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FLIK 6. TEKNISK FÖRSÖJNING  
Infrastruktur för en hållbar framtid  
Eskilstuna är en global ledstjärna inom miljöområdet. Här är det lätt att leva klimatsmart och 
att göra medvetna val – från att dra nytta av digitalisering till hur vi förbrukar energi och 
vatten samt tar hand om vårt avfall. Vi har framtidssäkrat våra urbana system genom 
långsiktiga beslut och vi skyddar våra vattenresurser och minimerar näringsämnen och 
miljögifter via dagvatten. Vi ökar vår energieffektivitet samt utvecklar förnybara energikällor 
och vi fortsätter att minska vårt avfall och öka vår återvinning. Vi har rustat våra system för 
att möta klimatförändringar. 

  
Utblick 2050    
Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en 
förutsättning för en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för vår livsmedels- 
samt energiproduktion och därmed kan brist på vatten bli orsak till konflikt. Effekterna av 
klimatförändringarna visar sig tidigt och tydligt i förändrad vattentillgång. 
     Tillgång till vatten och möjlighet att ta hand om avloppsvatten är en avgörande 
grundförutsättning för ett fungerande samhälle. Vi har effektiviserat vattenanvändningen 
och säkerställt hållbara uttag. Eskilstuna har med sin täta stadsstruktur och rika omland de 
bästa förutsättningar för resurseffektiv teknisk försörjning. Här har vi cirkulära lösningar för 
vatten och energi med robusta lokala försörjningssystem samt välutvecklade tekniker för en 
smart stad. Vi har en heltäckande, strukturerad och långsiktig hantering av vattenförsörjning 
och avloppshantering liksom produktion och distribution av el och värme. Vår användning av 
energi och vatten är effektiv och optimerad. Våra vattenresurser är säkrade med 
skyddsområden. En hög robusthet och anpassningsförmåga finns i samtliga tekniska system. 
All el och alla drivmedel vi använder är producerade av förnybara källor, vilket den fysiska 
planeringen tagit höjd för genom tillgång till mark- och vattenområden.  
Teknisk försörjning 2030  
År 2030 lever vi klimatsmart och nyttjar resurseffektiva lösningar för den tekniska 
infrastrukturen. Den tekniska försörjningen tillgodoser kommuninvånarnas behov av energi, 
vatten och avlopp, restmaterialhantering (det vill säga det avfall som inte kan återanvändas, 
återbrukas eller komposteras) och IT-kommunikationer. Vi har robusta försörjningssystem i 
fråga om el, värme och vatten. Dricksvattentäkterna är säkrade med adekvata 
skyddsområden och vattenskyddsföreskrifter. Cirkulära system finns på plats för 
avloppsvatten och materialhantering. Utbyggnaden av det allmänna VA-nätet fortsätter i 



linje med VA-planen, vilket har betytt att mer än 1000 befintliga bostäder har anslutits sedan 
år 2017. 
     Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag blir ständigt bättre tack vare ett konsekvent 
arbete med att minska föroreningsbelastningen från dagvatten, avloppsvatten som jord- och 
skogsbruk. 
     Lokal förnybar elproduktion finns på plats såväl i stor som liten skala. Den energi vi nyttjar 
är ren och förnybar. Klimatförändringar är dock ett faktum vilket vi utvecklat vår 
anpassningsförmåga för. Vår vardag är mycket digital i alla sammanhang och den digitala 
infrastrukturen är självklar, väl utbyggd och tillgänglig för alla. 
     Befolkningstillväxten, teknikutvecklingen, klimatomställningen samt behovet att anpassa 
infrastrukturen till ett förändrat klimat har gett ett stort omvandlingstryck på infrastruktur 
för teknisk försörjning. God planering för den tekniska försörjningen har visat sig viktigt för 
samhällsekonomin och en förutsättning för att kommunen kunnat växa på ett resurseffektivt 
och uthålligt sätt.   
Energipolitik     
I ett riksdagsbeslut 2018 om energipolitiken (prop 2017/18:228) anges att det övergripande 
målet är att energipolitiken ska förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och 
försörjningstrygghet. Sverige ska år 2030 ha 50% effektivare energianvändning jämfört med 
2005. År 2040 ska 100% av elproduktionen vara förnybar. En ökad andel förnybara 
energikällor är därmed ett nationellt intresse, som behöver tillgång till mark- och 
vattenområden inom ramen för den fysiska planeringen.  
Ställningstaganden – Teknisk försörjning 

• Säkra att förutsättningar och konsekvenser för de tekniska försörjningssystemen och 
infrastrukturens utreds vid planering av ny markanvändning eller ny bebyggelse i ett 
tidigt skede. 

• Säkra att fysisk planering verkar för ett robust och uthålligt samhälle där 
klimatpåverkan minimeras främst genom att gynna energieffektivitet samt 
utvecklingen och användandet av förnyelsebar energi. 

• Säkra att fysisk planering verkar för ett robust och uthålligt samhälle genom att 
vedertagna planeringsförutsättningar för klimatförändringar vid varje tillfälle 
beaktas. 

• Använd Metod för Hållbar stadsutveckling. 
• Säkra att vattenförsörjning och omhändertagande av avloppsvatten inom kommunen 

kan lösas på ett sätt som är långsiktigt fungerande för de boende såväl som besökare, 
lämpligt för den aktuella platsen och uthålligt för miljön utifrån hushållning och 
kretslopp av naturresurser, enligt kommunens Vattenplan, VA-plan samt underplaner 
till dessa. 

• Säkra att det finns fastställda och aktuella vattenskyddsområden och föreskrifter för 
såväl de kommunala som de större enskilda vattentäkterna (försörjer över 50 
personer). I all kommunal planering och i beslut som rör verksamhet inom 
vattenskyddsområden ska hänsyn tas till föreskrifterna. 

• Säkra att kommunen har strategiska mark- och vattenområden för en eventuell 
reservvattentäkt. Vattenskyddsföreskrifter ska upprättas. 

• Ta hänsyn till befintlig VA-anläggning och VA-planens kartläggning av befintlig 
bebyggelse så att god resurseffektivitet nås vid planering av ny bebyggelse. 



• Ta hänsyn till att olika tekniker för VA-hantering tillämpas på olika platser beroende 
på bland annat juridiska villkor, ekonomi, hållbarhet och resurshushållning. 

• Säkra att behovet av detaljplan särskilt prövas för planering av ny bebyggelse i 
vattenskyddsområden. De enskilda anläggningarna för avloppshantering ska klara 
aktuella funktionskrav. 

• Säkra att dagvattenhanteringen berikar bebyggelsemiljön med avseende på estetiska 
upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald utifrån 
förutsättningarna på platsen. 

• Sträva efter att andelen hårdgjord mark i stadsmiljön minskar och att andelen 
grönska och särskilt antalet stora träd ökar överallt där så är möjligt med syftet att 
minska volymen dagvatten som måste ledas till recipienten. 

