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1 Sammanfattning 

Bakgrund 
Enligt Kyotoprotokollet som antogs i december 1997 ska industriländerna under perioden 2008-2012 
minska sina utsläpp av sex växthusgaser däribland koldioxid med fem procent jämfört med 1990. EU 
har som mål satt att 21 % av den elektricitet som produceras i medlemsländerna ska komma från 
förnyelsebara källor år 2010. Dessutom har medlemsländerna förbundit sig att till 2020 klara 20 % av 
energibehovet (inkluderar även värmeproduktion och transporter) med förnybara energikällor. För att 
uppnå detta mål utgör vindkraft en mycket viktig energikälla. Sverige har i dagsläget en förhållandevis 
blygsam produktion som utgör cirka en procent av landets totala elproduktion att jämföra med t ex 
Danmark där vindkraft står för cirka 20 % av landets elproduktion.  

Genom att bygga de planerade 58 vindkraftverken vid Tvinnesheda-Badeboda skulle vi varje år, 
jämfört med kol, undvika: 
 

 utsläpp av cirka 324 500 ton koldioxid 
 utsläpp av cirka 390 ton kväveoxid 
 utsläpp av cirka 325 ton svaveldioxid 

Projektet 
Stena Renewable ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift av en 
vindkraftpark vid Tvinnesheda-Badeboda i Uppvidinge kommun, Kronobergs län.  

I ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) beskrivs antal verk och deras storlek utifrån en 
exemplifierad huvudlayout vilken redogör för tänkbart nyttjande av området utifrån platsens 
förutsättningar och beprövad teknik.  

Eftersom en etablering av en vindkraftpark är ett långvarigt projekt kommer förutsättningarna med stor 
sannolikhet att förändras innan byggstart. Den tekniska utvecklingen går mycket fort inom 
vindkraftbranschen och nya modeller med annan vindoptimering och annan omgivningspåverkan vad 
gäller ljud- och skuggemission kan bli aktuella. Den slutliga placeringen av vindkraftverken inom 
etableringsområdet samt höjden av verken kan således inte fastställas exakt i nuläget då detta riskerar 
att motverka ett optimalt nyttjande av områdets förutsättningar. 

Enligt exemplifierad huvudlayout omfattar projektet en vindkraftpark med upp till 58 vindkraftverk. 
Parken förväntas ge en produktion på cirka 325 GWh om året vilket motsvarar förbrukningen av 
hushållsel till cirka 65 000 villor, eller förbrukningen i cirka 16 000 villor med eluppvärmning. 

Det aktuella etableringsområdet är lokaliserat till ett skogsområde mellan Tvinnesheda, Badeboda, 
Fröseke, Ekhorva och Varshult. Etableringsområdet omfattar fastigheterna Badeboda 1:31, Bredhälla 
1:4, Bredhälla 1:5, Brinkelid 1:2, Brinkelid 1:3, Brinkelid 2:5, Brinkelid 2:8, Ekhorva 1:1, Fagraskruv 
1:2, Fagraskruv 1:5, Fagraskruv 1:9, Garpatorp 1:9, Hulubergshult 1:2, Hulubergshult 1:4, 
Hulubergshult S:2, Karskruv 1:9, Klavreda 3:57, Lillåker 1:3, Linneberg 1:18, Linneberg 1:23, 
Linneberg 1:25, Persmåla 1:2, Tvinneheda 1:2, Tvinnesheda 2:2, Tvinnesheda 2:3, Varshult 3:1, Åker 
1:11, Åker 1:15, Åker 1:6, Åseda 6:11, Åseda-Fröseke 1:11, Åseda-Fröseke 1:8. Åseda-Fröseke 2:2, 
Åseda-Fröseke 2:8, Åseda-Fröseke 3:2, Åseda-Fröseke 3:3, Åseda-Fröseke 3:4, Åseda-Fröseke 3:5, 
Åseda-Fröseke 4:6, Åseda-Fröseke 4:8, Åseda-Fröseke 4:9 och Åseda-Fröseke 5:1. 
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Lokalisering 
För att finna lämpliga områden för etablering av vindkraft har Stena genomfört ett omfattande arbete. 
Utgångspunkten har varit att finna större sammanhängande områden, där avståndet till närboende är 
stort, motstående intressen är få, området inrymmer minst 10 vindkraftverk och vindpotentialen har 
bedömts vara mer än 7,0 m/s på 71 meters höjd (enligt MIUU-modellen, Uppsala Universitet). 

I ett första steg genomfördes en övergripande analys av landets södra delar, med början söder om 
Dalälven. Analysen resulterade i ett antal områden med goda vindlägen. Därefter sorterades områden 
med omfattande motstående intressen bort.  

Kvarvarande områden studerades avseende möjligheten att skapa vindkraftanläggningar med en 
potential på minst tio vindkraftverk. Samtliga av dessa områden har, av bolaget, setts som lämpliga 
områden för vindkraftsetablering. Totalt har bolaget hittills gått vidare med cirka 10-15 projekt 
omfattande cirka 250 vindkraftverk. Någon viktning mellan dessa områden och dess lämplighet för 
vindkraft samt eventuella miljökonsekvenser kan inte göras då bolaget anser att samtliga områden är 
lämpliga för etablering av vindkraft.  

Aktuellt etableringsområde har vid fördjupade studier visats vara lämpligt för vindkraftetablering och 
pågående vindmätningar indikerar på att goda vindförhållanden föreligger i området. Området ingår 
till viss del i ett större område som av Energimyndigheten är utpekat som riksintresse vindbruk och är 
i stort utpekat som ett område lämpligt för vindkraft i Uppvidinge kommuns föreslag till 
vindbruksplan. Antalet motstående intressen i området är få, elanslutning är möjlig att tillskapa och 
markägarna i området är positiva. Det finns även tillgång till vägar och närhet till regionnät. Dessutom 
är området relativt glesbebyggt. I närhet av aktuellt etableringsområde planerar ytterligare projektörer 
etablering av vindkraft. 

För att redovisa alternativa lokaliseringar redogörs för två områden i aktuell MKB (Hylte öst och 
Hylte syd) som under processens gång har visat sig vara mindre lämpade för vindkraftsetablering och 
som bolaget därför valt att inte gå vidare med.  

Genomförande 
Som urvalsgrund för vindkraftverkens placering och för att borga för att rådande riktvärden och 
rekommendationer vad gäller ljud- och skuggstörning inte ska överskridas har beräkningar enligt 
praxis utförts utifrån olika förslag till parklayouter. I samband med ljudberäkningen har hänsyn även 
tagits till närliggande exploatörers planerade etableringar.  

En noggrann utredning av etableringsområdets värden har genomförts i form av en naturinventering 
inklusive fågel- och fladdermusinventering samt en kulturhistorisk förstudie. Utifrån befintlig 
dokumentation har placeringsprinciper arbetats fram i syfte att minimera ingrepp i känsliga 
delområden. De utarbetade placeringsprinciperna har tillämpats vid framtagandet av exemplifierad 
huvudlayout och kommer också att tillämpas vid framtagande av slutlig layout i samband med 
etableringen.  

Placeringsprinciperna inbegriper vad bolaget kallar placeringskriterier och fastställda respektavstånd. 
Placeringskriterierna styr vilka typer av anläggningsarbeten som ej bör ske alternativt bör begränsas 
inom de identifierade värdeområdena. Respektavstånden utgör de avstånd som ska tillämpas mellan 
utplacering av vindkraftverk och bl.a. bostäder. 

Den exemplifierade huvudlayouten utgår i aktuellt fall från 58 vindkraftverk med en totalhöjd upp till 
185 meter. För de fall etablering av verk med en höjd över 185 meter, dock maximalt 210 meter 
(eventuellt s.k. fackverk), skulle bli aktuell har bolaget valt att utöka respektavståndet till bl.a. 
bostäder. En följd av det utökade respektavståndet vid etablering av de högre verken är att fem verk 
tas bort enligt den exemplifierade huvudlayouten. Detta innebär att layouten istället för 58 verk 
omfattar 53 verk i fallet med de högre vindkraftverken. 
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Vid beskrivning av miljökonsekvenserna i aktuell MKB är målsättningen att redovisa dessa utifrån ett 
värsta fall av påverkan till följd av aktuell etablering. Detta medför att beskrivningen av 
konsekvenserna i vissa fall utgår från en etablering av verk med en totalhöjd upp till 185 meter medan 
konsekvenserna i andra fall beskrivs utifrån etablering av högre verk med en totalhöjd över 185 meter 
dock maximalt 210 meter. 

Den exemplifierade parklayouten har förändrats ett stort antal gånger under projektets gång bl.a. till 
följd av att hänsyn tagits till närliggande projektörers etableringar samt synpunkter som inkommit 
under samrådsprocessen. Vidare har flertalet justeringar gjorts till följd av de uppgifter som 
framkommit vid genomförda inventeringar av området då de värdeområden som identifieras i dessa 
beaktas mot bakgrund av bolagets placeringsprinciper. 

Miljökonsekvenser 

Inledning 
Det kan konstateras att etableringsområdet har få motstående intressen. Inom etableringsområdet 
förekommer inte några naturreservat, Natura 2000 eller riksintresseområden. Närmsta Natura 2000-
området är beläget cirka 0,4 kilometer från området men påverkan på detta till följd av aktuell 
etablering får anses vara mycket begränsat. Den dominerande markanvändningen inom 
etableringsområdet är i dag industriellt skogsbruk, vilket inte minst de omfattande och i många fall 
enhetliga granskogarna, planteringarna, föryngringsytorna och kalhyggena vittnar om. I samband med 
naturinventeringen påträffades eller urskiljdes inga delområden med mycket höga naturvärden och 
endast två områden med höga värden har identifierats. Mer än 80 % av ytan utgörs av biotoper där 
naturvärden saknas eller har obetydliga värden. Påverkan på friluftsliv, natur- och kulturvärden i 
området kommer att begränsas genom att hänsyn tas till bolagets placeringsprinciper. Den 
huvudsakliga påverkan från vindkraftverken bedöms vara påverkan på landskapsbilden samt 
störningar till följd av ljud- och skuggeffekter. 

