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INNEHÅLL
LÄSANVISNING

Antagningshandlingen är indelad i fyra 
avsnitt. I den första ges en orientering om 
bland annat översiktsplanering och vindkraft. 
Den andra delen presenteras förutsättningar 
i Norrköpings kommun och i den tredje 
riktlinjer för vindkraftsetableringar i kommunen. 
I den fjärde delen ges en sammanfattande 
konsekvensbeskrivning av planen.

Avslutningsvis finns ett par bilagor med 
information aktuell vid bygglovsärenden samt 
anmälningsärenden enligt miljöbalken.  

FÖRORD

Att nyttja förnybara energikällor, som exempelvis 
vindkraft, är ett viktigt steg mot ett långsiktigt 
hållbart samhälle. En viktig del i arbetet med att 
skapa ett hållbarare Norrköping är att minska 
vår egen klimatpåverkan. Norrköpings kommun 
har en mycket viktig roll i detta och kan direkt 
eller indirekt påverka utsläppen genom att ha 
inflytande över en rad olika sektorer.

Vindkraften är en förnybar energikälla och ett 
viktigt medel för att uppnå Sveriges nationella 
miljömål. Generellt kan sägas att vindkraft har 
en positiv inverkan på miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig 
försurning och ingen övergödning1. 

Vindkraft – tillägg till översiktsplanen för 
Norrköpings kommun vill ge uttryck för ett 
modernt synsätt att förhålla sig till vindkraften. 
Planförslaget ger därför möjlighet att pröva 
förutsättningarna för vindkraftsetableringar inom 
områden som traditionellt sätt inte förknippas 
med vindkraft. 

1. Källa: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/
Fornybar-energi/Fornybara-energislag/
  

Foto: Stock.xchng
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Mellan den 17 maj och 15 september 2011 var 
planen föremål för samråd. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i en samrådsredogörelse där 
också kommunens ställningstaganden om de 
inkomna synpunkterna finns redovisade. Planen 
har reviderats och kompletterats utifrån inkomna 
yttranden under samrådet. I samrådshandlingen 
efterfrågades särskilt ökad information om 
Marviken samt riksintresseområdet för vindkraft 
som finns utpekat till havs i Norrköpings 
kommun. 

Till samrådsversionen användes vindberäkningar 
från Energimyndigheten från 2006 som underlag. 
Hösten 2011 presenterades nya vindberäkningar 
som är mer detaljerade än de föregående, dessa 
används i denna Utställningshandling.    

De flesta av ställningstagandena som fanns 
med i samrådshandlingen kvarstår, se tabellen 
Avvägningar på sidan 49.

Det finns idag ett uppfört vindkraftverk i 
Norrköpings kommun. Förhoppningen är att fler 
verk ska bli verklighet och att en utbyggnad av 
vindkraft ska ske med hjälp av Vindkraft tillägg 
till översiktsplanen för Norrköpings kommun.
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SAMMANFATTNING

Vindkraft – tillägg till översiktsplanen 
för Norrköpings kommun tar upp 
förutsättningar inom Norrköpings kommun 
för vindkraftsetableringar på en översiktlig 
nivå. Den behandlar också riktlinjer för och 
ställningstaganden om vindkraft utifrån 
de förutsättningar som finns i kommunen. 
Riktlinjerna delas in i generella riktlinjer 
och geografiska. De generella handlar om 
ställningstaganden utifrån olika ämnesområden, 
exempelvis buller och fornminnen medan 
de geografiska ger vägledning för etablering 
exempelvis inom stadens randzon. 

De geografiska riktlinjerna innehåller också ett 
avsnitt där kommunens yta delas in i tre olika 
delar, prioriterade områden, utredningsområden 
respektive olämpliga områden för vindkraft. 
För att uppnå en effektiv energiutvinning pekar 
Vindkraft – tillägg till översiktsplanen för 
Norrköpings kommun ut större sammanhängande 
områden där det ur kommunal synpunkt bedöms 
lämpligt att placera större sammanhängande 
vindkraftparker. De prioriterade områdena, 
grönmarkerade på kartan Översiktlig bedömning 
av lämplighet för vindkraft är områden 
som Norrköpings kommun anser är särskilt 
lämpliga vindkraftsetableringar. De prioriterade 
områdena reserveras genom översiktsplanen för 
vindkraftsetableringar. Inom de prioriterade 
områdena har utbyggnad av vindkraft högre 
prioritet än bebyggelseutveckling. Bygglov för 
bostäder kan ges intill och i redan befintliga 
bebyggelsegrupper. Sammantaget anges cirka 
115 kvadratkilometer1 av kommunens yta ut 
som prioriterade områden, särkilt lämpliga för en 
vindkraftsutbyggnad. 

1 Observera att ytangivelsen ska ses som mycket sche-
matisk, olämpliga områden och utredningsområden förekommer 
inom de prioriterade områdena, befintlig bebyggelse är inte heller 
medtaget i uppskattningen av ytstorlek.

Utredningsområden, gulmarkerade på kartan 
Översiktlig bedömning av lämplighet för 
vindkraft, är områden där en vindkraftsetablering 
kan vara möjlig trots att flera allmänna intressen 
sammanfaller. Utredningsområdena reserveras inte 
för vindkraft gentemot andra allmänna intressen. 
Röda områden på kartan Översiktlig bedömning 
av lämplighet för vindkraft är områden 
som är olämpliga för vindkraftsetablering. 
För de olämpliga områdena bedöms annan 
markanvändning eller andra allmänna intressen, 
oförenliga med vindkraft, väga tyngre.

Utgångspunkten för framtagandet av de 
prioriterade områdena har varit att finna platser 
inom kommunens gränser där få/eller inga 
intrång sker i områden med riksintressen eller 
andra allmänna intressen av bevarandekaraktär 
samt att finna platser där vindkraft är förenligt 
med andra markintressen. Grundläggande för 
en god vindkraftsetablering är också områdets 
vindförhållanden. Särskild uppmärksamhet och 
tid har ägnats åt områden som innefattar höga 
natur-, rekreation- och kulturmiljövärden. 

Inriktningen i planen är att eftersträva att ingrepp 
som påverkar landskapet hellre bör samlas ihop än 
att spridas över ett stort område och att den mark 
som avsätts för energiproduktion ska ge så hög 
utdelning i effekt som möjligt.

Planen avslutas med ett par bilagor med 
information aktuell vid bygglovsärenden samt 
anmälningsärenden enligt miljöbalken.  
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AVSNITT 1 – INLEDNING OCH BAKGRUND

pröva förutsättningar att etablera vindkraft inom 
randzonen, har föranlett arbetet med framtagandet 
av Vindkraft – tillägg till översiktsplanen för 
Norrköpings kommun.  

Planen var under 2011 ute på samråd, planen har 
reviderats och kompletterats utifrån inkomna 
yttranden under samrådet. För mer information 
om inkomna synpunkter under samrådet och hur 
Norrköpings kommun bemöter dessa, se gärna 
Samrådsredogörelse för Vindkraft Tillägg till 
översiktsplan för Norrköpings kommun.

Riksdagen antog år 2009 en planeringsram på 30 
TWh vindel till 2020, varav 20 TWh på land och 
10 TWh till havs. Planeringsramen innebär att det 
skapas förutsättningar för en vindkraftutbyggnad 
motsvarande 30 TWh inom samhällsplanering. 
Det tidigare utbyggnadsmålet från 2002 på 10 
TWh till 2015 ersätts av planeringsramen från 
2009. 

Frågan om vindkraft i Norrköpings kommun har 
berörts ytligt i både Gemensam översiktsplan mellan 
Linköping och Norrköping och i Översiktsplan 
2002 – Utvecklingsplan för staden. Dokumentet 
Riktlinjer för vindkraft i Norrköpings kommun, 
antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26, 
är det första arbetet som tar ett helhetsgrepp på 
vindkraften i Norrköpings kommun. 

Riktlinjerna arbetades fram för att underlätta för 
exploatörer av vindkraft och för tjänstemän på 
kommunen som arbetar med handläggning av 
vindkraftsärenden. 

Riktlinjerna gör inga avvägningar mellan olika 
markintressen, vilket innebär att dokumentet 
endast ska ses som ett kunskapsunderlag.

Från och med den 1 augusti 2009 gäller nya 
prövningsregler för vindkraft. Syftet med de nya 
reglerna är att förkorta handläggningstiderna 
för vindkraftsetableringar och att slopa den så 
kallade dubbelprövningen av vindkraftsärenden. 
Kommunerna ges medbestämmande genom 
att kommunens godkännande krävs för projekt 
som tillståndsprövas av länsstyrelserna enligt 
miljöbalken, det vill säga större verk eller 
vindkraftparker. 

I dag saknar Norrköpings kommun ett fullgott 
planeringsunderlag för beslut enligt den nya 
lagstiftningen. Den snabba teknikutvecklingen 
samt att Norrköpings kommun i framtiden vill 

                        
 

A N T A G A N D E H A N D L I N G 

                            
                            

                   Antagen i KF: 2008-05-26 § 83  

SPN-287/2007

RI K T L I N J E R  F Ö R  

V I N D K R A F T  I  

NO R R K Ö P I N G S  K O M M U N

Stadsbyggnadskontoret

Den 10 januari 2008 

Riktlinjer för vindkraft i Norrköpings 
kommun och samrådshandlingen.

TEMATISKT TILLÄGG FÖR VINDKRAFT 

SYFTE

Syftet med tillägget till översiktsplanen för 
vindkraft är att peka ut lämpliga och mindre 
lämpliga områden för vindkraftsanläggningar 
i Norrköpings kommun samt att formulera 
rekommendationer för utformningen av verken. 
Kommunens vindkraftsplanering ska främja en 
långsiktigt god hushållning med vindenergi och 
markresurser. 
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Gemensam översiktsplan
för Linköping och Norrköping

inklusive bilagor om riksintressen

Norrköpings översiktsplan del 1

Kommuntäckande översiktsplanering

Fördjupningar av
översiktsplanen
t.ex. för Kimstad

fördjupningar finns för 
13 områden i kommunen 

Riktlinjer för trafik Tillägg till 
översiktsplanen

för Vindkraft

Översiktsplan 2002 - 
utvecklingsplan för staden

Översiktsplan för landsbygden
(under framtagande,

tills den är antagen gäller ÖP90)

Norrköpings översiktsplan del 2 Norrköpings översiktsplan del 3

Tillägg till 
översiktsplanen för 

Miljö- och riskfaktorer

(under framtagande)

den plan som mest detaljerat belyser en fråga 
ska användas till exempel i samband med 
detaljplaneläggning eller bygglovsansökningar. 
En aktualitetsprövning av kommunens 
översiktsplaner sker varje mandatperiod för att 
säkerställa planernas aktualitet.

PlanProcessen 
Plan- och bygglagen (PBL) är den lag som reglerar 
översiktsplanens innehåll och planförfarande. 
En översiktsplan ska samrådas och ställas ut 
(utställning). Tillägg till översiktsplan för 
vindkraft var föremål för samråd mellan den 
17 maj och 15 september 2011. Inkomna 
synpunkter under samrådet sammanställs 
och bemöts i en samrådsredogörelse varpå 
planförslaget arbetas om efter inkomna 
synpunkter och eventuell ny kunskap som 
tillförts. Beslut om samrådsredogörelsen tas 
exempelvis i samband med beslut om utställning 
av planen. Utställningstiden ska vara minst 
8 veckor, längre om utställningen ligger över 
exempelvis sommaren. Efter utställningstidens slut 
sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande, 
i utlåtandet ska framgå vilka synpunkter som 
kommit in och vilka ändringar i planen som 
föreslås. Ändras planen mer än redaktionellt efter 
utställningen ska planen ställas ut på nytt.

MÅL  

Målet med tilläget till översiktsplanen för vindkraft är att: 

• Ge kommunens tjänstemän och politiker vägledning vid 
handläggning och beslut av vindkraftsetableringar.

• Underlätta för vindkraftsexploatörer och vindkraftsin-
tressenter så att dessa söker sig till områden som av kom-
munen pekats ut som särskilt lämpliga för vindkraft 

• Uppnå nationella utbyggnadsmål för vindkraft. 

• Bidra till att uppnå att Norrköping år 2030 har ett energi-
system som enbart använder förnyelsebara energikällor.1

PLANLÄGE

Vindkraft – tillägg till översiktsplanen för 
Norrköpings kommun ersätter tidigare gällande 
Riktlinjer för vindkraft i Norrköpings kommun2 
samt Riktlinjer för bygglovsprövning av mindre 

vindkraftverk, så kallade gårdsverk vid antagande. 

ÖVERSIKTSPLANERING I 
NORRKÖPINGS KOMMUN
Översiktsplanering står för kommunens 
strategiska planering av den fysiska miljön 
på lång sikt. Norrköping har en tredelad 
översiktsplan med ett antal fördjupningar och 
tillägg under framtagande. Tillägg som den här 
Vindkraftsplanen behandlar 
tematiska aspekter av 
översiktsplanering, parallellt 
pågår framtagande av 
Tillägg till översiktsplanen 
för Miljö- och riskfaktorer. 
Fördjupningarna gäller för 
ett avgränsat geografiskt 
område, vanligtvis en tätort. 

Översiktsplanerna utgör 
tillsammans en helhet 
och gäller parallellt. 
Utgångspunkten är att 
 
 1 Mål hämtade från Energiplan Norrköpings  
 kommun 2009-2030, antagen av kommunfullmäktige  
 2009-03-30.
 2  ”Riktlinjer för vindkraft i Norrköpings   
 kommun” antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26.
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ALLMÄN BESKRIVNING OM 
VINDKRAFTVERK
Ett vindkraftverk är ett kraftverk som producerar 
el genom att utnyttja vinden. När vinden träffar 
rotorbladen börjar dessa att snurra. Rotorn 
är kopplad till en elektrisk generator, som 
alstrar el som sedan matas ut på elnätet och 
därifrån vidare till hushåll, fabriker och andra 
elkunder. Ett vindkraftverk producerar energi vid 
vindhastigheter mellan 4 och 25 m/s. Maximal 
effekt, så kallad märkeffekt, uppnås vid  
ca 12-14 m/s, beroende på turbintyp.

Det finns flera olika typer av vindkraftverk. En 
grundläggande typindelning kan göras efter hur 
turbinens axel är riktad, om den är horisontell, 
vilket är vanligast, eller vertikal. 

Ett vindkraftverk består (oftast) av ett torn, en 
rotor, (som ser ut som en stor propeller) och ett 
maskinhus ovanpå tornet som rotorn är monterad 
på. Tornhöjden räknas till maskinhusets nav. 

Totalhöjden mäts i meter över marken eller 
vattenytan och är navhöjden plus halva 
rotordiametern, (det vill säga höjden upp till 
vingspetsens högsta möjliga läge).

Navhöjden är den höjd som rotorn sitter på. 
Rotordiametern är diametern i den cirkel som 
rotorbladen går i.

Vindkraftverks tekniska livslängd uppgår till 
cirka 20-25 år. En stor del av delarna i ett 
vindkraftverk kan återvinnas. Vilka krav som ställs 
på avvecklingen av vindkraftverksamheten brukar 
regleras i miljötillståndet för vindkraftverket.

För mer information om vindkraft, 
anläggningsskede och nedmontering se  
www.vindlov.se. 

STÖRNINGAR

Vindkraft väcker känslor! Vindkraftverken syns 
och hörs och verkens roterande vingar bildar 
skuggor i den omgivande terrängen. 

Ljud från vindkraftverk är av två typer, dels 
mekaniska ljud från bland annat växellådan, 
dels aerodynamiskt ljud från bladen. Det 
ljud som genereras varierar med vinden och 
effekten på kraftverket. Det ljud som når fram 
till mottagaren varierar med vindriktning och 
andra meteorologiska faktorer samt den kanske 
viktigaste faktorn - avståndet.  

GEOGRAFISK OCH 
INNEHÅLLSMÄSSIG AVGRÄNSNING
Tillägget till översiktsplanen för vindkraft 
omfattar hela Norrköpings kommun vilket 
innebär Norrköpings stad, kommunens 
tätorter samt landsbygden och skärgården. 
Innehållsmässigt behandlar tillägget till 
översiktsplanen för vindkraft både större och 
mindre vindkraftverk samt gårdsverk.
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Bakgrundsljud kan i vissa fall maskera ljudet från 
vindkraftverk. Vid 8 m/s blir bakgrundsljud i 
form av vindsus, lövprassel, vågskvalp etc högre 
än vindkraftverkets eget ljud. Det är alltså främst 
vid vindstyrkor på 3 - 8 m/s som ljudet från 
vindkraftverk kan uppfattas. 

Många av de människor som är emot vindkraft 
hävdar den visuella aspekten av en etablering. 
Upplevelsen beror dock inte på verkets faktiska 
storlek utan mer på hur ett verk förhåller sig 
till sin omgivning. Det finns också exempel där 
människors upplevelse av ljudstörningen förstärks 
om de samtidigt ser verken. 

Markeringar i form av blinkande ljus kan också 
upplevas som störande, dessa ljusmarkeringar har 
till syfte att informera flygtrafik om var det finns 
vindkraftverk. Om det finns bostadsbebyggelse 
inom en radie på 5 kilometer från ett 
vindkraftverk som ska förses med högintensiv, 
blinkande belysning (det vill säga verket är över 
150 meter) ska det högintensiva ljuset avskärmas 
så att direkt ljus inte träffar markytan på närmare 
avstånd än 5 kilometer från vindkraftverket*. 

Markeringar i form av blinkande ljus kan också 
upplevas som störande, dessa ljusmarkeringar har 
till syfte att informera flygtrafik om var det finns 
vindkraftverk. Om det finns bostadsbebyggelse 
inom en radie på 5 kilometer från ett 
vindkraftverk som ska förses med högintensiv, 
blinkande belysning (det vill säga verket är över 
150 meter) ska det högintensiva ljuset avskärmas 
så att direkt ljus inte träffar markytan på närmare 
avstånd än 5 kilometer från vindkraftverket1.

1 Transportstyrelsen (TSFS 2010:155) 32 §
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Bild - Principskissen ovan är till för att illustrera hur stora vindkraftverk är, vindkraften kan dock vara högre.  

E.ON ca 100 m gårdsvErk ca 45 m ca 70 m ca 100 m

Fakta

Ett vindkraftverk på 1 MW producerar varje år: 

• 2500 MWh eller hushållsel till 500 villor

• Motsvarar utvinning av 1000 ton kol

• Motsvarar minskning av CO2 – utsläpp med  
 2500 ton

Jämförelsen gäller för el framställd av fossila 
bränslen. Källa: SOU 1995:75

Effekt (energi per tidsenhet)

• 1 kilowatt (kW) = 1000 W

• 1 megawatt (MW) = 1000 kW

• 1 gigawatt (GW) = 1000 000 kW

• 1 terawatt (TW) = 1000 000 000 kW

Energi (effekt gånger tid)

• 1 kilowattimme (KWh) = 1000 Wh

• 1 megawattimme (MWh) = 1000 kWh

• 1 gigawattimme (GWh) = 1000 000 kWh

• 1 terawattimme (TWh) = 1000 000 000 kWh
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Vindkraftetableringar som kräver tillstånd enligt 
miljöbalken och därmed prövas av antingen 
länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen 
behöver också aktivt tillstyrkas av kommunen för 
att etableringen ska få tillstånd. Det är detta som 
ibland kallas ”det kommunala vetot”. Detaljplan 
för vindkraftetableringar krävs om vindkraft 
planeras i områden där det råder stor efterfrågan 
på mark för bebyggelse eller anläggningar. Läs mer 
om prövningsregler för vindkraft i Miljöbalken 
och Plan- och bygglagen1.

1 För vidare läsning se Miljöbalken kapitel 9 och 11 och 
förordningen 1998:899.

PRÖVNINGSREGLER FÖR 
VINDKRAFTSETABLERINGAR
För olika vindkraftetableringar krävs olika 
tillstånd, lov och anmälan. Olika planerade 
vindkraftetableringar handläggs också av olika 
myndigheter. Vindkraftverkens storlek, antal 
och om de planeras på fast mark eller i vatten 
påverkar prövningsprocessen. Tabellen nedan 
visar om exempelvis tillstånd eller anmälan enligt 
miljöbalken krävs och vilken myndighet som 
handlägger ärendet. Tabellen visar också om 
etableringen behöver bygglov eller anmälan enligt 
plan och bygglagen.

TABELL PRÖVNINGSREGLER

Verkens 
totalhöjd och 

antal

Tillståndspliktig 
enligt miljöbalken

Anmälan enligt 
miljöbalken

Bygglov enligt  
plan- och bygglagen

Anmälan enligt plan- 
och bygglagen

Mindre än 20 m
1 verk Nej Nej Nej (diam.< 3m och avst. till gräns > H)

Ja (diam. > 3 m el. avst. till gräns <H) Ja

Mindre än 20 m
> 1 verk Nej Ja Nej (diam.< 3m o. avst. till gräns > H)

Ja (diam. > 3 m el. avst. till gräns <H) Ja

20 – 50 m
1 verk Nej Nej Ja Ja

20 – 50 m
> 1 verk Nej Ja Ja Ja

50 – 120 m Nej Ja Ja Ja

120 – 150 m
(1 - 6 verk) Nej Ja Ja Ja

120 – 150 m
(7 verk eller fler) Ja Nej Nej Ja

Större än 150 m
1 verk Nej Ja Ja Ja

Större än 150 m
2 verk eller fler Ja Nej Nej Ja

I vatten oavsett 
antal och höjd Ja Nej Nej Ja

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

Tillståndspliktig verksamhet handläggs av länsstyrelsen, förutom etableringar i vatten som handläggs av mark- och miljödomstolen. 
Anmälan enligt miljöbalken görs till Miljö- och hälsoskydd, bygg och miljökontoret Norrköpings kommun.
Bygglov enligt plan- och bygglagen handläggs av Bygglov, bygg och miljökontoret Norrköpings kommun.     
Anmälan enligt plan- och bygglagen görs till Bygglov, bygg och miljökontoret Norrköpings kommun.
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Medelstora vindkraFtverk 
Ett medelstort verk definieras som ett 
vindkraftverk med en totalhöjd mellan 50 och 
150 meter. 

