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Utställningsutlåtande – vad är det?
Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av tillägget till
översiktsplanen gällande vindkraft. Syftet är att beskriva hur utställningen gått till,
redogöra för synpunkter som kommit in och förklara mindre ändringar som gjorts
med anledning av inkomna synpunkter. Ansvariga politiker och tjänstemän har
läst och diskuterat alla inkomna synpunkter men i detta utlåtande redovisas endast
en sammanfattning av samrådssvaren för att underlätta läsbarheten och analysen.
Enbart länsstyrelsens yttrande redovisas i sin helhet. Den som är intresserad av
ett specifikt yttrande kan vända sig till kommunens registrator.
Hur utställningsutlåtandet ska se ut regleras i Plan- och bygglagens 4 kapitel,
10 § och där står: Efter utställningstiden skall kommunen sammanställa de avlämnade
synpunkterna och redovisa sina förslag med anledning av dem i ett utlåtande som skall fogas till
handlingarna i ärendet. Om förslaget ändras väsentligt efter utställningen, skall ny utställning
ske.
Vingåkers kommun anser inte att översiktsplanen förändrats så mycket efter
inkomna synpunkter att en ny utställning behövs.

Hur har utställningen gått till?
Förslaget ”Tillägg till översiktplan – vindkraft Vingåker” har, tillsammans med
kommunens översiktsplan, ställts ut under perioden 1 juni till 1 september 2010.
Utställningen har framförallt varit digitalt baserad och ställts ut på
www.vingaker.se/oversiktsplan. Utställningens handlingar har också funnits
tillgängligt på biblioteket, Åbrogården och i kommunhuset.
Utskick har enligt sändlista gjorts till organisationer, interna och externa
myndigheter och närliggande kommuner m.fl.
Annonsering har skett i Katrineholmskuriren. Andra informationskanaler som
använts har varit kommunens webbplats, kommunens nyhetsbrev för företagare
och affischer. Informationen har bland annat resulterat i ett reportage om
utställningen av Hjälmarens tidning.

Vilka har yttrat sig?
Under utställningstiden har 14 yttranden inkommit. Nedanstående tabell visar
fördelningen utifrån typ av avsändare bland yttrandena:
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Avsändare
Antal
Externa myndigheter
7
Samarbetsorgan
0
Interna myndigheter
5
Privatpersoner
1
Företag
1
Organisationer
0
Politiska partier
0
Tabell 2. Fördelning avsändare av skriftliga synpunkter
De externa myndigheter som lämnat yttrande på förslaget om tillägg är
Länsstyrelsen i Södermanlands län, Energimyndigheten, Skogsstyrelsen,
Trafikverket, Svenska kraftnät, Luftfartsverket och Försvarsmakten.
De kommunala nämnderna bygg- och miljönämnden, näringslivsnämnden,
tekniska servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har
lämnat in yttranden.
En privatperson har yttrat sig över planen samt att företaget Vattenfall
eldistribution AB har inkommit med synpunkter.

Yttranden utan synpunkter
Samtliga kommunala nämnder, Skogsstyrelsen, Svenska kraftnät Luftfartsverket
samt Vattenfall Eldistribution AB har meddelat att de inte har något att erinra mot
utställningsförlaget gällande Tillägget om översiktsplan – vindkraft Vingåker. Det har
inte inkommit några synpunkter gällande tilläggets miljökonsekvensbeskrivning.