• Säkra att mål och principer i kommunens dagvattenpolicy är styrande vid ny- eller 
ombyggnation. Det innebär bland annat att det dagvatten som inte kan tas om hand 
på enskild tomt eller kvartersmark ska fördröjas på parkmark eller annan allmän 
platsmark. 

• Säkra att dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse utgår från kommunens 
dagvattenplan. 

• Säkra att det öppna ortssammanbindande bredbandsnätet med hög kapacitet 
fortsatt finns tillgängligt för kommunens medborgare, organisationer och näringsliv. 

• Säkra att all kommunal planering främjar konkurrensneutral och öppen IT-
infrastruktur. 

• Säkra att nedlagda deponier åtgärdas på ett säkert sätt med en takt på minst en 
deponi per år. 

• Säkra att platsen på och nära före detta avfallsdeponier i första hand saneras eller 
täcks och i annat fall inte bebyggs. 

• Säkra att mark reserveras för deponi av rena eller lösa massor. Mark ska på sikt 
avsättas i strategiska lägen för anläggningar för förpackningsinsamling i form av 
kvartersnära insamling. 

• Sträva efter att bebyggelse i första hand placeras i lokalklimatiskt gynnsamma lägen 
med tanke på solinstrålning och vindskydd med syftet att minska behovet av 
uppvärmning och kyla. 

• Sträva efter att värmehushållning eller värmetäthet eftersträvas genom att hus 
placeras tätt och sammanhållet mot gata eller torg. Markreservat på bostadstomt ska 
säkerställa möjlighet för anläggningar för lokalt utvunnen eller lokalt producerad 
förnybar energi, värmelagring eller fjärrvärmeledning. 

• Säkra att det förordas fjärrvärme i exploateringsavtal där så är lämpligt. 
• Säkra att kommunen ger förutsättningar i den fysiska planeringen för fjärrvärme som 

uppvärmningsalternativ i tätbebyggda utbyggnadsområden och fjärrkyla vid 
nybyggnation 

• Säkra mark för tillräcklig kapacitet för kraftförsörjningens förutsättningar. 
• Sträva efter möjligheten att placera en ny tankstation för flytande biogas i Eskilstuna 

kommun studeras inom befintliga och planerade verksamhetsområden som anses 
mest lämpliga för ett sådant objekt. 

• Sträva efter att goda lägen för solinstrålning prioriteras i samband med 
detaljplanläggning. Solcellsel gynnas i samband med nybyggnation. 

• Sträva efter att nya inslag i stadsbilden i form av t.ex. solpaneler uppmuntras. Krav 
ska ställas på estetisk utformning. Eskilstuna kommun ska vid tecknande av nya 



markanvisningsavtal aktivt uppmuntra till att solel främjas – både i egen produktion, 
och vid andra överenskommelser för ny- och ombyggnation. 

• Säkra att det vid prövning för lokalisering av vindkraftverk bedöms vilka hänsyn som 
krävs till värden i skyddade natur- och kulturmiljöer samt miljöer av särskild 
betydelse för friluftslivet och besöksnäringen. 

• Säkra att landskapsanalys för Eskilstuna kommun är vägledande för hänsyn till 
landskapsbild och övriga landskapsvärden. 

• Säkra att kartläggning görs med avseende på värdefulla lokala kulturmiljövärden och 
lokalt växt- och djurliv samt en bedömning av risken för negativ påverkan både vid 
anläggning och vid drift. 

• Säkra att regionala samband beaktas vid prövningen, särskilt i relation till värdefulla 
miljöer i angränsande kommuner. 

Styrdokument        
Klimatplan                              
VA-plan                            
Eskilstuna vatten               
Vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer utifrån den 
ekologiska och kemiska statusen för Hjälmaren, Eskilstunaån/Torshällaån och Mälaren. 
Miljögifter liksom övergödning via diken och vattendrag tillsammans med 
klimatförändringarna är två av de största miljöproblemen i regionen sett ur 
vattenvårdsperspektiv. Vattendirektivets krav på att inga vattenförekomster får försämras 
samtidigt som att modifierade vatten ska förbättras är viktiga prövningsgrunder för all 
verksamhet som påverkar vattendrag, sjöar och åar   
 Kommunens övergripande mål för vattenkvalitén är att det i alla ytvatten, men 
med särskilt fokus för Eskilstunaån/Torshällaån, ska finnas bra förutsättningar för biologisk 
mångfald, möjligheter till bad, fiske och rekreation. Eskilstuna ska ha en långsiktigt hållbar 
dricksvattenförsörjning. Senast 2027 ska kommunens sjöar och vattendrag uppnå en god 
ekologisk och kemisk ytvattenstatus och kommunens grundvatten en god kemisk och 
kvantitativ status enligt Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns kvalitetskrav. 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjön är myndigheten som beslutar när 
miljökvalitetsnormen för vattenförekomsterna i vårt område ska uppnås. Förvaltningen sker 
i sex års cykler. Nästa är 2021–2027. Normalt beslutar man att god status ska uppnås i slutet 
av förvaltningscykeln, men i vissa fall ser man att det inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt 
att nå god status i vattenförekomsten, då kan tidpunkten för god status flyttas till nästa 
förvaltningscykel. Eskilstuna ska inom ramen för den samlade kommunala verksamheten 
arbeta för en kontinuerlig förbättring av yt-och grundvattenstatusen. För att klara detta 
måste tillförseln av både övergödande ämnen (främst fosfor) och föroreningar från trafikytor 
och bebyggelse minska.     
 Eskilstuna kommun är en del i Norra Östersjöns vattendistrikt. Merparten av 
kommunen avvattnas till Eskilstunaån, vilken i sin tur ingår i Hjälmarens avrinningsområde 
till Mälaren. I praktiken innebär det att en tredjedel av Örebro län via Hjälmaren avvattnas 
genom Eskilstunaån. Närsaltbelastningen i ån förklaras alltså av det stora avrinningsområdet 
med läckage av kväve och fosfor från vidsträckta jord- och skogsbruksarealer. Även det stora 
jordbruksområdet i Tandlaåns avrinningsområde avvattnas till Eskilstunaån/Torshällaån. 
Målen för god vattenkvalitét kan således inte uppnås enbart genom bättre system för 
teknisk försörjning, utan även åtgärder i jordbruket krävs.  