En så kallad medelstor anläggning definieras 
som att vindkraftverk med en totalhöjd som 
överstiger 50 meter eller en anläggning där 
två eller fler vindkraftverk står tillsammans. 
För att bygga en medelstor landbaserad 
vindkraftsanläggning krävs anmälan enligt 
miljöbalken samt bygglov enligt plan – och 
bygglagen. Såväl bygglov och anmälan enligt 
miljöbalken prövas av kommunen. Bygglov 
handläggs av kommunens byggnadsnämnd. 
Alla byggnationer över 20 meters höjd måste 
dessutom samrådas med Försvarsmakten. 
Anmälan enligt plan- och bygglagen ska 
göras till Bygglov, bygg och miljökontoret på 
kommunen.

STORLEKSTYPER OCH BENÄMNING AV VERK

Gårdsverk 

Ett så kallat gårdsverk definieras som ett 
vindkraftverk med en totalhöjd på 20-50 meter 
eller ett verk vars rotordiameter överstiger 
3 meter. Verket ska primärt tillgodose 
energibehovet på den egna fastigheten. Det ska 
också finnas ett visuellt samband mellan verket 
och bebyggelsen på fastigheten.

För att bygga ett sådant vindkraftverk krävs 
bygglov enligt plan- och bygglagen. Såväl 
bygglov och anmälan enligt miljöbalken 
prövas av kommunen. Bygglov handläggs 
av kommunens byggnadsnämnd. Alla 
byggnationer över 20 meters höjd måste 
dessutom samrådas med Försvarsmakten. 
Anmälan enligt plan- och bygglagen ska 
göras till Bygglov, bygg och miljökontoret på 
kommunen.

stora vindkraFtverk 
Ett stort verk definieras som ett vindkraftverk 
med en totalhöjd som överstiger 150 meter. 

En så kallad stor anläggning består av 2 eller 
flera vindkraftverk med en totalhöljd över 
150 m eller en grupp av verk som består av 
7 eller fler vindkraftverk med en totalhöjd 
över 120 m. För att bygga en stor anläggning 
krävs tillstånd enligt miljöbalken samt 
kommunens tillstyrkan. Ansökan om tillstånd 
enligt miljöbalken prövas av länsstyrelsen. 
Alla byggnationer över 20 meters höjd måste 
dessutom samrådas med Försvarsmakten. 
Anmälan enligt plan- och bygglagen ska 
göras till Bygglov, bygg och miljökontoret på 
kommunen.

Miniverk 

Ett så kallat miniverk definieras som ett 
vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 
20 m och med en rotordiameter på maximalt 
3 meter.

Det krävs inte bygglov enligt plan- 
och bygglagen för att bygga ett sådant 
vindkraftverk om inte verket ska monteras 
på en byggnad eller kommer uppföras på ett 
närmare avstånd från tomtgränsen än verkets 
totalhöjd.  Anmälan enligt plan- och bygglagen 
ska göras till Bygglov, bygg och miljökontoret 
på kommunen.
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FRAMTIDA VERK OCH 
TEKNIKUTVECKLING
För att ytterligare öka vindkraftverkens effekt 
och energiproduktion krävs i regel en större 
dimensionering. Mycket resurser läggs därför 
idag på materialutveckling. Utvecklingen går mot 
vindkraftverk med större effekt. Utvecklingen går 
även mot slankare torn och längre rotorblad som 
roterar långsammare. Hög hållfasthet och styvhet 
i materialen är en förutsättning för stora rotorer 
och höga torn. Vikten av generatorn kommer att 
utgöra en begränsning för hur stora verken kan 
bli. Större rotor medför högre ljudemission varför 
mycket resurser även läggs på bladutveckling.

Bilder – olika typer av vindkraftverk.

Framtida forskning kan leda till nya modeller 
med andra förutsättningar för utbyggnad. Den 
förväntade teknikutvecklingen, med större 
vindkraftverk och andra typer än de som finns 
idag samt förändrade planeringsförutsättningar 
innebär att Norrköpings kommun inom en snar 
framtid kan behöva uppdatera denna plan. 

Nedan visas bilder på verk som i framtiden kanske 
blir en vanligare syn. 
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I det här avsnittet presenteras förutsättningar 
i Norrköpings kommun på en översiktlig 
nivå, avvägt för den här typen av planering 
det vill säga en översiktsplan. Det handlar 
till exempel om vindförhållanden, var det 
finns riksintresseområden i kommunen och 
landskapets förutsättningar. Vid prövningar av 
vindkraftsärenden behövs alltid mer detaljerat 
material tas fram för att bedöma förutsättningarna 
för vindkraftverk inklusive anslutningsvägar och 
andra markanspråk för den aktuella platsen.   

För mer information om exempelvis 
förutsättningar och forskning och annan kunskap 
relaterad till vindkraft se www.vindlov.se .

VINDFÖRUTSÄTTNINGAR

Grundläggande för en god vindkraftsetablering 
är områdets vindförhållanden. Vind uppkommer 
genom tryckskillnader i atmosfären men påverkas 
även av andra krafter som gravitation. På låg höjd 
påverkas vinden av markfriktionen, det vill säga 
terrängförhållanden som topografi och ytråhet. Av 
denna anledning ökar vindens energiinnehåll med 
höjden över marken. 

Förutsättningarna för att nyttja vinden för 
vindkraftverk varierar med terrängen, ett flackt 
landskap med låg vegetation har låg turbulens 
och vindhastighetens förändring i höjdled 
(vindgradient) är liten. I ett kuperat skogslandskap 
kan turbulens och vindgradient skilja sig från 
slättlandskapet. Turbulens och stor vindgradient 
gör att vindkraftverket inte blir lika effektivt. 

Vindarna på höjder ovan mark som är lämpliga 
för vindkraftverk har kartlagts genom en så kallad 
vindkartering utförd av Uppsala universitet på 
uppdrag av Energimyndigheten. Vindkarteringen 
utgår från en modellberäkning och visar beräknad 
årsmedelvind per 500 gånger 500 meter, det vill 
säga 0,25 kvadratkilometer.  

I vindkarteringskartorna1  på följande sida visas 
den beräknade årsmedelvinden i Norrköpings 
kommun på en höjd av 80, 100 respektive 120 
meter ovan mark

1  Uppgifter om vindförutsättningarna är hämtade 
från Uppsala universitets vindkartering 2011. Grunddata till 
vindkarteringskartan är hämtad på www.energimyndigheten.se

AVSNITT 2 – FÖRUTSÄTTNINGAR

Foto: Stock.xchng
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Kartor -  v indkarter ing på 80, 100 respekt ive 120 meters höjd.  Käl la Energimyndigheten.  
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RIKSINTRESSEN 

Riksintressen är områden av nationell betydelse 
för olika samhällsintressen. Norrköpings kommun 
berörs av flera riksintressen. Riksintressena är 
viktiga instrument i samhällsplaneringen och är 
till för att främja välgenomtänkta avvägningar 
mellan olika önskemål att utnyttja mark, 
vatten och den fysiska miljön. Ändamål som på 
lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning 
ska prioriteras. En översyn av riksintresseområden 
för vindkraft pågår. För mer information hänvisas 
till Energimyndigheten. 

N0 10 20 km

Riksintressen Naturvård

Riksintressen Naturvård

Bilaga till Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping
 - antagen 2010

Riksintressen
i Norrköpings Kommun

I Norrköpings kommun finns områden av 
riksintresse för: 

• Naturvård

• Friluftsliv

• Kulturmiljövård

• Natur- och kulturvärden även kallade Högex-
ploaterad kust respektive Obruten kust

• Energi- och industriell produktion – till exem-
pel riksintresseområde för vindbruk

• Infrastruktur (befintliga och planerade vägar, 
järnvägar, luftfart och sjöfart)

• Yrkesfiske

• Totalförsvaret

Karta -  riksintressen för naturvård. Natura 2000-områden visas på kartan på sidan 19. 
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N0 10 20 km

Riksintressen Friluftsliv

Riksintressen Friluftsliv

N0 10 20 km

Järnväg, station 

Järnväg, plats

Järnväg befintlig

Järnväg framtida

Vägnät befintligt

Vägnät framtida

Flygplats, markeringen 
visar rullbanans yta 

Hamn

Farled

Riksintressen Infrastruktur

N0 10 20 km

paragraf 1 och 4

 

paragraf 1, 2 och 3

Riksintressen Miljöbalken, kapitel 4

Karta -  riksintressen för friluftsliv

Karta -  riksintressen Miljöbalken, kapitel 4-områden, även kallade högexploaterade respektive obruten kust

Karta -  riksintressen för infrastruktur
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riksintresse För vindkraFt

Riksintresseområden för vindkraft utgör en del 
av områden utpekade för energi- och industriell 
produktion. Nuvarande riksintresseområde är 
beslutat maj 2008. Att ett område blir utpekat 
som riksintresse för vindbruk, innebär att 
Energimyndigheten bedömer området som 
särskilt lämpligt för elproduktion från vindkraft. 
Inom Norrköpings kommun finns idag ett 
utpekat riksintresseområde för vindkraft, utanför 
Bråviken - Oxelösund.

NATURVÄRDEN

Flera naturvårdsområden är skyddade enligt 
miljöbalken, exempelvis naturreservat och 
beslutade biotopskyddsområden. För Norrköpings 
kommun finns en förteckning över värdefull natur 
med en klassificering i fyra klasser, områden av 
nationellt, regionalt, kommunalt respektive lokalt 
intresse. Beskrivningar för områdena finns att 
tillgå i kommunens förteckning över värdefull 
natur.

Det finns två typer av biotopskyddsområden, 
dels generella biotopskydd för exempelvis 
alléer, åkerholmar, odlingsrösen, småvatten 
och våtmarker i jordbruksmark, dels angivna 
biotopskyddsområden. I Norrköpings kommun 
finns 23 angivna biotopskyddsområden fastställda 
av Skogsstyrelsen.

suMPskoGar och våtMarker

Sumpskogar finns identifierade av Skogsstyrelsen 
och våtmarker av länsstyrelsen. I Norrköpings 
kommun finns sumpskogar och våtmarker 
exempelvis i de nordliga delarna av kommunen. 
Hydrologiska förutsättningar och eventuell 
påverkan på hydrologin behöver utredas 
vid planering av vindkraftsetableringar. 
Anslutningsvägar till verken kan också påverka 
hydrologin i området om de utförs på olämpligt 
sätt.  

Karta -  riksintressen för vindbruk och yrkesfiske1 

1 Med reservation för ändringar i kartan efter planens antagande. 
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N0 10 20 km

Riksintresse, 
Natura 2000

Naturreservat

Biotopskydd 
(ej de generella)

Naturminne

Karta -  visar Natura 2000, naturreservat, beslutade biotopskydd (ej de generella) och naturminnen.

Kartan visar värdekärnor för naturvården enligt kommunens förteckning över värdefull natur. Rött står för nationellt intresse, orange 
för regionalt, grönt för kommunalt och blått för lokalt intresse.
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FåGlar

Vindkraftsetablering påverkar fåglar och för 
att minska de negativa konsekvenserna finns 
det en rad förutsättningar som bör beaktas 
innan ett område utses som lämpligt för 
vindkraftsetablering. 

Om vindkraftverk etableras på fel plats kan det 
bli konsekvenser på populationsnivå. De som 
är värst utsatta är framförallt rovfåglar, sjöfåglar, 
hönsfåglar och vadare. Det är stora tunga fåglar 
som bland annat har svårt att manövrera, har 
långsam reproduktion och som inte undviker 
vindkraftverk. Ett av problemen är att inom 
dessa grupper förekommer många arter som finns 
listade i Fågeldirektivet, den Svenska rödlistan 
eller uppvisar negativ trend.

En viktig källa inför vindkraftsetablering är 
kommunens förteckning över värdefull natur. 
Det innehåller material och information om olika 
värdekärnor för naturvården. Värdekärnorna 
delas in i olika klassning och värdekärnorna som 
finns angivna i kommunens förteckning över 
värdefull natur behöver studeras djupare vid 
vindkraftsetablering.

Samtliga i Sverige förekommande fågelarter 
omfattas av Artskyddsförordningen. Enligt den 
är det förbjudet att avsiktligt döda, skada eller 
störa vilda fåglar. En tolkning utifrån Handbok 
för artskyddsförordningen (Naturvårdsverket) 
ger att de arter som ska prioriteras finns listade i 
Fågeldirektivet, den Svenska rödlistan eller att en 
art uppvisar negativ trend. En uppdaterad lista 
över de arter som bör prioriteras i samband med 
vindkraftsetablering finns i Naturvårdsverkets och 
Energimyndighetens kunskapsprogram ”Vindval” 
(Rapport 6467).

Ungefär 80 % av de häckande arterna i Sverige 
är flyttfåglar, och 85 % av alla individer flyttar. 
De biotoper som hyser störst täthet av fåglar är 
lövskogar och kustmiljöer.

Det är framförallt tre effekter som kan förväntas 
på fåglar vid vindkraftsetablering: kollisioner, 
habitatförlust och barriäreffekt. 

• Kollisioner beror på många orsaker, 
till exempel på fågelns levnadssätt, 
vindkraftverkets utseende, höjd över 
marken, säsong (vår/höst), tid på 
dygnet, väder m.m. Konsekvenserna på 
populationsnivå varierare för olika arter på 
grund av deras olika levnadssätt, ekologi och 
reproduktionshastighet. Exempelvis kan en 
art med hög reproduktionshastighet och ett 
levnadssätt som gör att fåglarna inte kommer i 
kontakt med vindkraftverk påverkas i mindre 
utsträckning. Medan exempelvis rovfåglar med 
låg reproduktionshastighet som jagar nära 
vindkraftverk kan påverkas negativt i högre 
utsträckning.

• Habitatförlust uppkommer på den plats 
vindkraftverk uppförs, d.v.s. den miljö fåglar 
normalt vistas i försvinner eller förändras så 
mycket att de blir tvungna att flytta. Men 
den kanske värsta förlusten av habitat sker 
indirekt genom att vindkraftverk ofta byggs 
på avlägsna platser som tidigare kanske inte 
hade vägar eller sällan besöktes av människor. 
Infrastrukturen ökar oftast med vägar, 
ledningsgator m.m. vilket gör att miljön 
förändras så fåglar kan störas. Samtidigt blir 
området mer tillgängligt för människan som 
även det påverkar fåglarna. Om störningar 
leder till att fåglar måste flytta till andra 
områden som redan är upptagna, hårdnar 
konkurrensen och populationen kanske 
minskar.
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• Barriäreffekter kan uppkomma när områden 
upptas av vindkraftverk, vägar, ledningsgator 
m.m. som tvingar fåglar att ta en annan väg 
vid transport mellan födosöks-, häcknings- 
och övernattningsplatser. Det kan även 
göra att fåglar får flyga en längre sträcka 
vid flyttning. Den ökande energiåtgången 
för att väja för en vindkraftpark har inte 
stor effekt på fåglar men om de tvingas väja 
för en mängd vidkraftverk på sin väg från 
sommarvistelse i norr till vintervistelse i söder 
kan den sammanlagda barriäreffekten göra att 
energiåtgången blir märkbar.

Omgivningen kring vindkraftverk har stor 
betydelse, dödligheten är högst vid våtmarker, 
kustområden samt höjdområden/bergskammar 
med stora höjdskillnader. Öppen jordbruksmark 
har låg dödlighet liksom havsbaserade 
vindkraftverk. Under häckningstider är 
kollisionsfrekvensen högre. Stora tunga fåglar 
som har svårt att manövrera förolyckas i högre 
grad liksom fåglar som ofta rör sig i skymning, på 
natten eller i gryning. Rovfåglar löper stor risk att 
förolyckas, de verkar lita på sin flygförmåga och 
undviker inte vindkraftverk i lika stor utsträckning 
som andra fågelarter. En del fåglar verkar vänja 
sig vid vindkraftverk, de lämnar området vid 
etablering för att senare återkomma, ibland efter 
något år.

Vindparker orsakar generellt lite dödsfall i 
jämförelse med master, kraftledningar, byggnader, 
fordon, katter eller dylikt. Medianvärdet är 
2.3 dödade fåglar per år och vindkraftverk. 
Dödligheten beror till stor del på var 
vindkraftverken placeras och storleken spelar 
ingen roll för vilket avstånd störningen börjar. 
Flyttande fåglar ändrar riktning 1-2 km innan 
vindkraftverken (dagtid i bra väder) och ibland 
ända upp till 5 km innan, nattetid minskar 
avståndet till 0.5-1.0 km. Blinkande ljus kan ha 
en avskräckande effekt.

Etablering av vindkraftverk skall även ses i ett 
vidare perspektiv. Vissa arter kanske lever i 
utkanten av sitt utbredningsområde och klarar 
nätt och jämt att överleva. En vindkraftsetablering 
kan innebära en ytterligare störning vilket kan 
leda till att fåglarna lämnar området helt.  

Foto: Stock.xchng
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N0 10 20 km

Större flyttsträck
 för fåglar

 Vanligt uppehälle  
 för fåglar

Kända fågelsträck, häckningslokaler och 
födosöksområden

Inom Norrköping kommuns gränser finns det 
två stora fågelsträck. Det ena löper längs kusten 
och det andra från Roxen i väster, över Glan, norr 
om Norrköpings stad och längs Bråviken ut över 
Östersjön. Ett mindre känt rovfågelsträck går från 
ett område väster om Oxelösund och rakt söderut 
över Bråviken. 

De största fågellokalerna är Svensksundsviken, 
Ållonöfjärden med födosöksområden runt dem. 
Det finns även några mindre lokaler. Alla är 
markerade på kartan nedan.

Häckningsområden med större fågelarter 
till exempel rovfåglar och ugglor finns inom 
Bråvikenbrantens sträckning, Slätbakens branter 
och skärgården. Även Kolmårdsskogarna hyser 
kända häcknings- och spelplatser för större fåglar.

Utformning

Vid utformningen av vindkraftverk är det 
några saker som är viktiga att beakta. Fåglars 
flyghöjd kan variera mellan 40-240 meter och 
skiljer mycket mellan olika arter samt mellan 
dag och natt/dålig sikt. Väderförhållanden 
som gör det svårast för fåglar att upptäcka 
vindkraftverk är solnedgång, soluppgång och 
dis/dimma. För havsbaserade vindkraftverk är 
Utgrundens vindkraftspark i Kalmar sund ett 
bra exempel. Färgerna på vindkraftverken bör 
kontrastera mot bakgrunden vid olika väderlek/
förhållanden och synas tydligt utan att för den 
skull attrahera fågelarter som normalt inte skulle 
se anläggningen. Samtidigt efterfrågas ofta att 
synligheten inte är hög för människor.

Rekommendationer  
Vid etablering av vindkraftverk är det viktigt att 
först få en överblick av området och gå igenom 

Karta – De blå pilarna visar stora fågelflyttsträck i Norrköpings kommun. De orangefärgade markeringarna visar vanliga fågellokaler, de 
streckade partierna illustrerar att det förekommer vanligt uppehälle för fåglar på vissa platser inom ett större område. 
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redan befintligt material. De personer som 
skall göra inventeringen måste ha nödvändiga 
kunskaper så att inventeringen de utförs vid rätt 
tidpunkt och vid minst tre tillfällen under en 
fältsäsong. Finns det möjlighet är det bra om 
undersökningen görs över flera år. Viktigt är också 
att i ett tidigt skede samråda med länsstyrelsen och 
lokala fågelklubbar. Det som behöver undersökas 
är 

• Vilka fågelarter häckar i området?

• Är platsen av betydelse som rastplats eller för 
övervintring?

• Är platsen en flaskhals där flyttande fåglar 
koncentreras?

• Förekommer arter som är listade enligt Fågel-
direktivet, den Svenska rödlistan eller att en art 
uppvisar negativ trend?

*     strandängar, myrar, fågelskär med rödlistade arter eller arter medtagna i Fågeldirektivets lista 1 eller med höga tätheter av vadare 
generellt. 
**   kust- och strandängslokaler som regelbundet hyser många vadare. Gäller åkermark. 

*** fågelsjöar, kustlokaler som regelbundet hyser många andfåglar. Gäller ej åkermark.

Generellt kan sägas att våtmarker, kustnära 
områden, bergsryggar, åsar och områden med 
stor höjdskillnad bör undvikas. Trakter med 
häckande rovfågel eller platser med regelbunden 
koncentration av rovfågel skall undvikas, 
detsamma gäller för koncentrationer av måsar, 
tärnor, sjöfågel och hönsfåglar. Speciellt 
skogshönsens spelplatser är viktiga att undvika.

Forskningsläget om utformningen av 
vindkraftverk ifråga om färg, rotorbladens 
utseende, lampor på verken, skrämselljud etc. 
bör noggrant undersökas inför etablering.
Känsliga områden kan förses med buffertzon. 
De avstånd från tabellen nedan är hämtade från 
Sveriges ornitologiska förening och ska ses som 
rekommendationer och noggranna studier bör göras 
för att zonen ska kunna justeras på ett korrekt sätt.

