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  utbildas i Ale!

Så kan vindkraften 
byggas ut i Ale
– Nu får allmänheten snart tycka till
NÖDINGE. 65% av Ale kommuns 
elbehov skulle i framtiden kunna 
komma från vindkraft.

Det visar den översiktliga vind-
bruksplan som nu har redovisats för 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
och som i december ställs ut för ale-
borna.

Sex områden med möjlighet till 36 
vindkraftverk pekas ut som lämpliga 
för vindbruk.

Att utvinna el ur vindkraft är tekniskt sett en 
av de mest miljövänliga metoderna. Däremot 
är utbyggnaden av vindkraftsverken problem-
fyllt. De är stora och stör ofta i landskapsbil-
den, ett visst oljud kan störa närliggande be-
byggelse, lämpliga platser är i många fall otill-
gängliga och kräver då ingrepp i orörd natur, 
försvarsintressen kan påverkas, kraftledningar 
får inte ligga för nära och djurlivet måste beak-
tas. För att utreda möjligheterna till en vind-
kraftsutbyggnad i Ale har samhällsplanerings-
avdelningen framställt en vindbruksplan som 
ett tillägg till Ales senaste översiktsplan. I de-
cember ska ett första utkast på samråd. Efter 
inkomna synpunkter formuleras ett mer defi-
nitivt planförslag som efter att det har ställts ut 
kommer att antas av Kommunfullmäktige.

– Syftet med en vindbruksplan är att under-
lätta för intressenter att veta vad som gäller 
samt att tydliggöra spelreglerna så att be-
slutsprocessen ska fungera på ett smidigare 
sätt. Nu har vi gjort en översiktlig invente-
ring av lämpliga och mindre lämpliga plat-
ser. Det finns sex områden där vi helst ser en 
utbyggnad och i planen tar vi också avstånd 
från vindkraft i våra naturområden Risveden 
och Vättlefjäll, säger kommunstyrelsens ord-
förande Jarl Karlsson (S).

Gediget material
Vindbruksplanen är ett gediget material 

som belyser frågan ur många olika perspektiv. 
Hur påverkas landskapet, miljökonsekvenser, 
hälsorisker, flyget med mera. Planen beskri-
ver sex områden som lämpliga för vindbruk. 
De finns i Sannum, Björbäck, Storekärr, Kol-
landa/Horsabergen, Borrefjäll och Föstorp-
Drottninggärdet.

– Det är områden som vi har bedömt lämp-
liga enligt våra analyser, men nu återstår att se 
vad allmänheten tycker. Det här är inget de-

finitivt, säger Ann-Marie Carlsson som har 
lett arbetet med Vindbruksplanen.

Totalt skulle 36 kraftverk inrymmas på de 
föreslagna områdena. Det motsvarar 65% av 
Ale kommuns energianvändning.

Vindstyrkan är självklart en förutsättning 
och en årsmedelvind på 6,0 m/s rekommen-
deras.

– I Ale har vi en medelvind på över 6,0         
m/s i större delen av kommunen så det pro-
blemet har vi inte, däremot är terrängen svår 
på sina håll och infrastrukturen att nå fram till 
vissa platser är mycket begränsade, säger Ann-
Marie Carlsson.

Analyserna och studierna har utgått från 
vindkraftverk om 150 meter höga. Vidare 
krävs ett avstånd på 1000 meter till tätortsbe-
byggelse och minst 500 meter till områden 
runt bostäder. Till kraftledningar, järnvägar 
och vägar ska det vara minst 200 meter.

På statens uppdrag
Alla kommuner och regioner har i uppdrag av 
staten att utreda möjligheterna att bidra till 
en ökad användning av förnyelsebar energi 
däribland vindkraft. I Västra Götaland har det 
arbetet flutit på väl och målen som ska vara 
infriade 2015 är i princip redan i hamn. I Ale 
kommun finns bara ett mindre vindkraftverk 
än så länge. Med en tydlig plan som anger vill-
kor och förutsättningar hoppas man bana väg 
för fler.

– Från kommunens sida ser vi positivt på 
vindkraft och med vindbruksplanen blir det 
också lättare för den som vill söka tillstånd för 
enskilda verk. Följer man bara rekommenda-
tionerna och spelreglerna ska det inte vara 
svårt, säger Jarl Karlsson.

Ale kommun erhöll 200 000 kronor i bidrag 
från Boverket för att genomföra vindbruks-
planen. Den ställs ut under december och ja-
nuari i kommunhuset, Alafors och Medbor-
garkontoret i Nödinge. Två informationsmö-
ten är planerade att genomföras i Hålanda och 
Alafors. Kommunstyrelsen antar med stor 
sannolikhet samrådshandlingen nästa tisdag.

Utbyggnaden av vindkraft påverkar landskapsbilden och mer därtill. Därför har en noggrann 
vindbruksplan sammanställts där möjligheterna till och konsekvenserna av vindkraftsut-
byggnad har studerats. Bilden är ett montage.
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