 Större delen av det stora slättområdet Kafjärden avvattnas genom mindre 
vattendrag tillsammans med Barvaområdet direkt till Mälaren liksom kommunens 
nordvästra del.      
 Hjälmarens vattennivå regleras i Eskilstunaån/Torshällaån vid Rosenfors och 
Hyndevad med dammluckor i regi av Hjälmarens Vattenvårdsförbund. En stor del av tillflödet 
till Mälaren utgörs av Eskilstunaån/Torshällaån. Det är Hjälmarens vattenförbund som utför 
regleringen och mätningarna vid Hyndevadsdammen.              
Vatten- och avloppsförsörjning (VA)                    
Den kommunala VA–försörjningen ser till att merparten av kommuninvånarna får ett gott 
dricksvatten av hög kvalitet levererat direkt i kranen och att det efter användandet tas om 
hand och renas innan det släpps ut i recipienten, det vill säga sjö eller vattendrag. Slammet 
efter reningen rötas och rötgasen förädlas till biogas. Biogasen används bland annat för att 
driva kommunens stadsbussar. I Eskilstuna är det Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) VA som 
är så kallad huvudman för den allmänna vatten- och avloppshanteringen. I huvudmannens 
åtaganden ingår även att ta hand om dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten från 
gator, parkeringar, grönytor och andra ytor i tätortsmiljön. Stadsbygdens avloppsvatten leds 
till Ekeby reningsverk. Det finns även mindre reningsverk i Ärla, Bälgviken och Alberga. 
Reningsverkens främsta uppgift är att rena hushållens avloppsvatten. Ekeby 
avloppsreningsverk har fått nytt tillstånd som tillåter utökning till en belastning av 150 000 
personer, vilket räcker till för invånarantalet enligt Eskilstuna översiktsplan 2030. 
Kompletterande/nya processteg ryms inom befintligt område.  
 Vilka områden med befintlig bebyggelse som ska omfattas av 
verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp har presenterats 2017 i Eskilstuna 
kommuns plan för dricksvatten och avlopp (VA-planen). Den hanterar kommunens ansvar 
enligt Vattentjänstlagens sjätte paragraf om att inrätta verksamhetsområde för allmänt VA 
för befintliga bostäder som har behov av VA-lösningar i ett större sammanhang. Vid 
revidering av översiktsplanen ska VA-planen beaktas och på samma sätt ska översiktsplanen 
beaktas vid revidering av VA-planen. Vid planering av åtgärder på den allmänna 
anläggningen ska en avstämning göras mot intentionerna i översiktsplanen. Förändringar av 
den allmänna VA-anläggningen anpassas till intentionerna i översiktsplanen i fråga om 
utformning och dimensionering. När VA-planen upprättas och revideras ska behov av 
detaljplan bedömas för de områden som planeras ingå i verksamhetsområde för allmänt VA 
och vara ett underlag för prioritering av detaljplaner. Utbyggnad av allmänt VA för befintlig 
bebyggelse styrs av Vattentjänstlagen medan ytterligare utveckling av området till exempel 
med större byggrätter vägleds av översiktsplanen.   
 En reviderad dagvattenpolicy samt en dagvattenplan, vilka utgör 
konkretiseringar av vattenplanen, är under framtagande. Vattenplanen och dess 
underliggande dokument har uppgiften att hantera kommunens ansvar mot 
Vattenförvaltningen. Därmed har de samma mål som översiktsplanen ifråga om 
miljökvalitetsnormer, snarare än att planerna är ordnade i en hierarki sinsemellan. 
Skyddsområde för vattentäkt                           
Vattentäkter                             
Dricksvattenproduktionen till de i dagsläget 96 000 personer med kommunalt dricksvatten 
sker främst i Hyndevads vattenverk. Det finns även mindre vattenverk i Ärla, Bälgviken och 
Alberga. All vatten- och avloppsverksamhet ska bedrivas långsiktigt och hållbart ur både 
ekonomisk, social och miljömässig synvinkel. Idag ställs hårda krav från myndigheterna om 
att den allmänna dricksvattenproduktionen och -distributionen ska ske på ett säkert sätt och 



att vattnet håller hög kvalitet. Detta medför att VA-huvudmannen måste ta fram metoder 
för att skydda råvattnet för att säkra både kvalitén och leveransen.  
 Hyndevads vattenverk har kapacitet för framtida vattenbehov sett till 
befolkningsmängden enligt Eskilstuna översiktsplan 2030. Produktionsvolymen ryms inom 
tillståndsgivna uttagsmängder samt inom uttagsbrunnarnas kapacitet. Vattenverkets 
verksamhetsområde räcker till även för den utökade produktionen. Utredningar pågår under 
våren 2020 för en mer detaljerad beskrivning av vad planförslaget innebär ifråga om det 
framtida vattenbehovet för såväl verksamheter som bostäder.  
 Den kommunala dricksvattenförsörjningen är sårbar på grund av kraven på 
kvalitet på råvattnet, läget och att reservvattentäkt saknas. Arbetet med utredning av 
reservvattenfrågan pågår. De två alternativ som utreds är överföringsledning från Västerås 
och ombyggnad av Hyndevad vattenverk med flera oberoende reningsbarriärer. 
Dricksvattenförsörjningen ska säkerställas i ett flergenerationsperspektiv både vad gäller 
kvalitet och kvantitet, bland annat genom skyddsområden och föreskrifter. För Bälgvikens 
vattentäkt saknas vattenskyddsområde, men där ska vattenverket på 5 års sikt stängas ner. 
En ny ytvattentäkt planeras i Näshultasjön, där vattenskyddsområde behöver fastställas. 
Näshultasjön kan komma att utgöra en del av reservvattenförsörjningen. Befintliga 
vattenskyddsområden där skyddsföreskrifter behöver arbetas om för att grunda sig på 
gällande lagstiftning är Alberga, Ärla och Hyndevad grundvattentäkt (revidering pågår). För 
allmänna vattentäkter ska i första hand VA-huvudmannen ansöka om att inrätta 
vattenskyddsområden hos kommunen, som beslutar om dessa.  
 Förutom vattenskyddsområdenas skyddsföreskrifter ställer vattendirektivets 
åtgärdsprogram krav på åtgärder på verksamheter för att förbättra den kemiska och 
ekologiska statusen i vattendragen.    
 Risk för vattenbrist i den allmänna vattenförsörjningen finns i första hand i de 
mindre grundvattenbaserade vattenverken i Alberga och Ärla. För övriga VA-kunder är det 
distributionssystemet som sätter begränsningar för att använda dricksvattnet för bevattning 
under torrperioder. Enskilda vattenbrunnar löper störst risk att drabbas vid torka vilket 
Länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan främst bör hantera.     
Verksamhetsområden för VA                                  
Verksamhetsområden för befintlig bebyggelse inrättas utifrån VA-planens behovskriterier 
vilka utgår ifrån vattentjänstlagens sjätte paragraf. I denna vägs kriterier som grundas på 
bebyggelsens storlek och täthet, belastning från bebyggelse i nuläget, framtida bebyggelse, 
recipientens känslighet, myndighets- och andra krav samt hälsoaspekter samman. Resultatet 
ger underlag för beslut om hur vatten- och avloppsförsörjningen ska lösas för varje område. 
Motsvarande planering krävs vid nybyggnation av bostäder utanför verksamhetsområde för 
allmänt VA                                    
Varianter av godkänt avlopp      
Kommunalt vatten och avlopp inom verksamhetsområde för allmänt VA: Utbyggnaden fram 
till fastigheten genomförs av Eskilstuna energi och miljö AB. Inom fastigheten ombesörjer 
fastighetsägaren installationerna. Kommunalt vatten och avlopp i form av 
gemensamhetsanläggning inom eller utanför verksamhetsområde för allmänt VA: 
Utbyggnaden mellan den kommunala huvudledningen och de enskilda fastigheterna sker via 
en samfällighetsförening.     
 Utanför verksamhetsområde för allmänt VA: Enskilt avlopp för en fastighet. 
Fastighetsägaren inrättar mindre avloppsanordning på den egna fastigheten. 
 Utanför verksamhetsområde för allmänt VA: Enskilt avlopp för flera fastigheter. 