Landskapsbild  
Topografin i aktuellt etableringsområde är relativt flack och landskapet domineras av skog. Aktivt 
skogsbruk bedrivs inom området vilket innebär att områden med planteringar, ungskog och kalhyggen 
förekommer inom området.  

En vindkraftetablerings påverkan på landskapsbilden i ett område har bl.a. att göra med de värden 
landskapet innehåller samt vilken känslighet eller tålighet landskapet har. Värdena i ett landskap 
brukar delas in i vetenskapliga värden (t.ex. biotoper och fornlämningar), områdets upplevelsevärden 
(hur området upplevs av olika människor) samt områdets bruksvärde dvs. hur landskapet används eller 
kan användas.  

Etableringsområdes vetenskapliga värden har identifierats genom den naturinventering samt den 
kulturhistoriska förstudie som genomförts i området av oberoende och väl ansedda inventeringsfirmor. 
Mot bakgrund av områdets identifierade värden har lokaliseringen av vindkraftverk samt etablering av 
väg mm styrts så att placering i känsliga områden undviks. Därmed bedöms inte områdets 
identifierade vetenskapliga värden påverkas till följd av etableringen.  

För att åskådliggöra hur en vindkraftanläggning skulle kunna upplevas från kringliggande bebyggelse 
och andra områden där människor rör sig har ett antal fotomontage tagits fram. För att kunna jämföra 
hur upplevelsen kan komma att förändras beroende av vilken höjd samt typ av vindkraftverk som 
etableras har fotomontage tagits både utifrån högre s.k. fackverkstorn samt verk med en höjd under 
185 meter. Montagen visar att den aktuella anläggningen har en sådan höjd och omfattning att den, 
oavsett utformning, kommer att vara synlig och påverka hur människor upplever landskapet från vissa 
platser i omgivningen. Om en betraktare tycker att vindkraftverk är ett vackert eller störande inslag i 
landskapsbilden beror i stor utsträckning på vilken inställning betraktaren har till vindkraft som 
energiform. Det beror också på om betraktaren är en tillfällig besökare eller fast boende på platsen.  
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Det huvudsakliga bruksvärdet i landskapet är skogsbruk men området utgör även ett 
rekreationsområde. Brukandet av området kommer enligt Stenas bedömning att kunna samexistera 
med aktuell vindkraftetablering. 

Sammanfattningsvis bedöms området vara relativt homogent och sakna variation vilket tyder på att 
landskapet utgörs av ett relativt lågkomplext landskap. Det flacka landskapet i aktuellt 
etableringsområde innebär att nivåskillnaderna mellan verken är relativt liten, vilket ger en lugnare 
horisontlinje än i mer kuperad terräng. Då vindkraftverken är placerade i skogsmark bedöms verkens 
inverkan på landskapsbilden i vissa väderstreck och på vissa platser bli mycket begränsad. Då aktivt 
skogsbruk bedrivs inom området bör området i en vidare mening kunna jämställas med ett område av 
industriell karaktär dvs. ett område som är ianspråktaget och sedan tidigare påverkat av pågående 
näringsverksamhet. Området bedöms således som lämpligt för vindkraft. 

Ljud  
Med anledning av att ytterligare projektörer planerar att etablera vindkraft i närhet av aktuellt 
etableringsområdet har Stena varit initiativtagare till framtagandet av en beräkningsmetod (den s.k. 
SLS-metoden) som även tar hänsyn till närliggande parker i syfte att säkerställa att rådande riktvärden 
och rekommendationer gemensamt kommer att innehållas vid bostäder. Genom att definiera det 
ljudbidrag som varje aktör får tillföra varje enskild bostad för att gällande begränsningsvärden ska 
säkerställas kan respektive aktör planera sin vindkraftetablering fristående från andra projektörers 
planer samtidigt som hänsyn tas till de kumulativa effekterna. Aktuell metod har använts vid 
framtagandet av den exemplifierade huvudlayouten. 

Den ljudutbredning som aktuell vindkraftanläggningen ger upphov till enlighet den exemplifierad 
huvudlayout är beräknad enligt beräkningsmodell Nord2000. Beräkningarna visar att ljudnivån av 
maximalt 40 dB (A) ekvivalent ljudnivå inte kommer att överskridas invid någon av de bostäder som 
är belägna i närhet av den aktuella vindkraftsetableringen.  

Skuggor 
Beräkningar av den sannolika skuggtiden har genomförts för den huvudlayout som presenterats i 
föreliggande MKB. I beräkningarna ingår statistik om antalet soltimmar per månad vid SMHI:s 
väderstation i Växjö. Denna typ av beräkning ger ett mer realistiskt resultat än en beräkning av den 
astronomiskt maximalt möjliga skuggeffekten. 

Baserat på de skuggberäkningar som genomförts för etableringen kan utläsas att enbart fyra bostäder 
riskerar erhålla en högre skuggtid än Boverkets rekommendationer på maximalt åtta timmar per år. I 
två av fallen rör det sig endast om ett marginellt överskridande.  

I frågan om kumulativa effekter där närliggande exploatörers planerade parker inkluderas i den 
samlade bilden över området bedöms inte dessa ge upphov till att den rekommenderade skuggtiden 
överskrids vid fler bostäder runt Stenas etablering. De bostäder som har en beräknad sannolik skuggtid 
över Boverkets rekommendationer är belägna till den östra delen av området, dvs. förhållandevis långt 
ifrån de närliggande parkerna.  

Det bör poängteras att resultatet baseras på den sannolika skuggtiden vilket skiljer sig från den 
faktiska skuggtiden som Boverket baserar sina rekommendationer på. I beräkningen tas inte hänsyn till 
omgivande vegetation vilket sannolikt kommer att minska antalet skuggtimmar framförallt med tanke 
på att etableringsområdet består av skog och att större delen av bostäderna i området är omgivna av 
växtlighet. Därmed bedöms Boverkets rekommenderade åtta timmars skuggstörning per år att kunna 
innehållas. 

Utifall Boverkets rekommendation på åtta faktiska skuggtimmar per år överskrids och dessa 
skuggtimmar skulle upplevas som störande kan åtgärder dock vidtas. Vilka tider respektive 
vindkraftverk skuggar respektive bostad kan beräknas och därigenom kan vindkraftverket i fråga 
stängas av dessa tider om solen skiner för att minska skuggningseffekten. Det finns även möjligheter 
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att programmera markiser till fönster där störning förekommer. På så sätt kan man i efterhand vidta 
åtgärder om skäl föreligger. 

Sammantaget konstateras att uppkomsten av skuggeffekter vid intilliggande bostäder kommer att 
begränsas av terrängens utseende. I detta fall, då området mestadels består av skog, kommer sannolikt 
skuggeffekten utebli helt eller minimeras på grund av att skogen skymmer. Samtidigt visar 
genomförda beräkningar enbart på att ett fåtal bostäder riskerar erhålla fler skuggtimmar än vad 
Boverket rekommenderar. Med anledning av detta bedöms störningen som acceptabel. 

Naturmiljö 
Den dominerade markanvändningen i området är skogsbruk. I samband med naturinventeringen 
påträffades eller urskiljdes inga delområden med mycket höga naturvärden och endast två områden 
med höga värden har identifierats. Mer än 80 % av ytan utgörs av biotoper där naturvärden saknas 
eller har obetydliga värden.  

Vid genomförd naturinventering av bl.a. fåglar har konstaterats att endast två arter av rovfågel häckar 
på platser som berör etableringsområdet, nämligen duvhök och ormvråk. Häckningsplatserna är 
belägna på platser som i norr och söder till viss del berör etableringsområdet. Den art som noterades 
flest gånger inom området är ormvråk som främst förekom inom biotoper med stort inslag av såväl 
lövdungar som öppna marker. Enstaka observationer gjordes också öster om Linneberg. Duvhök har 
observerats på några platser inom inventeringsområdet men uppträder inte, enligt genomförd 
fågelinventering, särskilt frekvent inom etableringsområdet. Härutöver har även röd glada, lärkfalk 
och fiskgjuse observerats inom området. 

Störst risk för att områdets nyttjande som häckningsområde skulle kunna påverkas av etableringen är 
sannolikt främst vid ianspråktagande av mark samt p.g.a. ljudemission framförallt under byggfasen. 
Risken för att etableringsområdet ska överges som ett häckningsområde får dock anses som begränsad 
framförallt med tanke på att området idag nyttjas som produktionsskog med ständiga bullerstörningar 
och förändrat landskap som följd. Dessa störningar påverkar även djur- och fågelliv negativt, inte 
minst inom de befintliga naturreservaten. Detta skulle kunna vara en förklaring till att exempelvis 
häckande rovfåglar är relativt få inom området. 

Vid genomförd fladdermusinventering noterades totalt fem fladdermusarter inom etableringsområdet. 
Inventeringen visade vidare att det sannolikt inte förekommer några sällsynta eller rödlistade arter 
inom området och några flyttstråk med fladdermöss har inte kunnat beläggas inom området. Samtliga 
av de fladdermusarter som har observerats inom området är vanliga i södra Sverige. För att minimera 
påverkan på populationen av fladdermöss kommer etablering invid sjöar där populationen av 
fladdermöss bedöms kunna påverkas inte att ske. 

