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Begrepp & definitioner 

För att underlätta läsningen av samrådshandlingen finns här en sammanställning av specifika 

begrepp och definitioner som används för att beskriva den planerade verksamheten, projektets 

förutsättningar och förväntade miljökonsekvenser.  

Begrepp  Definition  

Flyttmån Yta inom vilken verksplaceringen kan justeras. 

Fundament Fundamentet är basen som vindkraftverket monteras på för att förankra 
det i marken. 

Intern infrastruktur Internt elnät, vägar, uppställningsytor, övriga hårdgjorda ytor och 
byggnader som behövs för drift av vindkraftsparken. 

Layout Utformningen av vindparken, var vindkraftverken placeras. 

MSA-yta   Minimum Sector Altitude - den lägsta inflygningshöjden till en flygplats, 
inom ytan kan höga objekt påverka flygplatsens flygprocedurer. 

Navhöjd Vindkraftverks höjd från fundamentets överkant till navets mittpunkt, det 
vill säga rotorbladens fästpunkt. 

Projektområde Det område inom vilket verksamheten kommer bedrivas. 

Rotorblad Vindkraftverkets vingar. 

Totalhöjd Vindkraftverkets höjd mätt från fundamentets överkant upp till spetsen på 
rotorbladet när detta står lodrätt. Totalhöjden är alltså navhöjd plus 
längden på rotorbladet. 

Verksamhetsutövare 
 

Den som bedriver en verksamhet och som har de faktiska och rättsliga 
möjligheterna att vidta åtgärder mot störningar och olägenheter.  

Vindpark Vindkraftverken och intern infrastruktur.  

Vindresurs  Hur mycket det generellt blåser på en viss höjd över marken. 
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Verksamhetsutövare 

Fred. Olsen Renewables AB 
Västra Norrlandsgatan 29 
903 29 Umeå 

Organisationsnummer: 556591–2077 

Staffan Svanberg, projektledare  
Telefon: 090-10 84 82 
e-post: staffan.svanberg@fredolsen.se  

www.fredolsenrenewables.com   

 

Konsult  
Sweco Sverige AB 

Uppdragsledare: Klara Brännström 
Telefon: 070 354 39 77 
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1.1 Bakgrund 
Fred. Olsen Renewables AB, nedan kallat Bolaget, utreder möjligheten till att uppföra en vindpark 

sydväst om Falerum, belägen i Åtvidaberg och Västervik kommuner. Vindparken skulle ge ett 

värdefullt tillskott av energi i en region med stort behov av lokal elproduktion. 

Utbyggnad av ny elproduktion är viktigt för att tillgodose energibehovet i Sverige på både kort och 

lång sikt. Vindkraft är ett kraftslag som i jämförelse med andra kan byggas ut både snabbt och billigt 

vilket gör det till en viktig del i att öka den lokala elproduktionen i södra Sverige där det idag finns ett 

kraftigt underskott. Att elen också produceras lokalt där den förbrukas är en viktig 

energisäkerhetsaspekt.  

Vindkraft är en oändlig, förnybar energikälla som lämpar sig bra i det svenska energisystemet med 

god tillgång till reglerbar vattenkraft som balanskraft. Produktionen av el från vindkraft är också hög 

under höst och vinter när privathushållens elbehov är som störst.  

Det finns goda möjligheter att bygga ut den vindkraften i Sverige, och Energimyndigheten och 

Naturvårdsverket antog i januari 2021 en nationell strategi för en hållbar utbyggnad. I denna strategi 

beräknas vindkraften behöva byggas ut med cirka 100 TWh fram till 2040. Av dessa beräknas 80 

TWh utgörs av landbaserad vindkraft (Energimyndigheten, 2021). 

1.2 Om ansökningsprocessen och samrådet 
En vindpark är en verksamhet som kräver tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Eftersom vindkraft är en 

sådan verksamheten som alltid ska anses medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik 

miljöbedömning genomföras, se Figur 1-1. En specifik miljöbedömning innebär enligt miljöbalken att 

verksamhetsutövaren ska:  

• genomföra ett avgränsningssamråd  

• ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  

• lämna in en tillståndsansökan innehållande ansökan, MKB och eventuella utredningar, till 

prövningsmyndigheten.  

Samråd genomförs som en del av tillståndsprocessen, innan tillståndsansökan lämnas in och en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Avgränsningssamråd genomförs med länsstyrelserna, 

kommunerna, enskilda som kan bli särskilt berörda samt med övriga statliga myndigheter och den 

allmänhet som kan bli berörda av den planerade verksamheten. Den här handlingen utgör underlaget 

till avgränsningssamrådet för vindpark Orreklint.  

Syftet med avgränsningssamrådet är att samla in kunskap och synpunkter om den planerade 

verksamheten. Detta används sedan som underlag vid framtagande av slutlig utformning av den 

planerade verksamheten, samt till att miljökonsekvensbeskrivningen ska få lämplig omfattning och 

detaljeringsgrad. Genom avgränsningssamrådet kan miljöbedömningen fokusera på de frågor som 

bedöms mest relevanta, därmed läggs utredningsresurser på rätt områden. 