Fågelgrupp/art Typ av lokal Buffertzon (km)

Havsörn Boplatser 2-3
Havsörn Naturlig koncentration (>10 ex.) 2-3
Kungsörn Boplatser 2-3
Kungsörn Naturlig koncentration (>5 ex.) 2-3
Jaktfalk Boplatser 3
Pilgrimsfalk Boplatser 2
Övriga stora och medelstora rovfåglar Boplatser 1
Måsar Häckningskolonier 1
Tärnor Häckningskolonier 1
Berguv Boplatser 2
Vadare Häckningslokaler* 0,5
Vadare Rastningslokaler** 0,5
Andfåglar Rastningslokaler*** 0,5
Tjäder Spelplatser (>5 tuppar) 1
Orre Spelplats (>10 tuppar) 1
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FladderMöss

Fladdermöss omfattas liksom fåglar av 
artskyddsförordningen. Det finns 8 högriskarter 
som står för 98 % av alla dödsfall. Dessa 
är stor fladdermus, leislers fladdermus, 
trollfladdermus, pipistrell, dvärgfladdermus, 
gråskimlig fladdermus, nordisk fladdermus och 
sydfladdermus.

För fladdermöss sker olyckor oftast under 
flyttningen och dödligheten är förknippad med 
insektsjakt och rotorbladens rörelse. Insekter dras 
till belysning och är vindkraftverken belysta kan 
dödligheten öka. Vid jakt har fladdermöss ingen 
chans att upptäcka rotorbladen i tid då deras radar 
bara sträcker sig några meter fram. När de inte 
jagar ser de vindkraftverken i tid och kan undvika 
dem. Flyghöjden till havs är för de mindre arterna 
vanligtvis under 10 meter och för de större 
arterna vanligtvis mindre än 40 meter. Det är 
inte bara flyttande fladdermöss som attraheras av 
vindkraftverk. Även icke emigrerande individer 
kan göra längre turer till vindkraftverk för att jaga 
insekter och använda dem som viloplatser och fast 
tillhåll.

Enligt forskningen sker de flesta olyckor (90 %) 
under sensommaren och hösten, augusti och in i 
oktober. Fladdermöss rör sig endast i svaga vindar, 
vanligen upp till 4 m/s, men upp till 8-10 m/s kan 
några av de största arterna förekomma.

I landskapet omkommer fladdermöss nästan alltid 
vid höjdlägen i skogsområden eller vid kusten, 
medan dödligheten är låg i jordbrukslandskap.

Vid vindkraftsetablering bör man undvika 
platser liknande de för fåglar. Höjdlägen, 
våtmarker, ledlinjer i landskapet exempelvis 
trädridåer, skogsbryn, kust- och sjöstränder. Ett 
rekommenderat avstånd är 200 meter.

Foto: Stock.xchng
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KULTURMILJÖVÅRD

FornMinnen 
Norrköpings kommun rymmer en riklig mängd 
kända fornlämningsrika områden. Fornminnen är 
skyddade enligt kulturminneslagen vilket innebär 
att ingrepp inte får göras i fornlämningen utan 
tillstånd från länsstyrelsen. I fornminnesregistret 
anges förutom fornminnen andra kulturhistoriska 
lämningar som vid en ny bedömning kan bli 
klassificerade som fornlämningar. 

riksintresse För kulturMiljövård

I kommunen finns 20 områden av riksintresse för 
kulturmiljövård.

N0 10 20 km

Fornminnesregistret

 

Riksintresse kulturmiljö

källa Fornminnesregistret och Länsstyrelsen

Karta – De rutiga turkosfärgade områdena är riksintresseområden för kulturmiljövård, röda streck och markeringar är kända 
lokaliseringspunkter för fornminnen och andra kulturhistoriska lämningar registrerade i fornminnesregistret.

reGionalt kulturMiljöProGraM

För Östergötlands län finns ett kunskapsunderlag 
om kulturmiljöer i det regionala 
kulturmiljöprogrammet Natur och Kultur Miljöer 
i Östergötland från 1983. Norrköpings kommun 
omfattas av ungefär 100 områden.
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INTRESSEOMRÅDEN FÖR RÖRLIGT 
FRILUFTSLIV

I kommunens förteckning över värdefull natur 
finns intresseområden för rörligt friluftsliv 
markerade. Områden är värderade enligt en 
tvågradig skala med områden av klass 1 och klass 
2. Beskrivningar för områdena finns i kommunens 
förteckning över värdefull natur. 

Det finns givetvis betydligt fler områden som 
nyttjas för rörligt friluftsliv i kommunen men 
underlaget som arbetades fram vid senaste antagna 
förteckningen över värdefull natur har bedömts 
lämpligt för den här översiktsplanen.

Karta – Kartan visar intresseområden för rörligt friluftsliv fastställda i kommunens förteckning över värdefull natur. 

N0 10 20 km

Klass 1

 

Klass 2

källa Naturvårdsprogram Norrköpings kommun

Intresseområden rörigt friluftsliv

Foto: Fredrik Schlyter

©
 L

an
tm

ät
er

ie
t M

20
05

/4
49

8



A v s n i t t  2  -  F ö r u t s ä t t n i n g A r

2929

BOSTÄDER OCH ANDRA BYGGNADER

Minsta avstånd mellan vindkraftverk och bostäder 
och andra byggnader beror av verkets bullernivå, 
skuggbildning och ett bedömt säkerhetsavstånd. 
Se mer om dessa riktvärden i avsnittet Riktlinjer.

LANDSKAPET I NORRKÖPING

Landskapet har stor betydelse för människors 
vardagsliv, för turistnäringen och friluftslivet. 
Landskapets starkt varierade topografi och 
komplexitet ger en stor variation av visuell tålighet 
för vindkraft. Vindkraftsetableringar kan komma 
att förändra landskapsbilden. Graden av påverkan 
beror bland annat på landskapets topografi, 
vegetation, antalet vindkraftverk, utformning, 
placering och storlek. 

Vindkraften påverkar människor på olika sätt 
genom direkt och indirekt påverkan. Med direkt 
påverkan menas buller, skuggor och annan visuell 
störning. Med indirekt påverkan avses hur vi 
upplever vindkraftverken i landskapet. 

N0 10 20 km

Bebyggelse

        Byggnad

källa Bebyggelseregistret

Karta - Kartan visar byggnaders placeringar i Norrköpings kommun (informationen är hämtad ur Byggnadsregistret).

Landskapsanalys inför planering av vindkraft

Norrköpings kommun, Östergötlands län

Underlag till Vindkraft - tillägg till Översiktsplanen, Norrköpings kommun

2012-04-26

Det är dock näst intill omöjligt att objektivt 
beskriva vindkraftverkens visuella påverkan på 
landskapsbilden. Vår upplevelse av vindkraften är 
alltid subjektiv. 

Konsultföretaget Sweco har på uppdrag av 
Norrköpings kommun gjort en översiktlig 
kommunövergripande landskapsanalys1.

1  Landskapsanalys inför planering av vindkraft, 2012-04-
26, Sweco.
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landskaPets strukturer

Norrköpings kommun är variationsrik med olika 
landskapskaraktärer. Karaktärerna baseras på de 
strukturer och element de innehåller. Exempel på 
begrepp för att beskriva strukturer och element 
är landskapets rumslighet, stråk, riktningar, 
barriärer och landskapets komplexitet och skala. 
Kartbilden ovan är hämtad ur den översiktliga 
landskapsanalysen och visar barriärer, rumslighet, 
riktningar och utblickar.

Teckenförklaring

Landskapets strukturer

BRÅVIKEN

NORRKÖPING

ÖSTERSJÖN

GLAN

GÖTA KANAL

ROXEN

E4
, j
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nv
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SLÄTBAKEN

E4

MOTALA STRÖM

MOTALA STRÖM

VIKBOLANDET

KOLMÅRDEN

Kommungräns
Barriär, fysisk
Barriär, visuell
Stark rumslighet
Viss rumslighet
Stark riktning
Viktiga utblickar
och siktlinjer

kunskaPsvärde, bruksvärde och 
uPPlevelsevärde

Tre olika perspektiv på landskapets värde brukar 
lyftas fram, kunskapsvärde, bruksvärde samt 
upplevelsevärde. 

Kunskapsvärdet handlar om vad vi kan lära 
oss av det som finns i landskapet, till exempel 
biotoper, fornlämningar, kulturmiljöer och 
byggnadsminnen. Om det går att använda 
befintlig infrastruktur och verkens placering 
kan anpassas så att de inte konkurrerar med 
motstående intressen geografiskt kan påverkan 
på kunskapsvärdet bli litet. Det kan dock även 
finnas pedagogiska värden för hur den historiska 
kontinuiteten kan läsas och förstås i landskapet 
som kan påverkas i större omfattning då det i 
dessa fall inte handlar om att undvika specifika 
geografiska områden utan påverkan på en mer 
överordnad karaktär i landskapet. 

Bruksvärde är värdet landskapet har utifrån hur 
det används för boende, näringsliv, rekreation, 

Karta – Kartan visar översiktliga strukturer i landskapet och är ett utsnitt ur den översiktliga landskapsanalysen för kommunen

Foto: Stock.xchng
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TYSTA OMRÅDEN

Buller har stor betydelse för vår hälsa och 
livskvalitet. Ljud i kombination med sitt 
sammanhang, sin miljö, är viktiga för våra 
upplevelser i natur och friluftsliv. Det blir allt 
svårare att finna bullerfria tätortsnära områden 
samtidigt som behovet av sådana miljöer ökar i 
takt med att tätorter växer och trafikvolymerna 
tilltar. För att ta reda på var i Norrköpings 
kommun det finns tysta områden har en 

Landskapets karaktärer

NORRKÖPING

ÅBY
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Skogsbygd

Mellanbygd

Bråviken och sjöarna

Kustlandskap och skärgård

Uppskattad gräns skärgårdens 
delkaraktärer

Teckenförklaring

friluftsliv och som besöksmål. Känsligheten beror 
av vilken aktivitet som äger rum. Viljan att vistas i 
ett område med vindkraftverk är nära kopplad till 
person. Exempelvis kan en markägare se vindkraft 
som ett komplement till andra näringar medan en 
person som besöker skogen för vandring kanske 
är ute efter en miljö med liten mänsklig påverkan. 
Bruksvärdet för ett område kan alltså vara olika 
för olika personer.

Upplevelsevärden hör samman med förväntningar 
och stimulans. Olika landskap framkallar olika 
känslor av exempelvis igenkännande, nyfikenhet 
eller att något är exotiskt. Upplevelsen är 
individuell eftersom olika människor har olika 
erfarenheter, intressen och förväntningar på 
sin omgivning. En del landskapsrum med 
upplevelsevärden beskrivs som mer känsliga än 
andra, det handlar till exempel om sakrala eller 
monumentala landskapsrum.  

Foto: Gustav Lindh - Leon
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landskaPet och dess tåliGhet

Landskapets tålighet varierar beroende på 
landskapskaraktären. Storskaliga slättområden 
och homogena produktionsskogar ger 
en landskapsbild med högre tålighet för 
vindkraftverkens stora anläggningar. Vindkraft 
i öppna landskap och på höga höjder ger dock 
även ökad synbarhet. Skogsbygdens vegetation 
och kuperade topografi ger ofta siktskugga 
vilket mildrar vindkraftverkens påverkan inom 
landskapet.

Etablering av vindkraftverk i skogsbygden och 
då särskilt i Kolmården, kan påverka upplevelsen 
av de skogsklädda höjderna som vild skogsbygd. 
På till exempel Kvillingeslätten är sikten mycket 
god och vindkraft på Kolmårdens höjder kring 
Hultsbruk kan synas på långt håll. Påverkan 
mildras av storskaligt jordbruk, inslag av 
industri och infrastruktur i slättbygden. En ökad 
känslighet för vindkraft i slättbygden finns framför 
allt i övergångszoner mot mellanbygd.

Sikten från höjderna i norr och över sjön Glan 
och Bråviken är mycket god. Vindkraft på till 
exempel Vikbolandet, söder om Bråviken, 
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Teckenförklaring

_

 +
(+)

kommer att vara visuellt synbara på mycket 
långt håll från Kolmårdens förkastningsbranter. 
Påverkan av landskapsbilden bedöms här som 
liten på grund av att landskapet härifrån upplevs 
som storskaligt. Synbarhet är starkt påverkad 
av avståndet och graden av visuell påverkan 
är subjektiv.Den visuella påverkan bedöms bli 
störst för boende i småskalig mellanbygd, till 
exempel på Vikbolandet och kring Vånga, då 
vindkraftverken är mycket storskaliga i förhållande 
till andra objekt i landskapet. Landskapet har 
här varit kontinuerligt påverkat av människor, 
men under lång tid och i liten skala. Ett 
större antal kulturmiljöer, kyrkomiljöer samt 
fragmenterad topografi och bebyggelse ger en 
komplex landskapsbild. Odlingsmark öppnar upp 
landskapet i mindre landskapsrum och ger ökad 
sikt. Dock ger vegetationsridåer och kullighet viss 
siktskugga. 

Längs större vattendrags stränder är landskapet 
sedan tidigare ofta påverkat av sjöfart, 
småindustrier och i Bråvikens inre delar 
finns hamnverksamhet, större industrier och 
Norrköpings stad. Vindkraftverk är här ytterligare 
tillägg i samma skala och kan ses som positiva 

Karta -  Kartan visar ett utsnitt ur en landskapsanalys för kommunen med en översiktlig bedömning av landskapets tålighet för vindkraft.
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TYSTA OMRÅDEN

Buller har stor betydelse för vår hälsa och 
livskvalitet. Ljud i kombination med sitt 
sammanhang, sin miljö, är viktiga för våra 
upplevelser i natur och friluftsliv. Det blir allt 
svårare att finna bullerfria tätortsnära områden 
samtidigt som behovet av sådana miljöer ökar i 
takt med att tätorter växer och trafikvolymerna 
tilltar. För att ta reda på var i Norrköpings 
kommun det finns tysta områden har en 
kommunövergripande kartläggning gjorts1.  

deFinition tysta oMråden

Områden som upplevs som fria från oönskade 
ljudstörningar kallas för tysta eller bullerfria 
områden. De största källorna till omgivningsbuller 
är de olika trafikslagen väg, tåg och flyg men 
även verksamheter som industrier, skjutbanor, 
motorsportanläggningar och sjötrafik bidrar till 
bullerspridning. Ljudnivån beskriver hur starkt ett 
ljud uppfattas och anges i enheten decibel (dB). 
I opåverkade områden som strövområden och 
skogsmiljöer är frånvaron av samhällsgenererat 
buller en viktig del av upplevelsen. Fågelsång, 
lövprassel och vågor är miljötypiska ljud som 
oftast klassas som önskade; de berikar vår vistelse 
i naturen. Beroende på avstånd och intensitet kan 
naturliga ljud ge upphov till ekvivalenta ljudnivåer 
över 30 dBA. 

7  Kartläggning av bullerfria områden i Norrköpings 
kommun 2011-03-22, Sweco Infrastructure AB.

symboler för miljötänkande och framtid. 
Vindkraftverkens storlek kan dominera över 
idag viktiga landskapselement och byggnader. 
Upplevelsen av Göta kanals ingenjörskonst kan 
även påverkas av vindkraftverkens dominerande 
anläggningar. Viktigt är att bevara historiskt 
viktiga miljöer som till exempel kyrkomiljöer, 
herrgårdsmiljöer och andra strukturer så samband 
och strukturer också i framtiden kan förstås.

ny tyP av industriell arkitektur

Vindkraftverk utgör en ny typ av industriell 
arkitektur som till skillnad från många andra 
element i landskapet avviker i form och i 
höjdskala. Inför en eventuell etablering är 
det viktigt att ta hänsyn till hur en etablering 
visuellt påverkar sin omgivning. En etablering av 
vindkraft ska alltid föregås av en landskapsanalys, 
se mer i Avsnitt 3 Riktlinjer. Ett första steg är 
att studera det aktuella etableringsområdet i 
tillhörande landskapsanalys.

Bild - Vindkraften och landskapet

Tips! Läs mer om vindkraft och landskap 
i skriften Vindkraften och landskapet 
utgiven av Boverket. Skriften finns 

digitalt på Boverkets hemsida. 
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Riktvärden för ekvivalenta nivåer i bullerfria 
områden

Områden helt utan samhällsbuller: 40 dBA - 
överskrids max 10 min per vecka

Områden med mycket begränsat samhällsbuller: 
40 dBA -överskrids max 5 min per dag

Friluftsområden i kommunala översiktsplaner: 45 
dBA - överskrids max 60 min per vecka

Tätortsnära rekreationsområden: 45 dBA - 
överskrids max 120 min per vecka

Parker: Den ekvivalenta ljudnivån under den 
tid parken besöks bör ligga 20 dBA under nivån 
för omgivande gator, eller på högst 45-50 dBA, 
beroende på vilket som ger den högsta ljudnivån.

Det finns ingen vedertagen nationell definition 
av ett bullerfritt område. Tystnad är ett relativt 
begrepp – bedömningen varierar beroende på 
vilken miljö och situation en person befinner 
sig i. Den Europeiska miljöbyråns definition; 
”buller är hörbart ljud som skapar störning 
och/eller påverkar hälsan negativt”1 poängterar 
att det kan finnas miljöer med skadligt 
buller som är subjektivt accepterade. Enligt 
forskningsprogrammet ”Ljudlandskap för bättre 
hälsa” får man vid ekvivalenta ljudnivåer < 45 dB 
en tillräckligt låg nivå för att uppleva ljudmiljön 
som rofylld och behaglig, kunna uppfatta 
naturljud och samtala utan att höja rösten.

Vid beräkning av buller sker normalt 
en bedömning mot gällande riktvärden 
enligt områdets definition (bostäder, 
undervisningslokaler, kontor etc.). 
Utomhusvärden är frifältsvärden utanför 
fönster eller fasad eller värden korrigerade 
till frifältsvärden. Naturvårdsverket har i ett 
omfattande arbete tillsammans med bland annat 
Banverket, Vägverket och Boverket gett förslag 
till mätetal samt redovisat en inventeringsmetod 
för bedömning av ljudkvaliteter i natur- och 
kulturmiljöer. Utredningen som visat att det krävs 
ett fortsatt arbete för att utvärdera mätetalens 
lämplighet föreslog tillsvidare följande uppdelning 
och tillfälliga riktvärden för ekvivalenta nivåer i 
bullerfria områden.

1  Good practice guide on noise exposure and potential 
health effects”, European Environment Agency EEA Technical 
report No 11/2010 Foto: Stock.xchng
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N0 10 20 km

Tysta områden, 
mindre än 30 dBA

tysta oMråden i norrköPinGs koMMun

Till bullerkartläggningen föreslås att definitionen 
av bullerfria naturområden är områden som har 
en årsdygnsekvivalent samhällsgenererad ljudnivå 
lägre än 30 dBA. Ljudnivån motsvarar då de 
naturliga bakgrundsnivåerna. Lägre nivåer är 
osäkra att redovisa på grund av stora avstånd från 
beräknade bullerkällor samt oklarhet kring övriga 
ej beräknade bullerkällors inverkan. Områden 
med ljudnivåer under 30 dBA kan betraktas som 
bullerfria områden.

Kartläggningen visar att större sammanhängande 
och av samhällsbuller opåverkade områden 
återfinns i kommunens yttre delar. Som förväntat 
befinner sig större bullerkällor som industrier etc. 
nära väl trafikerade vägar och stör generellt inte 
ut områden med bullernivåer under 30 dBA från 
väg- och spårtrafik. Buller från flygtrafik är svårt 
att förutse då flygvägar beror av vilka destinationer 
flyget ska ta sig emellan och vilka destinationerna 
är varierar över tiden. Verksamheter med tillfälliga 
mycket höga ljudnivåer som skjutbanor, täkter 

etcetera kan komma att störa ut större områden 
än vad som markerats på den översiktliga 
bullerkartan. 

Etableringar av bullrande verksamheter inom 
dessa områden kommer att dominera ljudbilden 
och kan ge stor negativ inverkan i närområdet om 
området brukas av allmänheten. Verksamheter 
kan generera tung trafik vilket ger upphov till 
förhöjda bullernivåer längs med vägnätet till 
och från verksamheten. Bullerfria områden som 
även är identifierade som naturskyddsområden, 
friluftsområden eller på annat sätt värdefulla för 
allmänheten kan utredas enligt Naturvårdsverkets 
fullständiga inventeringsmetod för en 
klassificering av bullerfrihet.

Inom ramen för detta arbete kommer tysta 
områden som sammanfaller med utvalda 
intresseområden för rörligt friluftsliv, samt 
områden som geografiskt sammanfaller 
med områden som har höga natur- och 
kulturvärden i stor utsträckning att undantas från 
vindkraftsetableringar.

Karta – de orangefärgade områdena är områden i Norrköpings kommun med en ljudnivå under 30 dBA.
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INFRASTRUKTUR, VÄG OCH ELNÄT

En viktig aspekt som har stor betydelse för ett 
vindkraftsprojekts lönsamhet är bra infrastruktur 
i form av elnät och vägar. En vindkraftsetablering 
kräver att anslutningsvägar etableras fram till varje 
vindkraftverk och eftersom vindkraftsetableringar 
ofta sker i outbyggda områden håller vägnätet 
till och från en tänkt etablering ofta en sämre 
standard om det alls finns något vägnät. Av denna 
anledning kan vägar till vindkraftverken utgöra en 
stor kostnad och ett stort ingrepp i naturen vid en 
vindkraftsetablering.

