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KONSEKVENSER

Lagstiftningen
Konsekvensbeskrivning av översiktsplaner enligt PBL
Enligt plan- och bygglagen ska konsekvenserna av en översiktsplan 
tydligt kunna utläsas. Med detta menas att de samlade konsekvenserna 
av planens förslag - de miljömässiga, de sociala och de ekonomiska  
konsekvenserna - ska beskrivas i ÖP.

Bestämmelser om miljöbedömning och MKB
Enligt bestämmelser i miljöbalken och plan- och bygglagen ska en 
miljöbedömningsprocess med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
följa arbetet med en plan eller ett program om det finns risk för att 
genomförandet kan antas innebära det man kallar ”betydande miljö-
påverkan”. I miljöbedömningsprocessen ingår att samråd genomförs 
och att resultatet av dessa beaktas i beslutsprocessen. Det ligger i sakens 
natur att det kan finnas risk för betydande miljöpåverkan när utveck-
lingen av ett så stort område som en kommun behandlas i en plan.

Miljöbedömning av ny ÖP
Denna handling ska inte i sig behandlas som en översiktsplan eller som 
ett tillägg till en sådan utan är ett planeringsunderlag som ska inar-
betas i den nya översiktsplanen, ÖP 2010, för Munkedals kommun. 
Miljöbedömningen sker därmed inom ramen för den nya översiktspla-
nen, så att konsekvenserna av föreslagen mark- och vattenanvändning i 
kommunen kan belysas i sin helhet. 

Miljökonsekvenser
Avgränsning av MKB för översiktsplanen
Avgränsning av innehållet i den del av MKB:n till översiktsplanen som 
berör utbyggnad av vindkraft i Munkedals kommun görs i ett sam-
manhang. Miljökonsekvenserna bör beskrivas på en strukturell nivå. 
Föreslagna områden för vindbruk bedöms ingå som en väsentlig del 
i miljökonsekvensbeskrivningen i ÖP, eftersom vindkraftsutbyggna-
den inom kommunen kan komma att bli omfattande och det finns 
risk för att den sammantagna miljöpåverkan kan bli mycket stor.  
Vindkraftutbyggnad påverkar också förutsättningarna för andra typer 
av markanvändning.

Det är en sammanvägd bedöm-
ning av vad ÖP som helhet 
medger som ska miljöbedömas.
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Konflikter bör identifieras och analyseras i översiktsplanens konse-
kvensbeskrivning och tyngdpunkten läggas på konsekvenserna för 
landskapet och för landskapsbilden, rörligt friluftsliv samt för natur- 
och kulturmiljön. Ett hushållningsperspektiv bör läggas som utgångs-
punkt för beskrivningens resonemang.

Finns risk för betydande miljöpåverkan? 
Om samtliga områden byggs ut innebär det sammantaget en stor påver-
kan på landskapsbilden och på upplevelsen av vindkraftanläggningarna 
i landskapet. Stora grupper av verk kan mycket kraftigt ändra land-
skapets karaktär så att det uppfattas som industrilandskap. Utspridda 
enstaka eller mindre grupper av verk kan å andra sidan bidra till en 
fragmentering av landskapet och i förhållande till nyttan göra stora 
intrång i terrängen. Rejäla anslutningsvägar och kranplatser behöver 
anläggas även för enstaka verk. 

Det kan vara risk för att den sammantagna påverkan vid en utbygg-
nad av förslaget som helhet blir betydande med avseende på natur- och 
kulturmiljövärden, det rörliga friluftslivet och enskilda boendemiljöer. 
Krävs utbyggnad av elnätet kan även nya kraftledningsgator innebära 
omfattande miljöpåverkan som ska medräknas.

Förutsatt att inte fortsatta studier pekar på att starka miljöintressen 
berörs behöver däremot inte varje enskilt område, som bedömts lämp-
ligt för vindkraftsutbyggnad, innebära betydande miljöpåverkan. Detta 
eftersom den metod som använts för urval av områden inneburit att 
påverkan på miljöintressen och aspekter på hälsa och säkerhet vägts in.  

Alternativ
Jämförelse med alternativ
I en miljökonsekvensbeskrivning ska förslaget stämmas av mot minst 
ett nollalternativ och även mot andra rimliga alternativ. MKB:n bör 
behandla påverkan på miljöintressen och redovisa jämförelser mellan 
förslaget och övriga alternativ i den kommuntäckande ÖP:n, med an-
dra anspråk på markanvändningen än vindbruk invägda. 

Nollalternativ
Nollalternativet för ÖP-arbetet är att den nya översiktsplanen, med 
detta planeringsunderlag inarbetat, inte antas. Det betyder att rekom-
mendationerna i gällande ÖP från 2001 fortsätter att gälla. Denna re-
dovisar en positiv syn på vindkraft och ger stöd för en utbyggnad eller 
fortsatta studier av grupper av vindkraft inom utpekade områden (se 
avsnittet Överensstämmelse med ÖP 2001 i kapitlet Metodbeskrivning). 
Planen från 2001 pekar också ut ”olämpliga områden” vilka främst 
utgörs av områden av riksintresse enligt 3:e kapitlet i miljöbalken. 
Översiktsplanen redovisar en positiv inställning till enstaka, mindre 
verk i övriga områden. Nollalternativet skiljer sig i detta avseende tyd-
ligt från det nu aktuella förslaget där enstaka verk, med ett par undan-
tag, inte ska tillåtas.
Huvudalternativet - förslaget
Miljöbedömningsprocessen kan sägas vara integrerad i arbetet med 
detta underlag till ÖP genom att miljöaspekter, vid sidan av de tek-
niska förutsättningarna, haft betydelse vid urval och analys av om-
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råden. Frågor om påverkan på natur- och kulturmiljö, påverkan på 
landskapsbild och påverkan på friluftslivets intressen är belysta. Vid 
den sammanvägda bedömningen i denna handling har resonemang 
förts om hur utbyggnaden i sin helhet kan anpassas till miljöintressen. 
Tonvikten har då lagts på det rörliga friluftslivets intressen, där värde-
fulla natur- och kulturmiljöer också är viktiga för upplevelsen.