1. Inledning 
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Figur 1-1: Miljöbedömnings- och tillståndsprocessen i schematisk bild från Naturvårdsverkets hemsida. Den aktuella 

verksamheten är en sådan som alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan och undersökningssamråd behöver 

därför inte genomföras. (Naturvårdsverket, 2022) 

1.3 Om Verksamhetsutövaren 
Fred. Olsen Renewables AB är ett dotterbolag till Fred. Olsen Renewables AS vilket fullt ut ägs av 

Bonheur ASA som är noterat på Oslobörsen. Bolagets affärsidé́ är att finnas med genom hela 

processen, från tecknande av markavtal till att äga och driva de vindparker bolaget utvecklar. Som 

ägare kommer bolaget att vara en långsiktig aktör i det lokala samhället. 

Bolaget har varit verksam inom vindkraftsbranschen sedan mitten av 1990-talet och är idag en 

ledande aktör inom förnybar energi med utveckling inom både vind- och solkraft. 

Fred. Olsen Renewables äger och driver idag 12 vindparker med en samlad effekt om cirka 750 MW 

och en årlig produktion på cirka 2000 GWh under 2021.  

I Sverige är bolaget representerat i Jönköping, Umeå (huvudkontor), Storuman och Luleå. 
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2.1 Lokaliseringsprocess 
Behovet av elproduktion i södra Sverige är stort. Fred. Olsen Renewables har som elproducent därför 

genomfört en analys över möjligheterna att etablera vindkraft i bland annat Åtvidaberg och Västerviks 

kommuner.  

Processen med att få fram en lämplig lokalisering med goda förutsättning för vindkraft har utgått från 

eventuella riksintressen, Försvarsmaktens intressen, översiktsplaner/vindbruksplaner, samt med en 

tillämpning av minst 1000 meter mot bostäder.  

Projektområdet Orreklint uppfyller dessa huvudkriterier och har därför bedömts som lämpligt att 

utreda vidare avseende möjligheten att etablera vindkraft. 

2.1 Lokalisering 
Projektområdet Orreklint ligger cirka två kilometer syd/sydväst om Falerum i Åtvidabergs kommun och 

sträcker sig över länsgränsen in i Västerviks kommun utmed den 400 kV kraftledning som är belägen 

i landskapsutsnittet, se Figur 2-1. Projektområdet omfattar en yta om totalt cirka 1 600 hektar. 

 

Figur 2-1: Projektområdets lokalisering 

2. Planerad verksamhet 
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2.1 Omfattning och utformning 
Den planerade vindparken är i ett tidigt skede. I detta samråd beskrivs därför verksamheten utifrån 

maximalt antal vindkraftverk och en maximal totalhöjd, se Tabell 1. Det kommer inte att vara aktuellt 

med fler eller högre vindkraftverk än vad som uppges i samrådet. Både antalet vindkraftverk samt 

totalhöjden kan dock komma att vara lägre vid ett uppförande av vindparken. Verksplaceringarna som 

anges i samrådsunderlaget är ett exempel på möjliga placeringar. I ansökan kommer 

verksplaceringarna att vara koordinatsatta med en viss flyttmån. Miljökonsekvensbeskrivningen 

kommer beakta även flyttmånen i bedömningen av verksamhetens miljöpåverkan.  

Tabell 1: Maximalt antal verk, maximal höjd och beräknad produktion för vindpark Orreklint. 

Vindpark Orreklint  

Antal vindkraftverk Maximalt 23 stycken 

Totalthöjd Maximalt 270 meter 

Beräknad produktion1 480 GWh/år 

2.1 Vindkraftverk 
En vindpark utgörs av vindkraftverken och den tillhörande infrastrukturen. Exempel på infrastruktur är 

elledningar, väganslutningar fram till verken och etableringsytor med mera. 

Med ett vindkraftverk avses fundament, torn, maskinhus och rotorblad. Vindkraftsverkets totala höjd 

räknas från marknivån till spetsen på rotorbladet när det står lodrätt, se Figur 2-2 

 

Figur 2-2: Ett vindkraftsverks uppbyggnad 

För att förankra vindkraftverk i marken används antingen gravitations- eller bergfundament. 

Gravitationsfundament innebär att fundamentet gjuts under mark. För bergfundament krävs 

sprängning av en grop i berget där fundamentet sedan gjuts och förankras med bultar i det 

underliggande berget. Vilken typ av fundament som kommer användas i vindpark Orreklint beror på 

de geotekniska förhållandena.  