Flera fastighetsägare inrättar tillsammans en avloppsanläggning med lokal rening i närhet av 
fastigheten.           
Hantering av dagvatten           
Dagvatten är regn-, smält- och spolvatten som rinner fram över marken. På sin väg kan det 
dra med sig föroreningar, särskilt från trafikytor som gator och parkeringsplatser. Bland 
föroreningarna finns till exempel tungmetaller, olja och partiklar från däck och asfalt samt 
gödande ämnen från bland annat djurspillning.   
 En hårdgjord miljö i bebyggelse skapar komfort för oss människor genom att 
marken snabbt torkar upp, men försvårar den nödvändiga fördröjningen av dagvatten. 
Eftersom vattnet inte heller kan infiltrerats (rinna ner i marken) ger det också en försämrad 
grundvattenbildning och till följd av detta sänks grundvattennivån, vilket kan orsaka 
sättningsskador på byggnader och befintliga träd.       

  
I den bebyggda miljön samlas och leds på de flesta ställen dagvattnet via 

brunnar till ledningar och diken därifrån snabbast möjligt till närmaste recipient. Denna 
hantering orsakar skador på flera sätt i systemet. Den mest synliga är igenväxning på grund 
av gödande ämnen, men den allvarligaste skadan är på vattenlevande organismer i 
recipienten. För att minska påverkan på vattenkvalitet i recipienten krävs anläggning av 
dammar eller annan rening, som ofta är kostsam att anlägga i efterhand. 
 Dessutom har denna typ av ”slutna” system svårt att hantera de ökande 
vattenvolymerna som uppstår då staden växer och de kraftiga regnen ökar. Det allmänna 
dagvattensystemet klarar oftast inte mer nederbörd med en regnintensitet som statistiskt 
sett återkommer vart tionde år, ett så kallat 10-årsregn. Intensivare regn än så kräver en 
skyfallshanteringen ovan mark, med sekundära avrinningsvägar så kan skador på 
bebyggelsen minimeras. Genom att istället använda öppna dagvattensystem kan dagvattnet 
renas och fördröjas, och skyfall hanteras, i ett och samma system.  

 
Ökade regnmängder i form av intensivare regn på grund av klimatförändringen ökar också 
risken för översvämningar i låg terräng, utspolning av föroreningar, erosion, skred och ras i 
vattendrag samt ett förhöjt grundvatten. Det ger även en risk för urlakning av ytterligare 
föroreningar till recipienten. 
Att utnyttja naturliga processer 
Ett alternativ till att arbeta med snabb bortledning i ”slutna” system är att efterlikna 
naturens sätt att hantera vatten. Genom att bromsa upp regnvattnet med vegetation och 
svackor i terrängen, kan vattnet avdunsta eller försvinna ner i marken genom infiltration. 
Dessutom kan lätt till måttligt förorenat dagvatten renas i naturliga processer under 
förutsättning att avrinningen kan bromsas upp. Genom att minska volymen vatten som 



behöver hanteras minskas därmed kostnader och olägenheter. Denna hantering innebär 
också, att vattnet är synligt hela vägen, vilket ger både estetiska kvaliteter och ett rikare 
växt- och djurliv. Samtidigt finns en pedagogisk vinst i att synliggöra vattnets kretslopp.     
LOD 
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär, att så långt som möjligt ta hand om 
dagvattnet så högt upp i systemet som möjligt eller snarare så nära nedslagsplatsen det bara 
går. LOD innebär att volymen vatten som behöver hanteras neråt i terrängen kan minskas 
och därmed kostnaderna. LOD är infiltration direkt i eller via stenmagasin i marken, genom 
att utnyttja växter med stort vattenbehov (särskilt gräs) och träd, avdunstning från 
vattenhållande vegetation som träd och sedumtak eller direkt från vattenytor som dammar 
och våtmarker. Den enklaste och vanligaste formen för LOD är att avleda ej förorenat vatten 
mot angränsande grönytor. 
Vägen till målet 
För att klara målet om förbättrad vattenkvalité i Eskilstunas yt- och grundvatten ska 
dagvattnet vid ny- och ombyggnation hanteras enligt följande principer: 

• Dagvattnets belastning på Eskilstunaån ska minska, trots att ny bebyggelse 
tillkommer. Huvudprincipen ska vara att säkerställa en god dagvattenhantering vid 
nybyggnation. Åtgärder för rening i befintliga dagvattensystemet ska genomföras där 
det ger tydliga mervärden. 

• Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät och 
recipienter begränsas. Föroreningarna i dagvatten ska i första hand avskiljas och 
brytas ned under vattnets väg till recipienten. Detta innebär i första hand att 
uppkomsten av dagvatten ska förebyggas genom lokal dagvattenhantering och i 
andra hand avledning och rening i öppna system. 

• Dagvattensystemet ska vara robust och anpassat till kommande klimatförändringar. 
Genom planering av bebyggelse, medveten höjdsättning och användning av 
mångfunktionella ytor ska risken för översvämning på grund av kraftiga regn 
hanteras. 

• Dagvattenanläggningar ska, utifrån förutsättningarna på platsen, berika 
bebyggelsemiljön med avseende på estetiska upplevelser, rekreation, lek, 
naturvärden, mikroklimat och biologisk mångfald. 

• Dagvattenhanteringen ska vara samhällsekonomiskt effektiv och präglas av 
samverkan.     

Dessa principer förklaras närmare i Eskilstunas dagvattenpolicy (under framtagande). 
Dagvattenplanen (under framtagande) ger vägledning när det gäller åtgärder i befintlig 
bebyggelse. I takt med att andelen stora regn ökar bör gröna strukturer byggas upp i 
städerna för att minska belastningen på dagvattensystemen. Skyfall kan i viss mån fångas 
upp i en mer vardaglig grönstruktur, men när det rör sig om 100-årsregn eller större behöver 
särskilda skyfallsstrukturer läggas fast på översiktlig nivå i stadsbyggandet.         