Sammantaget kan konstateras att området innefattar spridda kärnor med värdefull natur men på grund 
av en begränsning i antal och värde görs bedömningen att en vindkraftetablering sannolikt inte innebär 
konflikt med naturvårdens intresse. Vidare bedöms en etablering av vindkraftverk i det aktuella 
området endast ha en marginell påverkan på rovfågel och fladdermöss. När en slutlig parklayout tas 
fram kommer bolagets placeringsprinciper att följas. 

Kulturmiljö 
Inom eller i direkt anslutning till projektområdet finns inte några områden som är av riksintressen för 
kulturmiljövården.  

Av den kulturhistoriska förstudien kan vidare utläsas att det inom området förekommer relativt glest 
med fornlämningar. Enligt studien förekommer femton lämningar inom området som är registrerade i 
FMIS. Av dessa utgör tretton fasta fornlämningar, ett bevakningsobjekt och en övrig kulturhistorisk 
lämning. De flesta av lämningarna utgörs av fossila åkrar. Härutöver utgör lämningarna rester efter 
lågteknisk järnframställning, ett offerkast och en gränsmarkering. I samband med studien 
identifierades sju stycken ännu inte registrerade områden med fossila åkrar samt bebyggelselämningar. 
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Någon antikvarisk bedömning av vad för lämningstyper fynden utgör är dock ej fastställd. Detta 
innebär att det inom området totalt har identifierats 22 stycken lämningar. 

Enligt de placeringskriterier som bolaget avser tillämpa vid etableringen kommer inga vindkraftverk 
att placeras inom fasta fornlämningar samt inom ett respektavstånd av 50 meter till dessa. Viss 
förstärkning av befintlig väg samt viss kabeldragning där dessa åtgärder inte bedöms skada lämningar 
kan dock bli aktuell. Stor aktsamhet kommer att vidtas för att begränsa påverkan.  

Av Uppvidinge kommuns kulturmiljöplan ”Kulturarv att vårda” framgår att det i närhet av aktuellt 
etableringsområde förekommer byar med värdefull kulturmiljö, bl.a. med hänsyn till den bebyggelse 
som råder i byarna. Inga åtgärder kommer dock att vidtas i samband med aktuellt projekt som riskerar 
att påverka dessa kulturvärden. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för kulturmiljön som acceptabla och att planerad verksamhet 
kan genomföras utan större påverkan på några kulturmiljövärden. 

Risk och säkerhet 
Med säkerhet avses åtgärder för att begränsa risk för olyckor och skador som påverkar människa och 
miljö eller annan påverkan från magnetfält etc. 

När det gäller vindkraftverk alstras magnetfält kring kablar, transformatorstationer och generatorer. De 
elektriska anläggningarna kommer att byggas enligt gällande regelverk och magnetfältet som alstras 
kring ledningarna är väldigt svaga och utgör ingen hälsorisk för människor. Någon påverkan från 
föreliggande etablering bedöms därför inte föreligga. 

Sammantaget bedöms sannolikheten för iskast som ytterst liten. Framförallt med tanke på de ovanliga 
väderleksförhållandena som måste råda för att isbildning ska ske samt den vindstyrka som måste 
uppkomma för att is ska kunna slungas iväg. Dessutom uppkommer denna risk enbart vid väder då 
människor sällan vistas ute och vid väder som risken för andra skador, i form av fallande träd mm, bör 
anses som avsevärt högre. 

Avstämning mot miljömål 
Vindkraftverk ersätter elproduktion från fossilbaserad produktion och bidrar därmed till att uppfylla 
satta miljömål.  

Kontroll och uppföljning 
Ett kontrollprogram kommer att tas fram för att säkerställa och kontrollera driften av anläggningen. 
Kontrollprogrammet kommer att fastställas i samråd med tillsynsmyndigheten och omfattar bland 
annat de undersökningar och kontrollmoment som behövs för att säkerställa att driften sker i enlighet 
med de uppgifter som lämnas i föreliggande tillståndsansökan samt de villkor som delges i 
tillståndsbeslutet. 
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2 Administrativa uppgifter 
Anläggningens namn Gruppstation Tvinnesheda-Badeboda 

Adress Stena Renewable Energy AB 

Box 7123 

402 33 Göteborg 

Organisationsnummer 556571-5470 

Projektledare Dan Sandros 

Telefonnummer 031-855 395 

Mobil 0704-855 395 

e-post dan.sandros@stena.com 

Konsult Christian Peterson, WSP Environmental 

Telefonnummer 031- 727 27 91 

Fastighetsbeteckningar Badeboda 1:31, Bredhälla 1:4, Bredhälla 
1:5, Brinkelid 1:2, Brinkelid 1:3, Brinkelid 
2:5, Brinkelid 2:8, Ekhorva 1:1, 
Fagraskruv 1:2, Fagraskruv 1:5, 
Fagraskruv 1:9, Garpatorp 1:9, 
Hulubergshult 1:2, Hulubergshult 1:4, 
Hulubergshult S:2, Karskruv 1:9, Klavreda 
3:57, Lillåker 1:3, Linneberg 1:18, 
Linneberg 1:23, Linneberg 1:25, Persmåla 
1:2, Tvinneheda 1:2, Tvinnesheda 2:2, 
Tvinnesheda 2:3, Varshult 3:1, Åker 1:11, 
Åker 1:15, Åker 1:6, Åseda 6:11, Åseda-
Fröseke 1:11, Åseda-Fröseke 1:8. Åseda-
Fröseke 2:2, Åseda-Fröseke 2:8, Åseda-
Fröseke 3:2, Åseda-Fröseke 3:3, Åseda-
Fröseke 3:4, Åseda-Fröseke 3:5, Åseda-
Fröseke 4:6, Åseda-Fröseke 4:8, Åseda-
Fröseke 4:9 och Åseda-Fröseke 5:1 

Län Kronobergs län 

Prövningskod B 40.90 Två eller flera vindkraftverk som 
står tillsammans i grupp och där vart och ett 
av vindkraftverken inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter. 
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3 Inledning 

3.1 Projektet 
Stena Renewable ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift av en 
vindkraftpark vid Tvinnesheda-Badeboda i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Området är 
lokaliserat till ett skogsområde mellan Tvinnesheda, Badeboda, Fröseke, Ekhorva och Varshult. 
Etableringsområdet omfattar fastigheterna Badeboda 1:31, Bredhälla 1:4, Ekhorva 1:1, Varshult 3:1, 
Åker 1:15, Åseda-Fröseke 5:1 m.fl. Området utgörs för närvarande av aktivt brukad skogsmark.  

I ansökan och MKB:n beskrivs antal verk och deras storlek utifrån en exemplifierad huvudlayout 
vilken redogör för tänkbart nyttjande av området utifrån platsens förutsättningar och beprövad teknik.  

Eftersom en etablering av en vindkraftpark är ett långvarigt projekt kommer förutsättningarna med stor 
sannolikhet att förändras innan byggstart. Den tekniska utvecklingen går mycket fort inom 
vindkraftbranschen och nya modeller med annan vindoptimering och annan omgivningspåverkan vad 
gäller ljud- och skuggemission kan bli aktuella.  

Den slutliga placeringen av vindkraftverken inom etableringsområdet samt höjden av verken kan 
således inte fastställas exakt i nuläget, utan är beroende av de tekniska och marknadsmässiga 
förutsättningar som råder då det är dags för upphandling av vindkraftverk mm. Målsättningen är att 
bästa möjliga teknik, då verken konstrueras och anläggs, ska användas. Därmed motverkas en optimal 
lösning avseende miljö- och energiresursutnyttjande av att låsa fast en given layout med exakt angivna 
koordinater samt en fastställd höjd på verken redan i detta skede. Dessutom kan pågående fördjupade 
utredningar av vindförhållandena på platsen påverka placeringen av verk inom etableringsområdet.  

Vid beskrivning av miljökonsekvenserna i aktuell MKB är målsättningen att redovisa dessa utifrån ett 
värsta fall av påverkan till följd av aktuell etablering. Detta medför att beskrivningen av 
konsekvenserna i vissa fall utgår från en etablering av verk med en totalhöjd upp till 185 meter medan 
konsekvenserna i andra fall beskrivs utifrån etablering av högre verk dock med en totalhöjd av 
maximalt 210 meter (eventuellt s.k. fackverk). 

Enligt exemplifierad huvudlayout, som aktuell ansökan och MKB baseras på, omfattar projektet en 
vindkraftpark med 58 vindkraftverk. Vindkraftparken förväntas ge en produktion på cirka 325 GWh, 
räknat på vindkraftverk med en effekt på 2 MW. Det motsvarar förbrukningen av hushållsel till cirka 
65 000 villor. Resultatet blir en produktionsanläggning för förnybar energi med ytterst hög effektivitet.  

Vindkraftparken omfattar även vindkraftverkens fundament, tillfartsvägar, uppställningsplatser och 
ställverk samt kabeldragning till lämplig el- och optoanslutning. 

3.2 Mål avseende förnyelsebar energi 
3.2.1 EU 
För att minska utsläppen av koldioxid har EU:s medlemsländer enats om att 20 procent av EU:s totala 
energiförbrukning ska komma från förnybara energikällor år 2020. Denna målsättning för hela EU har 
sedan brutits ner av EU- kommissionen till mål för varje enskilt land. Sveriges mål blir då att 49 
procent av landets totala energiförbrukning ska komma från förnybara energikällor år 2020. 