Yttranden med synpunkter
De inkomna synpunkterna har sammanfattats och efter varje yttrande finns en
kommentar om synpunkterna och om de föranlett några förändringar i
planförslaget.
Med anledning av länsstyrelsens centrala roll under planprocessen är länsstyrelsens
yttrande med kommunens kommentarer återgivet i sin helhet i ett särskilt kapitel.
Energimyndigheten
Området som utgör riksintresse för vindbruk har inte tillgodosetts i planförslaget.
Energimyndigheten bedömer dock att man gjort de avvägningar som bör ligga till
grund för de ställningstaganden som uttrycks i översiktsplanen.
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Det är Energimyndighetens ståndpunkt att vindbruk i stor utsträckning är
förenligt med riksintresse för såväl natur och friluftsliv. Restriktioner bör därför
inte generaliseras för dessa områden utan bör avgöras vid prövning av specifik
etablering där påverkan på riksintresset bedöms utifrån ett grundligare
beslutsunderlag än vad som omfattas vid en översiktsplanering.
Energimyndigheten anser sammantaget att planförslaget huvudsakligen är i linje
med regeringens och Energimyndighetens intentioner avseende planering för
förnybar energi.
Specifika synpunkter:
Sid 1. Planeringsramen för vindbruk på 30 TWh vindel per år 2020 beslutades av
riksdagen i juni 2009. Observera skillnaden i betydelse mellan planeringsmål och
planeringsram, den senare syftar inte till en konkret utbyggnad 2020, utan att det
ska finnas planmässiga förutsättningar.
Sid 32. ”En etablering av vindkraft skulle endast kunna bli aktuell om det kan påvisas att
påverkande på motstående intressen undviks” Begreppet påverkan anses ge för stor
tolkningsfrihet i sakfrågan och bör ändra så att det kan jämställas med regleringen
i miljöbalken kapitel 3 och 4, men omformuleringen påtaglig påverkan.
Kommentar:
Kapitel 1.4 Nationella mål har omformulerats och tydliggjort att ”Riksdagen har
fastställt ett planeringsmål för vindkraft. Planeringsmålet innebär att det ska finnas
planmässiga förutsättningar för att vindkraften i Sverige år 2020 kan ha en årlig
produktionskapacitet på 30 TWh. Detta innebär att dagens cirka 1000 verk kan
utökas till mellan 3000 – 6000, beroende på verkens effekt.”
Omformulering på sid. 32: ”En etablering av vindkraft skulle endast kunna bli
aktuell om det kan påvisas att påtaglig påverkan på motstående intressen undviks”
Trafikverket
Järnväg
I kapitel 2.6 under rubriken Riksintresse järnvägar… Bör det förtydligas att det är
Västra stambanan som avses.
Det vore bra om det på lämpligt ställe i tillägget till översiktsplanen framgick att
vindkraftverk kan störa Trafikverkets interna telekommunikationssystemMobilSIR. MobilSIR är järnvägens radiosystem för kommunikation mellan
tågklarerare och förare. MobilSIR kommer också att vara bärare av den
radioburna datortrafiken i järnvägens nya trafikstyrningssystem (European
Railway Traffic Management System). De master som ingår i MobilSIR – systemet
är inte alltid belägna i järnvägens närhet och det är därför samråd med
Trafikverket är så viktigt i senare skeden.
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Transporter
I kommande planering är det viktigt att beakta den mängd kort- och långväga
transporter som genereras i samband med byggande av vindkraftsparker. Det är
därför angeläget att möjligheterna utreds noggrant och i god tid. Det vore positivt
om detta beskrivs utförligare i tillägget till översiktsplanen.
Långa och tunga transporter med särskilda behov
Då transporterna är långa och i vissa fall mycket tunga kan det krävas dispens från
Trafikverket. Vi rekommenderar att möjligheterna till att då dispens för de
planerade transporterna utreds så tidigt som möjligt.
Tillstånd enligt väglagen
Ny eller ändrad utfart till allmän väg kräver tillstånd enligt 39 § väglagen. Även
breddning eller andra åtgärder inom vägområdet kräver tillstånd enligt 43 §
väglagen. För ledningar hänvisar vi till publikationen 2005:14.
Transporter över järnväg
Samråd med Trafikverket ska ske i de fall tillfartsvägar till vindkraftsområdet
medför korsning av järnväg.
Kommentar:
Underrubriken 2.6 Riksintresse järnvägar, 3 kap 8§ MB har omformulerats:
”Västra stambanan mellan Stockholm – Göteborg passerar genom Vingåker och
är bedömt som riksintresse för järnvägstrafik.”
På sid. 20 under rubriken Säkerhetsavstånd till vägar, järvnvägar, luftfart och
kraftledningar har följande text lagts till efter andra stycke: ”Vindkraftverk kan störa
Trafikverkets interna telekommunikationssystem- MobilSIR. De master som ingår
i MobilSIR – systemet är inte alltid belägna i järnvägens närhet och det är därför
viktigt med samråd med Trafikverket i senare skeden.”
Under samma rubrik på sid. 20 har följande text tillförts första stycket: ”I
kommande planering är det viktigt att beakta den mängd kort- och långväga
transporter som genereras i samband med byggande av vindkraftsparker. Då
transporterna är långa och i vissa fall mycket tunga kan det krävas dispens från
Trafikverket. Samråd med Trafikverket ska ske i de fall tillfartsvägar till
vindkraftsområdet medför korsning av järnväg.”
Privatperson
Yttrandet är ett generellt brev till samtliga kommuner i Sverige. Avsändaren anser
att vindkraftverkens tillverkare och/eller projektör/verksamhetsutövare vid
samråd ska redovisa för ett antal risker.
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Kommentar:
Yttranden är skickat till samtliga kommuner och berör inte specifikt Tillägg till
översiktsplanen - vindkraft Vingåker. Synpunkterna berör framförallt en framtida
verksamhetsutövaren, vilket i sin tur är ett senare skede i planeringsprocessen.
Bedömningen är därför att yttrandet inte medför några ändringar i det tematiska
tillägget.