   

IT och telekommunikation          
Tillgången till öppen IT-infrastruktur med hög kapacitet underlättar distansarbete, 



distansstudier och offentliga e-tjänster, speciellt på landsbygden. Idag har totalt 93% av 
hushållen och arbetsställena i Eskilstuna kommun teknisk möjlighet att ansluta till bredband, 
varav 84% valt att göra det. Se Eskilstuna kommuns strategiska plan för bredband. Utanför 
småort (samlad bebyggelse med fler än 99 invånare) och tätort är andelarna med teknisk 
möjlighet 55% och verkligt anslutna 37%. Detta enligt Post- och telestyrelsen årliga mätning 
av bredbandstillgång för oktober 2019. 
Bostäder 
 
Digitalisering driver förändring 
Hantering av restmaterial / avfall 
Restmaterialhanteringen i Eskilstuna ska vara kretsloppsbaserad. Det innebär att ämnen som 
utvinns ur naturen och de produkter som människan gett upphov till i så hög grad som 
möjligt ska återanvändas, återvinnas och i sista hand energiåtervinnas. Detta ska ske på ett 
uthålligt sätt med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas. 
Återvinningsanläggningar  
Idag finns två återvinningscentraler i kommunen, en vid Lilla Nyby och en vid ReTuna 
(Ekeby). I och med en rad tekniska förbättringar har andelen avfall som kan återvinnas ökat 
radikalt. Matavfallet kan numera användas för biogasproduktion. 
     Nedlagda deponier ska inte utgöra risk för hälsa och miljö. Före detta deponier är 
inventerade och skall åtgärdas på ett säkert sätt. 
     ReTuna är världens första kretsloppsgalleria fylld med butiker som tar tillvara på hela 
saker eller saker som går att laga, som lämnas vid återvinningscentralerna. Butikerna är 
specialiserade på olika produkter som antingen lagas och säljs eller säljs direkt. Där finns 
även utbildningen ReCycle design, en konferensanläggning och ett café. 
     Det finns planer på att anlägga en deponi för förorenade massor vid nuvarande 
avfallsanläggning Lilla Nyby. Planering och tillståndsansökan för en deponi för inert avfall 
bestående av (ren) lera och lösa massor pågår i Åsbymon. Det finns ingen deponi för farligt 
avfall inom kommunen. Bedömningen är att det är tillräckligt med kringliggande 
anläggningar som drivs av VAFAB i Västerås, Ragnsells i Högbytorp samt Fortum i Kumla. 
Energiförsörjning, el och värme 
I ett riksdagsbeslut 2018 om energipolitiken (prop 2017/18:228) anges att det övergripande 
målet är att energipolitiken ska förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och 
försörjningstrygghet. Sverige ska år 2030 ha 50% effektivare energianvändning jämfört med 
2005. År 2040 ska 100% av elproduktionen vara förnybar. En ökad andel förnybara 
energikällor är därmed ett nationellt intresse, som behöver tillgång till mark- och 
vattenområden inom ramen för den fysiska planeringen. 
     Att investera i långsiktigt hållbara energisystem är nödvändigt för att Eskilstuna ska 
fungera och utvecklas ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Kommunen har som mål att 
kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser med syftet att nå nära nollutsläpp till 2050. 
Genom att fokusera på stimulans av förnybara energislag läggs också grunden till ett 
innovationsklimat som kommer att tjäna Eskilstunas konkurrenskraft väl. Gröna 
investeringar skapar också nya jobb 
     Detta ligger i linje med riksdagens beslut från 2018 om energipolitikens inriktning 
(prop.2017/18:228). Fortsatt satsning på biobränsleeldad kraftvärmeproduktion, 
närvärmelösningar och lågtempererad fjärrvärme, tillsammans med satsningar på solvärme 
utanför fjärrvärmeområdet ger låg klimatpåverkan. Klimatplanen omfattar en stor satsning 
på solenergi, både på kommunala byggnader och hos alla fastighetsägare med lämpliga tak i 



Eskilstuna. Solcellsfält kan också komma i fråga framöver. Det finns även en potential för 
vindkraft i kommunen. 
     Steg ett i ambitionen att minska energibehov för uppvärmning är att i första hand bygga i 
klimatmässigt gynnsamma lägen. Det innebär både att utesluta kalla lägen som 
norrsluttningar, höjdkrön i blåsiga lägen och smala dalgångar, men också att undvika 
kylbehov under värmeböljor. Dalgångar är ofta utsatta på mer än ett sätt för ogynnsamt 
lokalklimat genom både att kall luft ansamlas där och genom ökad vindstyrka på grund av att 
vindar pressas ihop – ofta samlas också dagvatten från omgivningarna i dalgångar.  
Se Bostäder i översiktsplanen 
 

  
Fjärrvärme 
I Eskilstuna finns en biobränslebaserad fjärrvärmeanläggning. En sådan anläggning är ett bra 
uppvärmningsalternativ genom att den ger en låg klimatpåverkan. Värmeproduktionen kan 
kombineras med elproduktion i form av kraftvärme. Eskilstunas biobränsleeldade 
kraftvärmeverk ger elproduktion och värme som restprodukt med i princip nollutsläpp av 
CO2. 
     För att stadsplaneringen ska ge förutsättningar för fjärrvärme, så gäller både att ny 
bebyggelse planeras inom befintligt fjärrvärmeområde och att bebyggelsen är tät. Ett 
fjärrvärmenät måste nyttjas för att systemet ska fungera, vilket gör det problematiskt att 
leverera till få kunder i ett stort område. Fjärrvärme bör förordas i exploateringsskedet för 
tät bebyggelse, men även för att motverka att bebyggelse projekteras med el för 
uppvärmning. Effektiva värmepumpar finns idag och där utbyggnad av fjärrvärme inte är 
lämpligt kan värmepump eller pelletsbrännare vara bra alternativ. 
     Fjärrkyla produceras i storskaliga anläggningar och distribueras som kallt vatten till kunder 
med stort kylbehov. Fjärrkyla är ett effektivt sätt att tillgodose kylbehovet i tät stadsmiljö, 
speciellt för kontors- och affärslokaler. Fortsatt utbyggnad av fjärrkyla bidrar till en 
effektivare energianvändning. 
Hållbara drivmedel 
Länsstyrelsen har 2019 tagit fram en regional plan för infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel. Utgångspunkten var att visa vad som krävs kommunvis för att klara 
beslutade miljö- och klimatmål till 2030. För Eskilstuna kommuns del handlar det om 
ytterligare ett tankställe för biogas samt ett tankställe för flytande biogas och fler nya 
snabbladdställen för elfordon utöver de befintliga fem. Flytande biogas efterfrågas av 
framförallt tunga fordon varför en placering vid nuvarande eller planerade 
verksamhetsområden anses att vara lämpligast.             
Solenergi  
Solenergi för framställning av el via solceller har blivit kostnadseffektivt och bör beredas väg 
för vid sådan ny bebyggelse som har förutsättningar för god solinstrålning mitt på dagen (kl. 
10 till 14). Kommunen har som mål att solelsproduktionen ska utökas ytterligare, vilket 