3.2.2 Sverige 
I juni 2002 antog regeringen energipropositionen ”Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig 
energiförsörjning” där ett produktionsmål för förnybar el på 10 TWh till år 2010 föreslogs. Detta mål 
skärptes 2006 genom propositionen ”Miljövänlig el med vindkraft” till att omfatta 17 TWh år 2016. 
Vad gäller vindkraft finns i propositionen från 2002 ett planeringsmål på 10 TWh till år 2015.  
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I november 2007 presenterade Energimyndigheten sitt förslag till nytt planeringsmål för vindkraft i 
skriften ”Nytt planeringsmål för vindkraften år 2020”. Energimyndigheten anser att lämplig 
ambitionsnivå för Sverige bör vara 30 TWh vindkraft varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. 
Genom Allians för Sveriges energipolitiska överenskommelse i februari 2009 samt den nyligen 
presenterade propositionen om ”En sammanhållen klimat- och energipolitik” (Prop 2008/09:162 och 
2008/09:163) föreslogs att 50 procent av den totala energianvändningen i Sverige ska komma från 
förnybara energikällor och målsättningen avseende produktion från förnyelsebara energikällor höjdes 
till 25 TWh till år 2020. Vidare befästes energimyndighetens målsättning om energiproduktion från 
vindkraft.  

I juli 2009 fick Energimyndigheten i uppdrag av Regeringen att föreslå nya kvoter i 
elcertifikatsystemet för att nå Regeringens uppsatta mål i nivå med 25 TWh förnybar el till år 2020. 
Uppdraget består av fyra deluppdrag och i oktober 2009 redovisade Energimyndigheten deluppdrag 1 
”ökad ambitionsnivå”. Förutom att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet skulle Energimyndigheten 
enligt deluppdraget bl.a. också översiktligt bedöma de olika energislagens potentiella bidrag till 
måluppfyllelsen på 25 TWh förnybar el till år 2020. Ur rapporten för deluppdrag 1 kan utläsas att 
landbaserad vindkraft kan komma att bidra med en stor andel för att nå målet till år 2020. År 2008 
producerade vindkraften cirka 2 TWh medan produktionen år 2020 enligt Energimyndighetens 
beräkningar kan komma att bidra med uppemot 12 TWh. Resultatet av Energimyndighetens utredning 
innebär således att det i dagsläget finns faktiska förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft med en 
produktion på upp till 12 TWh till år 2020. Detta innebär i praktiken att det från dagens knappt 900 
vindkraftverk krävs en utbyggnad av cirka 1200- 2400 vindkraftverk beroende på effekt. Detta 
förutsätter vidare att verken lokaliseras till bra vindlägen. 

3.3 Tillståndsprocessen  
Att uppföra och driva en vindkraftanläggning klassas som miljöfarlig verksamhet och kräver beroende 
på storlek tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. 

Då planerad anläggning består av 58 vindkraftverk som står tillsammans i grupp och där vart och ett 
av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter är anläggningen tillståndspliktig och ska 
prövas i enlighet med prövningskod 40.90 i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

Till ansökan om tillstånd ska en MKB bifogas. Då verksamheten per definition anses medföra 
betydande miljöpåverkan gäller skärpta bestämmelser angående miljökonsekvensbeskrivningens 
innehåll och omfattning (se 6 kap. 7 § miljöbalken). Inför att miljökonsekvensbeskrivningen upprättas 
ska samråd hållas med länsstyrelse, tillsynsmyndighet, statliga myndigheter samt de kommuner och 
enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. 

Ett samrådsmöte hölls med företrädare för Länsstyrelsen i Kronobergs och Jönköpings län, Vetlanda 
och Uppvidinge kommuner den 27 februari 2009. Inför samrådet med allmänheten publicerades en 
annons i flera lokala dagstidningar i syfte att nå allmänheten. Dessutom skickades en inbjudan ut till 
närboende inom 1000 m från etableringsområdet. Samrådsmöte för närboende och allmänheten 
genomfördes onsdagen den 25 februari i form av ett öppet hus. Hur samrådsprocessen gått till, vilka 
synpunkter som framkommit samt hur dessa beaktats i föreliggande MKB framgår av 
samrådsredogörelsen, se bilaga C 1. 

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning utgör tillsammans med tillhörande teknisk beskrivning, 
bilaga B till tillståndsansökan, underlag till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Inom ramen för 
ansökan ingår även anläggande av vägar, etablering av uppställningsplatser, utplacering av 
transformatorstation samt nedläggande av el- och optokabel inom etableringsområdet. 

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att belysa konsekvenserna för människors hälsa och 
miljön samt visa hur driften av den aktuella vindkraftanläggningen är i linje med miljöbalkens 
hushållningsregler. Konsekvenserna beskrivs utifrån ett maximalt nyttjande av hela området. 
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Belysningen av effekterna i form av fysisk påverkan har begränsats till etableringsområdet medan 
övriga effekter som visuell påverkan, påverkan på fauna, ljud och skuggor etc. har studerats inom ett 
större influensområde. För att förbättra kunskapsunderlaget har fördjupade studier genomförts 
avseende naturvärden och kulturmiljön i området. 

Det kan inte uteslutas att det kan bli aktuellt med åtgärder i anslutning till vattendrag bl.a. beroende på 
sträckning av ny väg och behov av förstärkning av befintliga vägar. För de fall anmälnings- eller 
tillståndspliktig vattenverksamhet skulle bli aktuell kommer denna fråga att hanteras separat i samråd 
med myndighet. 

Vid behov av linjekoncession enligt ellagen ombesörjs detta av nätoperatören. 

4 Lokalisering  

4.1 Lokaliseringsutredningen 
För att finna lämpliga områden för etablering av vindkraft har Stena genomfört ett omfattande arbete. 
Utgångspunkten har varit att finna större sammanhängande områden, där avståndet till närboende är 
stort, motstående intressen är få, området inrymmer minst 10 vindkraftverk och vindpotentialen har 
bedömts vara mer än 7,0 m/s på 71 meters höjd (enligt MIUU-modellen, Uppsala Universitet). 

I ett första steg genomfördes en övergripande analys av landets södra delar, med början söder om 
Dalälven. Analysen resulterade i ett antal områden med goda vindlägen. Därefter sorterades områden 
med omfattande motstående intressen bort. En avstämning mot Miljöbalkens tredje kapitel 
”Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden” har även gjorts för 
dessa områden för att se vilka som är bäst lämpade för produktion av vindkraftel. 

Kvarvarande områden studerades avseende möjligheten att skapa vindkraftanläggningar med en 
potential på minst 10 vindkraftverk. När sådana områden lokaliserats tas kontakt med markägare och 
ytterligare inventeringar och utredningar av området inleds. Samtliga av dessa områden har, av 
bolaget, setts som lämpliga områden för vindkraftetablering. I det fortsatta utredningsarbetet av dessa 
områden sker kontinuerlig avstämning mot vindstatistik samt med myndigheter och markägare vilket 
leder till förbättring och optimering av projekten. Vissa av dessa områden som bolaget bedömt som 
lämpliga har fallit bort på grund av att markägaren inte har velat etablera vindkraft på sin mark eller att 
markägaren istället tecknat avtal med annan operatör. I så gott som samtliga av de identifierade 
områdena har bolaget valt att gå vidare med vindkraftprojekt. Totalt har bolaget hittills gått vidare med 
cirka 10-15 projekt omfattande cirka 250 vindkraftverk.  

Någon viktning mellan dessa områden och dess lämplighet för vindkraft samt eventuella 
miljökonsekvenser kan inte göras då bolaget anser att samtliga områden är lämpliga för etablering av 
vindkraft. Framförallt med tanke på att förhållandevis många områden exkluderats under 
utredningsarbetet. 

Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt konstaterade i dom 2008-11-10 (M 1363-08) att en särskild 
tillämpning av lokaliseringsregeln i miljöbalkens hänsynsregler är bruklig för vindkraft med hänsyn 
till samhällets strävan mot en hållbar utveckling vilken inkluderar storskalig vindkraftsutbyggnad. 
Miljödomstolen konstaterar följande; ”Innebörden av det sagda är att ett vindkraftverks lokalisering 
inte behöver vara optimal för att kunna godtas och att motstående enskilda intressen och allmänna 
intressen bör vara av viss tyngd för att en etablering på en viss plats ska kunna nekas”. I det aktuella 
fallet konstaterades att lokaliseringen inte stred mot natur- eller kulturintressen samt att villkoren för 
ljud och skuggor kunde innehållas. Trots att sökanden inte gjort någon ”klassisk” 
lokaliseringsutredning fann miljödomstolen att platsen var lämplig och att någon ytterligare 
lokaliseringsutredning inte behövde göras.  
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För att ändock redovisa alternativa lokaliseringar redogörs för två områden nedan som under 
processens gång har visat sig vara mindre lämpade för vindkraftsetablering. Bolaget har således valt 
att inte gå vidare med dessa.  

De alternativa lokaliseringarna är belägna inom Hylte kommun och bolaget har, mot bakgrund av var i 
kommunen dessa är belägna, valt att kalla dessa Hylte Öst och Hylte Syd. För båda områdena är 
avgörande faktorer så som goda vindförhållanden samt närhet till vägar och elanslutning uppfyllda 
varför områdena vid en första bedömning skulle kunna vara lämpliga för etablering av vindkraft. Inom 
Hylte Öst förekommer inte heller några naturreservat, Natura 2000-områden eller riksintresseområden. 
Inom området förekommer vidare endast cirka tio kända fornminnen. Lokaliseringen torde därför mot 
denna bakgrund kunna vara lämpligt för en vindkraftsetablering. Området är dock en del av 
sjölandskapet inom kommunen, ett området där flertalet sjöar knyts samman av åar och vattendrag. 
Området är vidare av stor betydelse för friluftslivet samt har särskilt höga landskapsbildsvärden. 
Etableringsområdet Hylte öst tillhör ett större relativt opåverkat område. I kommunens nyligen 
antagna översiktsplan för vindkraft är området utpekat som fredat för vindkraft. Med anledning av 
områdets höga landskapsbildsvärde samt Hylte kommuns ställningstagande att utpeka Hylte Öst som 
ett område fredat för vindkraft har bolaget valt att inte gå vidare med en etablering inom detta område. 

