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OM SAMRÅDET OCH SAMRÅDSHANDLINGEN

Enligt bestämmelserna i 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) antas den 
planerade verksamheten medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att 
ett så kallat avgränsningssamråd ska genomföras. Denna samrådshandling har 
utarbetats som underlag för avgränsningssamråd för Stora Vädern, ett projekt som 
utvecklas av Fred. Olsen Renewables AB.

Ett avgränsningssamråd följer bestämmelserna i 6 kap. 30 § miljöbalken och sam-
råd ska genomföras med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som 
kan antas bli särskilt berörda av verksamheten, samt de övriga statliga myndighe-
ter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten. 

En samrådshandling är inte att förväxla med en miljökonsekvensbeskrivning som 
tas fram i ett senare skede av tillståndsprocessen. Samrådets syfte är att infor-
mera myndigheter, enskilda och allmänhet om det planerade projektet och att 
på ett övergripande plan redogöra för de miljöeffekter som planerad verksamhet 
bedöms kunna ge upphov till, medan kommande miljökonsekvensbeskrivning 
utreder miljöeffekterna vidare. 

Denna samrådshandling presenterar översiktligt vad kommande miljökonsekvens-
beskrivning ska innehålla och vilka miljöeffekter som kommer att utredas vidare. 
En fullständig miljökonsekvensbeskrivning beräknas vara klar under våren 2023 
och en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken är planerad att lämnas in till 
sommaren 2023.
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S A M M A N F AT T N I N G

Fred. Olsen Renewables avser att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. miljö-
balken för att uppföra en vindpark vid sjön Stora Vädern i Oskarshamns 
kommun, Kalmar län. Som mest planeras 14 vindkraftverk med en maxi-
mal totalhöjd om 270 meter. Den planerade verksamheten antas medföra 
betydande miljöpåverkan och därför ska avgränsningssamråd hållas. 
Denna samrådshandling utgör underlag för samrådsprocessen och kom-
mer följas av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samrådshandlingen 
innehåller ett exempel på vindparkens layout, det vill säga hur placeringen 
av vindkraftverken inom projektområdet kan komma att se ut.

Projektområdet Stora Vädern ligger cirka 20 kilometer nordväst om 
Oskarshamn och gränsar till Hultsfreds kommun. Inom projektområdet 
finns ingen bebyggelse. Den närmaste sammanhållna bebyggelsen utgörs 
av byarna Fallebo, Stora och Lilla Bråbo samt Bjälebo, som ligger cirka 3 
kilometer öster om projektområdet.

Projektområdet är till största delen dominerat av produktiv skogsmark 
som är relativt kuperad och mycket blockrik. De högsta naturvärden inom 
projektområdet består av löv- och barrskog på kalkrik mark.

En liten del av projektområdets västra del ligger inom riksintresseområdet 
för skyddade vattendrag, Emåns vattensystem. I övrigt berör inte projekt-
området något område av riksintresse eller annan typ av skyddad natur-
miljö, utöver strandskydd som råder invid sjöar och vattendrag. 

Underlagsutredningar gällande bland annat naturvärden, fågelliv, ljud- 
och skuggutbredning samt kulturmiljö kommer att presenteras närmare 
inom ramen för MKB. Utredningarna kommer, tillsammans med infor-
mation från samrådet, att ligga till grund för slutlig utformning av vind-
parken samt utgöra grunden för den MKB som tas fram under 2023 som 
underlag för tillståndsansökan.
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1.  INLEDNING

Kapitlet ger en introduktion till projektet och den 
verksamhet som planeras. Vidare redovisas gällande 
lagstiftning, tillståndsprocessens olika steg och det 
samrådsförfarande som projektet befinner sig i.

1.1 Bakgrund till vindkraftsplanerna
Fred. Olsen Renewables undersöker möjligheten att etablera en vindpark 
norr om sjön Stora Vädern i Oskarshamns kommun, belägen i Kalmar 
län. Anläggningen skulle ge ett värdefullt tillskott av förnybar energi i en 
region där behovet av utökad elproduktion är stor.

Den globala uppvärmningen är ett av vår tids största hot. En viktig del för 
att bromsa klimatförändringarna är att fasa ut fossila bränslen och ersätta 
med förnybara alternativ. Sverige har beslutat om energipolitiska mål 
som anger att den svenska elproduktionen år 2040 ska vara 100 procent 
förnybar och senast år 2045 ska Sverige inte ha något nettoutsläpp av 
växthusgaser (Energimyndigheten, 2020).

Samtidigt som elproduktionen ska ställas om för att bli mer hållbar och 
nettoutsläpp av växthusgaser ska bli noll, så krävs mer el i ett elektrifierat 
samhälle. Vindkraft är en av de viktigaste energikällorna för att nå målet 
om att all elproduktion ska vara förnybar till år 2040. Vindkraft kräver 
inget bränsle och genererar inte några utsläpp under driftsfasen.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket antog i januari 2021 en 
nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad och beräknar i den att 
vindkraften behöver byggas ut med runt 100 TWh, varav 80 TWh med 
landbaserad vindkraft till 2040 (Energimyndigheten, 2021).  

Sverige har god potential att bygga ut vindkraften med stora obebyggda 
markarealer och stora havsområden med höga medelvindhastigheter. 
Vindkraft passar också bra in i det nordiska kraftsystemet där det finns 
gott om vattenkraft som kan nyttjas som balanskraft för att reglera 
elproduktionen.  
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1.2 Om bolaget
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 affärsidé är att finnas med genom hela processen, från tecknande 
av markavtal till att äga och driva de vindparker bolaget utvecklar, se 
Figur 1. 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.

Utveckling
Byggnation

Drift
Ägande

 

FIGUR 1 Fred. Olsen Renewables är med i alla steg från utveckling till avveckling. Att äga 

och driva de parker som bolaget utvecklar är en viktig del i bolagets långsiktiga affärsidé. 
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1.3 Hur en ansökan går till
Den planerade vindparken är tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken, 
vilket innebär att en specifik miljöbedömning ska genomföras och att en MKB 
ska tas fram av verksamhetsutövaren. 

Enligt 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) antas den planerade 
verksamheten medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att 
samrådsförfarandet ska inledas med ett avgränsningssamråd. Något 
undersökningssamråd har därför inte genomförts. 

Denna handling utgör underlag för avgränsningssamrådet, som enligt 
bestämmelser i 6 kap. 30 § miljöbalken ska hållas med länsstyrelsen, 
tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av 
verksamheten, samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner 
och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten. 
Tillståndsprocessens olika steg redovisas schematiskt i Figur 2.
 
Genom samrådet vill Fred. Olsen Renewables inhämta kunskap och 
synpunkter om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, 
utformning och de miljöeffekter som den planerade verksamheten kan 
antas medföra direkt eller indirekt, samt innehåll och utformning av 
MKB. Miljöeffekterna kan vara positiva eller negativa, tillfälliga eller 
bestående och uppstå på kort, medellång eller lång sikt.
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1  PROJEKTIDÉ 2 SAMRÅDSUNDERL AG 3 UNDERSÖKNINGSSAMRÅD
Möjlighet att lämna synpunkter

7 MIL JÖKONSEKVENS-
BESKRIVNING TAS FRAM

6 AVGRÄNSNINGSSAMRÅD 
OCH MIL JÖBEDÖMNING

Möjlighet att lämna synpunkter

4 BESLUT OM BET YDANDE 
MIL JÖPÅVERKAN

Ja/Nej

8 TILLSTÅNDSANSÖKAN 
L ÄMNAS IN

9 HANDL ÄGGNING 10 EVENTUELL 
KOMPLET TERING

11  ANSÖKAN KUNGÖRS
Möjlighet att lämna 

synpunkter

15  EGENKONTROLL,  
MIL JÖTILLSYN

14 VERKSAMHETEN 
GENOMFÖRS

13 KUNGÖRELSE AV BESLUT
Eventuellt överklagande

12  BESLUT OM TILLSTÅND 
OCH VILLKOR

5 LITEN MIL JÖKONSEKVENS-
BESKRIVNING TAS FRAM

JA

NEJ

T ILLSTÅNDSPROCESSEN

FIGUR 2 Schematisk bild av tillståndsprocessen. 
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2. LOKALISERING OCH 
PROJEKTBESKRIVNING

Detta kapitel redovisar hur lokalisering av planerad 
verksamhet har valts i konkurrens med andra lokaliseringar. 
Vidare redogörs för den planerade vindparkens omfattning, 
dimensioner och tekniska förutsättningar.