2.2 Layout 
Med layout menas vindkraftverkens placeringar. Målet är att utforma vindparken så att områdets 

vindresurs används optimalt samtidigt som hänsyn tas till miljö och människors hälsa. Ett exempel på 

layout har tagits fram inför samrådsförfarandet, se Figur 2-3. Samrådslayouten är baserad på den 

 

1 Beräknad produktion utifrån exempelverk Vestas V162-6.2 



 

 

Sweco | Samrådshandling– Vindpark Orreklint 

Uppdragsnummer 30036742  
10/27 

information som nu finns tillgänglig och som ligger till grund för samrådet. De synpunkter som 

kommer in under samrådet kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med utformningen av 

vindparken.  

Figur 2-3: Samrådslayout 

2.3 Vägdragning och hårdgjorda ytor 
Befintliga skogsvägar inom projektområdet kommer användas i så stor utsträckning som möjligt. 

Befintliga vägar som kan användas kommer dock att behöva förstärkas, breddas samt rätas ut. 

Utöver nyttjandet av befintliga vägar kommer vägnätet att behöva kompletteras med ny vägdragning 

inom området. Vägområdet, det vill säga själva vägen samt diken och slänter kommer totalt att 

innebära en cirka 30 meter bred vegetationsfri zon. 

Utöver vägar kommer andra hårdgjorda ytor krävas för bland annat lagring under byggskedet, 

platskontor och servicebyggnader.  

2.4 Elanslutning 
Vindparkens interna elnät kommer i huvudsak att förläggas i mark längs med vägnätet. 

Transformatorstationer kommer placeras inom vindparkens projektområde. Exakt utformning kommer 

utredas vid detaljprojekteringen.  

Producerad el kommer att överföras till det regionala elnätet. Förutsättningarna för 

anslutningsledningen kommer att utredas i ett separat koncessionsärende som prövas av 

Energimarknadsinspektionen. 

2.5 Avveckling 
Förväntad livslängd på en landbaserad vindpark är 40 år. När den tekniska livslängden är nådd, eller 

tillståndstiden är slut, kommer parken att avvecklas och marken återställas. Så långt det är möjligt 

kommer delar av vindkraftverken att återvinnas eller återbrukas. En ekonomisk säkerhet för 

avvecklingen kommer att ställas och en efterbehandlingsplan för verksamheten kommer att tas fram. 
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Avvecklingen kommer att ske enligt då gällande rekommendationer och riktlinjer i samråd med 

tillsynsmyndigheten.  

2.6 Lokal nytta, arbetstillfällen och hållbar utveckling 
Den planerade vindparken kommer förutom att tillföra lokalt producerad förnybar energi skapa 

arbetstillfällen. När vindparken ska anläggas behöver vägar och fundament anläggas och elnätet 

byggas ut. I samband med arbetet vid vindparken gynnas även den lokala servicen som restauranger 

och logiverksamheter. Under driftsfasen, det vill säga när parken är uppförd och igångsatt behövs drift 

och underhåll under hela verkens livslängd. På så sätt skapas arbetstillfällen främst på kort sikt men 

även på lång sikt. Genom utbyggnaden av elproduktionen möjliggörs även för andra verksamheter att 

etablera sig i området vilket även indirekt kan skapa ytterligare arbetstillfällen.  

Den förväntade produktionen från vindpark Orreklint uppgår till cirka 480 000 000 kWh vilket 

motsvarar cirka 24 000 villors årliga elbehov (baserat på att en villa förbrukar 20 000 kWh/år). Bolaget 

avser även avsätta bygdemedel vilket innebär att boende och föreningar i bygden kommer att kunna 

söka bidrag för aktiviteter och verksamheter som på olika sätt kan gynna bygden.   
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Här beskrivs förutsättningar och omgivningsförhållanden kort för att ge en bild över området. En mer 

utförlig redogörelse av områdets förutsättningar för en vindpark kommer presenteras i 

miljökonsekvensbeskrivningen tillsammans med eventuella skyddsåtgärder. 

3.1 Planförhållanden och markanvändning 
Området för den planerade vindparken berörs inte av några detaljplaner. Både Åtvidabergs och 

Västerviks kommun har vindbruksplaner som redogör utgångspunkterna för vindkraft i kommunerna, 

se nedan.  

3.1.1 Åtvidabergs kommun 

Åtvidabergs kommun har i sin översiktsplan, mars 2018, arbetat in kommunens vindkraftsplan. I 

planen pekas två områden ut som lämpliga för vindkraft. Planen pekar även ut områden där 

etablering skulle innebära intressekonflikter. För övriga områden har kommunen inte något 

ställningstagande ur vindkraftssynpunkt. I översiktsplanen beskrivs även kommunens 

hållbarhetsprogram inom vilket ”energieffektiv och fossilfri” är en av fem hållbarhetsfaktorer. 

Stora delar av Åtvidabergs kommun är utifrån bland annat hänsyn till bebyggelse och 

försvarsintressen inte lämpligt för vindkraftsutbyggnad. Projektområdet är ett av mycket få lämpliga 

områden inom Åtvidabergs kommun. Området är delvis beläget inom förslagsområde 2, Väst 

Falerum, se Figur 3-1. En anledning till att förslagsområdet inte i sin helhet kunnat nyttjas är att det 

finns försvarsintressen som gör vindbruk olämpligt i andra delar. Tidiga utredningar har dock visat att 

det finns mark i direkt anslutning till det utpekade förslagsområdet som har goda förutsättningar för 

vindbruk och som därför har inkluderats i projektområdet.  