Vad gäller Hylte Syd så utgörs detta av ett skogsområde som bedöms vara relativt tåligt för vindkraft. 
Inte heller inom detta område förekommer några naturreservat, Natura 2000-områden eller utpekade 
riksintressen. Dock återfinns ett fåtal sumpskogar och nyckelbiotoper i form av ädellövskogar. 
Området innehåller endast ett fåtal fornminnen och området torde mot bakgrund härav vara relativt 
lämpligt för etablering av vindkraft. Genom området löper dock en större vandrings- och cykelled och 
området nyttjas för det rörliga friluftslivet. Hylte Syd är inte heller utpekat som ett område prioriterat 
för vindkraft i Hylte kommuns vindbruksplan. Kommunen har låtit bolaget förstå att de i ett 
inledningsskede kommer att vara restriktiv med att tillstyrka vindkraftparker utanför de områden som 
anges i vindkraftplanen. Det kan härutöver konstateras att det inom området för Hylte Syd 
förekommer så pass mycket bostadsbebyggelse/bebyggelse att bolagets bedömning är att det är svårt 
att skapa en tillräckligt stor och funktionell anläggning inom området. Energiproduktionen och därmed 
miljönyttan skulle bli betydligt mindre med en etablering inom Hylte Syd jämfört med det nu aktuella 
projektet i Tvinnesheda-Badeboda. Som nämnts ovan har bolaget som målsättning att vid 
lokaliseringsutredningen finna områden där det finns plats för minst tio vindkraftverk per område. En 
mindre etablering än tio vindkraftverk bedöms i nuläget inte vara intressant för bolaget som därför inte 
valt att gå vidare med projektet. 

Den nu aktuella vindkraftparken planeras att lokaliseras till Tvinnesheda-Badeboda som ligger i 
Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Parken är lokaliserad till ett skogsområde mellan Tvinnesheda, 
Badeboda, Fröseke, Ekhorva och Varshult. Området domineras av skogsmark, till stor del aktiv 
produktionsskog. Delar av området är kalhygge och bitvis består det av sumpskogar. Bebyggelsen 
kring området utgörs främst av spridd bebyggelse. 

Tvinnesheda-Badeboda har vid fördjupade studier visats vara lämpligt för en etablering. 
Lokaliseringen har goda förutsättningar för vindkraft med tanke på bästa nyttjande av energiinnehållet 
i vinden i förhållande till påverkad yta, antalet motstående intressen är få, elanslutning är möjlig att 
tillskapa och markägarna är positiva. Det finns även tillgång till vägar och närhet till regionnät. 
Området är vidare relativt glesbebyggt och är delvis utpekat som ett område lämpligt för 
vindkraftsetablering i förslaget till vindbruksplan för Uppvidinge kommun vilken beräknas antas innan 
årsskiftet. 

4.2 Nollalternativet 
I en miljökonsekvensbeskrivning ska det bl.a. ingå en redovisning av konsekvenserna av att den 
planerade verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd, ett så kallat ”nollalternativ”. Syftet med 
redovisningen av nollalternativet är att utgöra ett jämförelsealternativ för att kunna värdera vilken 
förändring den nya verksamheten eller åtgärden medför ur miljösynpunkt. 
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Ett nollalternativ i det här fallet innebär att uppförandet av vindkraftparken enligt ansökan inte 
kommer att äga rum. Det innebär att platsen som ur vindenergisynpunkt är väl lämpad för vindkraft 
inte kommer att nyttjas. En följdeffekt därav är att området inte kommer att bidra till att producera 
energi från en förnyelsebar energikälla såsom vindkraft. Genom att bygga de tänkta 58 vindkraft-
verken skulle vi varje år beräknat på en produktion av 325 GWh, jämfört med kol, undvika: 

 utsläpp av cirka 324 500 ton koldioxid 

 utsläpp av cirka 390 ton kväveoxid 

 utsläpp av cirka 325 ton svaveldioxid 

Av den naturinventering som genomförts i etableringsområdet framgår att över 80 % av 
etableringsområdets yta består av områden som saknar eller endast har obetydliga värden. Vidare 
framgår att det inom området pågår aktivt skogsbruk samt att det förekommer omfattande och i många 
fall enhetliga granskogar, planteringar, föryngringsytor och kalhyggen. 

Vid en utebliven etablering av vindkraftparken kommer sannolikt området även fortsättningsvis 
nyttjas för ett aktivt skogsbruk. För boende i närområdet skulle en utebliven byggnation innebära att 
landskapsbild och skuggpåverkan blir oförändrad samt att nuvarande bullerpåverkan från skogsbruket 
kvarstår oavsett.  

För att uppfylla de av staten uppsatta planeringsmålen för vindkraft förutsätts att goda vindkraftlägen 
med få motstående intressen nyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Eftersom det föreligger goda 
förutsättningar för etablering av vindkraft i området kan det inte uteslutas att andra intressenter 
kommer att etablera vindkraft inom regionen. 

5 Förutsättningar för projektet 

5.1 Vindförhållanden 
Grundläggande för en god vindkraftetablering är områdets vindförhållanden. Vind uppkommer genom 
tryckskillnader i atmosfären men påverkas även av andra krafter som gravitation. På låg höjd påverkas 
vinden av markfriktionen, dvs. terrängförhållanden som topografi och ytråhet. Av denna anledning 
ökar vindens energiinnehåll med höjden över marken. Som en konsekvens är lokaliseringen av 
vindkraftverk på detaljnivå inom området av stor betydelse i syfte att kunna nyttja en så stor del av 
tillgänglig energi som möjligt. Då vindens rörelseenergi är en funktion av vindhastigheten i kubik 
innebär en förhållandevis liten ökning av vindhastigheten en stor ökning av mängden producerad 
elenergi. Av denna anledning är det av stor vikt att hitta bra vindlägen vid framtagande av parklayout 
och utplacering av verken inom området, se vidare avsnitt 6.1. 

I samband med inledande utredningar av aktuellt etableringsområde konstaterades att 
vindförhållandena är synnerligen goda för en vindkraftetablering. Medelvinden enligt MIUU Uppsala 
universitet har beräknats till 7,3 m/s på 71 meters höjd över nollplansförskjutningen. Kompletterande 
mätningar av vindförhållanden pågår för närvarande parallellt med tillståndsprocessen i syfte att få 
tillförlitliga mätdata från platsen och därmed ett bättre underlag för beslut och planering. Mätningar 
kommer att pågå under minst ett år och har hittills indikerat att goda vindförhållanden föreligger i 
området. 

5.2 Området 
Etableringsområdet föreslås bli lokaliserat till fastigheterna Badeboda 1:31, Bredhälla 1:4, Ekhorva 
1:1, Varshult 3:1, Åker 1:15, Åseda-Fröseke 5:1 m.fl. i Uppvidinge kommun. 

Området omfattar en total yta på cirka 28,2 km2. Stena har rådighet över de aktuella fastigheterna 
genom att avtal skrivits med berörda fastighetsägare.  
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Bortsett från ett antal våtmarker samt några fornlämningar finns det inte några stora dokumenterade 
natur- eller kulturvärden inom området. Närmst Natura 2000-området är beläget cirka 0,4 kilometer 
från aktuellt etableringsområde. Det finns vidare flertalet Natura 2000-områden och naturreservat som 
är belägna på ett avstånd av cirka 2-4 kilometer från aktuellt etableringsområde. 

Öster om området går väg 964 och söder om området löper väg 966. Närmste större tätort är belägen i 
samhället Åseda. Den aktuella etableringen ligger på ett sådant avstånd från kringliggande bostäder att 
riktvärdena för buller inte kommer att överskridas vid någon bostad.  

En kraftledning går strax väster om och utanför etableringsområdet i nord-sydlig riktning och en 
kraftledning genomkorsar områdets västra samt sydvästra del. Mindre bilvägar är belägna i och kring 
området. I nordväst gränsar området till väg 23/37 som går mellan Nottebäck och Åseda, i öster till 
väg 964 som går mellan Åseda och Älghult och i söder till väg 966 som går mellan Nottebäck och 
Varshult. Närmaste tätbebyggelse finns i samhället Åseda (2 km i nordost). Området genomkorsas 
vidare av ett antal skogsvägar. Kring den planerade etableringen finns endast enstaka spridd 
bebyggelse. 

 
Figur 2. Karta med etableringsområde. 

I direkt anslutning till den tänkta etableringen finns ytterligare aktörer som planerar anlägga vindkraft. 
En samordning med övriga projekt pågår och den sammanlagda påverkan på närområdet kommer att 
redovisas i avsnitt 7. 

Topografin i det undersökta området är tämligen flackt till svagt kuperad. Större delen ligger på nivåer 
runt 240-270 m.ö.h. och de högst belägna partierna inom det undersökta området finns i den södra 
delen av området vid Huaberget där nivåerna når upp till cirka 290 m.ö.h. 