2.1 Lokaliseringsprocess
Miljöbalken anger i sin portalparagraf  att mark, vatten och fysisk 
miljö ska användas så att en, från ekologisk, social, kulturell och 
samhällsekonomisk synpunkt, långsiktig god hushållning tryggas. 

Lokaliseringsalternativ 

Fred. Olsen Renewables arbetar kontinuerligt med att finna lämpliga 
områden för utbyggnad av vindkraft. Ett lämpligt område för vindparker 
kräver goda vindförhållanden och få motstående intressen, men även goda 
möjligheter till storskalighet för att kunna bära gemensamma kostnader, 
exempelvis för nätanslutning. Som del i det arbetet analyseras bland annat 
viktiga parametrar som vindresurs, bebyggelse och riksintressen.

För de områden som identifierats och som bedöms mest lämpliga 
för vindkraft har ett mer detaljerat utredningsarbete genomförts. 
Projektområdet Stora Vädern är ett område där det bedömts vara 
lämpligt att gå vidare för att utreda möjligheten att etablera vindkraft.

Ytterligare alternativ som studerats och processen med val av område 
kommer att redovisas i kommande MKB.

Utformningsalternativ

Exempel på utformningsalternativ kan till exempel vara olika placeringar 
av vindkraftverken, olika placeringar av vägarna fram till vindkraftverken 
eller olika dimensioner på vindkraftverken. Arbetet med att ta fram den 
mest optimala layouten av anläggningen, det vill säga placeringen av 
vindkraftverk och vägar, avvägt mot miljöpåverkan pågår kontinuerligt 
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under projektets gång. Kunskap om projektområdet och dess omgivningar 
fördjupas genom detta samråd, remissvar och yttranden från närboende, 
föreningar, kommun och organisationer samt de utredningar som görs, se 
Kapitel 4. 

Den layout som redovisas under samrådsskedet ska därför endast ses som 
ett exempel på hur planerad vindpark kan komma att se ut. Dock kommer 
antalet vindkraftverk inte att överstiga 14 i en slutlig layout.

En redovisning av de olika utformningsalternativ som utretts kommer att 
göras i kommande MKB.    

Nollalternativ

Ett nollalternativ är ett jämförelsealternativ som beskriver situationen om 
planerad verksamhet inte genomförs. En redovisning av nollalternativet 
görs i kommande MKB och de bedömda miljöeffekterna, till följd av 
planerad verksamhet, kommer då att ställas i relation till nollalternativet. 

2.2 Valt huvudalternativ – 
planerad vindpark

Lokalisering

Projektområdet för valt huvudalternativ ligger inom Oskarshamns 
kommun, i Kalmar län, se översiktskarta i Figur 3. Området bedöms 
uppfylla viktiga kriterier som går i linje med kommunens riktlinjer så 
som goda vindförhållanden, ett redan utbyggt vägnät, berör inte några 
skyddade områden och har bra förutsättningar för elanslutning. 

Huvudorten Oskarshamn ligger cirka 20 kilometer sydost om 
projektområdet, medan närmaste sammanhållna bebyggelse, byarna 
Fallebo, Stora och Lilla Bråbo samt Bjälebo, ligger cirka 2-3 kilometer 
öster om projektområdet. Bosckara är närmaste tätort i Oskarshamns 
kommun och ligger drygt 6 kilometer söder om projektområdet. 
 
Projektområdet gränsar till Hultsfreds kommun, där närmaste 
sammanhållna bebyggelse utgörs av Mossebo cirka 4 kilometer väster om 
projektområdet. Närmsta hus i kommunen ligger mer än en kilometer 
från projektområdet.
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FIGUR 3 Översiktskarta. Lokaliseringen av projektområdet Stora 
Vädern i Oskarshamns kommun, Kalmar län.
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Omfattning och utformning

Samrådet sker i ett tidigt skede och tidpunkten för beställning av 
vindkraftverk ligger flera år bort. Då det sker en löpande teknikutveckling 
är det omöjligt att förutse vilka vindkraftverk som finns på marknaden vid 
tidpunkten för beställning och byggnation. I samrådet beskrivs därför den 
planerade verksamheten utifrån det maximala antal vindkraftverk och 
med den maximala totalhöjden, se Tabell 1. 

Det innebär att det aldrig kan bli fler eller högre vindkraftverk än vad som 
framgår i samrådet. Får verksamheten tillstånd så kan det dock vara både 
färre och lägre vindkraftverk som slutligen byggs. Samtliga utredningar 
och beräkningar utgår dock från det högsta antalet vindkraftverk och den 
högsta totalhöjden. Projektområdet omfattar cirka 522 hektar.

Layout för vindparken och följdverksamheter

Vindkraftverkens placeringar inom projektområdet styrs framför allt 
av vindförhållandena men även av platsens lokala förutsättningar, 
till exempel avseende natur- och fågelliv, geoteknik samt närheten 
till bebyggelse. Vindkraftverken behöver också placeras med ett visst 
avstånd mellan dem för att inte påverka varandras produktion i alltför 
stor utsträckning, vanligtvis tillämpas cirka 3–5 rotordiametrar mellan 
vindkraftverken.

I Figur 5 visas ett exempel på layout för vindparken. Arbetet med att 
ta fram en optimal layout med hänsyn till motstående intressen pågår 
kontinuerligt. Utifrån underlagsutredningar och inkomna samrådsyttrande 
kan således layouten komma att arbetas om och anpassas.

TABELL 1. Vindparken Stora Vädern dimensioner.

Antal vindkraftverk Upp till 14st

Produktion per verk Cirka 21 GWh/år (Exempelmodell 
VEstas V162-6.2)

Totalhöjd Upp till 270 meter
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Principskiss av vindkraftverk.
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FIGUR 4 Vindkraftverkets delar. Transformatorn kan antingen placeras intui 
vindkraftverket eller i en mindre byggnad utanför.

VINDPARK OCH VINDKRAFTVERK

Med vindpark avses vindkraftverken samt de följdverksamheter som vindkraft-
verken kräver såsom interna elledningar inom anläggningen, väganslutning från 
allmän väg fram till respektive vindkraftverk, servicebyggnader, hårdgjorda ytor för 
montering och uppställning samt kopplingsstationer/kopplingskiosker för elnätet.

Vindkraftverk består av fundament, torn, nav med rotorblad, maskinhus (nacell) 
och transformator, se Figur 4. Transformatorn kan antingen placeras inuti vind-
kraftverket eller utgöras av en mindre byggnad som uppförs på den hårdgjorda 
ytan intill tornet. Vindkraftverkets totalhöjd definieras av navhöjden plus längden 
på rotorbladet, det vill säga från marken och upp till spetsen på ett rotorblad när 
den befinner sig som högst över marken. Svepytan är den yta som rotorbladen kan 
fånga upp vind på, som en tänkt cirkel vilken förbinder de tre rotorbladens spetsar. 
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Fundament

Vindkraftverken kan antingen förankras med bergfundament eller 
gravitationsfundament. Vilken förankringsmetod som är aktuell för varje 
enskilt vindkraftsverk kommer att utredas och bestäms vid slutligt val av 
vindkraftverksmodell och utifrån de geotekniska förutsättningarna.

