Bilaga 2 till Vindkraft i Sunne kommun, underlag till ÖP 2011

VIKTNINGAR FÖR INTRESSEN I SUNNE KOMMUN
• Vindkarteringen – båda höjderna 71 m och 103 m har analyserats. Dess lämplighet
slås ihop. Vindar över 6,5 m/s är mycket lämpliga. Mellan 6,5 och ned till 3, 0 m/s
sjunker lämpligheten och under 3, 0 m/s blir det stopp.
• Riksintresse kulturmiljö – få områden men visuellt känsliga för vindkraftverk. Dessa
områden innehåller historiska värden såsom liten påverkan av nutida åtgärder och ting,
de har pedagogiska och upplevelsemässiga värden. Vikt 100.
• Riksintresse naturvården – ofta stora områden och känsligheten beror på vilka
utpekade riksvärden som finns inom området. Vikt 100.
• Riksintresse friluftslivet (MB 4.2) – vindkraftens påverkan beror på vilken typ av
aktivitet som pågår och områdenas storlek. Friluftsliv som tar utgångspunkt i
upplevelsen av stillhet och orördhet kan anses vara mer känsliga än aktivitet som
kräver ex maskiner (båtar, skotrar mm). Områdena för friluftslivet är stora i Sunne och
det kan finnas delar inom dessa områden som tål en vindkraftsetablering. Vikt 50.
• Naturvärdesinventering - vindkraftverkens påverkan beror på vilka naturvärden som
finns. Flera av de utpekade områdena är av nationellt och regionaltintresse och därför
är vikten hög. Vikt 100.
• Djurskyddsområden (MB kap 7) – djurskyddsområdet i Sunne hyser ett rikt fågelliv.
Hur vindkraftverk påverkar fågellivet är idag ej säkerställt och med hänsyn till
ovissheten är vikten hög. Vikt 80.
• Landskapsbildsskydd – Vindkraftverk medför en förändrad landskapsbild. I vissa
landskap är verken inte lämpliga att placera beroende på vilka värden landskapet
innehåller. Vikten är därmed hög. Vikt 80.
• Finnfallet skidanläggning – Undersökningar visar på att aktiviteter som kräver
maskiner ex utförsåkning som kräver liftanordningar är mindre känsliga för vindkraft.
Vikt 20.
• Vattenskyddsområden för bl.a. grundvatten – finns tre zoner primär, sekundär och
tertiär. Primärzonen är inte lämpligt eller tillåtet att bygga i. Inom sekundär och
tertiärzonen krävs tillstånd för att bygga samt att särskild hänsyn krävs vid byggnation.
Det går dock att ställa krav vid byggnationen på grundläggningssätt, därför vikten 30.
• Ängs- och betesmark (TUVA) - verken tar upp en liten yta och det är möjligt att
placera dem på ett sådant sätt att skada inte behöver uppstå på utpekade områden.
Verken kan medverka till att områdena bibehålls som öppna. Det går att bruka marken
nästan ända fram till verken. Områdena utpekade i ängs- och betesmarksinventeringen
utgör ej riksintressen i sig men de sammanfaller ofta med riksintresse naturvård. Vikt
40.
• Sumpskog – värdet varierar och de med högt värde är ofta skyddade med annat skydd.
Vikt 40.
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Strandskydd - kräver dispens enligt MB. Etablering av vindkraftverk inom strandskyddet
behöver ej betyda att skyddets värden påverkas ex runt diken och bäckar som är över 1 meter
breda. Lagändring kan komma att ändra förutsättningarna. Vikt 80.
I framtagandet av lämpliga områden har ett antal natur- och kulturvärden inte tagits med i
analysen. Dessa utgörs av punktskikt och mindre objekt som är möjliga att undvika vid
placering av verken och dess följdföretag. Det innebär att de utpekade områdena där vindkraft
i nuläget anses vara lämpligt, noggrant måste studeras i dessa avseenden i samband med
projektering
Ej analyserade värden är:
• Artdatabanken
• Fornlämningar, FMIS
• Skog och Historia
• Biotopskyddade områden
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