Vägarna används dels för att transportera verken, 
dels under driftsskedet i samband med service 
och reparation. Stora krav på bärighet, bredd och 
lutning föreligger för de vägar som ska användas 
under byggskedet för transport. Av denna 
anledning är det av stor vikt att nyanläggning 
och förstärkning av befintliga vägar föregås av 
god planering. Invid varje vindkraftverk etableras 
en hårdgjord yta för uppställning av kranar i 
anläggnings- och nedmonteringsskeden samt vid 

N0 10 20 km

Stomnätet

Regionala nätet

Kraftledningar

Källa Fastighetskartan

underhåll. Ytans storlek är beroende på verkens 
storlek, men i storleksordningen 45x25 meter. 

För anslutningen till elnätet anläggs i regel 
en transformatorstation i närheten av 
vindkraftverken. Elledningarna förläggs främst 
under mark. En vindkraftspark ansluts till 
elnätet via ett ställverk. Vissa vindkraftsmodeller 
innefattar även en mindre transformatorstation 
invid varje verk. I andra modeller innefattas 
transformatorn i tornet. Kabel förläggs normalt 
under mark. Ju högre spänning en ledning 
har desto mindre förluster uppkommer vid 
transport av el. Transport av el över stora 
avstånd sker därför i Sverige genom det så 
kallade stamnätet med en spänning på 400 
eller 230 kV. Distribueringen härifrån sker 
i två steg, genom regionnätet och det lokala 
distributionsnätet, där spänningen transformeras 
ner till 130 eller 70 kV respektive 40, 20 eller 
10 kV. Distribueringen till användning från en 
lägre spänning ger visserligen större förluster, 
men ledningar och annan utrustning blir 
betydligt billigare.

Karta - Kartan visar kraftledningar för stomnätet och det regionala nätet.
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Dagens vindkraftverk producerar i regel en 
spänning på 690 V. Eftersom dyrare utrustning 
krävs för att transformera upp spänningen vid 
en anslutning till ett elnät med högre spänning 
kopplas ett vindkraftverk i regel till det lokala 
distributionsnätet.

Vid en vindkraftsetablering är det viktigt att 
beakta hur vägar till och från ett vindkraftverk 
ska utformas för att minimera intrång i känsliga 
miljöer.

YTINTENSITET

Etableringen av vindkraft tar mark i anspråk 
och verken måste stå på ett visst avstånd från 
varandra för att utnyttja vindenergin optimalt. 
För fundamentet krävs olika stor yta beroende på 
turbintyp och markunderlag. Utöver fundamentet 
åtgår mark till byggnation av väg fram till 
vindkraftverket. På land behövs det 4-5 gånger 
rotordiameterns avstånd mellan verken i en 
grupp beroende på hur de placeras i förhållande 
till vindriktningen. I ett område med stora 
höjdvariationer kan verken stå tätare.

Enligt Boverkets Vindkrafthandbok beräknas 
ytbehovet för en vindkraftspark till 0,1-0,2 km2/
MW beroende på hur terrängen ser ut.

NORRKÖPINGS FLYGPLATS

Norrköpings flygplats är en kommunägd flygplats 
som ligger öster om Norrköpings stad. Delar 
av inflygningsområdet ligger rakt över stadens 
centrala delar. Från Norrköpings flygplats avgår 
både reguljärflyg och charterflyg.

Flygplatsen riskerar att påverkas negativt 
av vindkraftetableringar i närområdet. 
Inflygning påverkas av höga objekt, och 
navigationshjälpmedel och radiolänkstråk 
riskerar också att påverkas negativt. Flygplatsen 
ska därför alltid beredas möjlighet att komma 
med synpunkter i samband med etablering av 
vindkraftverk.  

Se karta angående flyghinderhöjder vid 
Norrköpings flygplats på följande sida.

Foto:  Norrköping f lygplats
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måste dessa delges Försvarsmakten för att bereda 
myndigheten möjlighet att överklaga.

Eftersom flera för Försvarsmakten viktiga 
anläggningar också är samhällsviktiga ur 
civil krishanteringssynpunkt (exempelvis 
radiolänkstråk) bör även Myndigheten för 
Samhällskydd och Beredskap (MSB) underrättas 
vid vindkraftsprojekteringar. 

TOTALFÖRSVARET OCH VINDKRAFT

Vindkraftverk kan i flera avseenden påverka 
totalförsvarets verksamhet negativt. Vindkraftverk 
kan påverka flygverksamhet, både genom sin 
höjd (påverkar möjligheten att flyga lågt) och 
genom att störa flygplanens radar. Vid flygplatser/
flygbaser kan Försvarsmakten ofta öppet redovisa 
områden för hinderfrihet där höga objekt inte kan 
tillåtas på grund av den militära flygverksamheten. 
Liknande begränsningar gäller även vid civila 
flygplatser. 

Även andra försvarsintressen påverkas av 
vindkraft, exempelvis marina radaranläggningar, 
radiolänkstråk och ammunitionsförråd. Sådana 
anläggningar är oftast hemliga, Försvarsmakten 
kan därför inte i förväg peka ut vilka områden 
som är direkt olämpliga att etablera vindkraft 
i. Av denna anledning är det av yttersta vikt 
att underrätta Försvarsmakten vid en tänkt 
projektering av vindkraftverk, oavsett om det finns 
kända försvarsintressen eller ej i området. När väl 
beslut tagits avseende bygglov eller miljötillstånd 
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N0 10 20 km

Karta – Kartan visar flyghinderhöjder vid Norrköpings flygplats. Höjderna är angivna i meter över havet.

Illustration: Shutterstock
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MalMens FlottiljFlyGPlats

Flygverksamheten vid Malmen bedrivs inom flera 
områden bland annat som skolverksamhet med 
Sk601, som utprovningsverksamhet med JAS39 
Gripen2 och tung/medeltung helikopter, som 
transport och specialflygverksamhet samt som 
utbildning av helikopterbataljonens insatsförband. 
Det är flygskolans verksamhet som till stor del 
är gränssättande när det gäller hinderfrihet och 
uppträdande på låg höjd över en större yta. 
Flygskolans behov av stoppområde täcker till stor 
del in övriga förband och enheters behov.

stoPPoMråde krinG MalMens FlyGPlats i 
linköPinG

Försvarsmakten är negativa till 
vindkraftsetableringar inom en radie av 40 km 
från flygplatsens (Malmen) referenspunkt, det så 
kallade ”stoppområdet”.

1  Sk60, tvåmotorigt jetflygplan som används som 
skolflygplan av Försvarsmakten.

2  JAS 39 Gripen, Försvarsmaktens stridsflygplan.

Uppförande av vindkraftverk inom detta område 
riskerar att begränsa flygverksamheten vid den 
grundläggande flygutbildningen på (GFU)1 
då det under utbildningens första hälft nyttjas 
visuell hemgång via förutbestämda router. Dessa 
flygningar inleds ofta med en molngenomgång 
ner till hinderfri höjd för att på så sätt komma 
ner under moln så att flygningen kan fortsätta 
visuellt. Först efter ca 6 månaders utbildning kan 
flygelever börja genomföra instrumentinflygningar 
i moln. Nybyggnation av vindkraftverk i 
ut- och inflygningsriktningar kan minska 
möjligheten till flygning vid låga molnbaser. 
För Helikopterflottiljens flygverksamhet är det 
viktigt att fastställa in- och utflygningsvägar 
till flygplatsen. Övningsområden som idag är 
upprättade med hänsyn till miljöaspekter skall 
hållas fria från byggnationer. Försvarsmaktens 
så kallade stoppområden för höga byggnadsverk 
kring Malmen utgör riksintresse enligt 3 kap 9§ 
miljöbalken.

1  GFU, Grundläggande FlygUtbildning.

Finspång

Simonstorp

Söderköping

Linköping

Östra Husby

Norsholm

Kimstad

Skärblacka

Åby

Jursla

Krokek

Norrköping

N0 10 20 km

Stoppområde kring 
Malmens flygplats

Karta – Kartan visar det så kallade stoppområdet vid Malmens flygplats i Linköping.  Radien för cirkeln är 4 mil. 
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GENERELLA RIKTLINJER 
Följande riktlinjer baseras både på nationella 
ställningstaganden som miljöbalken, vägledning 
på regional nivå som länsstyrelsen i Östergötland 
och ställningstaganden Norrköpings kommun 
tar i och med framtagandet av den här 
översiktsplanen.

Det finns mer att läsa om bland annat 
prövningsprocessen, lagar och riktlinjer på www.
vindlov.se

LAGAR OCH TILLSTÅND

Miljöbalken och plan- och bygglagen är 
de lagar som är mest centrala i fråga om 
vindkraftetableringar men det finns flera 
lagar att beakta inför och vid uppförande 
av vindkraftverk. För exempelvis ingrepp i 
fornminnesområden krävs tillstånd enligt 
kulturminneslagen av länsstyrelsen, för utbyggnad 
av starkströmsledningar krävs tillstånd enligt 
ellagen. Nedan presenteras en lista med exempel 
på lagar och bestämmelser som kan vara aktuella i 
olika vindkraftsärenden samt en lista med exempel 
på skyddade områden enligt miljöbalken.

exeMPel På laGar och bestäMMelser

• Ellagen  

• Ledningsrättslagen

• Kulturminneslagen

• Lag om skydd för landskapsinformation

• Lag om elektronisk kommunikation

• Lag om elektromagnetisk kompatibilitet

• Luftfart (Föreskrifter och allmänna råd om 
hindermarkering, Skyddsområden runt 
flygplatser, Flyghinderanmälan)

• Sjöfart (Lag om Sveriges sjöterritorium, 
Ankringsförbud, Utmärkning - SSA)

• Skogsvårdslagen

• Väglagen 

exeMPel På skyddade oMråden enliGt 7 kaP. 
Miljöbalken:

• Naturreservat

• Beslutade biotopskyddsområden

• Strandskyddsområden

• Natura 2000-områden1

• Artskydd
 
Mer information finns på www.vindlov.se

GRANNFASTIGHETER

Vid planerade gårdsverk ska fastighetsägare 
samt boende inom 500 meter få möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget. Vid medelstora 
och stora verk ska ägare till fastigheter inom 
1000 meter få möjlighet att lämna synpunkter 
på förslaget. I vissa fall kan det vara aktuellt att 
höra fastighetsägare inom ett större område. 
Vid tillståndspliktiga verk rekommenderar 
Norrköpings kommun att ägare till fastigheter 
inom 1000 meter från planerade vindkraftverk 
kontaktas. I vissa fall kan det vara aktuellt att höra 
fastighetsägare inom ett större område. 

ANGRÄNSANDE KOMMUNER

Mellankommunalt samarbete kring 
vindkraftsetableringar är viktigt, kommunikation 
ska ske med grannkommuner inom 5 km från en 
planerad vindkraftetablering (ej vid miniverk och 
gårdsverk).

1  Tillståndsprövning enligt miljöbalken 7 kap 28 a § kan 
komma att krävas för vindkraftutbyggnad  inte bara inom Natura 
2000-områden utan även i anslutning till områden som utgör 
Natura 2000-områden.

AVSNITT 3 – RIKTLINJER 
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BULLER 
Människor som bor nära eller intill 
vindkraftsetableringar påverkas i större eller 
mindre grad av ett verk. De påverkansfaktorer 
som är störst är den visuella uppfattningen, buller 
och ljud från verket och eventuella skuggor och 
reflexer. 

Naturvårdsverket anger att 40 dBA utomhus 
vid bostäder bör utgöra riktvärde för buller 
från vindkraft. I friluftsområden och områden 
med lågt bakgrundsljud bör 35 dBA gälla som 
riktvärde. Ljudnivån bör vara 5 dBA lägre om 
vindkraften ger ifrån sig så kallade rena toner.

Det är viktigt att stor hänsyn tas till 
bullerspridningen när en vindkraftetablering

ska prövas. Vid ärenden om placering av 
vindkraftverk ska en bullerutredning göras. 
Utredningen kan göras för flera driftsvariationer 
men ska alltid innehålla ett ur bullersynpunkt 
sämsta alternativ. Det är lämpligt att upphandla 
och dimensionera verket med en viss marginal till 
den ljudnivå som vanligtvis anges som ett krav. 

I miljöprövningsärenden är det också av vikt 
att redovisa tänkbara skyddsåtgärder om 
bullerproblem ändå skulle uppstå.

• Vindkraftverk bör placeras på avstånd till 
bostad så att gällande riktvärden för buller vid 
fasad, 40 dB(A), både dag- och nattetid inte 
överskrids. 

• Vid planlagd fritidsbebyggelse ska 
bullernivåerna inte överstiga 35 dBA. 
 
 
 

låGFrekvent buller

Vad gäller lågfrekventa ljud från vindkraftverk 
så finns i dagsläget inga belägg för att det skulle 
finnas någon hälsorisk för närboende. Det bör 
dock påpekas att de verk som framförallt har 
studerats har varit mindre än 2-3 MW. Då 
trenden går mot allt större anläggningar kan det 
finnas en utökad risk. Vid anläggande av större 
vindkraftsanläggningar bör därför risken för 
lågfrekvent ljud beaktas och undersökas.

stående våGor

Stående vågor är ett fysiskt fenomen där ljudvågor 
som svänger olika kan skapa en förstärkt ljudeffekt 
och eventuellt resonans. Detta kan ge upphov 
till olägenhet i bostäder. Uppstår olägenhet skall 
åtgärder vidtas för att eliminera/minska dessa. 

SKUGGOR OCH REFLEXER

Skuggeffekter infaller oftast tidigt på morgonen 
eller sent på kvällen och framförallt på våren och 
hösten. Den bästa placeringen av vindkraftverk i 
förhållande till hus är norr och söder om husen 
och det sämsta är nordost och nordväst. 

• Den faktiska skuggeffekten får vara högst 8 h/
år medan den maximalt möjliga skuggeffekten 
får max vara 30 h/år och max 30 min/
dag, enligt Boverkets rekommendationer. 
Riktvärdet ska gälla för uteplats eller liknande. 
Vid en vindkraftsetablering ska den faktiska 
skuggeffekten och den maximalt möjliga 
skuggeffekten redovisas och klara ovanstående 
värden.
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stroboskoPeFFekt 

Vindkraft kan i vissa fall ge upphov till så kallad 
stroboskopeffekt, ett fenomen som uppstår när 
solens strålar bryts av vindkraftens rotorblad och 
skapar ett flimrande. Denna effekt riskerar att 
skapa obehag för boende i närheten.

I miljöprövningsärenden är det av vikt att 
redovisa tänkbara skyddsåtgärder om problem 
skulle uppstå. Det finns exempelvis möjlighet 
att använda skuggsensorer som stänger av 
verken vid tidpunkter då skuggor kan störa. För 
att motverka reflexer används idag matta eller 
antireflexbehandlade blad.  

ISLOSSNING

Oftast diskuteras risken för att hård snö eller is 
lossnar och slungas iväg från rotorbladen eller att 
delar från vindkraftverken lossnar och slungas 
iväg. Fenomenet är ovanligt men har förekommit 
i fall då hård snö eller is tagit fäste på rotorbladen 
och därefter slungats iväg när rotorn återigen 
börjar snurra. Nedisning har uppkommit främst 
på högre höjder och i samband med speciella 
väderförhållanden, såsom dimma följt av frost och 
underkylt regn. Boverket bedömer vad gäller 

iskastning, att vid en maximal vindhastighet på 
25 m/s är längsta möjliga kastavstånd 350 meter. 
Detta är vindhastigheter som uppkommer ytterst 
sällan.

SÄKERHETSAVSTÅND

• Säkerhetsavstånd till byggnader och platser där 
människor ofta vistas bör minst vara vindkraft-
verkets navhöjd plus tre gånger rotordiametern1

• Säkerhetsavstånd till större allmän väg bör 
minst vara vindkraftverkets navhöjd plus tre 
gånger rotordiametern

• Säkerhetsavstånd till övriga vägar bör minst 
vara vindkraftverkets totalhöjd, dock inte min-
dre än 50 meter

• Säkerhetsavstånd till järnväg bör vara vind-
kraftverkets totalhöjd, dock inte mindre än 50 
meter

• Till följd av flygbesiktning av luftledningar be-
hövs ett säkerhetsavstånd mellan ledningar och 
vindkraftverk. Riktlinjer för flygbesiktning tas 
fram av Transportstyrelsen. Säkerhetsavstånd 
mellan vindkraftverk och kraftledning gäller 

1  Skyddsavstånd för bostäder uppfylls normalt genom 
minsta avstånd till verken på grund av bullerstörningar.

Foto: Gustav Lindh - Leon
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att vindkraftverk med en totalhöjd på högst 50 
meter inte placeras närmare en luftledning än 
100 meter och att vindkraftverk med en total-
höjd över 50 meter inte placeras närmare en 
luftledning än 200 meter. Dock gäller alltid att 
ett hinder skall placeras på sådant avstånd från 
luftledning att ingen del kan nå luftledningen 
vid ett eventuellt fall.

• Säkerhetsavstånd angående elektromagnetiska 
fält behandlas i Tillägg till översiktsplan för 
Miljö- och riskfaktorer. 

Räkneexempel säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk 
och byggnader och platser där människor ofta vistas.

Säkerhetsavstånd = Vindkraftverkets navhöjd plus tre 
gånger rotordiametern.

För ett vindkraftverk med navhöjd 100 meter och 
rotordiameter 80 meter innebär det  
100 meter + 3 * 80 meter = 340 meter.

STRANDSKYDD

Uppförande av vindkraftverk kan beröras av 
strandskydd genom exempelvis verkens direkta 
placering eller genom anslutningsvägar till verket/
verken. Generellt råder 100 meter strandskydd 
från strandlinjen på mark och i vattnet vid rikets 
hav, insjöar och vattendrag. 

Kommunen har huvudansvaret att pröva dispenser 
från strandskyddet. Strandskyddet kan även 
upphävas i detaljplan. För att upphäva och/
eller att dispenes ska medges krävs att någon 
av de särskilda skäl som anges i 7 kapitlet i 
Miljöbalken uppfylls. Länsstyrelsen bevakar och 
granskar strandskyddsfrågan i all planeringen. I 
Norrköpings kommun förekommer strandskydd i 
intervallet 100 –150 meter. Det längre avståndet 
150 meter gäller i skärgården, Bråviken, 
Slätbaken, vid Roxen och Göta kanal. 

NATURVÄRDEN

Påverkan på naturvärden ska alltid redovisas. 
Försiktighet ska gälla i och i anslutning till 
områden med värdefulla populationer med 
djur- och växtarter som kan vara känsliga för 
vindkraftsetableringar.

För att undvika störning i anslutning till 
områden med värdefulla populationer ska 
särskild hänsyn tas i och i närhet till känsliga 
och kända fågelområden, där hotade fågel- eller 
fladdermusarter regelbundet förekommer, eller i 
områden med ovanligt hög fågeltäthet. 

Generella skyddsavstånd från värdekärnor för 
naturvården är svårt att på förhand uppskatta, 
ett område kanske är lättförenligt med vindkraft 
om vissa geografiska punkter undviks medan det 
för ett annat naturvärde behövs skyddsavstånd på 
flera hundra meter för att ett naturvärde inte ska 
riskeras att bli påverkat. 

Kommunens inriktning är att Natura 
2000-områden, naturreservat, beslutade 
biotopskyddsområden, naturminnen, 
våtmarksområden upptagna i länsstyrelsens 
inventering, sumpskogar identifierade av 
Skogsstyrelsen, större delar av riksintresse 
för natur, större delar av naturvårdsområden 
enligt klass 1, klass 2 och klass 3 i kommunens 
förteckning över värdefull natur, större delar av 
riksintressen enligt 4 kap 3 § Miljöbalken utgör 
olämpliga områden för vindkraftsetableringar.

RÖRLIGT FRILUFTSLIV

Hur turism och rekreation påverkas av 
vindkraft beror på vilken typ av aktivitet som 
pågår samt dess tillgänglighet. Maskin eller 
anläggningsberoende aktiviteter, exempelvis skoter 
och utförsåkning anses vara mindre känsliga, 
medan aktiviteter där natur- och  
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vildmarksupplevelsen är det primära, bedöms som 
mer känslig. 

Norrköpings turism är starkt knuten till 
kommunens storslagna natur och rika 
upplevelseutbud. Runt om i kommunen 
finns en mängd vandringsleder, klätterleder, 
orienteringsmarker och kanotleder. Närheten till 
havsskärgård och Bråviken gör vattenrelaterade 
friluftsaktiviteter särskilt populära och utgör en av 
de viktigaste turismaspekterna. Den särprägel som 
förkastningssprickor och Kolmårdenterrängen 
innebär ger kommunen unika upplevelsevärden. 
Generellt bör områden som hyser höga 
rekreationsvärden och uppskattas för dess 
tysthet, orördhet eller vildmarksmässiga karaktär 
undantas från vindkraftsetableringar. Även i 
utpekade rekreationsområden där folk vistas, bör 
försiktighet iakttas. Hellre kan vindkraftetablering 
ske inom friluftsområden där friluftsvärdena är 
kopplade till infrastruktur, en anläggning eller 
användandet av motorfordon, än till områden där 
själva värdet är kopplat till upplevelsen av naturen.

Lämpliga respektavstånd till intresseområden 
för rörligt friluftsliv kan variera oerhört mycket. 
För ett område där kvaliteten finns i det 
orörda och tysta är respektavståndet mellan 
en vindkraftsanläggning och intresseområdet 
betydligt längre än om området redan är utsatt för 
buller från exempelvis väg eller järnväg. 