Ett gravitationsfundament är cirka 25 – 30 meter i diameter och ett 
bergfundament cirka 7 meter i diameter.

Vägdragningar och hårdgjorda ytor

Befintliga skogsbilvägar i projektområdet nyttjas i den mån det är möjligt 
för att minimera ianspråktagandet av mark. Vid behov kommer befintliga 
skogsbilvägar att breddas, rätas och förstärkas. Befintliga vägar kommer 
också att kompletteras med ny vägdragning. 

Vägområdet, det vill säga vägen inklusive diken och slänter kräver cirka 
30 meters vegetationsfri korridor. En kurvig eller brant väg kan komma att 
kräva en bredare korridor jämfört med en rak väg. 

Hårdgjorda ytor utgörs av montageytor samt uppställningsplatser för 
temporär lagring, servicebyggnader och platskontor.

Elanslutning

Inom projektområdet kommer elanslutningen av vindkraftverken 
att ske via ett internt elnät. Det kommer i huvudsak att ske i form 
av markkabel och i anslutning till vägarna. Det interna elnätet 
ansluter via ett ställverk och transformator till regionnätet i området. 
En koncessionsansökan kommer att utarbetas och insändas till 
Energimarknadsinspektionen. 

FIGUR 5 Exempel på layout för vindparken i Stora Vädern. Som 
mest planeras för 14 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 
270 meter och avståndet mellan vindkraftverken behöver vara 3-5 
rotordiameter. Väglayouten inom området är inte klar, befintliga 
vägar komma nyttjas så långt möjligt, men sannolikt kommer även 
nya vägar att behöva anläggas liksom att förstärka de befintliga.
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Befintliga skogsbilvägar i projektområdet nyttjas i den mån det är möjligt 
för att minimera ianspråktagandet av mark. Vid behov kommer befintliga 
skogsbilvägar att breddas, rätas och förstärkas. Befintliga vägar kommer 
också att kompletteras med ny vägdragning. 

Vägområdet, det vill säga vägen inklusive diken och slänter kräver cirka 
30 meters vegetationsfri korridor. En kurvig eller brant väg kan komma att 
kräva en bredare korridor jämfört med en rak väg. 

Hårdgjorda ytor utgörs av montageytor samt uppställningsplatser för 
temporär lagring, servicebyggnader och platskontor.

Elanslutning

Inom projektområdet kommer elanslutningen av vindkraftverken att ske 
via ett internt elnät. Det kommer i huvudsak att ske i form av markkabel 
och i anslutning till vägarna. Det interna elnätet ansluter via ett ställverk 
och transformator till regionnätet i området. En koncessionsansökan 
kommer att utarbetas och insändas till Energimarknadsinspektionen. 
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3. F Ö R U T S ÄT T N I N G A R 
O C H  F Ö R VÄ N TA D E 
M I L J Ö E F F E K T E R

I detta kapitel redogörs kortfattat för landskapets och samhällets 
förutsättningar och de förväntade miljöeffekter som vindparken 
bedöms kunna ge upphov till. I kommande arbete med MKB:n 
kommer dessa miljöeffekter att utredas och redovisas mer 
ingående.

3.1 Planförhållanden och 
markanvändning

Kommunala planer

Gällande översiktsplan för Oskarshamns kommun antogs år 2003. Ett 
tematiskt tillägg för vindkraft tillkom 2011. En ny översiktsplan är under 
framtagande och befinner sig, i skrivande stund, i granskningsstadiet där 
synpunkter insamlas. Kommunen skriver i den nya översiktsplanen att 
de på sikt ska ta fram ett nytt tematiskt tillägg om vindkraft, där syftet är 
att peka ut områden lämpliga för vindbruk. Länsstyrelsens analys och 
regionala vindkraftsplanering ska användas som underlag för tillägget. 
Tills dess att detta finns framtaget ska det nu gällande tilläggets riktlinjer 
användas vid förfrågningar om vindkraft (Oskarshamns kommun, 2022).

De riktlinjer som finns i det gällande tematiska tillägget är att 
vindkraftverk ska lokaliseras till områden med goda vindförhållanden, 
tillgång till kraftledningar och större vägar, samt att antalet 
intressekonflikter är få. Formellt skyddade områden samt värdefulla 
kultur- och naturmiljöer ska undantas från vindkraftverk (Oskarshamns 
kommun, 2011).
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Markanvändning 

Projektområdet består till största del av produktiv skogsmark som präglats 
av mänsklig påverkan under lång tid. Marken är relativt kuperad och 
mycket blockrik. Den äldre delen av skogsmarken bedöms till största del 
vara naturligt uppkommen och det finns värdefulla skogsavsnitt bevarade 
(Calluna, 2021). En vindpark i området är förenlig med pågående 
markanvändning. Samnyttjande av vägar och att skogsbruket fortsatt kan 
bedrivas oinskränkt.

Inom projektområdet finns inte någon bebyggelse och jordbruksmark 
berörs inte alls. 

Vägnätet inom projektområdet är relativt omfattande och i huvudsak 
av god standard. Flertalet vägar brukas idag av tunga fordon i samband 
med uttag av timmer. Det finns inga vandringsleder eller cykelvägar i 
projektområdet. 

Vindparker tar luftutrymme i anspråk och kan i sällsynta fall ge upphov 
till störningar på radio och TV. Samråd genomförs därför med de aktörer 
som tillhandahåller och använder sig av radiolänkstråk som skulle kunna 
löpa risk att beröras negativt till följd av planerad verksamhet.

Kring varje flygplats finns en hinderyta, så kallad MSA-yta (Minimum 
Sector Altitude). MSA-ytan sträcker sig 55 kilometer ut från varje 
flygplats. Projektområdet ligger cirka 70 kilometer från Kalmar flygplats 
och samråd har genomförts med flygplatsen som meddelat att man inte 
har någon synpunkt på den planerade verksamheten.
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3.2 Närliggande vindparker
Så kallade kumulativa effekter kan uppstå om det finns vindparker i 
närheten av det aktuella projektområdet. I Figur 6 och Tabell 2 redovisas 
de vindparker som finns uppförda, har fått tillstånd alternativt bygglov 
eller planeras inom 3 mils radie från projektområdet. 

Inom 25 km från Stora Vädern finns endast enstaka vindkraftverk 
uppförda vid Ryningsnäs och Skräplinge (2, respektive 1 vindkraftverk). 
Kumulativa effekter på landskapsbilden är därför framförallt hänförliga 
till hus med utsikt mot den planerade vindparken Aspeland, ett 
projektområde som är orienterat mer än 8 kilometer från Stora Vädern 
och är under tillståndsprövning.

En utförligare beskrivning och bedömning av kumulativa effekter kommer 
att redovisas i MKB utifrån slutlig placering av vindkraftverk och tillhö-
rande följdverksamheter.

Observera att redovisningen av närliggande vindparker och projekterings-
områden är en ögonblicksbild som kan komma att förändras med tiden. 
Informationen kommer från Vindlovs karttjänst Vindbrukskollen (Vindlov 
2022), som uppdateras av verksamhetsutövarna själva. 

TABELL 2. Sammanställning av närliggande vindparker och deras avstånd till projektområdet.