bland annat innebär att integrera solel i såväl ny som befintlig arkitektur samt bidra till 
utvecklandet av solcellsparker. 
Vindkraft 
Områden möjliga för prövning              
Satsning på vindkraft i Sverige utgår ifrån ett riksdagsbeslut år 2017. Det innebär att varje 
kommun i sin översiktsplan ska förhålla sig till förutsättningar för etablering av vindkraft i 
den egna kommunen. I Eskilstuna kommuns översiktsplan har tydliggjorts de områden som 
är möjliga för prövning (inte lämplighet för vindkraft). Det är områden som ligger utanför 
hänsynszonen i förhållande till bostäder, vissa anläggningar och vägar. Hela kommunen ingår 
i denna analys. 
     Markeringen innebär, att det inte föreligger hinder för prövning av vindkraftverk inom ett 
sådant område, men det betyder inte att området per automatik är lämpligt för 
vindkraft,utan denna fråga avgörs i en särskild miljöprövning, där hänsyn tas till ett stort 
antal faktorer. Vilket område som väljs för miljöprövning ligger helt på 
vindkraftsintressenter.           
Generella utgångspunkter                 
Vinden är en förnybar och ren energikälla. Vindenergin omvandlas till elektricitet genom att 
kraft överförs från vindkraftverkens rotorblad till en generator. Det krävs normalt 
vindhastigheter på mellan 4 och 25 meter per sekund för att vindkraftverk ska kunna 
producera el.  
     Vindkraften bedöms allmänt sett som positiv för regionala och globala naturvärden, 
eftersom den bidrar till minskad växthuseffekt, mindre försurning och övergödning, mindre 
utsläpp av luftföroreningar och bättre luftkvalitet jämfört med andra energikällor. Dock kan 
enskilda verk lokalt påverka naturvärden negativt på olika sätt. 
     Vindkraftverk förekommer ofta som symbol för förnyelsebar energi. Denna innebörd ger 
vindkraftverk ofta ett positivt intryck hos människor. Miljönyttan med vindkraft anses stor, 
men samtidigt gäller det att lokalisera och bygga kraftverken så att omgivningen påverkas så 
lite och så rätt som möjligt. Förutom att människor påverkas direkt och mätbart genom 
synintryck, finns en påverkan genom buller, markvibrationer och skuggvandring. Natur- och 
kulturmiljön kan också påverkas och därmed områdets förutsättningar och attraktion för 
rörligt friluftsliv och turism. Flygande djur som fåglar och fladdermöss kan också påverkas 
negativt av vindkraftverk. 
     Upplevelsen av vindkraftverk i landskapet berör och engagerar många människor. Därför 
tog Eskilstuna kommun, i samband med att översiktsplanen 2012 utarbetades, fram en 
kommuntäckande landskapsanalys. Se vidare nedan FAKTA Inverkan på landskap och 
landskapsbild. 
Vem gör vad? 
Energimyndigheten har en expertroll och ansvarar för forskning och utveckling av 
vindkraften. Naturvårdsverket bevakar miljöpåverkan. Länsstyrelserna ger råd till 
kommunerna och har också ansvaret att granska den kommunala 
planeringen. Kommunen ansvarar för att planlägga markanvändningen inom kommunen och 
därmed vilka områden i kommunen som är möjliga för prövning av vindkraftverk utifrån ett 
antal kriterier. För vindkraftverk krävs en tillståndsprövning enligt Miljöbalken. En sådan görs 
av en särskild miljöprövningsdelegation. I en miljöprövning vägs in hänsyn till ett stort antal 
faktorer. 
Energimyndighetens roll                 
Energimyndigheten i Eskilstuna är expertmyndighet för vindkraft. Den har till uppgift att 



stödja och underlätta en expansion av vindkraft i Sverige. Myndigheten driver kunskaps- och 
forskningsprogram för vindkraft, för att kunna ge kommunerna och länsstyrelserna mer 
kunskap om vindkraftens egenskaper, miljöpåverkan och teknikutveckling. Den pekar också 
ut riksintresseanspråk för energiproduktion. Att ett område anges som riksintresse för 
vindbruk innebär att det anses vara särskilt lämpligt i ett nationellt perspektiv för att utvinna 
el från vindenergi. I Eskilstuna kommun saknas områden av riksintresse för vindbruk. 
Naturvårdsverkets roll 
Naturvårdsverket bevakar vindkraftens miljöpåverkan. De driver bland annat 
kunskapsprogrammet Vindval tillsammans med Energimyndigheten. Programmet tar fram 
kunskapsunderlag om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. 
Länsstyrelsernas roll 
Länsstyrelserna ger råd och tar fram regionala planeringsunderlag för den kommunala 
planeringen. Länsstyrelserna samordnar statens intressen, t.ex. riksintresset för vindbruk. De 
har även ansvar för att granska den kommunala planeringen. 
Kommunernas och översiktsplanens roll 
Varje kommun har ansvar för att planlägga markanvändningen inom kommunen. Ett av de 
viktigaste instrumenten för en god lokalisering och utformning av vindkraft är den 
kommunala översiktsplanen. 
     Denna ska ge underlag för beslut som rör hushållning med mark och vatten, och är på så 
sätt ett viktigt verktyg i dialogen med medborgarna och för avvägningar mellan motstående 
intressen. Inte minst ska den vara vägledande för lokalisering och prövning av vindkraft. 
     I översiktsplanen kan kommunen visa förutsättningar för vindkraft genom att peka ut 
vilka områden som är möjliga för prövning med hänsyn till befintlig bebyggelse, vägar m.m. 
En kartläggning har gjorts för Eskilstuna kommun, som visar vilka områden som är möjliga 
för prövning av vindkraft. 
     En omsorgsfull planering har stor betydelse för att minimera vindkraftens negativa 
påverkan. Det gäller både placering och utformning av såväl vindkraftsparker som enstaka 
verk. 
     Det finns goda förutsättningar för vindkraft i Sverige, men anläggningarna kräver stor yta 
och har stor påverkan på landskapet, människors livsmiljö och andra intressen. Vissa 
landskap kan vara särskilt känsliga för vindkraft. 
     För alla vindkraftverk, utom så kallade miniverk, krävs antingen bygglov enligt plan- och 
bygglagen (PBL) eller miljötillstånd enligt miljöbalken. Kommunen beslutar om bygglov och 
har vetorätt vid prövningar av miljötillstånd för vindkraftverk. Se nedan "Inverkan på 
landskapsbilden". 
Tillståndsprövning, anmälningsplikt och bygglov 
För vindkraftverk krävs tillståndsprövning enligt Miljöbalken. Tillsynsmyndighet är en särskild 
miljöprövningsdelegation på länsstyrelsenivå. 
     För att få bygga en vindkraftpark med fler än sex verk eller fler än två som är över 150 
meter höga krävs tillstånd enligt Miljöbalken. Sådant tillstånd krävs också alltid när 
vindkraftverk byggs till havs. Prövningen görs av miljöprövningsdelegationen om 
vindkraftverken byggs på land och av miljödomstolen om de byggs till havs. Tillståndet för 
att bygga och driva en vindkraftpark brukar innehålla flera villkor. Det kan exempelvis röra 
sig om att ljudet från anläggningen inte får överstiga en viss nivå samt att kontrollprogram 
ska finnas. 
     Innan länsstyrelsen eller miljödomstolen prövar ansökan ska samråd på intressentens 
initiativ genomföras med myndigheter, föreningar, allmänheten och övriga berörda. 