FORNMINNEN

Fasta fornlämningar är skyddade genom 
kulturminneslagen. Uppförande av vindkraftverk 
kan riskera att beröra fornlämningsområden 
genom exempelvis verkens direkta placering 
eller genom anslutningsvägar eller elledningar 
till verket/verken. En arkeologisk utredning för 
att bedöma riskerna bör därför alltid göras då 
det finns fornlämningar inom eller i närheten av 
området där vindkraften planeras. 

För ingrepp som påverkar en fast fornlämning 
krävs tillstånd, ärendet hanteras av länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen kan endast lämna tillstånd 
om betydelsen av fornlämningen inte står i 
proportion till det hinder eller olägenhet den 
medför. 

Kommunens inriktning är att fasta 
fornlämningar och andra lämningar upptagna i 
fornminnesregistret utgör olämpliga områden för 
vindkraftsetableringar. 

KYRKOR

Lämpligt avstånd från kyrkor varierar med 
geografin och övrig bebyggelse. I vissa landskap 
bör avståndet vara större än andra. Verk bör ej 
placeras i siktlinje mellan kyrkor, inte heller från 
vissa platser av betydelse i närområdet.

LANDSKAP

Landskapet påverkas av en vindkraftsetablering. 
För att så bra som möjligt passa in vindkraftverk 
i landskapet är det en bra metod att använda en 
landskapsanalys. I landskapsanalysen bör det 
finnas en beskrivning av landskapet, en värdering 
av landskapets karaktärsdrag och en bedömning 
av landskapets tålighet för vindkraft. Värderingen 
av landskapets karaktärsdrag kan exempelvis 
presenteras utifrån landskapets kunskapsvärde, 
bruksvärde samt upplevelsevärde. 

Visualiseringar, exempelvis fotomontage 
från strategiskt valda platser ska ingå i 
analysen. Sambandet mellan den utförda 
landskapsanalysen och utformningen av den 
föreslagna vindkraftetableringen bör framgå i 
landskapsanalysen eller på andra sätt i ansökan 
om vindkraftsetableringen. 

• En etablering av vindkraft ska alltid föregås 
av en landskapsanalys. För miniverk och 
gårdsverk avgörs frågan från fall till fall.
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UTFORMNING AV GRUPP 

Med grupp menas 3-5 vindkraftverk. Fler än 5 
räknas som park. 

• Avstånd mellan grupper av verk måste beaktas 
för att säkerställa bästa möjliga vindutnytt-
jande 

• Verk i grupp ska placeras i ett genomtänkt 
mönster och samverka med omgivande land-
skap 

• Vindkraftverk i samma grupp ska ha likartad 
utformning (storlek, färgsättning, navhöjd, 
antal rotorblad och rotorstorlek)

• Vid mycket ojämn topografi bör navhöjden 
på vindkraftverken anpassas till en tänkt 
horisontallinje

• Rotorer inom samma grupp ska snurra åt 
samma håll

UTFORMNING AV VERK

• Färgkulör på enstaka eller grupp av vind-
kraftverk ska väljas lika inom gruppen och 
på så sätt att bästa möjliga anpassning till 
omgivande landskap sker

• Vindkraftverkets nedre del (fot) bör färgsättas 
på sådant sätt att bästa möjliga anpassning 
till omgivande landskap sker

• Reklam skall ej förekomma på vindkraftver-
ken

• Krav på hindermarkering med ljus finns, vil-
ken markering (färg) som skall gälla bestäms 
av verkets höjd.

SJÖFART 

De vattenområden som sjöfarten använder 
benämns i grova drag som farleder1. Som 
komplement till farlederna har Sjöfartsverket 
märkt ut så kallade säkra sjövägar. De utgör 
sträckningar och korridorer som är av största vikt 
för sjöfarten och som Sjöfartsverket prioriterar. 

Landbaserade vindkraftetableringar får inte störa 
eller skapa förväxlingsrisk för närliggande fyrljus 
avsett för sjöfarten, om det ske ska åtgärder 
vidtas enligt Sjötrafikförordningen. Hänsyn ska 
tas så att eventuella fasta belysningspunkter eller 
hinderljus inte bländar eller påverkar funktionen 
på de ljuspunkter som är avsedda för säker 
navigation. Förändringar som medför ändring 
av sjökortsinformation ska rapporteras till 
Sjöfartsverket. 

De vattenområden som utgör riksintresse för 
farleder bedömer Norrköping som olämpliga 
områden för vindkraftsetableringar. 

LÄNKSTRÅK
I samband med planering av vindkraftverk 
skall samråd alltid ske med luftfartsverket 
i Norrköping. Samråd skall även ske med 
närliggande flygplatser.

Andra aktörer som har anläggningar med 
radiolänkstråk är bland andra mobiltelefonföretag, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
och Transportstyrelsen, vilka kan påverka 
etablering av vindkraftverk och med vilka samråd 
bör ske. 

1  Stomfarleder är delar av sammanhängande 
transporthuvudstråk för de stora godsflödena.
Helcomfarleder är ett internationellt farledssätt i Östersjön.  
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FLYG 

Vindkraftverk riskerar att påverka luftfarten 
negativt. Luftfartens intressen omfattar inte 
bara området runt flygplatsen, utan även den 
luftfartsutrustning som finns ute i terrängen i 
form av radiostationer, navigeringshjälpmedel 
av olika slag samt radarstationer. Mellan dessa 
anläggningar kan det också finnas radiolänkstråk. 
Området som begränsar byggnadshöjderna är 
unikt för varje flygplats och beslutas av respektive 
flygplats. De fyra flygplatser vars influensområde 
kan påverka vindkraftetableringar i Norrköpings 
kommun är: Malmen flottiljflygplats (Linköping), 
Norrköping flygplats, Linköping City Airport och 
Stockholm Skavsta flygplats (Nyköping). 

Den 1 september 2010 trädde en ny luftfartslag 
och luftfartsförordning i kraft i Sverige. I 
luftfartslagen fastslås att en flyghinderanmälan ska 
göras för byggnader och anläggningar som kan 
tänkas utgöra fara för flygsäkerheten. Därmed 
behöver en flyghinderanmälan göras för alla typer 
av vindkraftverk förutom miniverk.

Hela Sveriges yta är samrådsområde med 
Försvarsmakten för objekt högre än 20 meter 
utanför och högre än 45 meter inom tätort. 

• Vid projektering av vindkraftverk ska alltid 
kontakt tas med Försvarsmakten samt berörda 
flygplatser. Vid beslut om hindermarkering 
av vindkraftverk ska Transportstyrelsen alltid 
kontaktas (förutom om en etablering avser ett 
miniverk). 

Foto:  Norrköping f lygplats
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eller kulturminneslagen och på en översiktlig 
nivå har det bedömts som svårt att förena det 
skyddsvärda intresset med vindkraft. Detta gäller 
för riksintresse för farled, riksintresseområde för 
Ostlänken, riksintresseområde för Norrleden, 
markreservat för nordvästra godsspåret (en 
möjlig förbifart för gods på järnväg nordväst 
om Norrköping), markreservat för gasledning, 
fornminnen och andra lämningar registrerade 
i fornminnesregistret, delar av riksintresse 
för kulturmiljövård, Natura 2000-områden, 
naturreservat, beslutade biotopskyddsområden, 
större delar av riksintresse för natur, större delar 
av naturvårdsområden enligt klass 1 och klass 
2 i kommunens förteckning över värdefull 
natur, större delar av riksintresse enligt 4 kap 
3 § Miljöbalken, vattenskyddsområden, större 
delar av områden av intresse för friluftsliv enligt 
kommunens förteckning över värdefull natur samt 
större delar av riksintressen för friluftsliv.

GEOGRAFISKA RIKTLINJER 
Inriktningen i planförslaget är att eftersträva att 
ingrepp som påverkar landskapet hellre bör samlas 
ihop än att spridas ut över ett stort område och 
att den mark som avsätts för energiproduktion 
ska ge så hög utdelning i effekt som möjligt. 
Norrköpings kommun förordar därför grupper 
och parker med vindkraftverk1. Områden som 
redan är bullriga, till exempel utmed större 
vägar eller järnvägar, är bra områden att etablera 
vindkraft i. Storleken på verken och antalet 
vindkraftverk i en etablering kan påverka var 
inom Norrköpings kommun etableringen är mest 
lämpad.

ÖVERSIKTLIG BEDÖMNING AV 
LÄMPLIGHET FÖR VINDKRAFT

Vindkraft - tillägg till översiktsplanen för 
Norrköpings kommun innehåller en karta indelad 
i tre olika färger som anger prioriterade områden, 
utredningsområden och olämpliga områden. 
Se karta Översiktlig bedömning av lämplighet för 
vindkraft. Utgångspunkten är att finna platser 
inom kommunens gränser där få eller inga intrång 
sker i områden med riksintressen och andra 
allmänna intressen av bevarandekaraktär, samt att 
finna platser där vindkraft är förenligt med andra 
markintressen. 

Bakgrunden till utpekandet av de prioriterade 
områdena är att reservera större sammanhängande 
områden för större vindkraftsetableringar där 
det är mest lämpligt i kommunen ur ett allmänt 
perspektiv. 

Norrköpings inriktning är att flera markintressen 
går att förena med vindkraft. På en översiktlig 
nivå har dock ett antal intressen bedömts som 
svårförenliga med vindkraft. Det kan till exempel 
handla om områden skyddade enligt miljöbalken 
1  Med grupp menas 3-5 verk. Fler än 5 räknas som 
vindkraftpark.

Foto: Stock Xchng
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scheMatiska avGränsninGar

Avgränsningarna mellan de olika färgerna på 
kartan ska ses som schematiska, detaljeringsnivån 
är mycket översiktlig. Byggnader är inte 
markerade på kartan Översiktlig bedömning av 
lämplighet för vindkraft, det innebär inte att man 
inte ska ta hänsyn till byggnader, samma regler 
om buller och säkerhetsavstånd från vindkraftverk 
gäller inom hela kommunen oavsett om 
området är grönt, gult eller rödmarkerat på karta 
Översiktlig bedömning av lämplighet för vindkraft. 
Det finns andra intressen som inte heller redovisas 
på kartan som generella biotopskyddsområden för 
exempelvis alléer och stengärdesgårdar. För mer 
information om fler skydd, regler och riktlinjer se 
sidorna 38-44. 

PrövninGsProcessen densaMMa

Vid prövningar av vindkraftsärenden ställs samma 
krav på utredningar och konsekvensbeskrivningar 
enligt gällande lagstiftning, oavsett om förfrågan 
gäller inom ett område som är grönt, gult eller 
rödmarkerat på karta Översiktlig bedömning 
av lämplighet för vindkraft. En mer detaljerad 
avvägning mellan olika intressen görs för varje 
planerad vindkraftsetablering. 

Foto: Fredrik Schlyter
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avväGninGar Mellan olika intressen och vindkraFt i norrköPinGs koMMun

Tabellen nedan redovisar resultatet av avvägningar som gjorts inom kommunens administrativa gränser. 
Exempelvis bedöms korridoren för riksintresset Ostlänken, fornminnen och naturreservat på en översiktlig 
nivå vara olämpliga för vindkraftetaberingar. Mer detaljerade studier av förutsättningar på en viss geografisk 
plats behövs inför alla typer av vindkraftetableringar. Exempelvis kan buffertzoner behövas kring vissa 
områden för att inte det skyddsvärda intresset ska påverkas negativt av en vindkraftetablering.

På sidorna 52-53 och 84-85 presenteras kartan Översiktlig bedömning av lämplighet för vindkraft baserad 
på avvägningarna nedan. Eftersom ny information tillkommer kontinuerligt kan nya fornminnen eller 
områden med höga naturvärden komma att påträffas. Avvägningarna om lämplighet som visas i tabellen 
gäller därför framför kartan Översiktlig bedömning av lämplighet för vindkraft (kartan visar också gräns-
dragningar på en mycket översiktlig nivå)

Intresse Avvägning

Verksamhetsområden i Norrköping tätort Utredningsområde 

Verksamhetsområden i prioriterade tätorter enligt  
Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping

Utredningsområde 

Riksintresse för farled Olämpligt område 

Riksintresse trafik, Ostlänken Olämpligt område 

Riksintresse trafik, Norrleden Olämpligt område

Markreservat för Nordvästra godsspåret Olämpligt område

Markreservat för gasledning Olämpligt område

Riksintresset Försvarets intresseområde för Malmens flygplats Utredningsområde 

Flyghinder Norrköpings flygplats Utredningsområde 

Riksintresse Yrkesfiske hav Utredningsområde

Riksintresse Yrkesfiske sjö Utredningsområde 

Riksintresse Kulturmiljövård Olämpligt område/Utredningsområde

Fornminnen och andra lämningar registrerade i 
fornlämningsregistret

Olämpligt område

Natura 2000 Olämpligt område

Naturreservat Olämpligt område

Beslutade biotopskyddsområden Olämpligt område

Naturminne Olämpligt område

Våtmarksområden enligt länsstyrelsens våtmarksinventering 
(VMI)

Utredningsområde

Sumpskogar enligt Skogsstyrelsen Utredningsområde

Nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen Olämpligt område

Naturvärdesobjekt enligt Skogsstyrelsen Utredningsområde

Riksintresse naturvård
I huvudsak olämpligt område, utredningsområde vid öppet 

hav i den ostligaste delen av kommunen.
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Intresse Avvägning

Riksintresse naturvård
I huvudsak olämpligt område, utredningsområde vid öppet 

hav i den ostligaste delen av kommunen.

Naturvårdsområden i Norrköpings kommuns förteckning 
över värdefull natur Klass 1-3

 Olämpligt område

Naturvårdsområden i Norrköpings kommuns förteckning 
över värdefull natur Klass 4

Utredningsområde 

Riksintresse 4 kap 3 §  MB
I huvudsak olämpligt område, utredningsområde vid öppet 

hav i den ostligaste delen av kommunen 

Riksintresse 4 kap 4 §  MB Utredningsområde 

Vattenskyddsområden Olämpligt område

Intresseområden för rörligt friluftsliv enlligt kommunens 
förteckning över värdefull natur, klass 1

Olämpligt område

Intresseområden för rörligt friluftsliv enligt kommunens 
förteckning över värdefull natur, klass 2

I huvudsak olämpligt område, utredningsområde vid öppet 
hav i den ostligaste delen av kommunen *

Riksintresse Friluftsliv
I huvudsak olämpligt område, utredningsområde vid öppet 

hav i den ostligaste delen av kommunen * *

Tysta områden Olämpligt område* * *

*Olämpliga områden är Svärtinge udde, Klockaretorpet-Kättsätter, Bråbo, inom gränsen för tätortsnära rekareationszon för Aborreberg-Hanö 
och södra delen av område Kopparbo-Högudden. 

**Utredningsområde där riksintresse för friluftsliv inte sammanfaller med Områden av intresse för friluftsliv klass 1 eller utvalda klass 
2-områden. För riksintresset Östergötlands skärgård har en schematisk gräns dragits utanför de yttersta skären. Öster om denna gräns har 
bedömningen gjorts att det inom området kan vara förenligt med vindkraft, väster om samma gräns är bedömningen att det är olämpligt med 
vindkraft.

***Olämpligt område där tysta områden sammanfaller med Natura 2000, naturreservat, vissa intresseområden för friluftsliv med mera.
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Prioriterade oMråden – Gröna oMråden

De prioriterade områdena, grönmarkerade på kartan är områden som Norrköpings 
kommun anser är särskilt lämpliga för stora vindkraftverk och storskalig utbyggnad av 
vindkraft. 

De prioriterade områdena reserveras genom översiktsplanen för vindkraftsetableringar. 
Inom de prioriterade områdena har utbyggnad av vindkraft högre prioritet än 
bebyggelseutveckling. Bygglov för bostäder kan ges intill och i redan befintliga 
bebyggelsegrupper. 

För mer information om förutsättningar inom de prioriterade områdena se separat 
beskrivning för varje område på sidorna 56-70.

TRE OLIKA TYPER AV OMRÅDEN PÅ KARTAN  
ÖVERSIKTLIG BEDÖMNING AV LÄMPLIGHET FÖR VINDKRAFT

Prioriterade områden – Gröna områden

De prioriterade områdena, grönmarkerade på kartan är områden som 
Norrköpings kommun anser är särskilt lämpliga för stora vindkraftverk och 
storskalig utbyggnad av vindkraft. 

De prioriterade områdena reserveras genom översiktsplanen för 
vindkraftsetableringar. Inom de prioriterade områdena har utbyggnad av 
vindkraft högre prioritet än bebyggelseutveckling. Bygglov för bostäder kan ges 
intill och i redan befi ntliga bebyggelsegrupper. 

För mer information om förutsättningar inom de prioriterade områdena se 
separat beskrivning för varje område på sidorna 54-65.

Karta Översiktlig bedömning av lämplighet för vindkraft 

Utredningsområden – Gula områden

Utredningsområden, gulmarkerade på kartan är områden där en vindkraftsetablering kan vara möjlig trots att 
fl era allmänna intressen sammanfaller. I utredningsområdena kan stora verk lämpa sig bra, dock passar en 
storskalig utbyggnad sämre. Medelstora verk kan vara lämpliga att etablera inom de områden som pekas ut 
som utredningsområden. Om det inom de gulmarkerade områdena vid öppet hav i den ostligaste delen av 
kommunen efter mer detaljerade studier visar sig lämpligt med vindkraft är det däremot storskalig utbyggnad 
som i ett sånt läge kan tänkas vara aktuellt. 

Utredningsområdena reserveras inte för vindkraft gentemot andra allmänna intressen. 

Stjärnan visar en symbolisk markering för utredningsområde i nära anslutning till det före detta 
kraftvärmeverket Marviken.

Olämpliga områden – 
Röda områden 

Röda områden ska ses 
som områden som är 
svårare att anlägga 
vindkraft inom på grund 
av olika intresseområden. 
Vindkraftsetableringar 
ska dock prövas i varje 
enskilt fall, vilket också kan 
innebära att vindkraft kan 
etableras inom rött område 
om de olika intressena inte 
strider mot varandra. 

Den streckade linjen illustrerar 
den så kallade stoppzonen 
kring Malmens fl ygplats i 
Linköping.
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Karta Översiktlig bedömning 
av lämplighet för vindkraft
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utredninGsoMråden – Gula oMråden

Utredningsområden, gulmarkerade på kartan är områden där en vindkraftsetablering kan 
vara möjlig trots att flera allmänna intressen sammanfaller. I utredningsområdena kan 
stora verk lämpa sig bra, dock passar en storskalig utbyggnad sämre. Medelstora verk kan 
vara lämpliga att etablera inom de områden som pekas ut som utredningsområden. Om 
det inom de gulmarkerade områdena vid öppet hav i den ostligaste delen av kommunen 
efter mer detaljerade studier visar sig lämpligt med vindkraft är det däremot storskalig 
utbyggnad som i ett sånt läge kan tänkas vara aktuellt. 

Utredningsområdena reserveras inte för vindkraft gentemot andra allmänna intressen. 

Stjärnan visar en symbolisk markering för utredningsområde i nära anslutning till det före 
detta kraftvärmeverket Marviken.
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Beteckningarna A väst, B, C med mera 
hänvisar till områdesbeskrivningarna på 
sidorna 56-70.

De generella riktlinjerna på sidorna 
40-50 gäller oavsett om området är 
markerat som prioriterat område, 
utredningsområde eller olämpligt 
område för vindkraft.

Eftersom kartan är gjord på en 
översiktlig nivå är skalan kartan visas 
i den skala kartan är mest lämpad 
att läsas i. För mer detaljerade 
gränsdragningar mellan olika intressen 
hänvisas till eventuella kommande 
planeringsskeden.

Prioriterade områden – Gröna områden

De prioriterade områdena, grönmarkerade på kartan är områden som 
Norrköpings kommun anser är särskilt lämpliga för stora vindkraftverk och 
storskalig utbyggnad av vindkraft. 

De prioriterade områdena reserveras genom översiktsplanen för 
vindkraftsetableringar. Inom de prioriterade områdena har utbyggnad av 
vindkraft högre prioritet än bebyggelseutveckling. Bygglov för bostäder kan ges 
intill och i redan befi ntliga bebyggelsegrupper. 

För mer information om förutsättningar inom de prioriterade områdena se 
separat beskrivning för varje område på sidorna 54-65.

Karta Översiktlig bedömning av lämplighet för vindkraft 

Utredningsområden – Gula områden

Utredningsområden, gulmarkerade på kartan är områden där en vindkraftsetablering kan vara möjlig trots att 
fl era allmänna intressen sammanfaller. I utredningsområdena kan stora verk lämpa sig bra, dock passar en 
storskalig utbyggnad sämre. Medelstora verk kan vara lämpliga att etablera inom de områden som pekas ut 
som utredningsområden. Om det inom de gulmarkerade områdena vid öppet hav i den ostligaste delen av 
kommunen efter mer detaljerade studier visar sig lämpligt med vindkraft är det däremot storskalig utbyggnad 
som i ett sånt läge kan tänkas vara aktuellt. 

Utredningsområdena reserveras inte för vindkraft gentemot andra allmänna intressen. 

Stjärnan visar en symbolisk markering för utredningsområde i nära anslutning till det före detta 
kraftvärmeverket Marviken.