Park Kommun Verksamhetsutövare Omfattning /
totalhöjd

Status Av-
stånd

Ryningsnäs Hultsfred Visby energi AB 2 verk/145m Uppfört 5,9km

Skräplinge Hultsfred Projektör ej registrerad 1 verk/45m Uppfört 8,5km

Aspeland Hultsfred Njordr AB 17 verk/270m Handläggs 8,5km

Åby-Åleby Mönsterås Åby Åleby Energi AB 36 verk/200m Uppfört 26,8km

Grönskog Mönsterås SR Energy AB 8 verk/270m Handläggs 26,7km

Tribbhult Västervik Statkraft Södra vindkraft 
AB

26 verk/220m Beviljat 28,6km
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FIGUR 6 Närliggande vindparker inom 3 mil från projektområdet.    
Inom Oskarshamns kommun finns i dagsläget inga vindparker. 
Observera att redovisningen av närliggande vindparker och 
projekteringsområden är en ögonblicksbild som kan komma att 
förändras med tiden.
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RIKSINTRESSEN OCH ANDRA SKYDDADE OMRÅDEN

Riksintressen är geografiska områden, utpekade för att de innehåller nationellt 
viktiga värden och kvaliteter. Område av riksintresse kan syfta till att bevara ett 
värde eller prioritera ett område för exploatering, men kan också vara utpekat för 
viss typ av användning; yrkesfiske och rennäring (Boverket 2017).

Naturreservat skyddar, genom miljöbalken, utpekade naturområden mot exploa-
tering och/eller bevarar eller återskapar naturmiljöer eller funktioner för friluftsliv 
(Naturvårdsverket 2020). 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden inom hela EU. Dessa områden 
innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt 
perspektiv (Naturvårdsverket 2019a). 

Biotopskydd är mindre områden som ska skydda värdefulla livsmiljöer för hotade 
arter eller som annars anses särskilt skyddsvärda (Naturvårdsverket 2019b).

Naturvårdsavtal är tidsbegränsade avtal om att skydda mindre områden och 
tecknas mellan staten eller kommuner och markägare. Det används främst för att 
skydda skogar med höga biologiska eller sociala värden.

3.3 Områden av riksintresse 
och skyddade områden 

En liten del av projektområdets sydvästra hörn ligger inom riksintresse 
för skyddade vattendrag (MB kapitel 4:6), avrinningsområdet för Emåns 
Vattensystem. Riksintresset är utpekat som ett område där vattenkraft och 
vattenreglering inte är tillåtet. En etablering av en vindpark kommer inte 
att motverka riksintressets syfte.

Förutom detta finns inga andra riksintressen eller skyddade områden inom 
projektområdet. 

Närmaste skyddade område är Bråbygden, riksintresse för naturvård som 
ligger cirka 0,6 kilometer öster om projektområdet. 

De utpekade värdena för de skyddade områdena utanför projektområdet 
bedöms inte påverkas av en vindpark inom projektområdet. Eventuell 
påverkan kommer att utredas vidare inom ramen för kommande MKB. 

I Figur 7 och i Tabell 3 redovisas samtliga riksintressen och skyddade om-
råden inom 10 kilometer från projektområdet.
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FIGUR 7 Riksintressen och skyddade områden 
inom 10 kilometer från projektområdet. Endast 
en liten del av projektområdet berör riksintresse 
för skyddade vattendrag, där vattenkraft och 
vattenreglering ej är tillåtet. 
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TABELL 3. Riksintressen och skyddade områden inom 10 kilometer från projektområdet. ID-nummer i                                
tabellen är kopplat till nummer i kartan, Figur 7 

ID Namn Skydd Värdebeskrivning Avstånd 
från pro-
jektområde

1 Emån Riksintressen skyddade vatten-
drag, MB 4:6

Avrinningsområdet för Emån inom Kalmar 
län. Vattenkraft samt vattenledning för 
kraftändamål får inte utföras i Emån med 
tillhörande käll- och biflöden.

Delvis inom

2 Bråbygden Riksintresse för naturvård MB 3:6 
och Natura 200 SCI MB 4:8

Sammanhängande småbruksbygd med 
traditionsenlig hävd och artrik flora.

0,6 km

3 Krokshult Riksintresse för kulturmiljövård 
MB 3:6

Småskaligt odlingslandskap och bymiljö som 
återspeglar utveckling av markanvändning 
från medeltiden till början av 1900-talet.

1,7 km

4 Mossebo Riksintresse för kulturmiljövård 
MB 3:6

Bymiljö och småskaligt odlingslandskap som 
trots skiften och mekanisering behållit en 
äldre oldingsstruktur.

2,3 km

5 Krokshult Natura 2000 SCI MB 4:8, delvist 
Riksintresse för naturvård 3:6 och 
delvist naturreservat

Representativt odlingslandskap med artrika 
naturbetesmarker. Småskaligt jordbruk 
med åkrar bland ängar och hagmarker. Rika 
exempel på äldre brukningsmetoder. Höga 
botaniska värden och rödlistade arter.

3,2 km

6 Viråns vatten-
system

Natura 2000 SCI MB 4:8 och Riks-
intresse för naturvård MB 3:6

Relativt opåverkat vattensystem representa-
tivt för länets sprickdalslandskap.

4,1 km

7 Bockara vatten-
skyddsområde

Vattentäkt 6,1 km

8 Väg 37 Riksintressen för trafikslagens 
anläggningar, MB 3:8 väg

Väg av särskild regional betydelse 7,0 km

9 Bockara kyrka Kyrkligt kulturminne Välbevarad representant för 1930-talets 
kyrkobyggande

7,0 km

10 Väg 34 Riksintressen för trafiklagens 
anläggningar, MB 3:8 väg

Väg av särskild regional betydelse 7,2 km

11 Emådalen Riksintresse för kulturvård MB 
3:6

Dalgångsbygd med en mångfald av väl 
sammanhållna miljöer som tillsammans visar 
på Emåns långvariga och stora betydelse för 
kulturlandskapets utveckling.

7,9 km
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12 Vattenskydds-
område Stora 
Bråen

Vattentäkt 8,2 km

13 Stångådalsba-
nan

Riksintressen för trafiklagens 
anläggningar, MB 3:8 järnväg

Befintlig järnväg Hultsfred-berga 8,3 km

14 Emåns vatten-
system

Natura 2000 SCI och Riksintresse 
för naturvård 3:6

Hög biologisk och strukturell diversitet 8,3 km

15 Kristdala kyrka Kyrkligt kulturminne 8,7 km

16 Humlenäs Natura 2000 SCI och Riksintresse 
för naturvård MB 3:6, delvist 
naturreservat

Gammalt kulturlandskap, blandskogar, artrik 
flora och sällsynta arter

9,1 km

17 MSA-yta Kal-
mar

Riksintressen för trafiklagens 
anläggningar, MB 3:8 flyg

MSA-yta 9,4 km

18 Ryngen Natura 2000 SCI och Fågeldirek-
tivet SPA och Riksintresse för 
naturvård MB 3:6

En av de värdefullaste fågellokalerna i 
sydöstra Sverige

9,7 km

3.4 Landskapsbild
Landskapsbilden och de konsekvenser en vindpark ger upphov till är 
subjektiva och utgår från människans upplevelse av landskapet. Generellt 
kan fastslås att det är ofrånkomligt att en vindpark påverkar den rådande 
landskapsbilden, men landskapets utseende, innehåll och topografi är 
avgörande för graden av påverkan. Hur förändringarna upplevs varierar 
med betraktaren och hör samman med betraktarens förväntningar på 
landskapet och inställning till förnybar energi.

Begreppet landskap syftar till såväl det naturgivna landskapet som det 
kulturgivna landskapet, det vill säga det landskap som människan skapat 
och brukat. Med landskapsbild avses landskapets karaktär, det vill säga 
landskapets utseende och upplevelsemässiga aspekter. 

Detta avsnitt är därför nära sammankopplat med andra avsnitt som 
beskrivs i denna samrådshandling, till exempel kulturmiljö.
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Projektområdet utgörs till största del av produktionsskog och är relativt kuperat. 
Utifrån landskapets topografi och användning bedöms att vindkraftverken vara 
mindre synliga och ge en liten förändring på landskapsbilden. 

Inom ramen för MKB:n kommer synbarhetsanalyser att tas fram som redovisar 
från vilka platser i det omgivande landskapet som vindkraftverken kommer att 
vara synliga. Vidare kommer också fotomontage att tas fram för att illustrera 
hur den planerade vindparken kan komma att se ut från ett antal representativa 
platser i det omgivande landskapet. 