Samrådets omfattning regleras också i Miljöbalken. Kommunen är remissinstans och 
översiktsplanen används som underlag för prövningen. Kommunens tillstyrkan krävs för 
projekt som tillståndsprövas enligt Miljöbalken. 
Tillståndsprövningen för vindkraftverk inbegriper en anmälningsplikt till kommunens 
miljökontor för verk över 50 meters höjd, två eller fler vindkraftverk i grupp samt varje 
tillkommande verk som står tillsammans med ett annat verk. Miljötillstånd behövs för två 
eller fler verk där totalhöjden överstiger 150 meter och för sju eller fler verk där totalhöjden 
överstiger 120 meter. Det krävs också miljötillstånd för varje tillkommande verk som 
tillsammans med befintliga verk innebär att man kommer upp i tillståndsgränsen och för 
varje tillkommande verk i en redan tillståndspliktig gruppstation. 
     Bygglov krävs för vindkraftverk över 20 meters höjd om det placeras på ett avstånd från 
tomtgränsen som är mindre än kraftverkets höjd, om det monteras fast på en byggnad eller 
har en vindturbin med en diameter som är över 3 meter högt. Bygglov krävs dock inte om en 
vindkraftsanläggning fått tillstånd enligt Miljöbalken. 
Hänsyn vid placering  
Påverkan på människor                     
Ljudutbredningen från vindkraftverk är den mest begränsande faktorn. Denna hänger 
samman med både verkets konstruktion och hur långt ljudet når ut i omgivningarna på den 
aktuella platsen. En rad lokala andra faktorer inverkar på ljudutbredningen - t.ex. 
vindriktning och vindhastighet, omgivande terrängs beskaffenhet, skiktning i luftlagren vid 
olika temperaturer m.m. 
     Skuggor från propellrar i rörelse uppfattas ofta som negativt från kringboende och andra 
som vistas i angränsande områden. Problemet kan motverkas genom att verken placeras 
norr om förekommande bostadshus eller att vindkraftverken står stilla dagtid soliga dagar. 
Avståndet till bostadshus brukar anges till 6-10 gånger verkets rotordiameter.  Vibrationer i 
marken har en än större utbredning än ljudet och har en mer subtil inverkan på människor 
och djur, men räknas till hälsoaspekterna. 
     Upplevelsen av inverkan på landskapsbilden varierar mellan människor. Se vidare 
Faktaruta nedan samt temakarta.   
Påverkan på djurlivet       
Vindkraften kan ha påverkan på djurlivet, främst berörs fåglar och fladdermöss. Djurens 
generella rörelsemönster i ett område måste därför analyseras vid en lokaliseringsprövning. 
Påverkan på kulturmiljövärden                   
Kulturmiljövärden förknippade med bebyggelse inbegrips per automatik i skyddsområden 
kring bostadsbebyggelse. Vindkraftens inverkan på lokala kulturmiljövärden bedöms i 
samband med vindkraftprojekt.            
Påverkan landskapsbild                            
I samband med översiktsplanearbetet 2011-2012 tog kommunen fram en landskapsanalys. I 
denna bedömdes inverkan på landskapet med avseende på landskapsbild och värden för 
friluftsliv i vid bemärkelse liksom natur- och kulturmiljövärden. Denna analys utgår från ett 
50-tal karaktärsområden i kommunen, definierade utifrån särdrag i landskapet med 
utgångspunkt i rumsskapande vegetation och landskapets topografi. För varje 
karaktärsområde i denna analys anges känsligheten för nya inslag i form av både 
vindkraftverk och bebyggelse med flera andra anläggningar. 
Inverkan på landskap och landskapsbild 
Inverkan på landskapsbilden              
Landskapsstrukturen har ofta en avgörande betydelse för hur vindkraftverk upplevs. Ett 



landskaps struktur formas av å ena sidan topografin och å den andra av fördelningen mellan 
öppenhet och slutenhet. Dessa faktorer ger olika förutsättningar i olika typer av landskap för 
hur nya inslag i landskapsbilden uppfattas av det mänskliga ögat. 
     I ett storskaligt landskap med låg komplexitet - t.ex. ett ensartat skogslandskap, ett större 
slättlandskap eller ett större vattenrum, där det i huvudsak saknas jämförelse objekt - 
föredras vindkraftverk vanligtvis av fler. I ett öppet slättlandskap är siktlinjerna fria. Där blir 
vindkraftverk synliga inom ett relativt stort område och ifrån utsiktspunkter i än högre grad. 
I kraftigt kuperade landskap bidrar kuperingen till att dölja en vindkraftetablering i vissa 
siktlinjer. I ett landskap med stor komplexitet – ett så kallat mosaiklandskap - särskilt ett 
kuperat med omväxlande öppna och slutna landskapsrum - kan däremot ett felplacerat 
kraftverk skapa disharmoni. 
     Det faktum att verken är relativt smala gör att de inte stänger av siktlinjer nämnvärt, 
vilket är gynnsam faktor, när det handlar om vistelse i skogsmiljöer. Däremot kan 
vindkraftverk genom propellerrörelsen komma att dominera i ett närlandskap, eftersom den 
mänskliga blicken instinktivt dras till föremål som rör sig. Särskilt påfallande uppfattas 
vandrande skuggor av propellerrörelser soliga dagar. Detta skiljer vindkraftverk från andra 
storskaliga vertikala element som master och bropelare. Dock ger större och högre verk 
långsammare rotation och ett lugnare intryck än ett litet. Hur ögat uppfattar vindkraftverk 
beror också mycket på väderläge, ljus och årstid. En vindkraftspark kan upplevas mycket 
olika en vårdag, badande i solljus och en mulen, mörk höstdag. Väder- och ljusförhållandena 
är olika på olika platser och därför kan upplevelsen av samma vindkraftverk bli olika på olika 
platser. 
     Boverkets rekommendation är, att vindkraftverk i första hand ska placeras i 
redan exploaterade områden som industrilandskap, hamnområden, i anslutning till större 
väg- eller kraftledningsstråk etc. I andra hand bör de placeras i storskaliga landskapsrum 
enligt ovan och om möjligt helt undvikas i utpräglat småskaligt mosaiklandskap. Viktigt är 
generellt att samverka med landskapets karaktär så att man t.ex. håller sig inom ett och 
samma landskapsrum vid en etablering av flera verk. 
     En bedömning krävs i det enskilda fallet för att minimera störningar i landskapsbilden. 
Temakarta - Landskapets huvuddrag                
Kartan visar: Sammanhängande områden av likartad karaktär ur främst landskapsbilds 
synpunkt 
Landskapsanalys 2011.....1 (WSP Samhällsbyggnad 2011). (Ladda ned zip-fil)  
Landskapsanalys 2011.....2 (WSP Samhällsbyggnad 2011). (Ladda ned zip-fil)  
Vindkraftens krav på yta 
Vindkraftverk kräver oftast stor yta och inverkan på platsen av ett vindkraftverk kan därför 
bli ganska omfattande. Vid byggande och underhåll av vindkraftverk krävs till exempel goda 
vägförbindelser och parkeringsytor. Transport av olika typer av vindkraftverk ställer 
varierande krav på vägkvaliteten, men vanligen räcker det med grusvägar i normal standard. 
Skogs- och traktorvägar måste dock oftast rätas ut, förstärkas och breddas. 
     En annan viktig faktor i sammanhanget är anslutningen till elnätet, vilket kräver 
omfattande ledningsdragningar. För att vindenergin ska kunna utnyttjas optimalt krävs 
därför en betydligt större yta kring varje vindkraftverk än den bebyggda ytan. 
     Runt varje vindkraftverk ska det finnas ett skyddsavstånd avseende buller och 
skuggvandring i förhållande till bostadsbebyggelse. Därför ska vindkraftverk inte placeras 
närmare ett bostadshus än 400-1000 meter beroende på verkens höjd. 