3. Förutsättningar och 
omgivningsförhållanden 
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Figur 3-1: Delar av projektområdet är utpekat som lämpligt för vindkraft i Åtvidabergs kommuns översiktsplan. 

3.1.2 Västerviks kommun 

Västerviks kommun har en vindbruksplan, antagen i januari 2013, som ett tematiskt tillägg till 

kommunens gällande översiktsplan. Syftet med planen är att utreda och klargöra förutsättningarna 

inför vindkraftsetablering. Planen slår fast att kommunen ska vara en fossilfri kommun till år 2030 och 

att det är rimligt att vindkraft står för den största delen. Till planen följer en karta som visar områden 

olämpliga för vindkraft. Planerad vindpark ligger utanför dessa områden.  

3.1.3 Markanvändning 

Projektområdet består främst av brukad skog. Genom området löper en kraftledningsgata och mindre 

skogsbilvägar. Delar av området är fuktigt och det finns sjöar, våtmarker och sumpskogar. En 

vindpark i området är förenlig med pågående markanvändning, skogsbruk, vilket kommer fortsatt att 

kunna bedrivas.  

3.2 Riksintressen  
Riksintressen är geografiska områden som har pekats ut därför att de innehåller nationellt viktiga 

värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse både för bevarande och för exploatering. 

I den nordvästra delen av projektområdet berörs ett riksintresse för Kulturmiljö samt ett för 

naturmiljövård. Inga vindkraftverk kommer dock att placeras inom dessa riksintresseområden. 

Projektområdet ligger även inom Linköping flygplats så kallade MSA-yta, vilken sträcker sig 55 

kilometer ut från flygplatsen. Inom en radie om fem kilometer från projektområdet finns utpekade 

områden av riksintresse för friluftsliv och totalförsvarets militära del. Figur 3-2 respektive Figur 3-3 

visar riksintressen inom fem kilometer från projektområdet.  



 

 

Sweco | Samrådshandling– Vindpark Orreklint 

Uppdragsnummer 30036742  
14/27 

Figur 3-2: Projektområdet berörs delvis av riksintresse för kulturmiljövård, Uknadalen. I kartan syns MSA-ytorna för Malmen 

Flottiljflygplats samt Linköping flygplats. 

Figur 3-3: Riksintressen för naturvård och friluftsliv 
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I Tabell 2 presenteras de områden av riksintresse som kommer utredas vidare i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Områden av riksintresse kommer att presenteras i 

miljökonsekvensbeskrivningen tillsammans med beskrivning av eventuella skyddsåtgärder och 

bedömd slutlig påverkan.  

Tabell 2: Riksintressen inom 5 kilometer från projektområdet 

Riksintresse för 

kulturmiljövård 3 kap. 6 

§ miljöbalken 

Uknadalen Området består av en komplex dalgångsbygd i storslagen sprickdalgång. 

Dalgångens fornlämningar, odlingslandskap, bebyggelse- och 

kommunikationsmiljöer visar på långvarig industriell järnhantering som 

tillsammans framhäver dalgångens historiska och strategiska betydelse från 

yngre järnålder fram till 1900-tal (Riksantikvarieämbetet) (Länsstyrelsen Kalmar 

län). 

Riksintresse för 

naturvård 3 kap. 6 § 

miljöbalken 

Uknadalen Uknadalen Området är en uppodlad fin sprickdal där bergsryggarna är 

tallskogsbevuxna och där det längs dalen löper en rullstensås. Områdets 

värden kommer att bestå om kulturlandskapet fortsätt hållas öppet och bland 

annat undantas från exploatering, dikning eller avverkning (Länsstyrelsen 

Kalmar län) (Länsstyrelsen Östergötland). 

Riksintresse för 

friluftsliv 3 kap. 6 § 

miljöbalken 

Risebo Risebo är ett område för fritidsfiske med ett tjugotal sjöar. I området finns det 

bland annat fiskeservice samt båt- och stuguthyrning. Landområdet inbjuder till 

bad, vandring, svamp- och bärplockning och klättring. Områdets värden kan 

påverkas negativt av bland annat avverkning eller om åtgärder som krävs för 

friluftslivets värden uteblir (Länsstyrelsen Kalmar län, 2016) (Naturvårdsverket, 

2017). 

Riksintresse för 

totalförsvarets militära 

del 3 kap. 9 § 

miljöbalken 

Malmen 

flottiljflygplats 

Nordväst om den planerade vindparken går gränsen för påverkansområde 

MSA-område för Malmens flottiljflygplats (Försvarsmakten). Projektområdet 

ligger inte inom MSA-området. 

Riksintresse för 

kommunikation 3 kap. 8 

§ miljöbalken 

Linköpings 

flygplats 

Den planerade vindparken ligger inom MSA-yta för Linköpings flygplats 

(Trafikverket). 

