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Läsanvisning
Planförslaget riktar sig till såväl markägare, exploatörer som medborgare. Det är utformat så att
varje kommun kan anta dels de generella förutsättningarna och ställningstagandena samt den del
av förslaget som berör den egna kommunen.
Planhandlingen består av följande dokument:
-

Planförslag
Bilaga 1, Planeringsförutsättningar
Bilaga 2, Analys
Bilaga 3 E, Områdesbeskrivningar
Bilaga 4, Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 5, Översiktskarta Dalsland

Läs mer på:
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2009/Vindkraftshandboken.pdf

Vindkraft Dalsland har tagits fram genom ett samarbete mellan Dalslandskommunernas
Kommunalförbund, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner
samt Dalslands Miljökontor. Medverkande konsult har varit SWECO i Karlstad.
Uppdragsgivare har varit Dalslandskommunernas kommunalförbund.
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Områdesbeskrivningar
Enligt politiskt beslut i:
• Kommunstyrelsens tillväxtutskott den 7 juni 2011, § 129
• Kommunstyrelsens tillväxtutskott den 13 september 2011, § 152
• Kommunstyrelsen den 13 september 2011, § 244
• Kommunfullmäktige 28 september 2011, § 166
har tidigare utpekade ”lämpliga områden för vindkraft” inom Åmåls kommun tagits bort.
På plankartan i antagandehandlingen till Planförslaget för Åmåls kommun redovisas därför
- områden olämpliga för vindkraft och resterande
- övriga områden
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Områden olämpliga för vindkraftsparker
Områden olämpliga för vindkraft är områden med motstående intressen och/eller värden
som bedöms kunna ta skada av vindkraftsetableringar. Nedan redovisas särskilda områden.
Utöver dessa gäller generellt att vindkraftsverk inte bör placeras närmare tätbebyggelse än
1000 meter och inte närmare enstaka bebyggelse än ca 750 meter. Dessa avstånd tar hänsyn
till rekommenderade säkerhetsföreskrifter.
Enligt riktlinjerna i planförslaget tillåts inga vindkraftverk inom olämpliga områden, varken
parker eller mindre etableringar.
Gårdsverk prövas restriktivt inom olämpliga områden mot bakgrund av de värden som
värnas. Enbart placeringar i direkt anslutning till bebyggelse kan komma u fråga.

Vänern
Trots att det blåser bra i hela Vänerns vatten har inga områden för vindkraft pekats ut av
Melleruds och Åmåls kommuner. Det finns flera allmänna intressen och önskemål att stärka
både friluftslivet och bebyggelse, framförallt nära Vänerkusten. En vindpark i Vänern har
stark påverkan på upplevelsen och stor visuell påverkan på en annars orörd horisont.
Avvägningar mellan intressen för vindkraft samt dess påverkan, bedöms endast kunna
göras i konkreta situationer. Den visuella påverkan kan även vara av sådan art att den utgör
en mellankommunal fråga.
Utifrån ovanstående resonemang om Vänerns känslighet ställer sig Åmåls och Melleruds
kommuner tveksamma till etablering av vindkraft i Vänern.

MB kap 4, § 2 Vänern med öar och strandområden
Inom strandskyddat område och öar i anslutning till skärgården skall exploatering för
vindkraft undvikas. Området är av riksintresse för natur, kultur, turism och rörligt
friluftsliv. Vänern med öar och stränder har ett stort rekreations- och upplevelsevärde med
bl.a. stillhet och orörd natur och är därför känsligt för vindkraftsetableringar .
Anläggningar för turism och rörligt friluftsliv och utveckling av fritidsbebyggelse bör
prioriteras före vindkraftsetableringar.
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Bilden visar de allmänna intressen som finns i och kring Vänern.

Dalslands sjö- och kanalsystem
Med hänsyn till de värden och intressen som finns i och vid Dalslands sjö- och kanalsystem
anses området inte lämpligt för vindkraft. Området delas av Bengtfors, Dals-Ed, Åmål och
Mellerud. Området utgör riksintresse både för friluftslivet (rörliga) och naturvården, vissa
delar utgör även riksintresse för kulturmiljövården.
Området är välbesökt och utgör en mycket viktig del i Dalslands turismnäring. Det har ett
stort upplevelsevärde både för besökare och boende i landskapet. Aktiviteter i området är
bl.a. paddling, båtturer och friluftsliv. Slussystemet har även ett starkt bruksvärde som
kommunikationsled och ekonomisk nerv samt ett stort pedagogiskt värde som historiskt
objekt.
Dalslands sjö- och kanalsystem bedöms vara mycket känsligt för nya tillägg och därför är
vindkraft inte lämpligt här eller i dess närhet.

Övriga naturmiljöer
Naturreservat, Natura 2000 samt djur och växtskyddsområden anses ej som lämpade för
vindkraftsetableringar. Detta då de innehåller höga naturvärden som ej anses vara förenliga
med vindkraft. Ett respektavstånd bör även hållas runt de utpekade områdena. Det exakta
respektavståndet skall avgöras i samband med prövning av projekt.
Inom områden olämpliga för vindkraft finns rekommendationsområden från kommunernas
översiktsplaner som riksintressen för naturvård och andra naturmiljöer som är känsliga för
påverkan av vindkraft.
Området kring sjöarna Edslan, Ärran och Ånimmen är värdefullt för naturvård, rörligt
friluftsliv samt turism och bedöms inte som förenligt med vindkraftutbyggnad.

Kulturmiljöer
Inom olämpliga områden finns vissa riksintressen för kulturmiljöer och andra kulturmiljöer
som är känsliga för påverkan av vindkraft så som Dalslands sockenkyrkor.
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Sjöar med strandområden av intresse för boende och
turism
Utöver Dalslands sjö- och kanalsystem har en skyddszon om 1000 meter lagts ut runt vissa
sjöar som är av intresse för utbyggnad av boende och turism.

Övriga områden

”Övriga områden” utgörs av den yta av kommunen som inte ingår i olämpligt områden för
vindkraft.
Enligt riktlinjerna i planförslaget tillåts inga vindkraftsparker inom övriga områden.
Det råder en mycket återhållsam inställning till mindre vindkraftsetableringar (3-6 verk)
och en återhållsam inställning till enstaka verk (1-2 verk), men de kan prövas i varje
enskilt fall.
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