Närmsta enskild bebyggelse ligger på ett avstånd av 600 m från gränsen till etableringsområdet och 
utgörs bl.a. av följande fastigheter; Tvinnesheda 1:7, Tvinnesheda 1:8, Badeboda 1:26, Garpatorp 2:1, 
Hulubergshult 1:4, Fagraskruv 1:1, Varshult 3:3 och Bredhälla 1:4. Närmaste vindkraftverk är i 
normalfallet beläget ytterligare mellan 100-200 meter från närmaste fastighet. 
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Figur 3. Avstånd mellan etableringsområde och närliggande bostäder. 

5.3 Gällande planer 
I nu gällande översiktsplan från 1991 för Uppvidinge kommun redovisas bl.a. de riksintressen och 
hänsynsområden som finns i och kring den planerade vindkraftparken. Dessa behandlas längre fram i 
aktuell MKB. Uppvidinge kommun har relativt nyligen även tagit fram ett förslag till tematiskt tillägg 
avseende vindkraft till gällande översiktsplan. Det tematiska tillägget har varit ute på samråd och en 
justering med anledning av de remissvar och synpunkter som har inkommit under samrådsprocessen 
har genomförts. Planen har härefter ställts ut och tagits upp för antagande i kommunfullmäktige. Efter 
återförvisning av ärendet pågår dock ytterligare justering av planen. Det tematiska tillägget beskriver 
bl.a. förutsättningar för vindkraftsetablering i kommunen och förslag till vilka riktlinjer som ska gälla 
för en vindkraftsetablering inom kommunen. Vidare redovisas områden som bedöms lämpliga 
respektive icke lämpliga för vindkraftsetablering på en karta. I förslaget till tematiskt tillägg pekas 
aktuellt etableringsområde i stort ut som ett område lämpligt för vindkraftsetablering. 
Etableringsområde ingår även till viss del i ett större område som av energimyndigheten är utpekat 
som ett område av riksintresse för vindbruk.1 

I kulturmiljöplanen för Uppvidinge kommun ”Kulturarv att vårda” har värdefulla miljöer inom 
Uppvidinge kommun pekats ut. Syftet med planen är bl.a. att den ska vara vägledande vid kommunens 

                                                
1 http://www.energimyndigheten.se 
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tillståndsgivning och planering. Det kan konstateras att inga miljöer eller områden inom aktuellt 
etableringsområde är utpekade som värdefulla miljöer i kulturmiljöplanen. De närmsta områdena som 
behandlas i planen är Badeboda, Varshult, Åseda och Bredhälla. Någon naturvårdsplan för 
Uppvidinge kommun är i dagsläget inte framtagen. Kommunen har dock inlett en förstudie som ett 
första steg i att ta fram en naturvårdsplan. 
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5.4 Naturreservat, Natura 2000 och Riksintresse för naturvård 
I figuren nedan redovisas de naturreservat, Natura 2000-områden samt områden av riksintresse för 
naturvård som är belägna i närhet av aktuellt etableringsområde. 

 
Namn Natura 2000 Naturreservat Riksintresse naturvård 

Riksintresse Åseda   x 

Rosenholm x  x 

Hultåkra   x 

Stora Fly   x 

Fagraholms Fly x x x 

Tängsjö Fly x x  

Vitthults Urskog x x  

Skäraskog x x x 

Varshult x  x 

Figur 2. Naturreservat, Natura 2000- områden och riksintresse för naturvård i etableringsområdets närhet. 
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5.4.1 Naturreservat 
Flertalet naturreservat är belägna på ett avstånd av mellan cirka två och fyra kilometer från aktuellt 
etableringsområde. Nedan ges en beskrivning av dessa naturreservat samt de reservatsföreskrifter som 
råder i respektive reservat. 

Byn Skäraskog är belägen i sluttningen ner mot Skärsjön, cirka två kilometer söder om 
etableringsområdet. Delar av området utgör Skäraskog naturreservat. Inägomarken i byn har samma 
utsträckning och i mycket samma utseende som när 1831 års laga skifteskarta ritades. Ålderdomlig 
markanvändning med flikiga åkrar, odlingsrösen, ängar och hagar ger området en mycket intressant 
karaktär. Lärkfalk och ett flertal hackspettarter finns i omgivningen. På de två små ängarna som utgör 
naturreservatet växer bl.a. kattfot, slåttergubbe, prästkrage, jungfrulin, grönvit och vanlig nattviol, 
fältgentiana och backsmörblomma. Inom området är bl.a. all slags åverkan på växande träd förbjuden.2 

Fagraholms fly ligger på ett avstånd av cirka 3,5 kilometer från etableringsområdet och består av 
myr- och skogsmark. De centrala delarna av området utgörs av en välvd och sluttande mosse med väl 
utbildad lagg, kantskog vilken i huvudsak är opåverkad av ingrepp.3 På mossplanets tuvor växer bl.a. 
tuvull och ljung och på höljorna förekommer vitag, dystarr, kallgräs och flytvitmossa. Mossen omges 
av sumpskog med tall, gran och björk. Inom reservatet finns också mogen barrskog på fastmark där 
delar av skogen har en ålder på 100 år och däröver. Syftet med reservatet är enligt beslutet om 
bildandet av naturreservatet att bevara ett representativt myrområdet med stort värde för kännedom om 
landets natur. Inom området är det bl.a. förbjudet att anlägga väg, anlägga luft- eller markledning, 
gräva, dika eller uppföra byggnad eller annan anläggning. 

Vitthults urskog är beläget cirka 3,7 kilometer från etableringsområdet. Området utgörs av 
barrurskog med ett stort antal högstubbar och lågor i olika nedbrytningsstadier och med ett olikåldrigt 
trädskikt. Det äldsta levande träden är cirka 300 år gamla.4 Syftet med bildandet av reservatet är att 
bevara en barrurskog för fri utveckling. Inom reservatet är det bl.a. förbjudet att anlägga väg, anlägga 
luft- eller markledning, gräva, dika eller uppföra byggnad eller annan anläggning. 

Tängsjö fly är till lokalisering beläget cirka 2,8 kilometer från etableringsområdet. Området utgörs av 
en nästan orörd myr med stora delar kärrvegetation. Myren är i huvudsak bevuxen med gles och klen 
tallskog. Omgivade fastmarksskog utgörs av grandominerad barrblandskog. Syftet med reservatet är 
att den glest skogsbevuxna myren med omgivande skog ska lämnas fri för utveckling. Inom reservatet 
är det bl.a. förbjudet att anlägga väg, anlägga luft- eller markledning, gräva, dika eller uppföra 
byggnad eller annan anläggning5 

5.4.2 Natura 2000 
Samtliga ovan nämnda naturreservat utgör också Natura 2000-områden vilka, till följd av förekomst 
av naturtyper som finns uppräknade på EU:s lista över skyddsvärda naturtyper, är skyddade enligt art- 
och habitatdirektivet. Vidare finns ytterligare två Natura 2000-områden belägna i etableringsområdets 
närhet. Nedan ges en närmare beskrivning av respektive Natura 2000-område samt dess 
bevarandevärde. 

Varshult är namnet på en by vilken är belägen 0,4 kilometer sydöst om etableringsområdet. Delar av 
byn är skyddad enligt art-och habitatdirektivet till följd av förekomst av följande naturtyper som finns 

                                                
2 Avskrift allmänna kung. A.nr 5 1900 IIIöl 20 56 samt IIIöl 17 56 
3 Beslut om bildande av naturreservatet Fagraholms fly i Uppvidning kommun, d.nr. 231-4721-98 
4 Beslut om bildandet av naturreservatet Vitthults urskog domänreservat i Uppvidinge kommun, d.nr. 
231-3413-96 
5 Beslut om bildandet av naturreservatet Tängsjö fly domänreservat i Uppvidninge kommun, d.nr 231-
3412-96 
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upptagna på EU:s lista: fukängar med blåtåtel eller starr, artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat, 
artrika- torra friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ samt slåtterlängar i låglandet. 
Bevarandesyftet är att bidra till att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för de arter och 
livsmiljöer som finns knutna till naturtyperna. Det främsta syftet med området är att bibehålla hävden 
på ängs- och betesmarken så att den artrika floran och faunan kan bestå samt att bevara traditionen 
med hamling av träd. Hot mot bevarandesyftet beskrivs främst som utebliven eller felaktig skötsel 
vilket på sikt kan leda till igenväxning av buskar och träd och en utarmning av bl.a. den hävdgynnade 
floran och faunan. Ytterligare hot som beskrivs kunna påverka bevarandevärdet utgörs bl.a. av 
markexploatering och annan markanvändningsförändring, exempelvis skogsbruk, vägbyggnad, 
dikning, och körning med tunga fordon som kan skada för naturtypen viktiga markförhållanden. Även 
om åtgärderna utförs i angränsande områden kan dessa enligt bevarandeplanen skada området. 6 

Skäraskog är skyddat till följd av förekomst av i stort sett samma naturtyper som Varshult ovan. 
Bevarandesyftet är även här att bidra till att upprätthålla och återskapa gynnsam bevarandestatus för de 
eventuella arter och livsmiljöer som förtecknats i området. De främsta syftena med området är att 
bibehålla hävden på ängarna och betesmarken så att den artrika floran och faunan kan bestå samt 
behålla en kontinuitet med hamlade träd. Med anledning av att viss del av området utgör naturreservat 
där reservatsföreskrifter råder beskrivs inga direkta hot föreligga mot bevarandevärdet i dessa delar av 
området. I övriga delar beskrivs samma typer av hot föreligga mot bevarandevärdet som för Varshut 
ovan. Även om åtgärderna utförs i angränsande områden kan dessa enligt bevarandeplanen skada 
området.7 