3.5 Naturmiljö (land)
Den största påverkan på naturvärden vid en vindkraftsetablering sker genom 
de ytor som utgörs av direkt markanspråk för vindkraftverken, vägar och övriga 
hårdgjorda ytor. 

En naturvärdesinventering (Calluna, 2021) visade att stort sett hela 
projektområdet består av produktiv skogsmark förutom några mindre myrar 
och sjöar. Jordbruksmark saknas i stort sett helt. Skogsmarken består av både 
äldre, naturligt uppkommen skog och en betydande del ung plantering eller 
nyligen avverkat skog. Trädslagen i skogarna varierar mellan ädellövskog, 
barrskog, sumpskog, triviallövskog och blandskog.  

Vid naturvärdesinventeringen identifierades 40 naturvärdesobjekt, se Figur 8. 
Det idag aktuella projektområdet är dock mindre än det inventerade området. 
33 naturvärdesobjekt återfinns inom projektområdet. Av dessa är ett objekt 
klass 1, 6 stycken objekt är klass 2 och 26 stycken objekt är klass 3. De högsta 
naturvärden inom projektområdet består av löv- och barrskog på kalkrik mark 
som har rik lundflora och mycket intressant ved- och svampflora. Naturvärden 
finns också kopplade till skogar utan kalkpåverkan med lång kontinuitet samt 
till ett mindre vattendrag. 

Inom sydvästra delen av projektområdet ligger även ett par våtmarksområden 
som har VMI klass 2 och som är del av både Länsstyrelsens och Oskarshamns 
kommuns naturvårdsplaner. 

Inom projektområdet finns ett antal områden med sumpskog som inte klassades 
som naturvärdesobjekt vid naturvärdesinventeringen.

I det omgivande landskapet utanför projektområdet förekommer skyddade 
naturmiljöer. Dessa redogörs för i avsnitt 3.3 Områden av riksintresse och skyddade 
områden.
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FIGUR 8 Kända naturvärden inom och nära projektområ-
det. Naturvärden inom projektområdet består främst av 
löv- och barrskog på kalkrik mark som har rik lundflora 
och mycket intressant ved- och svampflora.
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3.6 Yt- och grundvatten

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YT- OCH GRUNDVATTEN
Inom ramen för EU:s vattendirektiv (2006/60/EG) har miljökvalitetsnormer för yt- 
och grundvattenförekomster utvecklats. Huvudregeln är att alla vattenförekomster 
ska uppnå normen om god status och statusen får inte försämras, dock kan 
undantag göras. Nya miljökvalitetsnormer beslutades och kungjordes i december 
2021 för perioden 2021–2027. Samtliga av Sveriges vattenförekomster finns 
beskrivna i databasen VISS. 

NATIONELLA VÅTMARKSINVENTERINGEN (VMI)
Ungefär 10 procent av Sveriges landyta består av våtmarker. Med stöd av 
Naturvårdsverket har dessa inventerats av länsstyrelserna med syfte att skapa 
en kunskapsbank inför bland annat miljöövervakning och naturresursplanering. 
Denna insats kallas för Nationella våtmarksinventeringen (VMI).

Alla våtmarker nedom fjällen – i norra Sverige större än 50 hektar och i södra 
Sverige större än 10 hektar – har flygbildstolkats och naturvärdesbedömts. De 
områden som vid flygbildstolkningen bedömdes ha högt naturvärde har även 
besökts i fält. Våtmarkerna har därefter kategoriserats enligt tre klasser, där klass 1 
är mycket högt naturvärde och klass 3 har ett visst naturvärde.

En liten del av projektområdets västra del ligger inom riksintresse för 
skyddade vattendrag, Emåns vattensystem. Riksintresset är utpekat för att 
vattenkraft och vattenreglering inte är tillåtet och vindparken kommer inte 
att motverka riksintressets syften. 

Inom projektområdet finns inga klassade vattenförekomster som faller 
under kravet om miljökvalitetsnormer men det finns en liten sjö, Klogöl, 
och två vattendrag klassade som övrigt vatten. Övrigt vatten är vatten 
som inte klassats som vattenförekomster men omfattas ändå av Sveriges 
vattenförvaltning. Ett av våtmarksområdena i sydvästra projektområdet 
är utpekat i den nationella våtmarksinventeringen (VMI) med högt 
naturvärde. 

Längs med hela projektområdets södra gräns finns ett vattendominerat 
område bestående av sjöarna Stora och Lilla Vädern samt ett antal 
vattendrag och våtmarker med låg naturvärdesklassning. 
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Inom två kilometer från projektområdet finns två vattenförekomster, se 
Tabell 4. Den ena, Hammarsboån, tangerar projektområdets sydvästra 
hörn. Inom två kilometer från projektområdet finns även nio brunnar av 
olika typ. 

En del av projektområdet ligger inom den delvis utdikade mossen 
Degermosse och runt projektområdet ligger sjöarna Skinnaregöl samt 
Stora och Lilla Vädern. 

Inom ramen för MKB:n kommer påverkan på yt- och grundvatten att 
utredas.

TABELL 4. Områden av riksintresse eller av annat nationellt värde inom cirka 10 km avstånd från projektområdet. ID hänvisar till 
markeringen i kartan i Figur 9.

ID Namn Typ Värdebeskrivning Avstånd från 
projektområdet

1 WA95532424 Vattendrag vattenföre-
komst

Naturligt vattendrag ca. 5 km långt 
som sträcker sig från Illern i norr tll 
Stensjögamm i söder. Vattendraget har god 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk 
status

1 km

2 Hammarsboån Vattendrag vattenföre-
komst

Naturligt vattedrag ca. 29 km långt som 
rinner mellan Tallången och Hammarsjön. 
Vattendraget har måttlig ekologisk status 
och uppnår ej god kemisk status

35 km

3 Emåns vattensystemet Riksintressen skyddade 
vattendrag, MB 4:6

Avrinningsområdet för Emån inom Kalmar 
län.

Delvis inom

4 Mårdsjö Våtmarksinventeringen 
(naturvärdeklass 2, högt 
naturvärde)

Storlek: 22,9 ha 1,6 km

5-8 Våtmarker vid Forsgöl Våtmarksinventeringen 
(naturvärdeklass 2, högt 
naturvärde)

Storlek: 27,8 ha Delvis inom

9-11 Våtmarker vid Stora 
och Lilla Vädern

Våtmarksinventeringen 
(naturvärdeklass 4, lågt 
naturvärde)

Storlek: 24,5 ha Delvis inom
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FIGUR 9  Yt- och grundvatten inom och kring pro-
jektområdet. Ett fåtal sjöar och vattendrag berörs 
av projektområdet för Stora Vädern. Området 
tangerar endast ett par vattenförekomster.
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3.7 Fåglar

FÅGELDIREKTIVET (FD)
Fågeldirektivet är ett EU-direktiv från 1979 som innehåller regler till skydd för 
samtliga naturligt förekommande och vilt levande fågelarter inom EU. I en bilaga 
till direktivet listas de fågelarter som är särskilt skyddsvärda. Fågeldirektivet har 
implementerats i den svenska artskyddsförordningen, se faktaruta i avsnitt 3.8.

Som stöd för att bedöma områdets lämplighet för vindkraft ur ett fågel-
perspektiv har ett flertal fågelinventeringar genomförts under 2021 och 
2022, se Tabell 5. 

De arter som omfattats av inventeringarna är de som i Vindval (ett forsk-
ningsprogram om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö 
i samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket) anges ska 
undersökas i samband med etablering av vindkraft.

TABELL 5. Följade fågelinventeringar har genomförs.