     Av säkerhetsskäl gäller skyddsavstånd i förhållande till större vägar och järnvägar med 
minst verkets höjd liksom i förhållande till kraftledningar, transformatorstationer och 
flygplatser och olika tekniska system - se nedan. 
Inverkan på andra tekniska system 
Det finns ett antal grundläggande bestämmelser vad beträffar placering av vindkraftverk. De 
är relaterade till de störningar som driften kan ge upphov till för människor, men också för 
befintliga tekniska system. 
     Överföringen av el till kraftnätet är ofta av avgörande betydelse för möjligheten till 
etablering av vindkraftverk. Därför ska Svenska Kraftnäts rekommendationer beaktas i 
samband med planläggning för vindkraft. 
     Vidare kan vindkraftverk i vissa fall påverka mottagningen av radiosignaler på ett negativt 
sätt, speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser. Post- och telestyrelsen 
(PTS) rekommenderar därför ett samrådsförfarande mellan vindkraftbolag och de 
radiolänkoperatörer som blir berörda av vindkraftsetableringar. Inför ett sådant samråd kan 
PTS bidra med information om vilka de berörda radiolänkoperatörerna är. Länsstyrelsen har 
uppgifter om teleanläggningar som är att anse som riksintressen i enlighet med 3 kap 8§ 
Miljöbalken och 2§ p.9 i förordningen om hushållning med mark- och vattenområden. 
     Luftfartsverket (LFV), som ansvarar för civil luftfart, är sakägare för CNS-utrustning (avser 
utrustning för kommunikation, navigation och övervakning, d v s Communication, 
Navigation, Surveillance). 
     Hänsyn ska tas till civila luftfartens krav enligt följande: 
     Alla byggnadsobjekt oavsett typ högre än 20 meter över mark eller vattenyta skall 
remitteras till Luftfartsverket (LFV), oavsett position. För objekt till havs eller i insjö skall 
även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras. 
     LFV:s CNS-utrustning finns dels på och invid flygplatser men även ute i terrängen runt om 
i Sverige. Dessa anläggningar är skyddsobjekt enligt lag och de får inte avbildas på kartor, 
foto eller liknande. De omges av olika stora skyddsområden beroende på typ av utrustning. 
Inte heller skyddsområdena får avbildas i kommunala planer eller på kartor. LFV har 
remisstjänsten CNS-analys för att kunna bedöma eventuell påverkan på CNS-utrustning av 
höga objekt. 
     Samråd med Försvarsmakten gäller objekt högre än 45 meter inom sammanhållen 
bebyggelse samt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse. Observera 
skillnaden i höjder gentemot civil luftfart ovan. 
Förutsättningar för vindkraft i Eskilstuna kommun 
En ökad produktion av vindkraftsel är en viktig del i arbetet med att minska fossila bränslen 
för elproduktion. Förutsättningar för vindkraft i Eskilstuna är normala med hänsyn till de 
vindar som förekommer i luftlagren här. Det finns inga riksintresseområden för vindkraft i 
Eskilstuna kommun. 
     I dagsläget finns inga vindkraftverk i kommunen. Det finns dock giltiga bygglov för en 
grupp om nio vindkraftverk i Kafjärden-området samt beviljade tillstånd efter miljöprövning 
för tio vindkraftverk i Duvhällen-området norr om Alberga. I översiktsplanen behandlas inte 
mindre vindkraftverk som exempelvis gårdsverk. 
Vad visar kartan? 
Temakarta Vindkraft - områden möjliga för prövning        
Avståndet i förhållande till bostadsbebyggelse, vägar, kraftledningar etc, är grundläggande 
för vilka områden som pekas ut som möjliga för prövning av vindkraftverk. Detta motsvarar 
den vita delen av kartan när alla gröna kategorier är tända. 



     Vindkraftverk med en höjd på upp till 120 meter har en hänsynszon motsvarande 400 
meter från hänsynsobjekt. Möjliga områden för prövning visas med två typer av skraffering - 
horisontell och lodrät. Lodrätt skraffering innebär att hänsyn även ska tas till lokala natur- 
och kulturmiljövärden. 
     Nästa avståndskategori, 800 meter, avser vindkraftverk med en maximal höjd på 160 
meter. Likt föregående finns också två kategorier med olika skraffering. 
     Den tredje kategorien visar skyddsavstånd på 1000 meter och gäller för vindkraftverk som 
är upp till 220 meter höga. Även här finns två typer av skrafferingar likt föregående. 
     Vindkraftverk med en höjd på upp till 120 meter har en hänsynszon motsvarande 400 
meter från nämnda objekt. Möjliga områden visas med horisontell skraffering. Lodrätt 
skraffering visar att det här tillkommer hänsyn även till natur- och kulturmiljövärden. 
     Nästa avståndskategori, 800 meter, avser vindkraftverk med en maximal höjd på 160 
meter. Likt föregående finns också två kategorier med olika skraffering. 
     Den tredje kategorin visar skyddsavstånd på 1000 meter och gäller för vindkraftverk som 
är upp till 220 meter höga. Även här finns två kategorier med olika skrafferingar enligt 
föregående. 
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