Olämpliga områden – 
Röda områden 

Röda områden ska ses 
som områden som är 
svårare att anlägga 
vindkraft inom på grund 
av olika intresseområden. 
Vindkraftsetableringar 
ska dock prövas i varje 
enskilt fall, vilket också kan 
innebära att vindkraft kan 
etableras inom rött område 
om de olika intressena inte 
strider mot varandra. 

Den streckade linjen illustrerar 
den så kallade stoppzonen 
kring Malmens fl ygplats i 
Linköping.
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oläMPliGa oMråden – röda oMråden 

Röda områden ska ses som områden som är svårare att anlägga vindkraft inom på grund 
av olika intresseområden. Vindkraftsetableringar ska dock prövas i varje enskilt fall, vilket 
också kan innebära att vindkraft kan etableras inom rött område om de olika intressena 
inte strider mot varandra.
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VINDKRAFT INOM RANDZON  
OCH LANDSBYGD

Samtliga tätorter, inklusive staden Norrköping, 
inom Norrköpings kommun omges av 
randzoner. Området som randzonen omfattar 
är strategisk mark avsedd för stads-  och 
tätortsutveckling. Inom dessa områden råder 
ett högre bebyggelsetryck än utanför. För att 
säkerställa en långsiktig och hållbar mark- och 
vattenanvändning och för att beakta viktiga 
allmänna intressen ska tillkommande bebyggelse 
inom randzonerna prövas i detaljplan. 

För samtliga nedanstående bebyggelseområden är 
prövningsprocessen beroende av verkets storlek 
och antal verk1. Landskapets tålighet för mindre 
verk kan bedömas som något högre än för större 
verk. 

Följande Gäller i norrköPinGs koMMun: 

staden

En etablering av vindkraft inom randzonen för 
Norrköping stad ska prövas i detaljplan.  De 
platser som är mest lämpade inom randzonen för 
staden är verksamhetsområden. Verkens storlek 
är avgörande för lämpligheten på plats. Röda 
områden inom stadens randzon är olämpliga 
områden för vindkraft. 

Prioriterade utvecklinGsorter

I gemensam översiktsplan för Linköping och 
Norrköping anges ett antal prioriterade orter. I 
dessa orter eller inom orternas randzoner får stora 
verk inte uppföras med undantag för de platser 
inom dessa områden som är verksamhetsområden. 
Verkens storlek är avgörande för lämpligheten 
på plats. En etablering av vindkraft prövas i 
detaljplan. 

1  Se tabell Prövningsregler på sidan 11.

landsbyGden och övriGa tätorter 
För de orter som omges av en randzon på 
landsbygden, bör en etablering av vindkraft 
inom randzonen prövas i detaljplan. För övriga 
platser på landsbygden är prövningsprocessen 
av en vindkraftsetablering beroende av verkets 
storlek och antal verk. Röda områden på kartan 
Översiktlig bedömning av lämplighet för vindkraft 
på landsbygden är olämpliga områden för 
vindkraft. 

Med hänsyn till boende på landsbygden men 
även till framtida bosättningar och byggande på 
landsbygden är det en fördel om vindkraftverken 
samlas i ett mindre antal prioriterade områden 
i stället för att spridas ut i landskapet. 
Jordbruket kan oftast på ett bra sätt förenas med 
vindkraftsintresset. Vindkraft är också att betrakta 
som en areell näring som tillför ytterligare en 
inkomstmöjlighet till jord - och skogbruket. 

Karta -  randzonen kring Norrköpings stad
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VINDKRAFT I SKÄRGÅRDEN  
OCH TILL HAVS 

Det blåser generellt bättre i skärgården och 
till havs än på land vilket givetvis är bra ur 
ett vindkraftsperspektiv. Dock finns andra 
förutsättningar i skärgården och till havs som kan 
vara mer eller mindre svårförenliga med vindkraft. 
Östergötlands skärgård har stort rekreations-, 
friluftslivs- och upplevelsevärden. Här är det tysta, 
vilda och orörda unika kvalitéer.

riksintresseoMråde För vindbruk Med 
näroMråde

Riksintresseområdet för vindbruk sammanfaller 
geografiskt med riksintresse enligt miljöbalken 4 
kap 3 §. Riksintresse enligt 4 kap 3 § är utpekade 
med hänsyn till natur- och kulturvärden, inom 
dessa får tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar 
inte uppföras. Norrköpings inriktning är att inom 
avgränsningen för riksintresseområdet för vind ska 
vindintresset väga tyngre än bevarandeintresset 
beskrivet ovan. 

Under samrådet för Tillägg till översiktsplan 
för vindkraft inkom Försvarsmakten med 
synpunkter på det utpekade riksintresseområdet. 
Försvarsmakten ansåg att det skulle vara 
mycket svårt att hitta en lösning som förenar 
Försvarsmaktens intressen och vindkraft i 
riksintresseområdet. Norrköpings kommun har 
dock ändå en positiv inställning till intressenter 
som önskar utreda möjligheterna att etablera 
vindkraft i utpekat riksintresseområde för 
vindkraft. Riksintresseområdet är på kartan 
Översiktlig bedömning av lämplighet för vindkraft 
markerat som utredningsområde. 

Öster och väster om riksintresseområdet för 
vindkraft är det på kartan Översiktlig bedömning 
av lämplighet för vindkraft också markerat som 
utredningsområde. Här finns förutom riksintresse 

enligt Miljöbalken 4 kap 3 § även riksintresse för 
natur och riksintresse för friluftsliv. Norrköpings 
kommuns inställning är att vindkraft eventuellt 
kan vara förenligt med ovan angivna riksintressen, 
därav markeringen som utredningsområde.  

För havsbaserade vindkraftsetableringar krävs 
fördjupade analyser om hur vindkraften påverkar 
de många intressen som finns vid Norrköpings 
kust och skärgård, samt hur havets flora och 
fauna påverkas (fåglar, sälar, fiskar, bottenmiljöer 
etc.). Norrköpings kommun är positivt inställd 
till intressenter som önskar etablera vindkraft i 
utpekat riksintresseområde för vindkraft och i dess 
närhet.
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ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV 
PRIORITERADE OMRÅDEN

oM beskrivninGarna och kartorna För de 
Prioriterade oMrådena

Avgränsningarna av de prioriterade områdena ska 
ses som schematiska. Inom den gröna streckade 
linjen finns ett flertal andra markintressen, 
exempelvis fornminnen, områden för naturvård 
och bostäder. Arealen som anges är ytan inom 
hela den streckade markeringen, byggnader, 
skyddsvärd natur, fornminnen med mera är alltså 
inte fråndragna från ytangivelsen. 

Ett antal markintressen redovisas på kartor, syftet 
med redovisningen är att visa förutsättningar i 
nuläget på en översiktlig nivå. Kartorna visar ett 
utsnitt ur nuläget för de redovisade intressena. 
Generella biotopskyddsområden för exempelvis 
stengärdesgårdar och åkerholmar är inte 
redovisade. Norrköpings kommuns inriktning är 
att konflikter med motstående markintressen i så 
stor utsträckning som möjligt ska undvikas. 

Ny information tillkommer kontinuerligt, 
exempelvis kan nya naturreservat tillkomma 
eller rekreationsvärden förändras, därmed ska 
områdesbeskrivningarna som presenteras här 
enbart ses som underlag inför mer detaljerade 
studier. Vid prövningar av vindkraftsärenden 
inom prioriterade områden ställs samma krav 
på utredningar och hänsyn till andra intressen 
enligt gällande lagstiftning som i andra delar av 
kommunen.

För beskrivningarna har bland annat använts 
information från: 

•	 Energimyndigheten om vindberäkningar från 
2011 

•	 Landskapsanalys för Norrköpings kommun
•	 Lantmäteriets terrängkarta
•	 Byggnadsregistret
•	 Riksintressen och naturreservat från 

länsstyrelsen
•	 Beslutade biotopskyddsområden från 

Skogsstyrelsen
•	 Norrköpings kommuns förteckning över 

värdefull natur
•	 Fornminnesregistret
•	 Intresseområden för rörligt friluftsliv från 

Norrköpings kommunens förteckning över 
värdefull natur

Karta - översikt med de prioriterade områdena
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översiktliG beskrivninG: väster oM Fläten 
(oMråde a väst) 

Yta inom den streckade linjen

Cirka 12 km2

Årsmedelvind

Till största del 6,5 m/s, på en del ställen 7 m/s på 
100 meters höjd.

Lokalisering och infrastruktur

Området ligger i den allra nordligaste delen av 
kommunen med angränsning till Finspångs 
kommun, Katrineholms kommun och Nyköpings 
kommun. Avståndet mellan den västligaste delen 
av området och den ostligaste är cirka 12 km och 
mellan den nordligaste och sydligaste cirka 9 km.

Riksväg 55, som förbinder Norrköping tätort 
med Katrineholm, passerar genom området i 
nordsydlig riktning, likaså stambanan. Söder om 
området passerar i östvästlig riktning väg 1175, 
som förbinder Simonstorp med Rejmyre. Ett 
flertal mindre vägar finns inom området.

Det svenska stamnätet passerar med två 
kraftledningstråk i närheten av området. 
Dessutom finns kraftledningar för regionnätet 
inom den västra delen av området.

Landskapskaraktär

Området utgörs av skogsbygd med främst 
barrskog med inslag av löv i kuperad terräng 
och berg i dagen. Det finns inslag av sjöar och 
våtmarker. Sikten inom området är relativt 
kort till följd av vegetation och höjdskillnader 
förutom vid sjöar och andra vattensamlingar där 
landskapet öppnar upp sig. Den genomgående 
järnvägen och riksväg 55 orienterar området i 

två delar. Bebyggelsen består av friliggande hus 
och är samlad i grupper på ett par ställen, en del 
bebyggelse är mer avskilt belägen. Området omges 
av en liknande landskapskaraktär. 

Landskapet bedöms på en översiktlig nivå som 
generellt tålig för vindkraftsanläggningar med viss 
känslighet kring närliggande sjöar som Fläten. 

Bebyggelse

Det finns cirka 50 byggnader inom området varav 
cirka 20 är bostadshus.

Naturvärden

Ett antal skyddsnära naturområden finns helt eller 
delvis inom området. 

Fornminnen

Det finns inga kulturhistoriska lämninga 
upptagna i fornminnesregistret.

Intresseområden för rörligt friluftsliv 

Området angränsar till två intresseområden för 
rörligt friluftsliv, Myckelmossasjön och Fläten-
Bolen. Båda är värderade till klass 2 enligt 
kommunens förteckning över värdefull natur.  
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Angränsande kommuner

Området angränsar till Finspångs kommun 
och  Katrineholms kommun. Cirka 3 km in 
i Finspångs kommun finns ett område där 
Finspång anger i sin översiktsplan att kommunen 
prioriterar Tätortsintressen kring Bränntorps 
fritidshusområde.
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Klass 4

Klass 3

Klass 2

Klass 1

Prioriterat område

Kommunens förteckning över värdefull natur 

Riksintresse kulturmiljövård

Fornminnesregistret

Prioriterat område

Naturminne

Riksintresse natur

Riksintresse Natura 2000

Beslutade biotopskyddsområden 

Naturreservat

Prioriterat område



B i l a g o r

5959

översiktliG beskrivninG: öster oM Fläten 
(oMråde a öst) 

Yta inom den streckade linjen

Cirka 9 km2

Årsmedelvind

Mellan minst 6,5 m/s och 7 m/s på 100 meters 
höjd. 

Lokalisering och infrastruktur

Området ligger i den allra nordligaste delen av 
kommunen med angränsning till Nyköpings 
kommun. Avståndet mellan den västligaste delen 
av området och den ostligaste är cirka 4 km och 
mellan den nordligaste och sydligaste cirka 5 km.

Ett flertal mindre vägar finns inom området.

Landskapskaraktär

Området utgörs av skogsbygd med främst 
barrskog med inslag av löv i kuperad terräng 
och berg i dagen. Det finns inslag av sjöar och 
våtmarker. Sikten inom området är relativt 
kort till följd av vegetation och höjdskillnader 
förutom vid sjöar och andra vattensamlingar där 
landskapet öppnar upp sig. Den genomgående 
järnvägen och riksväg 55 orienterar området i två 
delar. Bebyggelsen består av friliggande hus och är 
samlad i grupper på ett par ställen, en del 

bebyggelse är mer avskilt belägen. Området omges 
av en liknande landskapskaraktär. 

Landskapet bedöms på en översiktlig nivå som 
generellt tålig för vindkraftsanläggningar med viss 
känslighet kring närliggande sjöar som Fläten. 

Bebyggelse

Det finns ett fåtal byggnader inom området varav 
en är ett bostadshus.

Naturvärden

Ett flertal skyddsnära naturområden finns helt 
eller delvis inom området. Bland annat Natura 
2000-områden. 

Fornminnen

Det finns inga kulturhistoriska lämningar 
upptagna i fornminnesregistret.

Intresseområden för rörligt friluftsliv 

Området angränsar till två intresseområden för 
rörligt friluftsliv, Fläten-Bolen och Svängbågen. 
Fläten-Bolen är värderad till klass 2 och 
Svängbågen till klass 1 enligt kommunens 
förteckning över värdefull natur.  
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Angränsande kommuner

Området angränsar till Nyköpings kommun. 
I utställningsförslaget för Nyköpings kommun 
översiktsplan anges att det finns ett större 
opåverkat området enligt MB 3§ 2 intill 
kommungränsen. 

Riksintresse kulturmiljövård

Fornminnesregistret

Prioriterat område

Riksintresse kulturmiljövård

Fornminnesregistret

Prioriterat område

Naturvårdsprogram klass 4

Naturvårdsprogram klass 3

Naturvårdsprogram klass 2

Naturvårdsprogram klass 1

Prioriterat område

Naturminne

Riksintresse natur

Riksintresse Natura 2000

Biotopskydd (ej de generella)

Naturreservat

Prioriterat område
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A v s n i t t  3  -  R i k t l i n j e R
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översiktliG beskrivninG: norr oM stora 
älGsjön (oMråde b)

yta inoM den streckade linjen

Cirka 26 km2

Årsmedelvind

Ungefär hälften av området minst 6,5 m/s och 
hälften 7 m/s, enstaka delar 6 m/s på 100 meters 
höjd.

Lokalisering och infrastruktur

Området ligger norr om Stora Älgsjön och öster 
om sjön Svängbågen. I öster angränsar området 
till Nyköpings kommun. Området har en 
utbredning om 8 km i östvästlig riktning och 6 
km i nordsydlig. Det finns ett antal mindre vägar, 
främst orienterade i ett ostligt respektive västligt 
nät. De genomgående vägarna är få. 

Landskapskaraktär

Skogsklädda höjdpartier och rikligt med sjöar och 
andra våtmarker dominerar landskapet. Terrängen 
är kuperad, det i kombination med vegetation ger 
kort siktbarhet, vid sjöar och sumpmarker kan 
landskapet öppna upp sig och ge möjlighet till 
längre sikt. Vid gränsen mot Nyköpings kommun 
finns ett område med jordbruk och hagmarker. 
Bebyggelsen inom området utgörs av friliggande 
hus och är spridd. Området omges av liknande 
landskapskaraktär.

Landskapet bedöms på en översiktlig nivå som 
generellt tålig för vindkraftsanläggningar med 
viss känslighet kring närliggande sjöar som 
Svängbågen och Stora Älgsjön.  

Bebyggelse

Inom området finns ett tiotal byggnader varav ett 
fåtal är bostadshus.

Naturvärden

Ett stort antal skyddsvärda naturområden finns 
helt eller delvis inom området. Bland annat finns 
ett Natura 2000-område.

Fornminnen

Inom området finns en kulturhistorisk lämning 
upptagen i fornminnesregistret. 

Intresseområden för rörligt friluftsliv

Det finns angränsande intresseområden för 
rörligt friluftsliv söder om området, exempelvis 
ett riksintresse för rörligt friluftsliv, Kolmårdens 
strövområde. Den närmaste delen av området, 
Älgsjöarna-Ekgölen är värderad till klass 1 enligt 
kommunens förteckning över värdefull natur. 
Strax sydost om området passerar Östgötaleden. 
Leden ingår i intresseområde för rörligt friluftsliv 
Böksjön-Gullvagnen, området är värderat som 
klass 2. Väster om området finns Svängbågen som 
är värderad till klass 1.
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Andra markreservat

Söder om området finns en delsträcka av 
Ostlänkens utredningskorridor. Korridoren är 
ett riksintresse utpekat av Trafikverket. Inga 
åtgärder som förhindrar ett genomförande av 
höghastighetsjärnvägen får göras. 

Angränsande kommun

I utställningsförslaget för Nyköpings kommun 
anges att det finns ett större opåverkat område 
enligt MB kap 3 § 2 intill kommungränsen.

Riksintresse kulturmiljövård

Fornminnesregistret

Prioriterat område

Naturvårdsprogram klass 4

Naturvårdsprogram klass 3

Naturvårdsprogram klass 2

Naturvårdsprogram klass 1

Prioriterat område

Riksintresse kulturmiljövård

Fornminnesregistret

Prioriterat område
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Riksintresse natur

Riksintresse Natura 2000

Biotopskydd (ej de generella)

Naturreservat

Prioriterat område
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A v s n i t t  3  -  R i k t l i n j e R

6363

översiktliG beskrivninG: väster oM kvarsebo 
(oMråde c )

yta inoM den streckade linjen

Knappt 20 km2

Årsmedelvind

7-8 m/s på 100 meters höjd, enligt vindberäkning 
från 2011.

Lokalisering och infrastruktur

Området är beläget norr om vägen mellan Krokek 
och Kvarsebo. Området sträcker sig cirka 10 
km i östvästlig riktning och 2 km i nordsydlig. 
Avståndet till Bråviken är mellan 0,5 och 1 km. 
I utkanten av området längs den södra sidan går 
landsväg 903. inom området är vägarna av mindre 
karaktär. 

Norr om landsväg 903 löper dubbla 
kraftledningsstråk för det regionala nätet.

Landskapskaraktär

Området är en del av den vidsträckta skogsbygden 
norr om Bråvikens förkastningssystem. Från 
Vikbolandet över Bråviken är utblicken mot 
förkastningen utmärkande. Sikten inom området 
är begränsad med anledning av vegetation 
och terräng, sikten öppnar upp sig vid inslag 
av jordbruksmark, vattendrag och mossar. 
Bebyggelsen inom området består till stor del av 
friliggande hus och är främst koncentrerad till 
grupper. Landskapskaraktären inom området 
skiljer sig från landskapet söder om området vid 
Bråviken och Vikbolandet.

Landskapet bedöms på en översiktlig nivå som 
generellt tålig för vindkraftsanläggningar med 
viss känslighet för vindkraft utmed förkastningen 
söder om området. 

Bebyggelse

Inom området finns cirka 230 byggnader varav 
cirka 70 är bostadshus. De flesta är lokaliserade i 
den västra delen vid Gruvstugan.

Naturvärden

Inom området finns flera myr- och mossmarker. 
Ett naturreservat finns inom området, Marielunds 
naturreservat. Närliggande, men inte inom 
området, finns också Fjällmossens naturreservat 
som utgör ett av Sveriges största myrområden med 
bland annat betydande fågelliv. Söder om området 
finns Kolmårdens förkastningsbrant som fungerar 
som häckningsplats och flygstråk för fåglar. 
Det finns några områden av regionalt intresse, 
ett tiotal områden av kommunalt intresse för 
naturvård samt ett tiotal av lokalt intresse. Norr 
om området fins ett Natura 2000-område.

Vattenskyddsområde

Inom området finns ett vattenskyddsområde.

Fornminnen

Det finns ett antal kulturhistoriska lämningar 
inom området. 
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4 kap miljöbalken

Söder om området finns riksintresse enligt 4 kap 
4 § miljöbalken, det vill säga riksintresse med 
hänsyn till natur- och kulturvärden.

Intresseområden för rörligt friluftsliv

Ett intresseområde för rörligt friluftsliv 
sammanfaller delvis med området, Kopparbo-
Högudden. Sörmlandsleden löper genom 
området. Söder om området finns riksintresse 
för friluftsliv; Bråviken-Kolmårdenområdet samt 
intresseområdet för rörligt friluftsliv.

Angränsande kommun

Avståndet till Nyköpings kommun är cirka 
2 km. Fjällmossens naturreservat sträcker 
sig in i Nyköpings kommun, i Nyköpings 
utställningsversion av översiktsplan är området vid 
naturreservatet angivet som ett större opåverkat 
område enligt Miljöbalken kap 3 § 2. 

Riksintresse kulturmiljövård

Fornminnesregistret

Prioriterat område

Naturvårdsprogram klass 4

Naturvårdsprogram klass 3

Naturvårdsprogram klass 2

Naturvårdsprogram klass 1

Prioriterat område

Naturminne

Riksintresse natur

Riksintresse Natura 2000

Biotopskydd (ej de generella)

Naturreservat

Prioriterat område

Riksintresse kulturmiljövård

Fornminnesregistret

Prioriterat område
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A v s n i t t  3  -  R i k t l i n j e R

6565

översiktliG beskrivninG: väster oM nävsjön 
(oMråde d)

Yta inom den streckade linjen 

Drygt 10 km2

Årsmedelvind

7-8 m/s på 100 meters höjd, enligt vindberäkning 
2011

Lokalisering och infrastruktur

Området är beläget öster om Kvarsebo, norr om 
vägen mot Nävekvarn (Nyköpings kommun) och 
angränsar till Nyköpings kommun. Området har 
en utbredning om cirka 4 km i östvästlig riktning 
och 4 km i nordsydlig. Avståndet till Bråviken är 
cirka 1 km. Inom området finns endast ett fåtal 
vägar.