Fågel När

Smålom och Storlom 2021 & 2022

Övriga rovfåglar 2021 & 2022

Kungsörn & havsörn 2022

Skogshöns: Tjäder och orre 2022

Nattskärra 2022

Inventeringarna har visat att endast ett fåtal av de arter som 
inventeringarna omfattar har konstaterats förekomma eller bedöms 
kunna förekomma i projektområdet, vilket visar på en god lokalisering 
av en vindpark. Inom ramen för kommande MKB kommer påverkan att 
bedömas och utformningen av projektet att anpassas utifrån resultaten 
av ovan nämnda inventeringar. I det fall det bedöms krävas, kommer 
skyddsavstånd och skyddszoner att föreslås i MKB:n. 
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3.8 Fladdermöss 
Det finns en generell risk för att fladdermöss kolliderar med vindkraftverk. 
För att utreda förutsättningarna för fladdermöss inom projektområdet 
och området lämplighet för vindkraft utifrån ett fladdermusperspektiv har 
en skrivbordsutredning genomförts under 2022.  

Den sammanfattande bedömningen i utredningen är att en etablering av 
en vindpark inom det aktuella projektområdet är en lämplig lokalisering 
och kan genomföras utan konflikt med den lokala fladdermusfaunan, 
förutsatt att de områden som i naturvärdesinventeringen bedöms hysa 
Högt eller Högsta naturvärde undantas från exploatering.
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3.9 Fridlysta arter och naturvårdsarter
Under 2022 har arbetet med en artskyddsutredning påbörjats. 
Utredningen syftar dels till att kartlägga förekomst av fridlysta och andra 
naturvårdsintressanta arter inom projektområdet och dess närområde, 
dels till att bedöma förenlighet med artskyddsförordningen.

Utredningsarbetet utgår från redan känd kunskap från kunskapskällor 
såsom Artportalen och resultat från natur- och artinventeringar som 
genomförts. 

Innan utredningen är genomförd kan några preliminära bedömningar 
inte göras. Resultatet kommer att inarbetas i kommande MKB.

RÖDLISTAN
Rödlistan är en redovisning av arters relativa risk att dö ut från det område 
som rödlistan avser, i vårt fall Sverige. Även vanliga arter kan bli rödlistade om 
deras populationer befinner sig i kraftig minskning. 
Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, var och en med sin ofta använda 
förkortning: kunskapsbrist (DD), nationellt utdöd (RE), nära hotad (NT), 
sårbar (VU), starkt hotad (EN) och akut hotad (CR). Arter i de tre sistnämnda 
kategorierna kallas med en gemensam term för hotade arter.

Den svenska rödlistan tas fram av ArtDatabanken enligt internationella 
kriterier och revideras regelbundet. Den senaste rödlistan publicerades år 
2020.

ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN
Artskyddsförordningen är en lagstiftning som innebär fridlysning av 
ett antal arter och alla vilda fåglar, samt skydd av deras livsmiljöer. 
Artskyddsförordningen införlivar EU:s art- och habitatdirektiv samt 
fågeldirektivet i svensk lagstiftning. Till förordningen hör två listor med 
arter: bilaga 1 och bilaga 2. Förenklat kan sägas att alla de listade arterna är 
fridlysta, vilket innebär att man inte får samla in, skada eller döda de listade 
arterna. För arterna i bilaga 1 är dessutom arternas livsmiljöer skyddade och 
får inte förstöras.
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3.10 Friluftsliv och rekreation
En vindparks påverkan på friluftsliv och rekreation kan dels bestå av fysiskt 
intrång och ianspråktagande av mark som är av värde för friluftslivet och 
rekreationen, dels av förändrad landskapsbild och därtill ett förändrat 
upplevelsevärde.

Inom projektområdet finns inga utpekade vandringsleder, motionsspår 
eller platser för rekreation. Jakt, bär- och svampplockning kan förekomma. 
Sådana aktiviteter kommer att kunna fortgå under parkens drift, även om 
vissa begränsningar i tillträde uppstår under byggtiden. En påverkan på 
naturupplevelsen kan uppstå även om tillträdet inte begränsas.

Påverkan på friluftsliv och rekreation kommer att vidare utredas i 
kommande arbete med MKB.    

3.11 Kulturmiljö
En dryg kilometer norr om utredningsområdet ligger riksintresseområ-
det Krokshult. Områdets stora värden utgörs av det välbevarade äldre 
jordbrukslandskapet med traditionella smålandsgårdar, småskaligt åker-
landskap och rikligt med trägårdsgårdar, samt rikligt med lämningar efter 
torpbebyggelsen på byns utmarker. 

Riksintresset Mossebo i Mörlunda socken och Hultsfreds kommun ligger 
knappa 2 kilometer väster om utredningsområdet. Värdet här består även 
det av det småskaliga jordbrukslandskapet, bebyggelsen och det gamla 
vägnätet. 

Under 2022 har en kulturmiljöutredning genomförts inom projektom-
rådet (Kulturmark Sune Jönsson). Resultatet av utredningen visar att det 
inom projektområdet finns kulturhistoriska lämningar i form av sju forn-
lämningar (torplämningar, en tjärdal och ett gränsmärke), en möjlig forn-
lämning (en tjärdal), 20 övriga kulturhistoriska lämningar och ett mindre 
antal lämningar som inte har blivit antikvariskt bedömda, se Figur 10.

Påverkan på kulturmiljö kommer vidare att utredas inom ramen för 
MKB:n. 
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FIGUR 10 Kända kulturhistoriska lämningar inom 
cirka en kilometer från projektområdet. Inom 
projektområdet finns sju fornlämningar, däribland 
torplämningar.
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3.12 Ljud
Det ljud som moderna vindkraftverk i huvudsak alstrar är ett 
aerodynamiskt ljud av svischande karaktär som uppkommer till följd 
av rotorbladens passage genom luften. Ljudet bestäms av bladspetsens 
hastighet, bladformen och luftens turbulens. Vindkraftverken avger också 
ett maskinbuller som uppstår vid nacellen (maskinhuset).

Praxis vid tillståndsprövning av vindparker är att begränsningsvärde 
att ljud från vindkraftverk inte får leda till att den ekvivalenta ljudnivån 
utomhus vid bostäder överstiger 40 dB(A) (www.vindlov.se). Skulle 
begränsningsvärdet riskera att överskridas är det tekniskt möjligt att 
reglera ljudet som vindkraftverket avger genom att sänka varvantalet 
och därmed bladets hastighet. Det innebär dock att effekten från 
vindkraftverket blir lägre och att elproduktionen minskar som följd av 
detta.

Oavsett hur den slutliga layouten på vindparken utformas eller vilken typ 
av vindkraftverk som används kommer tillämpningen vara att ljudnivån 
inte ska överstiga 40 dB(A) vid bostadsbebyggelse, i enlighet med gällande 
praxis. Vid en beräkning för exempellayouten är det ytterst få bostäder 
som ligger över 35dB(A). 

Inom ramen för MKB:n, i samband med utformningen av layouten för 
vindparken kommer en bullerutredning att genomföras. 

Lågfrekvent buller och infraljud

Lågfrekvent buller är ljud i frekvensområdet 20-200 Hertz. Svenska 
studier har visat att så länge buller från vindkraftverk inte överskrider 
riktvärdet 40 dBA utomhus är risken liten för att riktvärdena för 
lågfrekvent buller inomhus överskrids (Naturvårdsverket 2020b).

Ljud under 20 Hertz kallas för infraljud och är vanligtvis inte hörbart 
men kan påverka människor negativt om ljudnivån är tillräckligt hög. 
Vindkraftverkens rotation ger upphov till infraljud som ofta ligger kring 
1 Hertz och i det frekvensområdet krävs en nivå på cirka 120 dB för 
att man ska se en påverkan på människor. På de avstånd som krävs 
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mellan vindkraftverk och bostäder i Sverige är nivån av infraljud från 
vindkraftverk betydligt lägre och det finns enligt Naturvårdsverkets 
bedömning ingen evidens för negativa hälsoeffekter orsakade av infraljud 
från vindkraftverk (Naturvårdsverket 2020b). 