Fagraholms fly är till följd av förekomst av följande naturtyper; oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, 
braxengräs eller annuell vegetation på exponerade stränder samt förekomst av högmossar, öppna svagt 
välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn, västlig taiga och skogsbevuxen myr. 
Bevarandesyftet med området är att bidra till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för de 
eventuella arter och livsmiljöer som förtecknats i området. Det främsta syftet med området är att 
bevara en orörd mosse med omgivande gammal barrdominerad skog så att de typiska arterna finns 
kvar eller ökar i antal. Då området sedan tidigare är ett skyddat naturreservat beskrivs inga direkta hot 
föreligga inom området förutsatt att reservatsföreskrifterna i området följs. Hot som ändå bedöms 
föreligga gentemot området är bl.a. spridning av kalk och aska samt gödslings- och försurningseffekter 
till följd av nedfall av luftburna föroreningar. 8 

Vitthults urskog är skyddat med anledning av att det inom området förekommer västlig taiga. 
Bevarandesyftet är att bidra till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för de livsmiljöer som 
förtecknats i området. Det främsta syftet är att genom fri utveckling bevara en barrurskog med dess 
flora och fauna. Även Vitthults urskog beskrivs i bevarandeplanenvara väl skyddat från hot mot 
bevarandevärdet till följd av att området är ett naturreservat som innehåller reservatsföeskrifter som 
ska följas. Dock beskrivs verksamheter och åtgärder som utförs i angränsande områden kunna ha en 
negativ påverkan på bevarandesyftet för området. De hot som i övrigt beskrivs kunna påverka 
områdets bevarandevärde är bl.a. försurning till följd av nedfall av luftburna föroreningar samt brist på 
bränder. 9 

Även Tängsjö fly är skyddat till följd av naturtyper så som västlig taiga och skogsbevuxen myr och 
bevarandesyftet är för övriga områden att bidra till att upprätthålla gynnsam bevarande status för de 
eventuella arter och livsmiljöer som förtecknats i området. Det främsta syftet i området är dock enligt 
bevarandeplanen att bibehålla den glest skogsbevuxna myren i stort sett opåverkad av dikning och 

                                                
6 http://www4.g.lst.se/nat2000/n2000visa.asp?SITECODE=SE0320182 
7 http://www4.g.lst.se/nat2000/n2000visa.asp?SITECODE=SE0320182 
8 http://www4.g.lst.se/nat2000/n2000visa.asp?SITECODE=SE0320121 
9 http://www4.g.lst.se/nat2000/n2000visa.asp?SITECODE=SE0320136 
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lämna omgivande skog för fri utveckling. Till följd av att även Tängsjö fly, vilket beskrivits ovan, är 
skyddat som naturreservat så råder inga direkta hot mot området så länge reservatsföreskrifterna 
efterlevs. Dock beskrivs övriga hot kunna vara spridning av kalk och aska samt försurning till följd av 
nedfallande luftföroreningar.10 

Rosenholm är beläget cirka 4,5 kilometer från aktuellt etableringsområde. Området är skyddat enligt 
art-och habitatdirektivet till följd av naturtyper så som artrika torra-friska låglandsgräsmarker av 
fennoskandisk typ samt trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ. Bevarandsyftet är som för 
övriga ovan beskrivna samt särskilt att säkerställa att alla delområden ska ha en god hävd med rätt 
skötsel så att artrikedomen kan bevaras. Markerna ska hävdas genom bete eller alternativt slåtter 
(inklusive höbärgning och efterbete). Objektets hävdhistoria ska vara vägledande vid val av skötsel. 
Hot mot områdets bevarandevärde beskrivs i bevarandeplanen bl.a. utgöra utebliven eller felaktig 
skötsel, markexploatering och annan markanvändningsförändring samt skogsbruk i form av 
avverkningar annat än i naturvårdssyfte, markberedning och plantering samt virkestransporter eller 
körning med andra tyngre fordon kan skada för naturtypen viktiga markförhållanden.11 

5.4.3 Riksintresse för naturvård  
Det finns inga riksintressen för naturvård inom området. Närmaste områden av riksintresse för 
naturvård utgörs, förutom av Varshult, Fagraholms fly, Skäraskog och Rosenholm som också nämnts 
ovan, av Stora Fly, Åseda och Hultåkra.  

Riksintresset vid Varshult omfattar en yta på 59 hektar och är således till yta större än Natura 2000-
området och naturreservatet.  Området har ett värdefullt kulturlandskap med artrika ängs- och 
betesmarker. Området består av ängs- och betesmarker som ligger i byn Varshult. Här förekommer en 
rik flora med exempelvis slåttergubbe, brudborste och kattfot. 12 Vidare förekommer en del rödlistade 
lavar inom området så som blek kraterlav, almlav och lunglav.13 Området ingår i en nationell 
bevarandeplan för odlingslandskapet. Områdets värde bedöms kunna påverkas negativt av bl.a. 
nydikning, luftledningar samt vägdragningar.14 

Riksintresset vid Fagraholms fly utgör ett område med en yta på cirka 100 ha. Området utgörs, som 
nämnts ovan, i huvudsak av en svagt välvd och sluttande mosse. Värdena i området bedöms bl.a. 
kunna skadas av dikning och vägbyggnad.15 

Riksintresset Skäraskog utgör en stor areal med ängs- och naturbetesmark med representativ flora där 
det även förekommer rödlistade arter. Bevarandet i området bedöms kunna påverkas negativt av bl.a. 
nydikning, luftledningar samt vägdragningar.16 

Riksintresse Rosenholm utgörs av ett småskaligt och lövrikt odlingslandskap med välhävdade 
betesmarker och artrika åker- och väggrenar. Områdets värden anges kunna påverkas negativt av bl.a. 
nydikning, luftledningar samt vägdragningar.17 

                                                
10 http://www4.g.lst.se/nat2000/n2000visa.asp?SITECODE=SE0320137 
11 http://www4.g.lst.se/nat2000/n2000visa.asp?SITECODE=SE0320203 
12 http://www.g.lst.se/g/amnen/Naturvard/natura_2000/  
13 Naturvärdesbedömning av biotoper samt översiktlig inventering av rovfåglar och fladdermöss inom 
ett område vid Tvinnesheda söder om Åseda i Uppvidinge kommun s. 9. 
14 Registerblad, område av riksintresse för naturvård i Kronobergs län, Varshult, 1999-03-17 
15 Registerblad, område av riksintresse för naturvård i Kronobergs län, Fagraholms fly, 1999-03-08 
16 Registerblad, område av riksintresse för naturvård i Kronobergs län, Skäraskog, 1999-03-17 
17 Registerblad, område av riksintresse för naturvård i Kronobergs län, Rosenholm, 2001-08-20 



 

Vindkraft inom Tvinnesheda-Badebodaområdet 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

22 

Riksintresset vid Stora Fly omfattar en yta på ungefär 400 hektar. Området utgörs av ett 
torvmarkskomplex med öppna mosseplan, kärr, sumpskogar och gölar som omges av fastmarker med 
barrskog. Området ingår i myrskyddsplan för Sverige. Områdets värde bedöms kunna påverkas 
negativt av bl.a. nydikning, luftledningar samt vägdragningar. 18 

Riksintresset Åseda är beläget norr om etableringsområdet och omfattar cirka 295 ha. Området utgör 
fyra byar med, för området, representativa ängs- och hagmarker. Inom området förekommer rikt med 
arter och även rödlistade arter förekommer. Områdets bevarande anges kunna påverkas negativt av 
bl.a. nydikning, luftledningar samt vägdragningar.19 

Riksintresset Hultåkra utgör ett relativt litet område som omfattar cirka 40 ha och är beläget väster 
om etableringsområdet. Hultåkra utgörs av en representativ gård med karaktären av ett äldre 
odlingslandskap i skogsbygd. I området finns hackslåttermarker samt naturbetesmaker och art-och 
individrika växtsamhällen. Områdets bevarandevärde anges kunna påverkas negativt av bl.a. 
nydikning, luftledningar samt vägdragningar. 20 

5.5 Naturmiljö 
En naturvårdsbedömning av biotoper samt översiktlig inventering av rovfåglar och fladdermöss har 
genomförts i etableringsområdet. Uppdraget har genomförts av EcoKonsult under perioden februari 
till augusti 2009. I studien har objekt som hyser naturvärden avgränsats och beskrivits med avseende 
på naturtyp, värdearter, övriga naturvärden och naturvärdesklass. Med värdearter avses rödlistade 
arter, signalarter eller andra lokalt naturvårdsintressanta arter. Det inventerade området som i aktuellt 
fall sammanfaller med etableringsområdet redovisas i figuren nedan. Studien redovisas i sin 
fullständiga form i bilaga C2. 

Det inventerade området består i huvudsak av skogsmark och våtmarker. Uppskattningsvis utgörs 
omkring 15-20 % av ytan av torvmark. De större torvmarkerna bildar mer eller mindre 
sammanhängande torvmarkskomplex, som varierar från grunda skogsbevuxna mossar till nästintill 
kala mosseplan. I kanterna av de större mossarna finns ofta utbredda laggkärr som vanligen är 
bevuxna med starr, ibland också med björkskog. De största mossarna finns i den västra delen av 
området varav Snålåsa fly och Kamra fly är de största. Flertalet av torvmarkerna i området utgörs dock 
av tämligen små och grunda skogsmossar som ofta är bevuxna med talldominerad sumpskog. De allra 
flesta torvmarkerna, utom de centrala delarna av de större mossarna, är påverkade av dikningar i större 
eller mindre omfattning. Det finns även en del äldre mossodlingar i området, t ex i den södra delen av 
Snålåsa fly och norr om Kamra fly, men dessa har inte brukats på lång tid och har därför till största 
delen vuxit igen. Torvtäkt verkar däremot inte ha bedrivits inom området i någon större omfattning. 

