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Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun 
arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt hållbart 
samhälle med en god livsmiljö för människorna. Vindkraft är en 
inhemsk och förnyelsebar energikälla som inte ger några utsläpp 
till miljön och som utgör en del i omställningen till ett hållbarare 
energisystem.

Huvudprinciperna ska vara att vindkraft ska placeras:
Där det blåser mest•	
Där andra väsentliga intressen inte störs•	
I redan påverkade områden•	
Så att anslutning till el- och vägnät blir så enkel som möjligt•	
I första hand i ordnade grupper •	

RiktlinjeR
Riktlinjerna i vindkraftpolicyn är i första hand utarbetade för verk större än 
125 kW men är i vissa delar tillämpliga även på mindre verk. Inför arbetet 
med vindkraftpolicyn har ett kunskapsunderlag arbetats fram. I kunskapsun-
derlaget finns mer att läsa om vilka lagkrav som ställs beroende av storlek på 
vindkraftsanläggningar och vilken omgivningspåverkan vindkraftverk kan ha. 

Bygglov och planläggning
Detaljplan ska övervägas vid etablering av grupper av vindkraftverk om tre 
verk eller fler. Detaljplan ska även övervägas om vindkraftverk lokaliseras till 
områden med höga natur- kultur eller friluftsvärden. Ställningstagande till en 
detaljplan skall föregås av politisk behandling, både vad gäller grupper av 
verk och verk i natur- och kulturmiljöer

I samband med att bygglovsfrågan hanteras ska det göras en bedömning 
av säkerhetsfrågan och om en särskild säkerhetsanalys för vindkraftverket 
behöver göras. 

lokalisering
Vindkraftverk ska lokaliseras med hänsyn till värdet av en god boendekvalitet. 
Gällande riktlinjer från Boverket för buller och skugga ska vara uppfyllda.
För närvarande

Buller högst 40 dBA invid bostäder, 50 dBA invid arbetsplatser med icke •	
bullrande verksamheter samt 35 dBA i områden för fritidsbebyggelse och 
rörligt friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor
Faktisk skuggeffekt högst 8 timmar/år•	

Nyetablering av vindkraftverk inom naturreservat och Natura 2000-områden 
är olämpligt och kan endast tillåtas i undantagsfall. Särskilt tillstånd krävs från 
länsstyrelsen. Inom naturreservat krävs dispens från reservatsbestämmel-
serna. För Natura 2000-områden krävs tillstånd för verksamheter som på ett 



betydande sätt kan påverka miljön i området, det gäller även verksamheter 
utanför Natura 2000-området. 
Riksintressen för naturvård, kulturmiljö, friluftsliv/turism och fiske skall beak-
tas men har inte självklart företräde framför vindkraft. Avgörande skall vara 
innebörden i intresseförklaringen huruvida en vindkraftetablering påverkar 
motivet för skyddet eller ej.

Olika andra regionala och lokala intressen skall beaktas 

Vindkraftverk ska lokaliseras med försiktighet där naturvärden kan skadas.

Vindkraftverk skall lokaliseras med hänsyn till turismen och friluftslivets vär-
den.

Vindkraftverk bör inte visuellt konkurrera med fasta, synliga fornlämningar el-
ler värdefulla kulturelement, exempelvis kyrkobyggnader. Fornlämningar och 
det där till hörande fornlämningsområdet skyddas av Lag om kulturminnen 
m.m.

Följande områden med kulturhistoriska värden har i översiktsplanen för Gis-
laveds kommun riktlinjer som syftar till anpassning av kommande bebyggelse 
och försiktighet med befintlig bebyggelse:

Lövås i Anderstorp
Mjärhult i Anderstorp
Bosebo
Kätabo i Burseryd
N. Spabo i Burseryd
Henja och Hults byar i Gislaved
Kållerstad kyrkby
Häljarp i Kållerstad
Haga i Reftele
Mossebo i Våthult
Äspås i Hestra
Vä i Reftele
Virvhult i Stengårdshult
S. Hestra kyrkby
Nissaforsbruk med Isabergs golfbana
Påbo i S. Hestra
Sporsbo i Villstad
Stora Krabby i Bosebo
Segerstad i Reftele

Vid etablering av vindkraftverk i närheten av allmänna vägar skall skydds-
avståndet mellan verkets torn och vägområdet vara minst vindkraftverkets 
totalhöjd.



I anslutning till flygplatser finns så kallade hinderfria områden. Etablering av 
vindkraftverk som bryter igenom de hinderfria zonerna får inte ske. 

Vid placering av vindkraftverki närheten av tätorter skall stor hänsyn tas till 
närströvområden och verkens påverkan på nyttjandet. I tätort samt inom 
1000 meter från tätort ska särskild prövning ske med hänsyn till tätorternas 
utvecklingsmöjligheter.

Hänsyn till landskapsbild
Vindkraftverk bör i första hand placeras i grupper där så är möjligt. Grupper 
med ett fåtal stora verk bör väljas före grupper med många små verk.

Den inbördes placeringen av verken i en grupp bör ske med hänsyn till land-
skapets struktur. 

Vindkraftverk inom en grupp bör vara lika. Det vill säga av samma typ, sam-
ma färgsättning samt rotera åt samma håll. 

Vindkraftverken bör lokaliseras och placeras så att de negativa effekterna på 
landskapsbilden blir så små som möjligt.

Uppföljning ocH omväRdeRing av 
vindkRaftpolicyn
Utvecklingen inom vindkraftsområdet går snabbt med ändrade kunskapsför-
hållanden och kraftig teknikutveckling. Detta kan ge nya förutsättningar för 
vindkraften. Kommunen bör noga följa utvecklingen inom området och inne-
hållet i denna policy kan därför efterhand behöva anpassas till de aktuella 
förhållandena. Varje år görs i miljöbokslutet en uppföljning av vad som hänt 
på vindkraftsområdet i kommunen. Varje mandatperiod görs en utvärdering 
av huruvida riktlinjerna i vindkraftspolicyn stämmer överens med den utveck-
ling som skett lagmässigt och tekniskt på området samt eventuella brister i 
vindkraftpolicyn som uppmärksammats i samband med de vindkraftärenden 
som hanterats i kommunen. Ställning tas också till om det finns behov av att 
omvärdera vindkraftpolicyn.