3.13 Skuggor
Vid soligt och klart väder uppstår svepande skuggor från vindkraftverkets 
rotorblad. Beroende på vindkraftverkens totalhöjd och omgivande 
terräng kan skuggorna vara möjliga att uppfatta på upp till cirka två till 
tre kilometers avstånd.  Med avståndet tunnas skuggorna ut och tappar 
sin skärpa. På långt avstånd uppfattas skuggorna endast som diffusa 
ljusförändringar. 

Boverket rekommenderar att den tid som vindkraftverken teoretiskt kan 
skugga störningskänslig bebyggelse inte ska överstiga 30 timmar per år. 
Det teoretiska värdet beräknas utifrån förutsättningarna att solen lyser 
från soluppgång till solnedgång från en molnfri himmel, att rotorytan står 
vinkelrätt mot solinstrålningen och att vindkraftverket är i drift hela tiden. 
Den faktiska skuggeffekten utgör i stället den verkliga skuggtiden och bör 
enligt Boverkets rekommendation inte överstiga åtta timmar per år och 30 
minuter om dagen vid störningskänslig bebyggelse (Boverket 2009). 

Inom ramen för MKB:n kommer skuggberäkningar att utföras 
och presenteras. Oavsett hur layouten utformas eller vilken typ av 
vindkraftverk som används kommer Boverkets rekommenderade värden 
för den faktiska skuggtiden att tillämpas. 

3.14 Risk och säkerhet
Hindermarkering

Vindkraftverken kommer att utrustas med den hindermarkering som 
föreskrivs vid tidpunkten för dess uppförande. I Transportstyrelsens 
gällande föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:88), ska vindkraftverk 
med en totalhöjd som överskrider 150 meter utrustas med ett vitt, 
blinkande, högintensivt ljus. Vid skymning, gryning och mörker reduceras 
intensiteten i ljuset. Vindkraftverken innanför de yttersta vindkraftverken 
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i en vindpark kan i stället markeras med ett rött, fast, lågintensivt ljus. När 
nacellen (maskinhuset) har en höjd över 150 meter över markytan ska 
även vindkraftverkets torn markeras med lågintensivt ljus på halva höjden 
upp till nacellen.

Olycksrisker

Räddningsverkets rapport Nya olycksrisker i ett framtida energisystem 
(Räddningsverket, 2007) konstaterar att vindkraftverk i sig inte kan 
betecknas som riskabla, med undantag för arbetsmiljörisker i samband 
med byggnations-, reparations- och servicearbeten som innefattar 
arbete på hög höjd. Olyckor i samband med drift av vindkraftverken är 
ovanliga. Särskilda försiktighetsåtgärder har föreskrivits av bland annat 
Arbetsmiljöverket.

Slitage

Vindkraftverken är normalt i drift vid vindhastigheter på cirka 4–25 
meter per sekund. Vindens energiinnehåll påverkas av bland annat 
vegetation och terräng, vid höjdskillnader uppkommer turbulens. En 
turbulent vind påverkar vindkraftverkens prestanda och livslängd. Vid 
mycket hårda vindar är påfrestningen på vindkraftverkens kullager stor 
och vindkraftverken riskerar att skadas. För att minska belastningen kan 
vindkraftverkens blad vinklas så att en större andel vindenergi släpps 
förbi. Genom att bygga högre vindkraftverk, på tillräckligt hög höjd över 
trädtopparna, undviks också turbulensen och vindklimatet blir jämnare.

Brand

Brand kan inträffa i vindkraftverkens maskinhus och de vanligaste 
orsakerna är åsknedslag eller elfel. För de fall som brand uppkommer 
sker detta i slutna utrymmen och spridningsrisken är därför liten. 
Vindkraftverken är utrustade med ett övervakningssystem som larmar och 
stänger av vindkraftverket om temperaturen i turbinen blir för hög. 
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Isbildning och iskast

I kallt klimat under vinterhalvåret finns risk för nedisning och iskast. 
Nedisningen beror på en rad olika faktorer såsom temperatur, 
vindhastighet, molnhöjd, luftfuktighet, topografi, solinstrålning, 
vindkraftverkens storlek, form och materiella uppbyggnad. Förhöjda 
risker med nedisning och iskast förekommer i samband med dimma 
eller hög luftfuktighet följt av frost och vid underkylt regn. Nedisning 
kan också förekomma om ett vindkraftverk står under molnbasen och 
om temperaturen är runt noll grader eller lägre. Isen byggs främst upp 
på rotorbladens framkant, men isbeläggning kan också ske på resten av 
bladet, samt på torn och maskinhus.  

Risken för isbildning och iskast är betydligt lägre i södra Sverige med 
anledning av de mildare vintrarna. Störst risk för är det direkt under 
vindkraftverken och sedan avtar risken fort med avståndet.

Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska 
och magnetiska fält. De uppkommer bland annat när el produceras, 
transporteras och förbrukas. Fälten finns överallt i vår miljö, kring 
kraftledningar, transformatorer och elapparater såsom hårtork och 
dammsugare. I vindparken kommer det att uppstå elektromagnetiska fält 
kring markkablarna i det interna elnätet. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har i sina allmänna råd (SSMFS 2008:18) 
angivit referensvärden för allmänhetens exponering för elektriska eller 
magnetiska fält. Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd kommer att 
följas och elektromagnetiska fält från den planerade vindparken bedöms 
inte utgöra någon risk för människors hälsa.
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3.15 Byggnation
Vid byggnationen av en vindpark sker först markförberedande arbeten 
innan vindkraftverket kan resas. Här listas de övergripande moment som 
förekommer under byggnationen, dessa kan antingen följa varandra eller 
utföras parallellt:

• avverkning av vegetation
• schaktning och avbaning
• sprängningsarbeten av berg
• anläggning av vägar, inklusive kabelgravar, samt övriga 

hårdgjorda ytor
• grundgjutning, armering och gjutning av fundament
• resning av vindkraftverk och idrifttagande
• provdrift som övergår till driftsfas
• demontering och efterbehandling. 

3.16 Demontering och efterbehandling
Vindkraftverkens tekniska livslängd bedöms vara cirka 30 år. Efter att 
de tjänat ut kommer vindkraftverken och tillhörande byggnader att 
demonteras och i möjligaste mån återvinnas. Efterbehandlingen av 
vindparken sker i samråd med både tillsynsmyndigheten och berörda 
markägare enligt då gällande riktlinjer och rutiner.  

3.17 Lokal nytta och arbetstillfällen   

En vindkraftsetablering kan medföra positiva effekter för en bygd gällande 
inflyttning, arbetstillfällen och lokalt engagemang. En undersökning från 
Sollefteås kommunala utvecklingsbolag Energidalen visar att befolkningen 
har ökat i byarna nära vindparker, trots att befolkningstillväxten i 
kommunen är negativ (Vindkraftcentrum 2021). Inflyttningen till byarna 
skulle kunna förklaras med ökade arbetstillfällen.
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De största sysselsättningseffekterna ges vid uppförandet av vindparken då 
det behövs arbetskraft för anläggande av vägar, elnät, fundamentarbeten 
etcetera. Även när parken är färdigställd finns behov av arbetskraft för den 
dagliga driften och underhåll. 

Det finns även många sekundära effekter av en vindkraftsetablering då 
de personer som arbetar med parken behöver lokal service av olika slag, 
exempelvis mat och logi och annan service. Av logistiska och ekonomiska 
skäl försöker man så långt det går att anlita lokal arbetskraft, så länge 
den är konkurrenskraftig vad gäller kompetens, erfarenhet och pris.   I 
andra undersökta likartade projekt har 120–180 företag inom ett 100-tal 
branscher haft intäkter kopplat till varje projekt. 

