar för fåglar (lila cirkel). 
 

- Öster om Kvismaren finns ett flertal vindkraftsområde som vid eventuell 
vindkraftsetablering behöver genomgå en Natura-2000 prövning.  
 

- Den reviderade översiktsplanen har kompletterats med 
utvecklingsområden på landsbygden, där kommunen anser att ny 
bebyggelse utanför tätorterna primärt ska lokaliseras. Hänsyn har ej tagits 
till dessa områden när man pekade ut möjliga och lämpliga områden för 
vindkraft. Möjligheten att kombinera vindkraft och bebyggelseutveckling 
behöver studeras närmre om det skulle bli aktuellt att etablera vindkraft i 
sådant område. (Se figur 8) 
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Figur 8: utvecklingsområden på landsbygden samt lämpliga och möjliga områden för vindkraftsverk. 
Möjligheten att kombinera bebyggelse och vindkraft i dessa områden måste studeras närmre i varje 
enskilt fall.  
 
2.3 Avslutande kommentarer 
Örebro kommun vill återigen poängtera att de utpekade vindkraftsområdena inte 
ska anses som fullständiga, utan det krävs fortsatta utredningar för att konstatera 
huruvida det är lämpligt att etablera vindkraft. Framöver behöver kommunen 
dock ta ställning till vilka av de utpekade områdena som är mest lämpliga för 
vindkraftsetableringar. Detta för att möjliggöra samordning av 
vindkraftsetableringar och minimera den negativa inverkan på landskapsbilden 
samt tillhandahålla god vägledning till etablerare.  
 
Vid eventuella utredningar ska länsstyrelsens kunskaps- och vägledningsunderlag 
användas: Vindkraft i Örebro län, Landskapsanalys och känslighetsbedömning, 
Länsstyrelsen i Örebro, rapport 2011:15. & Vindkraft i Örebro län – En vägledning kring 
etablering, Länsstyrelsen i Örebro, 2014:03.  
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