Länsstyrelsens yttrande
Vid utställningen av en översiktsplan ska Länsstyrelsen avge ett så kallat
granskningsyttrande, som ska vara en del av planen. Där ska framgå om staten
och kommunen är överens. Granskningsyttrandet ska sedan fogas till
översiktsplanen. Om kommunens och länsstyrelsen inte är överens kan detta
innebära att länsstyrelsen vid detaljplaneläggning och bygglovsbeslut kan komma
att överpröva kommunens beslut. Med anledning av länsstyrelsens centrala roll
under planprocessen är länsstyrelsens yttrande återgivet i sin helhet.
Länsstyrelsens yttrande med kommentar
Granskningsyttrande för Tillägg till översiktsplan – vindkraft Vingåker
Förslag till Tillägg till översiktsplan – vindkraft Vingåker för Vingåkers kommun
är utställt och har inkommit till länsstyrelsen för granskningsyttrande enligt 4 kap.
9 § plan- och bygglagen (PBL).
Arbete pågår med en ny översiktsplan för Vingåkers kommun. Utställning av den
nya översiktsplanen sker parallellt med utställning av Tillägg till översiktsplanen
för vindkraft. Tillägget till översiktsplanen för vindkraft avses vara ett tillägg till
den nya, ännu ej antagna översiktsplanen. Länsstyrelsen vill upplysa om att beslut
om ny översiktsplan ska tas innan beslut om tillägg till översiktsplan kan fattas.
Länsstyrelsen har lämnat samrådsyttrande den 17 mars 2010. Kommunen har
därefter bearbetat det tematiska tillägget väl i de delar som länsstyrelsen haft
synpunkter.
Av länsstyrelsens granskningsyttrande ska framgå om
1. förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.
miljöbalken inte följs,
3. redovisning av områden för landskapsutveckling i strandnära lägen (LIS)
inte är förenliga med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
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4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som
angår två eller flera kommuner inte samordnas på lämpligt sätt, och
5. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa
eller säkerhet eller risker för olyckor, översvämning eller erosion.
Länsstyrelsen anser att kommunen med sitt förslag har visat att riksintresset för
vindbruk i allt väsentligt kan tillgodoses, vilket länsstyrelsen också har berört i
samrådsyttrandet.
I övrigt har länsstyrelsen inget att tillföra planen mot bakgrund av ovanstående.
I ärendet deltog berörda enheter.
Kurt Ekelund
Länsråd

Torbjörn Sekse
Samhällsbyggnadschef

Kommentar:
Länsstyrelsen har inget att erinra mot utställningsförslaget och yttrandet har därför
inte medfört några förändringar av tillägget.
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