Två stråk med kraftledningar för det regionala 
kraftledningsnätet löper genom området.

Landskapskaraktär

Området är en del av den vidsträckta skogsbygden 
norr om Bråvikens förkastningssystem. Från 
Vikbolandet över Bråviken är utblicken mot 
förkastningen utmärkande. Landskapet inom 
området är kuperat och domineras av barrskog, 
sikten är begränsad till följd av vegetation 
och höjdskillnader, vid Nävsjömossen öppnar 
landskapet dock upp sig.  

Väster och söder om området skiljer sig landskapet 
med inslag av jordbruksmark och bebyggelse 
utmed vägarna. Ytterligare söderut sträcker 
Bråviken sig in.

Landskapet bedöms på en översiktlig nivå som 
generellt tålig för vindkraftsanläggningar men 
med känslighet för vindkraft söder om området.

Bebyggelse

Det finns ingen bebyggelse inom området.

Naturvärden

Det finns ett område för riksintresse för naturvård 
inom området, Finnkärr. Det finns ett flertal 
områden med regionalt och kommunalt intresse 
inom området och ett par områden av lokalt 
intresse för naturvården inom området. 

Strax söder om området finns riksintresse för 
natur, Bråvikens förkastningssystem.

Fornminnen

Det finns knappt 10 kända fasta fornlämningar 
inom området och lika många andra 
kulturhistoriska lämningar

4 kap miljöbalken

Söder om området finns riksintresse enligt 4 kap 
4 § miljöbalken, det vill säga riksintresse med 
hänsyn till natur- och kulturvärden.
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Intresseområden för rörligt friluftsliv

Genom området, runt Nävsjön löper 
Sörmlandsleden.

Sydost om området finns i Nyköpings kommun 
riksintressområdet Bråviken-Tunaberg för 
friluftsliv. 

Angränsande kommun

Öster om området i Nyköpings kommun finns 
ett område som Nyköping anger som opåverkat 
område enligt MB kap 3 § 2. Se även rubriken 
Friluftsliv ovan.

Riksintresse kulturmiljövård

Fornminnesregistret

Prioriterat område

Naturvårdsprogram klass 4

Naturvårdsprogram klass 3

Naturvårdsprogram klass 2

Naturvårdsprogram klass 1

Prioriterat område

Naturminne

Riksintresse natur

Riksintresse Natura 2000

Biotopskydd (ej de generella)

Naturreservat

Prioriterat område

Riksintresse kulturmiljövård

Fornminnesregistret

Prioriterat område

10 km N0

©
 L

an
tm

ät
er

ie
t M

20
05

/4
49

8

©
 L

an
tm

ät
er

ie
t M

20
05

/4
49

8

©
 L

an
tm

ät
er

ie
t M

20
05

/4
49

8



A v s n i t t  3  -  R i k t l i n j e R

6767

översiktliG beskrivninG: söder oM 
häradshaMMar (oMråde e)

Yta inom den streckade linjen 

Ca 14 km2  

Årsmedelvind

Större delen av området blåser det minst  
7 m/s på 100 meters höjd, i delar av området är 
vindstyrkan 6,5 m/s på 100 meters höjs enligt 
Energimyndighetens beräkningar.

Lokalisering och infrastruktur

Området är beläget öster om Häradshammar och 
söder om Östra Husby. Det sträcker cirka 6 km i 
östvästlig riktning och 3 km i nordsydlig. Vägar 
finns främst i nordsydlig riktning i områdets 
mittersta och ostliga del.

En kraftledning tillhörande regionnätet löper 
genom området. 

Landskapskaraktär

Området är en del av Vikbolandets mellanbygd. 
Det är småbrutet med skogsklädda höjdpartier 
och odlingsmarker i de låglänta delarna. 
Landskapet inom området består i huvudsak 
av skog med ett stråk av jordbruksmark 
men omgärdas av åkermark. Landskapet ger 
förutsättningar för sikt utmed jordbruksmarken 
men begränsad sikt mellan olika landskapsrum. 
Det finns kyrkor och kyrkbyar i flera väderstreck 
runt området. Bebyggelsen består av friliggande 
hus och ekonomibyggnader och är orienterad 
utmed vägarna. 

Landskapet bedöms på en översiktlig nivå ha viss 
känslighet för vindkraftsanläggningar med ökad 
känslighet söder om området. 

Bebyggelse

Det finns drygt 120 byggnader inom området 
varav cirka 40 är bostadshus.

Naturvärden

Det finns ett flertal naturvårdsområden med 
kommunalt respektive lokalt värde inom området. 

Fornminnen och riksintresse kulturmiljö

Området innehåller cirka 25 kända fasta 
fornlämningar och cirka 15 andra kulturhistoriska 
lämningar. 

Norr och väster om området finns riksintressen 
för kulturmiljövård. Området norr om heter 
Järnjöborg – Onsten, området väster om Skamby 
– Linneberga – Bjärstad.

Intresseområden för rörligt friluftsliv

Det finns inga intresseområden för friluftsliv 
utpekade inom eller i anslutning till området.
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Riksintresse kulturmiljövård

Fornminnesregistret

Prioriterat område

Naturvårdsprogram klass 4

Naturvårdsprogram klass 3

Naturvårdsprogram klass 2

Naturvårdsprogram klass 1

Prioriterat område

Naturminne

Riksintresse natur

Riksintresse Natura 2000

Biotopskydd (ej de generella)

Naturreservat

Prioriterat område

Riksintresse kulturmiljövård

Fornminnesregistret

Prioriterat område
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A v s n i t t  3  -  R i k t l i n j e R

6969

översiktliG beskrivninG: öster oM östra ny 
(oMråde F)

yta inoM den streckade linjen 
Cirka 38 km2

Årsmedelvind

Större delen av området minst 7 m/s på 100 
meters höjd, några delar 6,5 m/s samt någon del 
minst 7,5 m/s.

Lokalisering och infrastruktur

Området är beläget öster om Östra Ny, söder 
om väg 209. Området sträcker sig knappt 8 km i 
östvästlig riktning och 8 km i nordsydlig riktning. 
Avståndet till Slätbaken och Söderköpings 
kommun är cirka 2-3 km. Vägnätet är finmaskigt 
inom området.

I områdets norra del finns en kraftledning i det 
regionala kraftledningsnätet.  

Landskapskaraktär

Området är en del av Vikbolandets mellanbygd. 
Landskapet är småbrutet med skogsklädda 
höjder och åkermark i de låglänta delarna. 
Landskapet ger förutsättningar för sikt utmed 
jordbruksmarken men begränsad sikt mellan 
olika landskapsrum. Kyrkor och kyrkbyar finns 
i flera väderstreck i förhållande till området. 
Bebyggelsen som består av friliggande hus och 
ekonomibyggnader är spridd över området. 
Området omges av liknande landskapskaraktär.

Landskapet bedöms på en översiktlig nivå ha viss 
känslighet för vindkraftsanläggningar med ökad 
känslighet söder och öster om området.

Bebyggelse

Det finns cirka 410 byggnader inom området vara 
cirka 120 stycken är bostadshus.

Naturvärden

Det finns ett Natura 2000-område inom området 
som består av öppen betesmark med enstaka 
enar och träd. Samma område utgör riksintresse 
för naturvården. Ett naturreservat finns inom 
området, Hinnerstorps naturreservat.

Det finns flera områden av regionalt, kommunalt 
respektive lokalt intresse inom området. 

Söder om området finns riksintresse för 
naturvården, Slätbakens förkastningssystem.

Fornminnen

Det finns drygt 10 kända fasta fornlämningar 
och knappt 20 andra typer av kulturhistoriska 
lämningar inom området.
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Intresseområden för rörligt friluftsliv

Inom området finns ett intresseområde för rörligt 
friluftsliv, badsjön vid Stensätter, värderat till klass 
2 enligt kommunens förteckning över värdefull 
natur.

Angränsande kommun

I Söderköpings kommun söder om området finns 
bland annat två Natura 2000-områden och ett 
naturreservat.

Riksintresse kulturmiljövård

Fornminnesregistret

Prioriterat område

Naturvårdsprogram klass 4

Naturvårdsprogram klass 3

Naturvårdsprogram klass 2

Naturvårdsprogram klass 1

Prioriterat område

Naturminne

Riksintresse natur

Riksintresse Natura 2000

Biotopskydd (ej de generella)

Naturreservat

Prioriterat område

Riksintresse kulturmiljövård

Fornminnesregistret

Prioriterat område
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AVSNITT 4 – KONSEKVENSER

EFFEKT OCH ENERGIPOTENTIAL

Enligt målen i Energiplanen för Norrköpings 
kommun ska kommunen 2030 ha ett 
energisystem som enbart använder förnyelsebara 
energikällor. Det ska också vara effektivt och 
inriktat på att minimera energianvändningen 
samt vara robust och tåla de konsekvenser som ett 
förändrat klimat innebär.

En konsekvens av planförslaget kan vara att det 
inom de prioriterade områdena för vindkraft 
eller delar av områdena etableras vindkraft. 
Avgränsningarna av de prioriterade områdena 
är schematiska och att på förhand uppskatta 
hur många verk de prioriterade områdena 
kan tänkas inrymma, eller hur stor den 
sammanlagda effekten vindproducerad el kan 
tänkas bli utifrån översiktsplanens inriktning, 
är förenat med stor osäkerhet. Den potentiella 
effekten vindproducerad el är bland annat 
beroende av vilket avstånd som måste tas mellan 
enskilda vindkraftverk eller mellan grupper av 
vindkraftverk, avstånd till bebyggelse, storleken 
på verken och dess effekt, teknikutveckling, nya 
och mer detaljerade vindmätningar, markens 
beskaffenhet med mera. Det är även svårt att på 
förhand uppskatta hur mycket vindenergi som 
skulle kunna framställas inom de områden som i 
planförslaget benämns som utredningsområden.

Ett modernt vindkraftverk om 2 MW på land 
producerar i normalt vindläge cirka 5600 MWh 
per år1.

Beroende på hur terrängen ser ut behövs  
0,1-0,2 km2 per MW för att verken ska utnyttja 
vindenergin optimalt2. 

Vid ett antagande att ett vindkraftverk om 2 
MW behöver en yta på 0,4 km2 för att vinden 
ska nyttjas på ett bra sätt och inga andra 
1 Vindkrafthandboken
2 Vindkraftsbranschen.se

hänsynstaganden behöver ske inom området 
kan det inom ett 4 km2 stort område placeras 
10 vindkraftverk om vardera 2 MW. Den totala 
effekten blir då 20 MW och energiutvinningen 
cirka 56 GWh.

MILJÖBEDÖMNING 
Förfarandet vid upprättande av ett tillägg till 
översiktsplan regleras av Plan- och bygglagen. 
En översiktsplan antas alltid medföra betydande 
miljöpåverkan om planens intentioner blir 
verklighet enligt 4 § i Förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar vilket innebär att 
en miljöbedömning ska göras. Detta gäller även 
för tillägg till översiktplanen. 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen och att konsekvensbedöma 
de områden som pekas ut som prioriterade för en 
vindkraftutbyggnad.

Konsultföretaget WSP har på uppdrag 
av Norrköpings kommun tagit fram en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för 
utställningshandlingen för Vindkraft – tillägg 
till översiktsplanen för Norrköpings kommun. 
Fokus har varit att konsekvensbedöma de 
områden som i planförslaget pekas ut som 
prioriterade för vindkraft och att jämföra 
Utställningsförslagets riktlinjer med ett så kallat 
nollalternativ.  Nedan ges en sammanfattning av 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

SAMMANFATTNING AV MILJÖ-
KONSEKVENSBESKRIVNINGEN 
I den tillhörande Miljökonsekvensbeskrivningen 
har två alternativ studerats, planförslaget 
(Gröna områden) samt nollalternativet. 
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I miljökonsekvensbeskrivningen utgör 
nollalternativet ett jämförelsealternativ. 
Nollalternativet står i det här fallet för den 
utveckling som är trolig om inte vindkraftsplanen 
antas och genomförs. Gröna områden är områden 
som Norrköpings kommun anser är särskilt 
lämpliga för stora vindkraftverk och storskalig 
utbyggnad av vindkraft. Inom de prioriterade 
områdena har utbyggnad av vindkraft högre 
prioritet än bebyggelseutveckling. Bygglov för 
bostäder kan ges intill och i redan befintliga 
bebyggelsegrupper. Kommunen har angett sex 
områden (A-F) där en utbyggnad av vindkraftverk 
skall prioriteras. Sammantaget finns i Norrköping, 
inom de prioriterade områdena en bedömd 
potential att utvinna en effekt om cirka 740 MW.

Det tematiska tillägget har utifrån kända 
intressen och bestämmelser värderat möjliga 
områden för utbyggnad för att motverka negativa 
miljökonsekvenser. Tillägget anger inte i detalj 
hur utbyggnaden skall se ut med hänsyn till 
anslutningsvägar, fundament, ledningsdragning 
etc. Detta kommer att klargöras i senare steg i 
planerings-/tillståndsprocessen.

både Positiv och neGativ Påverkan

Vindkraften innebär både positiv och negativ 
påverkan på omgivningen. Den positiva 
påverkan gäller främst vindkraftens produktion 
av miljövänligt framställd el. Med goda 
vindförhållanden har ett vindkraftverk inom 6-7 
månader producerat den energi som åtgår till dess 
tillverkning, service, underhåll och demontering1. 
Vindkraftsetablering innebär inte permanent 
påverkan i ett område. Om vindkraftverket i en 
framtid inte ger tillräcklig lönsamhet eller av andra 
skäl monteras ned, kan markområdet återställas. 
Bilden blir dock mer komplex när det gäller 
vindkraftverkens visuella omgivningspåverkan och 
dess ljud- och ljuseff ekter. Vindkraftsetableringar 

1 Energimyndigheten.se

kan upplevas såväl positiva som negativa beroende 
på vilken inställning personen har till vindkraft. 
Den negativa omgivningspåverkan av vindkraft 
visar sig oftast på lokal nivå, genom markintrång, 
påverkan på natur- och kulturvärden samt genom 
störningar för närboende i form av buller, reflexer 
etc. 

oMråden Med höGa värden

I Norrköpings kommun finns flera områden 
och markintressen som innehåller höga värden, 
exempelvis riksintressen, fornlämningar, Natura 
2000-områden och naturreservat. Att ett 
område omfattas av skyddsintresse innebär inte 
automatiskt att vindkraftsetablering är olämpligt 
inom området eller i anslutning till området. Om 
det faktiskt finns en konflikt mellan det skyddade 
områdets värden och vindkraftsintresset, beror på 
vilka värden som skyddas. Å andra sidan kan ett 
skyddat område fordra ytterligare en buffertzon 
för att inte de värden som representeras i det 
skyddade området ska påverkas negativt. Ett 
sådant område kan vara en skyddsvärd fågellokal, 
som kan kräva ett betydande skyddsavstånd så att 
inte en eventuell exploatering stör fågellokalen. 

Ett flertal skyddade områden kan dock stå i 
konflikt med vindkraftsintresset och avvägning 
skall då göras. Hur dessa påverkas av vindkraft 
beror helt på områdets värden och geografi 
ska omfattning. Under arbetsprocessen för 
framtagande av planförslaget, har varje enskilt 
markintresse i kommunen behandlats separat 
med särskilt uppmärksamhet åt områden som 
innefattar höga natur- och kulturmiljö värden. 
Efter bedömda erforderliga hänsynstaganden har 
de prioriterade områdena för vindkratsetablering 
pekats ut. Inom dessa områden är det kommunens 
intention att oacceptabla konflikter mellan 
olika vindkraftsintresset och att övriga intressen 
undviks. I samband med detaljlokalisering och 
projektering av vindkraftverk bör dock fördjupade 
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analyser och fältstudier göras. Detta medför att 
konflikter till stor del undviks.

eFFektPotential

Enligt målen i Energiplanen skall Norrköpings 
kommun år 2030 ha ett energisystem 
som är effektivt, inriktat på att minimera 
energianvändningen, enbart använder förnybara 
energikällor, är robust och tål de konsekvenser 
som ett förändrat klimat innebär. En utbyggnad 
av vindkraftverk enligt planförslaget (gröna 
områden), bedöms bidra till att uppfylla 
energiplanens mål. 

landskaPsPåverkan 
Kommunens komplexa och varierande 
landskapsvyer bedöms till stora delar vara relativt 
tåliga för vindkraftverk. Samtidigt är det av största 
vikt att vindkraftverk placeras i landskapet med 
eftertanke. Storskaliga landskapsrum såsom de 
öppna slätterna och de höga förkastningsbranterna 
är ur landskapsbildsmässig synvinkel mer tåliga 
för vindkraft än de små kulturlandskapen. 
Även tätortsnära, sedan tidigare påverkade 
landskapsmiljöer, är ofta visuellt lämpliga 
för vindkraftverk. Rekreationsvärdena, den 
särpräglade naturmiljön, där förkastningsbranter 
och andra geologiska formationer är utmärkande 
samt den stora närheten till havsvikar eller 
flikiga skogssjöar som möjliggör långsträckta 
utblickspunkter, utgör delar av de många viktiga 
värden som har stor betydelse för kommunens 
fortsatta utveckling och identitet. 

hälsa och säkerhet

I planförslaget har hänsyn tagits till människors 
hälsa och säkerhet. I de flesta fall har hänsyn tagits 
till dokumenterade bevarandevärda områden 
och andra värden i landskapet. Att helt undvika 
konflikter är en omöjlighet och ibland kan de vara 

svåra att förutse. Planen belyser dock de tänkbara 
konflikter och problemställningar som finns och 
behöver lösas i samband med prövningen enligt 
PBL och miljöbalken.

Genom en utbyggnad av vindkraften kan man 
med miljövänlig el minska utsläpp av förorenade 
ämnen och koldioxid och därmed spara miljön. 
Vindkraftsutbyggnaden bidrar på så sätt till en 
långsiktigt hållbar utveckling och uppfyller flera 
miljömål utan att för den skull påverka andra mål 
negativt i någon större utsträckning.

ekonoMiska och sociala konsekvenser

För markägare och ofta för berörda grannar till 
markägare innebär en etablering en ekonomisk 
ersättning för upplåtande av mark eller närmiljö. 
Ibland erbjuds lokalbefolkningen möjlighet att 
delta ekonomisk i ett vindkraftsprojekt, vilket 
vanligen är en god investering.

Etablering av vindkraftverk kan lokalt innebära 
en social konflikt då fastighetsägaren erhåller 
ekonomisk intäkt, medan närboende enbart 
utsätts för störningen. I det enskilda fallet kan 
även önskad etablering av vindkraftverk på 
närliggande fastigheter påverkas negativt, om 
avstånden befinns vara för små. En lösning som 
vissa vindkraftsexploatörer använder sig av är att 
betala ut kompensation till de grannfastigheter 
som drabbas.

Under anläggningstiden skapas även tillfälliga 
arbetstillfällen och senare vid driften i 
form av service, tillsyn och underhåll. En 
vindkraftsutbyggnad nära en tätort eller ett 
samhälle kan på längre sikt begränsa ortens 
tillväxtområde.

Genom planering för vindkraft, såsom 
föreliggande tematiska tillägget undviks 
lokaliseringar som inte bedöms vara lämpliga ur 
olika perspektiv, bland annat sociala.
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saMlad bild av Påverkan På MiljöMål 
Genom en utbyggnad av vindkraften kan man 
med miljövänlig el minska utsläpp av förorenade 
ämnen och koldioxid och därmed spara miljön. 
Vindkraftsutbyggnaden bidrar på så sätt till en 
långsiktigt hållbar utveckling och uppfyller flera 
miljömål utan att för den skull påverka andra mål 
negativt i någon större utsträckning. 

helhetsbedöMninG 
En utbyggnad av vindkraft enligt planförslaget, 
bedöms som helhet kunna ske utan att betydande 
konsekvenser för hälsa och miljö uppkommer. 
Hur stor andel av planförslagets möjliga 
utbyggnad som i slutändan blir aktuell, beror 
dock på en rad andra aspekter såsom exploatörens 
intresse, möjlighet till arrendeavtal, ledig kapacitet 
på befintliga kraftledningsnät, avstånd till möjliga 
anslutningspunkter på kraftledningsnät etc. 
Samt ytterligare aspekter och hänsynstaganden 
som konkretiseras under de detaljerade studier 
och lokala anpassningar som måste ske under 
respektive tillståndsprocess. Det tematiska tillägget 
skall fungera som ett planeringsinstrument för 

För mer 
information 
om vilka 

konsekvenser 
planen kan 
leda till, se 
Miljökonsekvens- 
beskrivningen. 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL

Vindkraft - Tillägg till översiktsplanen

Norrköpings kommun, Östergötlands län

Tillhör Utställningshandling av vindkraft - tillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommun

2012-05-28

att underlätta en vindkraftsutbyggnad inom 
Norrköpings kommun med minsta möjliga 
negativ miljöpåverkan.
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BILAGOR

bilaGa 1 ansökninGshandlinGar vid byGGlovsärenden

En bygglovansökan medför att ärendet även 
skickas till grannar, andra intressenter och 
myndigheter på remiss för att beslutsunderlaget 
ska bli komplett.

Vid ansökan om bygglov ska berörda kommuner 
inom 5 kilometer ges möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget (gäller ej vid gårdsverk).

* Se mer om landskapsanalys på sidan 30-33 och 
44 i planhandlingen. 

Foto: Gustav Lindh - Leon

När någon inkommer till kommunen med 
ansökan om uppförande av vindkraftverk enligt 
plan- och bygglagen behöver Byggnads- och 
miljöskyddsnämnden inhämta de uppgifter, 
ritningar och redovisningar som behövs för att 
kunna ta ställning till ansökan.

