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lerums kommun VINDKRAFTSPLAN

Översiktsplan

Vindbruksplanen är ett tillägg till kommunens över
siktsplan, ÖP 2008. Översiktsplanen visar hur mark
och vatten ska användas och bevaras på bästa sätt.

Vision 2025
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Lerum ska bli Sveriges ledande miljökommun till år
2025. För att nå visionen måste kommunens energi
försörjning vara hållbar. Vindbruksplanen är en del av
det arbetet och ska vägleda intressenter som vill bygga
vindkraftverk i kommunen. Vindbruksplanen i sin hel
het är underlag för kommunen och länsstyrelsen vid
prövning av tillstånd.
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Energiplan

Senast år 2020 ska 40 % av kommunens totala elbehov
produceras lokalt.
År 2007 producerades 8 % av elen inom kommunen
i våra vattenkraftverk.
För att nå målet med enbart vindkraft fordras 20-25
stora vindkraftverk med en effekt om 2,5 MW vardera.
Mindre vindkraftverk och solcellsanläggningar kan
komma att vara viktiga komplement.
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Vindbruksplan

Stannum

Arbetet bakom vindbruksplanen har varit omfattande.
Det är många faktorer att ta hänsyn till, bland annat
landskapsbild, naturvärden och friluftsliv.
Kartläggningen har fokuserat på att ta fram platser
med goda vindlägen som lämpar sig för grupper av
stora verk (totalhöjd 150 meter).
Kommuninvånare, myndigheter med flera har i flera
led fört fram de synpunkter som format planen. Proces
sen har tagit omkring två år. Vindbruksplanen är nu
beslutad i kommunfullmäktige, kommunens högsta
beslutande organ. Den kompletta vindbruksplanen
finns tillgänglig på www.lerum.se/xxx.
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Plankarta för vindbruk
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Vindbruksplanen är framtagen för att visa var det är
möjligt att med stora kraftverk ta vara på vindenergin.
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Områden för vindbruksparker
(tre eller fler stora verk)
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Områden för enstaka verk
(ett till två stora verk)
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Områden som är lämpliga för vindbruks
parker, det vill säga tre eller fler stora verk.
Dessa områden innefattar en skyddszon på
500 meter inom vilken ingen ny bostads
bebyggelse bör tillkomma.

Områden som är lämpliga för enstaka stora
vindkraftverk.
Inte här
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Skyddade områden med starka bevarande
intressen, där vindkraftverk inte ska
tillkomma. Här finns stora
sammanhängande
BOLLEBYGDS
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och kommunens
tysta områden.
Övriga områden

Kan finnas lägen för mindre verk som vind
bruksplanen inte tagit ställning till.
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en för utbyggnad av
stationer för vindkraftverk

Områden där vindkraftverk bör
undvikas, tätorter, samlad bebyggelse

skyddszon, ingen ny
sbebyggelse bör tillkomma

Områden där vindkraftverk ska
undvikas, skyddade områden
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Övriga områden, enstaka
vindkraftverk
kan prövas
BOLLEBYGDS
KOMMUN

0

en där vindkraftverk
dvikas, närhet bostad,
dning o väg

K

Större kraftledning
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