3.3 Naturmiljö 
Större delen av projektområdet består av produktionsskog där det bedrivs aktivt skogsbruk. Nordost 

om projektområdet sträcker sig Uknadalen, riksintresse för naturmiljövården enligt 3 kap. 6 § 

miljöbalken, se beskrivning i avsnitt 3.2. I avsnitten nedan presenteras de värden som identifieras 

inom eller i omgivningen kring projektområdet.  

3.3.1 Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Varje Natura 2000-område 

omfattas av en bevarandeplan, framtagen av länsstyrelsen, som beskriver områdets värden och 

bevarandemål för områdets arter och livsmiljöer. Även potentiella hot för värdena beskrivs i 

bevarandeplanen.  

I Figur 3-4 framgår vilka Natura 2000-områden som finns inom tre kilometer från projektområdet. En 

kort beskrivning av områdena återfinns i Tabell 3. Natura 2000-områdena kommer att presenteras i 

miljökonsekvensbeskrivningen tillsammans med beskrivning av eventuella skyddsåtgärder och 

bedömd slutlig påverkan.  
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Figur 3-4: Natura 2000-områden inom tre kilometer från projektområdet 

 

Tabell 3: Natura 2000-områden inom tre kilometer från projektområdet 

Område Direktiv Beskrivning 

Storån vid Falerum Art- och habitatdirektivet Området är relativ opåverkad med en artrik stormusselfauna med bland 

annat tjockskalig målarmussla. Ån är också lekplats för öring samt att 

utter förekommer. För att naturvärdena ska bibehållas i området ska 

bland annat inte strandområdet exploateras och områdets hydrologi 

och avrinning ska inte ändras (Länsstyrelsen Östergötland) . 

Ekhultebergens 

Natura 2000-område 

Art- och habitat samt 

fågeldirektivet 

Området är en del av naturreservatet med samma namn. Reservatet 

sträcker sig över länsgränsen till Kalmar län. Området består av 

mäktiga förkastningsbranter ner mot sjön Åkervristen samt ett stort 

skogsområde beläget på höjdplatån ovanför branten. Området inom 

Östergötlands län är även utpekat som skyddsområde för fåglar med 

stöd av EU:s fågeldirektiv på grund av förekomst av tjäder, orre och 

spillkråka. Hot för områdets värden utgörs bland annat av exploatering i 

eller i anslutning till området, dikning och fragmentering (Länsstyrelsen 

Östergötland) (Länsstyrelsen Kalmar län) 

Ukna-Botorps 

biotopskyddsområde 

Art- och habitatdirektivet Området är även biotopskyddsområden och karakteriseras av en stark 

blockiga slutning bevuxna med gran och med stort lövsinslag 

bestående av främst asp. I området finns stora lodytor (närmast lodräta 

bergväggar eller blocksidor (Skogsstyrelsen, 2022))  med en ovanligt 

rik kryptogamflora. Hot för områdets värden utgörs av bland annat av 

modernt skogsbruk med fragmentering och kalhyggen som följd samt 

exploatering (Länsstyrelsen Kalmar län). 

Ukna-Melby 

biotopskyddsområde 

Art- och habitatdirektivet Området är även biotopskyddsområden och karakteriseras av blockiga 

slutningar bevuxna med gran. I de centrala delarna finns en mindre 

gransumpskog. Bitvis finns det gott om död ved. Områdena har en rik 

kryptogamflora. Hot för områdets värden utgörs av bland annat av 

modernt skogsbruk med fragmentering och kalhyggen som följd samt 

exploatering (Länsstyrelsen Kalmar län). 
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3.3.2 Naturreservat 

Naturreservat syftar till att långsiktigt skydda ett värdefullt naturområde. Vilket syfte, förskrifter och 

begränsningar som gäller ett visst naturreservat framgår av reservatsbeslutet. För åtgärder som är 

förbjudna enligt reservatsföreskrifterna krävs dispens.  

Inom området för den planerade vindparken finns inga naturreservat. Inom en radie på tre kilometer 

från projektområdet förekommer två naturreservat; Ekhultebergens naturreservat och Stjälkhammar 

naturreservat, se Figur 3-5. Ekhultebergen är även ett natura 2000-område. 

Naturreservaten kommer att presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen tillsammans med 

beskrivning av eventuella skyddsåtgärder och bedömd slutlig påverkan. 

Figur 3-5: Naturreservat inom tre kilometer från projektområdet 

3.3.3 Övriga kända naturvärden 

Projektområdet ligger i ett område som varierar mellan brukad skog och jordbrukslandskap. Genom 

området löper en kraftledningsgata i nord-sydostlig riktning från Löckerunmsgöl och öster om Lilla 

Grundvattnet. Inom projektområdet finns tre våtmarker som är inventerade i våtmarksinventeringen 

(VMI) och som där bedömts ha högt naturvärde. Dessa våtmarker utgör totalt cirka 40 hektar av 

området. Den södra och den östra våtmarken omfattas av Västerviks kommuns naturvårdsplan. I 

nordöstra delen av projektområdet finns ett biotopskyddsområde som även är en nyckelbiotop. 