Till en ansökan om bygglov för ett eller flera 
vindkraftverk ska följande i de allra flesta fall 
bifogas:

• Karta som visar den tilltänkta platsen med 
koordinater och markens höjdläge angivet i meter 
över havet. Koordinatsystemet ska vara i SWE-
REF 991630. 

• Situationsplan som visar eventuella nya vägar 
som behöver anläggas för byggskedet av verket 
och/eller driften av verket. 

• Situationsplan som visar eventuella byggnader 
som behöver uppföras för verkets funktion och 
fasadritningar för dessa. 

• Skalenliga och måttsatta ritningar som redovi-
sar verkets navhöjd, totalhöjd, rotordiameter

• En landskapsanalys* som visar den aktuella 
etableringen och även hur en eventuell framtida 
utbyggnad kan gestaltas 

• Där kända fornlämningar finns i närområdet 
ska sökanden ta kontakt med länsstyrelsen för 
yttrande. 

• Fotomontage som visar hur den aktuella eta-
bleringen kommer att se ut i landskapet. Fotona 
ska vara tagna från de platser där verket/verken 
är som mest synliga samt från eventuella bostäder 
och kända utsiktsplatser.
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bilaGa 2  vanliGt FörekoMMande reMissinstanser vid byGGlovsärenden

I tabellen nedan redovisas vanligt förekommande remissinstanser vid bygglovsärenden. Fler remiss-
instanser än angivna kan dock förekomma. 

Remissinstans  
 

Ska höras

Post- och telestyrelsen Samtliga ärenden

Bygg- och miljökontoret  
Miljö- och hälsoskydd

Vid ett gårdsverk, fler än ett gårdsverk och andra vindkraftärenden 
handläggs parallellt av Miljö- och hälsoskydd

Stadsbyggnadskontoret 
Fysisk planering 
Mark- och exploatering

Samtliga ärenden (förutom gårdsverk) 
När Norrköpings kommuns äger angränsande mark

Tekniska kontoret  Samtliga ärenden

Kultur- och fritidskontoret Samtliga ärenden

Angränsande kommuner Vid ärenden inom 5 km från kommungräns (förutom gårdsverk)

Försvarsmakten Högkvarteret Samtliga ärenden

Luftfartsverket Samtliga ärenden

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Samtliga ärenden

Trafikverket Vid ärenden för verk som är 15 m höga eller mer

Sjöfartsverket Vid ärenden inom kust- och havsområdet och 5 km runt kusten samt 1 
km runt de kanaler som utgör allmän farled

Skogsstyrelsen Samtliga ärenden

Norrköpings flygplats Vid ärenden inom 6 mil från flygplatsen

Linköping City Airport Vid ärenden inom 6 mil från flygplatsen

Stockholm Skavsta Flygplats Vid ärenden inom 6 mil från flygplatsen

E-ON Elnät Sverige AB Samtliga ärenden

Vattenfall eldistribution AB Samtliga ärenden

Teracom AB Samtliga ärenden

3GIS AB Samtliga ärenden

Tele2 AB Samtliga ärenden

Telenor Sverige AB Samtliga ärenden

TeliaSonera Sverige AB Samtliga ärenden

Naturskyddsföreningen Norrköping Samtliga ärenden
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bilaGa 3 handläGGninG av anMälninGsärenden enliGt Miljöbalken 

överens om vad anmälan bör innehålla, samt hur 
den fortsatta handläggningen kommer att gå till. 
Kommunen bör kontrollera att informationsmöte 
är genomfört med berörda närboende, eller att 
dessa är informerade på annat sätt. Eventuellt 
kan tid bokas för besök på platsen för den tänkta 
etableringen, där kommunen deltar för att 
tillsamman med vindkraftsaktören bilda sig en 
uppfattning om området.

anMälan

Anmälan kan med fördel skickas in samtidigt som 
bygglovsansökan eftersom flertalet handlingar 
som krävs in i anmälan är desamma som krävs i 
bygglovsansökan. Till en anmälan om uppförande 
av vindkraftverk ska följande i de allra flesta fall 
bifogas:

Administrativa uppgifter

• Fastighetsbeteckning på de fastigheter som 
ansökan omfattar 

• Sökandes kontaktuppgifter

• Organisationsnummer

• Klassning (kod enligt bilagan SNFS 1998:899)

• Eventuell ansökan enligt annan lagstiftning, 
exempelvis tillstånd för vattenverksamhet, eller 
ansökan enligt kulturminneslagen.

kartMaterial

Följande bör redovisas i kartform: Översiktskarta 
där vindkraftverkens placering redovisas. 
Närliggande vindkraftverk (inom 2 km avstånd). 
Ledningsdragningar inom etableringsområdet, 
nya vägdragningar och befintliga vägar, 
riksintresseområden och områden med 
annat skydd, exempelvis Natura 2000, 
transformatorstationer, tillfälliga 

När någon inkommer till kommunen med 
anmälan om uppförande av vindkraftverk 
enligt Förordningen (1998:899) om Miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd behöver byggnads- 
och miljöskyddsnämnden inhämta de uppgifter 
den behöver för att säkerställa en korrekt 
handläggning.

Anmälan krävs för: 

• Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 50 meter

• Två eller fler vindkraftverk som står tillsam-
mans

• Ett vindkraftverk som står tillsammans med 
ett annat vindkraftverk om verksamheten 
påbörjas efter att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades.

 
Större vindkraftanläggningar än de som 
presenteras ovan kräver tillstånd enligt 
miljöbalken och prövas av länsstyrelsen (minst 
två verk högre än 150 m/minst sju verk högre än 
120 m) alternativt mark- och miljödomstolen. 
Kommunen kan dock göra bedömningen att 
en anmälningspliktig vindkraftsanläggning 
ska tillståndsprövas av länsstyrelsen. Även 
verksamhetsutövare kan frivilligt söka tillstånd 
enligt miljöbalken för sådana anläggningar som 
normalt inte klassas som tillståndspliktiga. Nedan 
beskrivs vad en anmälan bör innehålla.

inledande saMråd

Inledande samråd bör hållas mellan 
kommunen och den sökande. Till samrådet 
ska kallas kommunens handläggare av berörda 
kompetenser (exempelvis planärenden, 
bygglovsärenden, miljöärenden, kommunekolog, 
kommunantikvarie med flera). Man kommer 
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uppställningsplatser, omkringliggande bostäder, 
samt buller- och skuggutbredning är sådant som 
också med fördel redovisas på karta.

vindkraFtverk och vindFörhållanden

Anmälan bör innehålla en beskrivning av 
vindförhållandena på den tänkta platsen 
och det förväntade energiutbytet från 
verksamheten. Beskrivningen av verken bör 
innehålla information om antal verk, teknisk 
beskrivning av verk och fundament, maximal 
navhöjd, rotordiameter samt totalhöjd. Maximal 
generatoreffekt (uteffekt) och beräknad 
produktion bör också anges. Vindkraftverkens 
placering bör anges som koordinater i 
koordinatsystem Sweref 99 1630.

avstånd till byGGnader och inFrastruktur

Avstånd till byggnader inom närområdet 
bör redovisas. Även avstånd till närliggande 
vägar och annan känslig infrastruktur bör 
redovisas. Avstånd till befintliga eller planerade 
vindkraftsanläggningar inom en radie av minst 
två kilometer bör redovisas, tillsammans med 
eventuella samverkanseffekter mellan olika 
anläggningar.

MILJÖKONSEKVENSER

Den planerade anläggningens effekter på 
människans hälsa och konsekvenser på miljön 
ska beskrivas. Detta gäller både påverkan 
under byggskedet (exempelvis dammning från 
vägbygge), och under drift- och avvecklingsskedet 
(exempelvis bullerstörning).

buller

Bullerberäkningar bör utföras enligt 
de rekommendationer som anges av 
Naturvårdsverket. Vidare bör det anges om 
det kommer bli aktuellt med skyddsåtgärder, 
exempelvis ljudoptimering, för att klara 
bullergränserna.

skuGGor, reFlexer och hinderMarkerinG

Skuggberäkning bör utföras enligt Boverkets 
rekommendationer. Skuggdiagram ska bifogas och 
beskrivas i text. Eventuella skyddsåtgärder i form 
av exempelvis skuggautomatik ska redovisas vid 
behov. 

Hur eventuell reflexbildning från verken ska 
undvikas bör redovisas.

Beroende på vilken höjd vindkraftverken har krävs 
olika typer av hindermarkering för flygtrafikens 
säkerhet. Den hindermarkering som är aktuell bör 
redovisas i anmälan, tillsammans med uppgifter 
om hur störning från hindermarkeringen ska 
undvikas.

isbildninG

Beskrivning av förväntad isbildning och eventuella 
skyddsåtgärder.

naturvärden

Beskrivning av berörda riksintressen, 
områdesskydd, beslutade biotopskyddsområden 
samt övriga naturvärden som finns inom och 
i närheten av etableringsområdet bör finnas 
i anmälan. Förekomst av fåglar, fladdermöss, 
känsliga växter och däggdjur, samt våtmarks- 
och sumpskogsområden bör också redovisas, 
tillsammans med uppgifter om hur dessa 
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ska skyddas från störning. Områdets mark- 
och hydrologiska förhållanden, samt annan 
verksamhet som tar mark i anspråk, exempelvis 
täkter eller undersökningar enligt minerallagen 
bör också redovisas.

kultur

Kulturhistoriskt känsliga miljöer, såsom 
exempelvis fornminnen, riksintressen, 
byggnadsminnen eller värdefulla landskapsavsnitt 
i eller i närheten av området bör redovisas. 
Länsstyrelsen kan med stöd av 2 kap 11 § lagen 
(1998:950f ) om kulturminnen mm kräva att 
en arkeologisk utredning utförs på exploatörens 
bekostnad.

landskaPsanalys

Påverkan på landskapsbilden ska redovisas utifrån 
de värden som finns i området genom tydliga 
visualiseringar och beskrivning i text. Topografi, 
siktstråk, närhet till sjöar, tätorter och känsliga 
kulturmiljöer är sådant som bör beskrivas.

visualiserinGar

Visualiseringar, exempelvis fotomontage bör göras 
från sådana platser där vindkraftverken riskerar 
att påtagligt förändra landskapsbilden, från 
närliggande bostadsområden, samt från sådana 
platser där verken kommer att synas lång väg, 
exempelvis utsiktsplatser.

FriluFtsliv

Friluftsområden, exempelvis riksintresse för 
friluftsliv, vandrings- och kanotleder, badplatser, 
naturhamnar och andra områden viktiga för 
friluftslivet bör redovisas i anmälan.

övriGt

Övrigt som bör redovisas i anmälan är bland 
annat: Eventuell kemikalie- och avfallshantering 
(exempelvis risk för läckage av olja från 
vindkraftverk), transporter till och från verken, 
förorenade områden, beskrivning av rutiner för 
egenkontroll, beskrivning av hur miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler beaktas, beskrivning av 
hur marken ska återställas vid eventuell framtida 
avveckling. Kommunen ska vid anmälan i sitt 
beslut klargöra hur marken ska återställas vid en 
eventuell framtida avveckling. Det bör också 

klarläggas hur finansiering av detta ska 
säkerställas. Redogörelser från informations- och 
samrådsmöten är också bra att ta med, samt annat 
som bidrar till att den kommunala nämnden ska 
kunna fatta beslut i frågan.
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bilaGa 4 Protokoll koMMunFullMäktiGe
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bilaGa 5 yttrande länsstyrelsen
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KÄLLOR
I arbetet med att ta fram Vindkraft – tillägg till 
översiktsplanen för Norrköpings kommun har 
följande rapporter och dokument använts:

• Riktlinjer för vindkraft i Norrköpings kom-
mun, antaget av kommunfullmäktige  
2008-05-26

• Riktlinjer för bygglovsprövning av mindre 
vindkraftverk, så kallade gårdsverk

• Landskapsanalys inför planering av vindkraft, 
2012-05-21, Sweco.

• Vindkraften och landskapet – att analyser 
förutsättningar och utforma anläggningar, 
Boverket 2009

• Kartläggning av bullerfria områden i Norrkö-
pings kommun 2011-03-22, Sweco Infrastruc-
ture AB

• Vindkraftshandboken, Boverket 2009. 

• vindlov.se

• energimyndigheten.se 

• naturvardsverket.se

• Svenks vindenergi och Svenska Samernas Riks-
förbund, Så här kan vindkraft och rennäring 
samexistera, 2010

• Vindkraftpolicy, Länsstyrelsen Östergötland, 
2011

I arbetet med att ta fram Vindkraft – tillägg till 
översiktsplanen för Norrköpings kommun har 
även följande översiktsplaner använts: 

• ByggGotland, översiktsplan för Gotlands 
kommun, (2010) 

• Översiktsplan för vindkraft Hudiksvalls kom-
mun, (2008)  

• Tematiskt tillägg till översiktsplanen för vind-
kraft. Ludvika kommun, (2009) 

• Vindkraften i Laholm. Tillägg till den kom-
munomfattande översiktsplanen avseende

• Vindkraftsutbyggnad på land, (2009). 

• Vindkraft. Tematiskt tillägg till ÖP Halmstad, 
(2009) 

• Vindkraftsplan Kinda kommun, (2009)

• Tillägg till översiktsplanen. Vindkraft i Ljugby 
kommun, (2009) 

• Vindkraft. Oskarshamn kommun. Tematiskt 
tillägg till översiktsplanen, (2009) 

• Tillägg till ÖP 2002 på temat Vindkraft, 
(2009)

• Tidaholm, vindbruksplan. Tematisk översikts-
plan för vindbruk, (2010) 

• Vindkraft Vingåker. Tillägg till översiktspla-
nen, (2009)

• Tillägg till översiktsplan för Örnsköldsvik 
kommun. Vindkraft i Örnsköldsvik, (2008)

• Förslag till Vindbruksplan, Tematiskt tillägg 
tillöversiktsplanen, Uppsala kommun, Utställ-
ningshandling 2011

• Översiktsplan för Nyköpings kommun, Ut-
ställningshandling 

• Tematiskt tillägg till översiktsplanen vindkraft, 
Utställningshandling 2010-01-27

• Översiktsplan 2011 Framtiden finns i Fin-
spång
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reFerenser under rubriken FåGlar resPektive 
FladderMöss

• Juhani Vuorinen. Fågelklubben i Norrköping 
(FiNk).

• Göran Esbjörnsson. Naturskyddsföreningen.

• Martin Green. Lunds universitet.

• Daniel Bengtsson. Sveriges ornitologiska fören-
ing.

• Vesa Jussila. Naturdiorama.

• Jan Persson. JP fågelvind.

• Naturvårdsprogram med åtgärdsplan. Norrkö-
pings kommun 2008-2011.

• Vindval. Vindkraftens effekter på fåglar och 
fladdermöss. En syntesarapport. Rapport 6467 
November 2011, Naturvårdsverket.

• Vindval. Fladdersmöss och havsbaserade vind-
kraftverk studerade i södra Skandinavien. Rap-
port 5748 September 2007, Naturvårdsverket.

• Vindval. Flyttande små- och sjöfåglar – en för-
studie med lokalradar i Kalmar sund. Rapport 
5568 Maj 2006, Naturvårdsverket.

• Vindval. Havsbaserad vindenergi ur ett få-
gelperspektiv – kraftverkens synlighet för 
fågelögat. Rapport 5764 December 2007, 
Naturvårdsverket.

Foto: Shutterstock
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Prioriterade områden – Gröna områden

De prioriterade områdena, grönmarkerade på kartan är områden som 
Norrköpings kommun anser är särskilt lämpliga för stora vindkraftverk och 
storskalig utbyggnad av vindkraft. 

De prioriterade områdena reserveras genom översiktsplanen för 
vindkraftsetableringar. Inom de prioriterade områdena har utbyggnad av 
vindkraft högre prioritet än bebyggelseutveckling. Bygglov för bostäder kan ges 
intill och i redan befintliga bebyggelsegrupper. 

För mer information om förutsättningar inom de prioriterade områdena se 
separat beskrivning för varje område på sidorna 56-70.

Prioriterade områden – Gröna områden

De prioriterade områdena, grönmarkerade på kartan är områden som 
Norrköpings kommun anser är särskilt lämpliga för stora vindkraftverk och 
storskalig utbyggnad av vindkraft. 

De prioriterade områdena reserveras genom översiktsplanen för 
vindkraftsetableringar. Inom de prioriterade områdena har utbyggnad av 
vindkraft högre prioritet än bebyggelseutveckling. Bygglov för bostäder kan ges 
intill och i redan befi ntliga bebyggelsegrupper. 

För mer information om förutsättningar inom de prioriterade områdena se 
separat beskrivning för varje område på sidorna 54-65.

Karta Översiktlig bedömning av lämplighet för vindkraft 

Utredningsområden – Gula områden

Utredningsområden, gulmarkerade på kartan är områden där en vindkraftsetablering kan vara möjlig trots att 
fl era allmänna intressen sammanfaller. I utredningsområdena kan stora verk lämpa sig bra, dock passar en 
storskalig utbyggnad sämre. Medelstora verk kan vara lämpliga att etablera inom de områden som pekas ut 
som utredningsområden. Om det inom de gulmarkerade områdena vid öppet hav i den ostligaste delen av 
kommunen efter mer detaljerade studier visar sig lämpligt med vindkraft är det däremot storskalig utbyggnad 
som i ett sånt läge kan tänkas vara aktuellt. 

Utredningsområdena reserveras inte för vindkraft gentemot andra allmänna intressen. 

Stjärnan visar en symbolisk markering för utredningsområde i nära anslutning till det före detta 
kraftvärmeverket Marviken.

Olämpliga områden – 
Röda områden 

Röda områden ska ses 
som områden som är 
svårare att anlägga 
vindkraft inom på grund 
av olika intresseområden. 
Vindkraftsetableringar 
ska dock prövas i varje 
enskilt fall, vilket också kan 
innebära att vindkraft kan 
etableras inom rött område 
om de olika intressena inte 
strider mot varandra. 

Den streckade linjen illustrerar 
den så kallade stoppzonen 
kring Malmens fl ygplats i 
Linköping.
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Karta Översiktlig bedömning av lämplighet för vindkraft  

Utredningsområden – Gula områden

Utredningsområden, gulmarkerade på kartan är områden där en vindkraftsetablering kan vara möjlig trots att 
flera allmänna intressen sammanfaller. I utredningsområdena kan stora verk lämpa sig bra, dock passar en 
storskalig utbyggnad sämre. Medelstora verk kan vara lämpliga att etablera inom de områden som pekas ut 
som utredningsområden. Om det inom de gulmarkerade områdena vid öppet hav i den ostligaste delen av 
kommunen efter mer detaljerade studier visar sig lämpligt med vindkraft är det däremot storskalig utbyggnad 
som i ett sånt läge kan tänkas vara aktuellt. 

Utredningsområdena reserveras inte för vindkraft gentemot andra allmänna intressen. 

Stjärnan visar en symbolisk markering för utredningsområde i nära anslutning till det före detta 
kraftvärmeverket Marviken.
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Prioriterade områden – Gröna områden
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Röda områden 

Röda områden ska ses 
som områden som är 
svårare att anlägga 
vindkraft inom på grund 
av olika intresseområden. 
Vindkraftsetableringar 
ska dock prövas i varje 
enskilt fall, vilket också kan 
innebära att vindkraft kan 
etableras inom rött område 
om de olika intressena inte 
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Utredningsområden – Gula områden

Utredningsområden, gulmarkerade på kartan är områden där en vindkraftsetablering kan vara möjlig trots att 
flera allmänna intressen sammanfaller. I utredningsområdena kan stora verk lämpa sig bra, dock passar en 
storskalig utbyggnad sämre. Medelstora verk kan vara lämpliga att etablera inom de områden som pekas ut 
som utredningsområden. Om det inom de gulmarkerade områdena vid öppet hav i den ostligaste delen av 
kommunen efter mer detaljerade studier visar sig lämpligt med vindkraft är det däremot storskalig utbyggnad 
som i ett sånt läge kan tänkas vara aktuellt. 

Utredningsområdena reserveras inte för vindkraft gentemot andra allmänna intressen. 

Stjärnan visar en symbolisk markering för utredningsområde i nära anslutning till det före detta 
kraftvärmeverket Marviken.

Olämpliga områden – 
Röda områden 

Röda områden ska ses 
som områden som är 
svårare att anlägga 
vindkraft inom på grund 
av olika intresseområden. 
Vindkraftsetableringar 
ska dock prövas i varje 
enskilt fall, vilket också kan 
innebära att vindkraft kan 
etableras inom rött område 
om de olika intressena inte 
strider mot varandra. 

Beteckningarna A väst, B, C med mera hänvisar 
till områdesbeskrivningarna på sidorna 56-70.

De generella riktlinjerna på sidorna 40-50 gäller 
oavsett om området är markerat som prioriterat 
område, utredningsområde eller olämpligt 
område för vindkraft.

Eftersom kartan är gjord på en översiktlig nivå 
är skalan kartan visas i den skala kartan är 
mest lämpad att läsas i. För mer detaljerade 
gränsdragningar mellan olika intressen hänvisas 
till eventuella kommande planeringsskeden.
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Stadsbyggnadskontoret gör det möjligt för Norrköping att 
fortsätta växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Vi planerar   
för nya stadsdelar och utvecklar befintliga miljöer. Med respekt 
för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi vårt 
färgstarka Norrköping tillsammans.
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