Opåverkade och tysta områden kan komma att bli en bristvara i 
framtiden. En omfattande utbyggnad av vindkraft i kommunen påver-
kar människors möjlighet att vistas och uppleva tystnad och orördhet 
i skogsområden. Risken för att betydande miljöpåverkan uppkommer  
har i detta avseende minskat i förhållande till förslaget i samrådshand-
lingen genom att områden minskats eller valts bort. Den övergripande 
strategi som redovisades i samrådet - att inte tillåta vindkraftsutbyggnad 
på Kynnefjäll och söderut i ett stråk ner mot västra sidan av Kärnsjön 
samt på och i anslutning till Herrestadsfjället - har stärkts inför utställ-
ning. Detta främst genom att de i samrådet föreslagna områdena öster 
om Kärnsjön har tagits bort från förslaget. Med den arbetsmetod som 
har använts minskar risken för skada på miljöintressen och därmed ris-
ken för betydande miljöpåverkan. 

Konsekvenserna av enskilda vindkraftetableringar kan närmare 
klarläggas först när omfattningen av respektive projekt är mer specifi-
cerad. Vid fortsatt planering för vindkraft, inom de områden som slut-
ligen kommer att redovisas i den nya översiktsplanen, behövs ett mer 
detaljerat underlag. Det gäller framförallt:

- inventering och analys av naturvärden, konsekvenser 
för naturmiljön som helhet

- arkeologisk utredning, konsekvenser för kulturmiljön
- utredning av buller och skuggbildning, effekter och 

konsekvenser för kringboende
- någon form av visualisering (fotomontage o dyl) och 

med fördjupad analys av landskapet och påverkan på 
landskapsbilden

- lokalisering och utformning av väganslutningar och 
ledningsdragningar

Efter samråd har förslaget bearbetats bl a genom att områdena minskats 
något med avseende på avstånd till bostäder. Några områden har mins-
kats av hänsyn till risk för annan miljöpåverkan. Motiven  är kortfattat 
beskrivna i kapitlet Metodbeskrivning. Där framgår också varför några 
områden tagits bort från förslaget. Förslag till rekommendationer är 
också bearbetade inför utställning så att miljöhänsyn, hälsa och säker-
het uppmärksammas tydligare vid prövning av vindkraftverk.

Andra rimliga alternativ
Rimliga alternativ som kan belysas är:

- ett ”maxalternativ” där alla områden som analysera-
des inför samråd (27 områden) avsätts för vindkraft.

- ett ”minimialternativ” där utbyggnad endast sker 
inom områden där tillstånd är lämnade samt inom 
riksintresseområdet för vindbruk. Ett sådant alterna-
tiv kan sägas motsvara nuläget. 

Strukturbild som beskriver strate-
gin att två stora sammanhängande 
områden kring Kynnefjäll (1) och 
Herrestadsfjället (2) hålls fria från nya 
vindkraftanläggningar.

1

2
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Vy från Brattönsgård mot Hede kyrka. Påverkan på kulturlandskap och land-
skapsbild är centrala frågor vid konsekvensbeskrivning av en vindkraftutbyggnad.

Miljömål
I miljökonsekvensbeskrivningen bör också en avstämning av de förslag 
som ställs mot nationella och lokala miljömål samt mot gällande mil-
jökvalitetsnormer ingå. Flera nationella miljömål kan sägas bli berörda, 
men det är främst för miljömålen God bebyggd miljö och Begränsad 
klimatpåverkan som en ökad vindkraftutbyggnad bedöms ha särskilt 
stor betydelse.  

Den översiktliga planeringen för vindbruk i Munkedals kommun 
medverkar till att uppfylla dessa två miljömål, vilket kan sammanfattas 
i följande punkter:

- Målet om en god bebyggd miljö handlar bland annat 
om att städer, tätorter och annan bebyggd miljö 
ska vara en bra och hälsosam livsmiljö. Natur- och 
kulturmiljövärden ska tas tillvara och kunna utveck-
las. Målet är också att främja en god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser. Enligt målet ska den 
fysiska planeringen grundas på program och stra-
tegier för samhällsbyggande i olika avseenden. Det 
gäller bland annat för hur förnybara energiresurser 
som vindkraft ska kunna tas tillvara och utbyggnad 
av anläggningar för produktion av vindkraft ska 
främjas.

- Syftet med vindbruksplaneringen är att skapa 
förutsättningar för en utbyggnad av vindkraftanlägg-
ningar för att målet om begränsad klimatpåverkan 
ska kunna uppnås genom användning av förnybara 
energikällor och därmed minskade utsläpp av 
växthusgaser.