Storskalig vindkraft innebär en ökad tillgång på el och effekt, vilket 
kan attrahera elintensiva företag att etablera sig i regionen. Vindkraft 
i kombination med vätgasproduktion, som är en elintensiv teknik 
på uppgång, innebär stora möjligheter. När en ny industri uppstår 
och behöver kompetens, system, och marknadslösningar, skapas nya 
arbetstillfällen för den region som får en etablering. 

3.18 Hållbar utveckling
En vindpark som utförs enligt svenska regler och normer bedöms hjälpa 
till att uppnå de globala hållbarhetsmålen och de svenska miljömålen. 
I kommande MKB görs en analys av hur pass förenlig den planerade 
vindparken är med målen.  
 
Varje vindkraftverk producerar årligen 21 GWh, vilket innebär att 
vindparken med 14 verk producerar 21*14= 294 GWh/år. Det motsvarar 
hushållsel för cirka 53 000 hushåll eller hela elbehovet (20 000 kWh) för 
14 700 hushåll.

Fördjupningar kommer att göras om vindparkens klimatnytta och bidrag 
till att nå målen om minskade utsläpp och ökad produktion av förnybar 
energi.
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4. FORTSAT T ARBETE

Detta kapitel redovisar kortfattat hur kommande 
miljöbedömningsarbete är strukturerat, vilka underliggande 
utredningar som planeras och vilken tidplan som projektet 
följer.

4.1 Utredningar
Följande inventeringar och utredningar har gjorts eller kommer att 
genomföras inom ramen för MKB: 

• kulturmiljöutredning, motsvarande steg 1 arkeologisk 
utredning

• artskyddsutredning
• naturvärdesinventering
• fladdermössutredning
• fågelinventeringar:

· kungsörn och havsörn
· skogshöns: tjäder och orre
· övriga rovfåglar
· nattskärra
· lommar

• synbarhetsanalys
• fotomontage
• ljudberäkning
• skuggberäkning
• hinderbelysningsanimering

Resultaten från utredningarna kommer att ligga till grund för 
vindparkens slutliga layout.
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4.2 Samrådsredogörelse
Efter samråd och inkomna synpunkter kommer en samrådsredogörelse 
sammanställas. En samrådsredogörelse är en beskrivning av hur samrådet 
gått till inklusive: 

• Hur Fred.Olsen Renewables har valt att avgränsa och bjuda 
in till samråd. 

• På vilket sätt samrådet har hållits och vilken information 
som har förmedlats. 

Vilka samrådsyttranden och synpunkter som inkommit och hur Fred.
Olsen Renewables bemöter dessa.  

4.3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Efter avslutat samrådsförfarande kommer en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) att upprättas. En MKB utgör ett centralt dokument som bifogas 
ansökan om tillstånd. Syftet med MKB:n är att lägga grunden för 
planerad verksamhets miljöhänsyn samt att utgöra beslutsunderlag för 
tillståndsprövande myndighet.

En MKB ska identifiera och beskriva direkta och indirekta miljöeffekter 
på människors hälsa och miljön samt möjliggöra en samlad bedömning av 
de konsekvenser som uppstår till följd av planerad verksamhet. 

Innehåll och omfattning i kommande MKB

Kommande MKB föreslås följa samma disposition som denna 
samrådshandling. Dock kommer fokus ligga på att tydliggöra och djupare 
analysera den miljöpåverkan som planerad verksamhet ger upphov till och 
urskilja de betydande miljöeffekterna som den planerade verksamheten 
medför. 

MKB:n kommer även att redovisa skyddsåtgärder som har vidtagits 
under projekteringen och som avses att vidtas under byggnation, drift 
och efter avslutad drift för att undvika, minimera och återställa negativa 
miljöeffekter. 
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Utifrån den information som finns att tillgå i detta skede gör vi 
bedömningen att väsentliga miljöeffekter utgörs av påverkan på:

• Landskapsbild utifrån att vindkraftverken är höga och att 
vindkraftsetableringen därmed blir visuellt påtaglig i vissa 
delar av omgivningen.

• Naturmiljö, yt- och grundvatten med hänsyn till det 
markanspråk och påverkan som vindkraftverken med 
följdverksamheter medför.

• Fåglar, fladdermöss och andra skyddade arter, med hänsyn 
till de värden som identifieras inom och i närheten av 
utredningsområdet under inventeringarna. 

• Friluftsliv, rekreation och kulturmiljö med hänsyn till hur 
området använts och nyttjas idag.

I det fortsatta MKB-arbetet kommer dessa frågor att utredas och redovisas 
mer utförligt.

4.4 Ansökan och tidplan
Avgränsningssamråd är inplanerat att genomföras under hösten 2022, 
med efterföljande sammanställning av samrådsredogörelse.

Under 2022 samt under våren 2023 fortgår arbetet med de utredningar 
som listas ovan och som kommer att ligga till grund för layouten för den 
planerade vindparken. Utredningarna kommer i sin helhet att bifogas 
framtagen MKB.

Målet är att Fred. Olsen Renewables ska lämna in en ansökan om 
miljötillstånd för byggnation och drift av planerad vindpark till sommaren 
2023.
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BIL AGA 1 .  B E G R E P P 
O C H  D E F I N I T I O N E R

För att underlätta för läsaren har vi här sammanställt specifika 
begrepp och definitioner som vi använder oss av när vi beskriver 
den planerade verksamheten och redogör för projektets förut-
sättningar och förväntade miljöeffekter. 

Effekt Hastigheten för energiomvandling. Produktionskapa-
citet mäts i kilowatt (kW) och dess multipelenheter:

1 000 kW = 1 megawatt (MW)

1 000 MW = 1 gigawatt (GW)

1 000 GW = 1 terrawatt (TW)

Energi Produkten av effekt och tid. Producerad energi mäts i 
kilowattimmar (kWh) och dess multipelenheter:

1 000 kWh = 1 megawattimme (MWh)

1 000 MWh = 1 gigawattimme (GWh)

1 000 GWh = 1 terawattimme (TWh)

Följdverksamhet/-er Ett samlingsnamn för de verksamheter som vindkraft-
verken kräver: interna elledningar inom vindparker, 
väganslutning från allmän väg och till respektive vind-
kraftverk, servicebyggnader, montageytor samt upp-
ställningsytor.

Miljöeffekter Enligt miljöbalken 6 kap. 2 § effekter som uppstår på 
människors hälsa och miljön med mera. En mer ingå-
ende förklaring finns i avsnitt 1.2 Gällande lagstiftning.
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Miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB)

Ett dokument som bifogas ansökan om tillstånd. Do-
kumentet ska beskriva direkta och indirekta miljöef-
fekter på människors hälsa och miljön samt möjlig-
göra en samlad bedömning av de konsekvenser som 
uppstår till följd av den planerade verksamheten. 

Kranplats Den hårdgjorda yta som krävs intill varje vindkraft-
verk för att montera själva verket. Kranplatsen fung-
erar som arbetsyta, mellanlager och uppställningsplats 
för kran och hjälpkran. 

Projektområde Det område inom vilket vindkraftsprojektören avser 
att utveckla ett vindkraftsprojekt. 

Samrådshandling Ett dokument som innehåller information om det pla-
nerade projektet och på ett övergripande plan redogör 
för de miljöeffekter som den planerade verksamheten 
bedöms kunna ge upphov till. 

Skyddsåtgärder De åtgärder som vidtas för att undvika och minimera, 
negativa miljöeffekter. 

Totalhöjd Vindkraftverkets navhöjd (tornets höjd) plus längden 
på rotorbladet, det vill säga vindkraftverkets höjd upp 
till bladspetsen när denna står som högst. 

Uppställningsytor De ytor som krävs för följdverksamheterna, till exem-
pel för servicebyggnader eller som lagringsytor. Ytor-
na kan vara permanenta eller temporära.
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