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 Kommunstyrelsen 
 

Vindbruksplan – tillägg till översiktsplanen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  låta område A nära Almunge utgå ur vindbruksplaneförslaget samt avvakta 
försvarsmaktens svar kring höjdbegränsningar inom MSA-området innan ställning tas till 
fortsatt hantering av vindbruksplanen 
 
 
 
Ärendet 
Förslaget till vindbruksplan, tematiskt tillägg (TÖP) till kommunens översiktsplan, har varit 
utställt för granskning under vintern och våren. Ett första förslag samrådsbehandlades under 
sommar/höst 2011.  
 
I utställningsversionen av planförslaget fanns endast två förslag till områden ”lämpliga för 
storskalig vindkraft” kvar. Under utställningstiden har totalt 130 yttranden inkommit, varav 
11 från instanser. 5 av dessa har varit utan erinran. Från privatpersoner har 119 yttranden med 
synpunkter inkommit. Flera privatpersoner har även ställt frågor till kommunen i sina 
yttranden som de begärt skriftligt svar på.  

Så gott som samtliga yttranden från privatpersoner vänder sig mot det föreslagna ”lämpliga 
området” A nära Almunge. Därutöver har två föreningar vänt sig mot detta område. En av 
dessa representerar knappt 300 närboende. Till detta kan läggas en namninsamling med 
knappt 900 namnteckningar mot området A. Försvarsmakten låter förstå att man på grund av 
eventuella störningar från vindkraftverk på Arlandas väderradar så kan man komma att ha 
synpunkter på enstaka placeringar inom område A. 
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Föreningars och privatpersoners synpunkter på område A kan grovt sett sammanfattas som 
följer. 

 Livsmiljön kan försämras. Det finns många närboende som kan störas av buller, 
reflexer, skuggor, blinkningar och få sina rekreationsmarker förstörda – en 
inskränkning av allemansrätten. 

 600 meters skyddsavstånd från bostad till områdesgräns räcker inte. Det borde vara 2 
km mellan bostad och vindkraftverk, mht hälsoaspekter. 

 Djurlivet kan påverkas negativt, exvis lodjur och fladdermöss. Nyckelbiotoper finns i 
området. 

 Fastighetspriserna kan komma att sjunka för bostadsfastigheterna. Rådigheten över 
egen mark begränsas genom bland annat bullerpåverkan. Kompensation? 

 Bygden kan komma att avfolkas istället för att utvecklas i enlighet med kommunens 
översiktsplan som säger att mark ska säkras för att kunna bygga bostäder och 
verksamheter. Skadan på natur- och kulturmiljövärden kommer att bli allvarlig och 
påtaglig. 

 Är området väl valt med tanke på de förhållandevis blygsamma vindhastigheterna? 

 Är vindkraft verkligen ekonomiskt försvarbart? Det kräver ju ekonomiska 
subventioner. 

 Kommunens information till de närboende om planförslaget har varit undermålig. 

 

Kommunledningskontoret har i samband med information i styrgruppen för samhällsbyggnad 
uppfattat att området borde strykas. Kontoret vill därför inledningsvis pröva ett sådant 
ställningstagande, istället för att göra ett sedvanligt och noggrant utställningsutlåtande med 
redovisning av alla synpunkter och bemötande av dem, vilket kräver mycket arbete. 

 

Beträffande område B kan konstateras att försvarsmakten med sitt nya ställningstagande slår 
undan möjligheten till industriell vindkraftsproduktion där, pga utvidgning av 
höjdbegränsningarna inom MSA-området. Det området bör därför också strykas ur planen. 
Därmed skulle inget lämpligt område finnas kvar i kommunen och det kan därför vara 
tveksamt att föra fram planen till antagande. Kommunledningskontoret föreslår därför att 
kommunstyrelsen avvaktar med beslut om fortsättningen åtminstone tills försvarsmakten 
besvarat Uppsalas och Hebys begäran (bilaga 1) om att lätta på höjdbegränsningarna i MSA-
områdets västra delar, där bland annat riksintresseområdet för vindkraft är beläget. 

 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 






