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Förutsättningar för att bygga vindkraftverk i Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2011, nr 2, sid, B 1, separat bilaga)
Intresset för att etablera vindkraftverk i Borås har ökat de senaste åren.
Kommunens översiktsplan ger inte tillräcklig vägledning för vindkraft i Borås. En
vindkraftutredning har därför gjorts för att identifiera områden som krockar med
andra intressen, så man kan markera ett mindre antal områden som kan vara särskilt lämpliga för vindkraft. Utredningen är färskvara eftersom samhället utvecklas
ständigt, liksom natur och djurliv förändras. De grova dragen i problembilder och
möjliga lösningar som är Boråsspecifika ger ändå ett stöd för fortsatt hantering av
vindkraftfrågor i Borås.
Förutom de lagar som finns kring alla typer av etableringar (t ex maxvärden för
buller som drabbar bostäder och miljöhänsyn) kan finnas behov och önskemål om
principer som driver utvecklingen i en kommun så den passar lokala förhållanden.
Ur både miljö- och friluftssynpunkt finns önskemål om att koncentrera byggnation
till vissa platser. Verk som riskerar att störa allmänna intressen bör placeras i grupp
och inte spridas, så det blir en mängd enstaka verk över hela kommunens yta.
För grupper av verk bör landskapsanalys ingå som underlag till beslut, dels för att t
ex minska krock med fågelintressen och dels för att få in en estetisk aspekt i bedömningen av hur gruppen påverkar landskapsbilden.
Ur varje medborgares perspektiv kan det vara på sin plats att tänka på att en allt för
stor exploatering av vindkraftverk kan leda till brist på kontakt med landskapet man
bor i. Ingen medborgare bör ha verk i siktfältet från sin bostad i samtliga
väderstreck.
Utredningar har visat att människor som ser ett verk lättare störs av dess obehag,
som ljud och skuggor. I samhällen där invånarna är delägare i verk kommer nyttan
av verket som en kompensation mot de obehag det eventuellt skapar. Borås bör
sträva efter att få invånarna engagerade i att få ut lokal vinning av etableringar.
Vindkraftverk bör om möjligt samnyttja områden där det redan finns störningar, t
ex från vägar. Det ökar möjligheterna att samnyttja åtgärder som minskar störningar, t ex bullerplank.
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Vindkraftsutredningen läggs i övrigt till handlingarna.
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