Uknadalen, nordost om projektområdet med högt naturvärde, omfattas av Åtvidabergs kommuns 

naturvårdsprogram. De kända naturvärdena framgår av Figur 3-6.  
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Figur 3-6: Kända naturvärden inom och i angränsning till projektområdet 

En naturvärdesinventering har genomförts inom projektområdet under augusti 2022. Inventeringen 

har genomförts enligt Svensk Standard (SS 199000:2014). Naturvärdesinventeringen har utförts på 

både förstudie- och fältnivå. Inventeringen har gjorts med detaljeringsgraden medel, vilket innebär att 

minsta obligatoriska karteringsenhet är en yta om 0,1 hektar och att linjeformade objekt ska vara 

minst 50 meter långa och 0,5 meter breda. Inventeringen har även fokuserat på att hitta specifika 

arter och att hitta områden som är biotopskyddade (till exempel stenmurar med mera).  

Vid inventeringen identifierades 37 objekt, nio med högt naturvärde och 28 med påtagligt naturvärde. 

Inom området identifierades inga objekt med högsta naturvärde, se Figur 3-7. Projektområdets 

naturvärden utgörs framför allt av våtmarksområden och vattendrag, men det förekommer också en 

del äldre skogsmark med inslag av ekmiljöer.   
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Figur 3-7: Resultat från naturvärdesinventeringen 

3.3.4 Fladdermöss 

En utredning kommer att genomföras under våren/sommaren 2023 och resultat samt eventuella 

skyddsåtgärder kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.  

3.3.5 Artskyddsutredning 

En artskyddsutredning kommer att genomföras för att utreda om arter som är skyddade enligt 

artskyddsförordningen påverkas av projektet. Utredningen påbörjas hösten 2022 och grundar sig på 

resultatet av de inventeringar som genomförts i området. Utredningen kommer slutföras först när alla 

de inventeringar som ska ligga till grund för handlingen är genomförda. Bolaget kommer att sträva 

efter att undvika att dispenskravet enligt Artskyddsförordningen (2007:845) aktualiseras. 

3.3.6 Sammanfattning naturmiljö 

Baserat på naturvärdesinventeringen, skyddade områden samt utpekade naturområden hyser 

området för den planerade vindparken förhållandevis låga naturvärden, vilket gör området till en 

lämplig lokalisering för vindkraft. En mer detaljerad redogörelse över områdets naturvärden med 

beskrivning av eventuell påverkan till följd av den planerade vindparken samt eventuella 

skyddsåtgärder kommer redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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3.4 Fågel 
Under 2021 och 2022 har inventeringar med avseende på fågel genomförts. Utredningsområdet för 

fågel uppgår till en radie om som mest tre kilometer utanför projektområdet. Inventeringar som har 

genomförts eller som planeras framgår av Tabell 4.  

Tabell 4: Planerade och genomförda fågelinventeringar 

Fågel När 

Örnar  Utförd våren 2021 och 2022 

Övriga rovfåglar Utförd våren 2021 och 2022 

Lommar Utförd våren 2021 och 2022 

Skogshöns Planeras 2023 

Utformningen av vindparken kommer anpassas för att minska negativ påverkan på fågel. Resultatet 

från inventeringarna och eventuella skyddsåtgärder kommer presenteras i 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

3.5 Kulturmiljö 
Projektområdet berör inga kända områden för kulturmiljö. Av Tabell 5 och Figur 3-8 framgår kända 

kulturlämningar inom projektområdet. Stora ved by, beläget i projektområdets västra del, är utpekat 

som område av regionalt intresse för kulturmiljön.  

Tabell 5: Kända kulturhistoriska lämningar inom projektområdet 

 Punkt Objekt  Beskrivning 

1–3 Lägenhetsbebyggelse Sentida bebyggelselämning bestående av 3 grunder, varav den sydligaste efter 

bostadshus.   
4 Kolningsanläggning Kolbotten   
5 Husgrund, historisk tid Kolarkoja. Nyrestaurerad  

 

En kulturmiljöutredning motsvarande arkeologisk utredning steg 1 kommer genomföras för att kunna 

minimera risk för påverkan på kulturmiljön.  

I anslutning till projektområdets nordöstra del finns Uknadalen som är ett riksintresse för 

kulturmiljövård, se utförligare beskrivning under avsnitt 3.2. 

I miljökonsekvensbeskrivningen kommer en utförlig redogörelse redovisas över områdets kulturmiljö 

samt eventuell påverkan av den planerade vindparken presenteras. 
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Figur 3-8: Kända kulturhistoriska lämningar inom projektområdet 

3.6 Yt- och grundvatten 
I projektområdet finns flera mindre vattendrag varav Sågbäcken är en vattenförekomst och omfattas 

av miljökvalitetsnormer i enlighet med förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 

2004:660). Området omfattas inte av någon grundvattenförekomst (Länsstyrelserna, 2022). 

Inom tre kilometer från projektområdet finns sex vattenförekomster och två grundvattenförekomster, 

se Tabell 6 samt Figur 3-9. 

Tabell 6: Vatten- och grundvattenförekomster inom 3 kilometer från projektområdet 

Vattenförekomster Grundvattenförekomster 

Åkervristen, WA61780621 Falerum, WA71120993 

Antvarden, WA95307766 WA56811987 

Lermon, WA60793756  

Antvarden, WA38017539  

Sågbäcken (Hammarån), WA87074640  

Storån (Falerum), WA62298879  

Örsjön WA72743278  
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Figur 3-9: Vattenförekomster, grundvattenförekomster samt övriga vatten inom eller tre kilometer från projektområdet 

Om verk eller etableringsytor kommer placeras inom strandskyddsområde kommer frågan om 

strandskyddsdispens behandlas inom ramen för prövningen av miljötillståndet för vindparken.  

Vattenförekomsterna samt eventuell påverkan från den planerade verksamheten inklusive eventuella 

skyddsåtgärder presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen.  

3.7 Landskapsbild 
En vindpark kommer ofrånkomligen att förändra landskapsbilden, men upplevelsen av förändringen är 

subjektiv och varierar med betraktaren och dennes förväntningar på landskapsbilden. .  

För att tydliggöra verksamhetens visuella påverkan på omgivningen kommer en synbarhetsanalys 

samt fotomontage som illustrerar hur vindparken kan komma att upplevas från representativa platser i 

landskapet att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Under samrådsprocessen kommer fotomontage baserat på exempellayouten att presenteras.  

3.8 Friluftsliv 
Inom projektområdet förekommer inga utpekade områden viktiga för friluftslivet. Området används 

dock till vardaglig rekreation och friluftsliv som till exempel promenader, svamp- och bärplockning 

samt för jakt.  

Knappt tre kilometer sydväst om projektområdet finns ett område av riksintresse för friluftslivet, 

Risebo, som beskrivs i avsnittet om riksintressen. Inom en kilometer från projektområdet finns 

Uknadalen som pekats ut som ett viktigt område för friluftslivet av Länsstyrelsen Östergötland. I 

Uknadalen går två vandringsleder, Östgötaleden och Tjustleden. Ytterligare information om 

friluftsaktiviteter inom och i närområdet till projektområdet kommer att samlas in under samrådet. 

När anläggningen är i drift kommer området för den planerade vindparken att vara tillgängligt för 

allmänheten. Under anläggningsarbetet för vindparken kommer dock vissa områden tidvis vara 

otillgängliga för allmänheten. 
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En redogörelse över friluftslivet i och i närområdet till den planerade vindparken kommer presenteras i 

miljökonsekvensbeskrivningen 

3.9 Människors hälsa  

3.9.1 Ljud 

Praxis för vindkraft är att Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärde för externt industribuller 

tillämpas som villkor för verksamheten. Riktvärdet gäller utomhus vid bostäder och uppgår till 40 

dB(A) ekvivalent ljudnivå. Det innebär att oavsett utformning eller typ av vindkraftverk som används 

ska riktvärdet 40 dB(A) klaras dag- och nattetid vid bostäder (Naturvårdsverket) .  

För lågfrekvent ljud gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, det finns inga 

riktvärden för lågfrekvent buller utomhus. Så länge riktvärdet om 40 dB(A) klaras utomhus är risken 

för att riktvärdena för lågfrekvent buller inomhus överskrids liten, förutsatt att huset är byggt enligt 

normal svensk byggstandard.   

En bullerberäkning utifrån exempellayouten kommer redovisas på samrådsmötet med allmänheten. 

Ljudberäkningar för den slutgiltig layouten kommer redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Ljudberäkning kommer även att redovisas för tillsynsmyndigheten i samband med detaljprojektering 

för slutligt vald modell av vindkraftverk. 

3.9.2 Skuggor 

Vindkraftverkens rotorblad kan vid soligt och klart väder ge upphov till svepande skuggor.  

Boverket rekommenderar att man utgår från att lämpligen inte överstiga ett teoretiskt värde2 om 30 

timmar om året, och att den faktiska skuggeffekten inte bör överskrida 8 timmar per år eller 30 

minuter om dagen vid störningskänslig plats (som störningskänslig plats räknas uteplats eller en yta 

på upp till 25 m2 i anslutning till bostäder). Praxis för vindkraft är att Boverkets rekommendationer 

tillämpas vid prövning av vindparker. Det innebär att oavsett utformning eller typ av vindkraftverk som 

används ska rekommendationerna efterföljas (Boverket, 2013). 

Beräkningar från den slutliga layouten kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Skuggberäkning kommer även att redovisas för tillsynsmyndigheten i samband med detaljprojektering 

för slutligt vald modell av vindkraftverk. 

3.9.3 Hinderljus 

Vindkraftverken kommer markeras med hinderbelysning i enlighet med de föreskrifter som gäller vid 

tidpunkten för dess uppförande.  

I Transportstyrelsens idag gällande föreskrifter ska de vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns 

förses med högintensivt vitt ljus och övriga vindkraftverk ska förses med lågintensivt ljus, ett fast rött 

sken (så länge vindkraftverket inte har en höjd över mark- eller vattenytan som är högre än de 

vindkraftverk som utgör den yttre gränsen. I sådana fall måste även de förses med vitt, högintensivt 

ljus). Om samlad bebyggelse finns i närheten ska högintensivt ljus avskärmas så att ljusstrålen inte 

träffar markytan närmare än fem kilometer från vindkraftverket (Transportstyrelsen). 

3.10 Närliggande vindparker och kumulativa effekter 
Det finns inga andra vindparker i närheten av den planerade vindparken. Enligt vindbrukskollen ligger 

närmaste uppförda vindpark knappt 3 mil sydost om det aktuella området, vindpark Blekhem med 6 

vindkraftverk. Enligt vindbrukskollen finns det heller inga andra tillståndsgivna projekt eller projekt 

under handläggning i närmare anslutning till projektområdet. 

Kumulativa effekter är när flera effekter samverkar med varandra. Etableringen av en vindpark 

innebär påverkan på områdets landskapsbild, markanvändning och ljudbild med mera. Annan 

infrastruktur och vindparker innebär också effekter på människor och miljö i närområdet. De 

kumulativa effekterna är alla dessa effekter som vägs samman och bedöms tillsammans med 

landskapets terräng i fråga om kumulativa effekter med negativ miljöpåverkan. De kumulativa effekter 

 

2 Den teoretiskt beräknade tid då solen lyser från soluppgång till solnedgång från en molnfri himmel, då rotorytan står vinkelrätt 

mot solinstrålningen och då vindkraftverket alltid är i drift.   
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som bedöms uppstå vid etablering av den planerade vindparken kommer att redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen.   
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4.1 Utredningar 
Nedan utredningar har eller kommer att ha utförts inom ramen för kommande 

miljökonsekvensbeskrivning: 

• Kulturmiljöutredning, motsvarande arkeologisk utredning steg 1 

• Naturvärdesinventering 

• Fladdermusutredning 

• Fågelinventeringar 

o Kungs- och havsörn 

o Skogshöns: tjäder och orre 

o Övriga rovfåglar 

o Lommar 

• Artskyddsutredning 

• Vindmätning 

• Synbarhetsanalys 

• Fotomontage 

• Ljudberäkning 

• Skuggberäkning 

Resultaten kommer att utgöra grund för vindparkens slutliga layout. 

4.2 Samrådsredogörelse 
Efter att samrådsprocessen är avslutad kommer en samrådsredogörelse tas fram. Den lämnas in som 

en bilaga till tillståndsansökan. Samrådredogörelsen redovisar samrådsprocessen och de synpunkter 

som inkommit under samråden samt hur de har beaktats i den fortsatta processen.  

4.3 Miljökonsekvensbeskrivning 
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer i huvudsak följa samrådsunderlagets struktur och de 

miljöaspekter som nämnts. Sammanfattningsvis föreslås den kommande 

miljökonsekvensbeskrivningen omfatta följande:  

• Beskrivning om verksamhetens lokalisering, utformning och omfattning  

• Beskrivning av den planerade verksamheten och dess miljökonsekvenser 

• Beskrivning och redogörelse för de undersökningar som planeras genomföras samt dess 

miljökonsekvenser.  

• Beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa 

negativa miljöeffekter 

• Bedömning av miljökvalitetsnormer och miljömålsuppfyllelse 

• Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

• Kumulativa effekter 

• En icke-teknisk sammanfattning 

• En samrådsredogörelse 

4. Fortsatt arbete 
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4.4 Tidplan 
Efter genomfört samråd kommer relevanta undersökningar genomföras och en 

miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram med målsättningen att en tillståndsansökan lämnas 

in till prövningsmyndigheten under fjärde kvartalet av 2023. 

 

4.5 Övrigt 
Inför etablering av vindkraftparken kan det, utöver tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken, bli aktuellt med 

följande tillstånd, dispenser eller anmälningar.  

• Strandskydd  

• Vattenverksamhet 

• Natura 2000-tillstånd 

• Tillstånd enligt kulturmiljölagen 

• Täktverksamhet  

• Betongtillverkning 

 

Tidigare steg

• Lokaliseringsutredning

• Inventeringar

Hösten 2022

• Samråd med Länsstyrelse, kommun och övriga myndigheter

• Samråd med särskilt berörda och allmänhet

2023

• Samrådsredogörelse tas fram

• Fortsatta utredningar och inventeringar

• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram

• Tillståndsansökan lämnas in till Länsstyrelsen Östergötland 
under fjärde kvartalet 
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