Den dominerande markanvändningen i området är skogsbruk och i området förekommer omfattande, 
och i många fall enhetliga, granskogar, planteringar, föryngringsytor och kalhyggen. Aktivt brukad 
jordbruksmark saknas nästan helt inom det undersökta området, frånsett en åker som angränsar 
området i den norra delen. Större ytor med jordbruksmark finns för övrigt norr och öster om området 
vid Fröseke, Brinkelid och Sandsjöryd. Mindre områden finns också väster och söder om området vid 
Tvinnesheda, Bredhälla och Varshult. 

Vad gäller övrig markanvändning är det framförallt jakten som märks av bl.a. genom att flertalet 
jakttorn är belägna inom området. Framförallt är det jakt på hjortdjur (älg och rådjur) som dominerar.  

 

                                                
18 Registerblad, område av riksintresse för naturvård i Kronobergs län, Stora fly, 1999- 03-10 
19 Registerblad, område av riksintresse för naturvård i Kronobergs län, Åseda, 1999-03-03 
20 Registerblad, område av riksintresse för naturvård i Kronobergs län, Hultåkra, 1999-03-04 
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Figur 4. Inventeringsområdet som i aktuellt fall sammanfaller med etableringsområdet.  

Delområdenas naturvärde har klassats på en femgradig skala där klass 1 utgör den högsta 
skyddsklassen som betecknar området med mycket höga naturvärden och klass 5 den lägsta 
skyddsklassen där naturvärden saknas eller är obetydliga.  

Inom inventeringsområdet påträffades eller urskiljdes inga delområden med mycket höga naturvärden 
(klass1), däremot noterades två delområden med höga naturvärden (klass 2) och sju delområden med 
vissa naturvärden (klass 3). Vidare urskiljdes 44 delområden med ringa naturvärden (klass 4). Övriga 
delområden, totalt 173 stycken, saknar eller har endast obetydliga naturvärden (klass 5). Mer än 80 % 
av ytan utgörs av biotoper där naturvärden saknas eller är obetydliga, se naturvärdesbedömningen i 
bilaga C2 samt figur 4 ovan. 
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5.6 Fauna 
5.6.1 Inledning 
Området innefattar skogsmark och förekommande djurliv och motsvarar vad som kan anses som 
normalt för denna typ av miljö.  

5.6.2 Fåglar 
Det är i huvudsak de häckande, tyngre rovfåglarna som löper störst risk att kollidera med 
vindkraftverk. Främsta orsaken därtill är att häckande rovfåglar tidsmässigt uppehåller sig en lång 
period av året inom ett område, dessutom är ungfåglar något klumpiga i flykten vilket ökar risken för 
kollision. Att rovfåglar som häckar inom en radie på 500 m runt vindkraftverk kan störas av dessa har 
dessutom påtalats av Naturvårdsverket och Sveriges Ornitologiska Förening. En noggrann registrering 
av rovfåglars beteende och flyktvägar inom ett område utgör därför ett bra underlag för att bedöma hur 
en vindkraftsetablering kan påverka rovfågelpopulationen. 

Syftet med inventeringen av fåglar som har utförts av Ecokonsult har först och främst varit att 
undersöka om det finns populationer med rovfåglar i området, sekundärt också att studera om det finns 
skogshöns. Fågelinventeringen har utförts under perioden februari till och med augusti 2009.  

Rovfåglars rörelse har observerats och dokumenterats. Vidare har deras ungefärliga flyghöjd noterats. 
Alla observationer har dokumenterats, t ex förekomst av par (parbildning), flygbeteende 
(parningsflykt) och återkommande flygning över vissa områden. Efter hand som inventeringen 
fortskridit har de fasta observationsplatserna besökts. Frekvensen av besök på varje plats har varit ett 
besök under tidig morgon, ett mitt på dagen samt ett på kvällen. De fasta rutterna har patrullerats 
dagtid. Intervjuer med personer boende i trakten har i viss mån bidragit med ökad kunskap om fåglars 
förekomst i inventeringsområdet. 

Totalt noterades endast två arter av häckande rovfågel inom inventeringsområdet nämligen duvhök 
och ormvråk. Häckningsplatserna är belägna så att de i norr och söder berör etableringsområdet. Den 
art som noterades flest gånger inom etableringsområdet är ormvråk som främst förekom inom biotoper 
med stort inslag av såväl lövdungar som öppna marker. Enstaka observationer gjordes också öster om 
Linneberg. Duvhök har observerats på några platser men uppträder inte, enligt genomförd 
fågelinventering, särskilt frekvent inom etableringsområdet. 

Utöver nämnda rovfåglar observerades även röd glada, lärkfalk och fiskgjuse inom området. Något 
revir för häckning har dock inte kunnat konstateras för någon av dessa fågelarter. 

Någon spelplats för tjäder har inte kunnat konstateras inom inventeringsområdet. En spelplats för Orre 
har dock observerats inom Karma fly vilket utgör ett våtmarksområde inom etableringsområdet. 

5.6.3 Fladdermöss  
Förekomst av fladdermöss är generellt intimt knuten till kulturlandskapet. I skogslandskapet är de 
däremot ofta mindre talrika. Fladdermöss är dock mycket känsliga för förändringar i landskapet 
eftersom de är beroende av flera olika bo- och jaktplatser under året. 

Det har på senare år kommit rapporter om att döda fladdermöss har hittats vid landbaserade 
vindkraftverk. Detta gäller speciellt för vindkraftverk som ligger på platser där det finns rikligt med 
fladdermöss som attraheras av en stor insektsrikedom, eller som ligger i flyttningsstråk. Att 
fladdermöss över huvud taget kan dödas vid vindkraftverk har varit något av ett mysterium eftersom 
de normalt är skickliga flygare som snabbt kan parera hinder. Nyare undersökningar tyder dock på att 
fladdermöss primärt inte dödas genom kollisioner utan snarare att de omkommer till följd av inre 
vävnadsskador, bl.a. i lungor, som beror på snabba lufttrycksförändringar orsakade av 
vindkraftverkens rotorblad. 
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EcoKonsult har genomfört en inventering av fladdermöss nattetid i området under perioden mars till 
augusti 2009. För beskrivning av hur inventeringen har genomförts se vidare bilaga C2. Syftet med 
inventeringen har först och främst varit att undersöka om det över huvud taget finns populationer med 
fladdermöss i inventeringsområdet, sekundärt också att studera om det finns ovanliga eller rödlistade 
arter. Totalt noterades fem fladdermusarter inom aktuellt etableringsområdet. Inventeringen visar att 
det sannolikt inte förekommer några sällsynta eller rödlistade arter inom området och några flyttstråk 
med fladdermöss har inte kunnat beläggas inom området. Samtliga av de fladdermusarter som har 
observerats inom området är vanliga i södra Sverige. Det har dock konstaterats att de populationer av 
fladdermöss som har noterats inom området är relativt individfattiga och inga lokaler med artrikare 
populationer påträffades. 

I skogslandskapet där produktionsskog dominerar är fladdermöss relativt sällsynta, speciellt där 
hålträd saknas. Endast nordisk fladdermus noterades i barrdominerad skog. På öppen mossmark och 
stora hyggen noterades fladdermus endast vid skyddande kantzoner. Inom äldre slutavverkningsmogen 
skog eller inom ädellövskog med grova träd och förekomst av hålträd noterades däremot flera arter. 
Vattenfladdermus är relativt vanlig vid flertalet av sjöarna inom området och inom en biotop med 
äldre ädellövskog i närheten av sjön Hultbren påträffades vattenfladdermus och dvärgfladdermus. 
Öster om samhället Bredhälla observerades nordisk fladdermus och gråskimrig fladdermus. Vid 
kraftledningen väster om Bredhälla noterades vidare stor fladdermus. 

5.7 Sjöar och vattendrag 
Hela det studerade området tillhör Alsteråns dräneringsområde. Det dräneras i huvudsak åt öster och 
sydost av mindre bäckar som rinner ut i Badebodaån och Alsterån. Badebodaån ansluter för övrigt till 
Alsterån i sjön Algunnen drygt 35 km sydost om området. De viktigaste bäckarna som avvattnar det 
inventerade området är Hultsjöbäcken och Pukabäck i den norra och centrala delen samt Kvilleån och 
Forsaån i den södra. 

Den största sjön i anslutning till den planerade vindkraftsparken är Hultbren som är belägen strax öster 
och norr om området. Själva sjön berörs dock inte av undersökningen, men inventeringsområdet 
angränsar dess stränder, främst i den södra delen. Utöver denna sjö finns ett antal mindre sjöar och 
gölar inom det studerade området.  

5.8 Strandskydd  
Runt samtliga sjöar, gölar och vattendrag i området gäller ett generellt strandskydd på 100 m. 

5.9 Friluftsliv 
Det finns inte några riksintressen eller andra dokumenterade regionala och lokala intressen för 
friluftsliv i eller i närheten av etableringsområdet. Det närmaste området av riksintresse för friluftslivet 
är Hammarsjöområdet i Hultsfreds kommun cirka 36 km nordost om etableringsområdet.  

5.10 Kulturmiljö 

5.10.1 Riksintressen för kulturmiljövård 
Inom eller i direkt anslutning till etableringsområdet finns inte några områden som är av riksintressen 
för kulturmiljövården. Närmsta riksintresseområde för kulturmiljövården är Granhult och Sävsjö vilka 
är belägna cirka 7-9 km från inventeringsområdet. Inom inventeringsområdet förekommer dock ett 
antal fornlämningar vilka visar på områdets tidigare nyttjande.  
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5.10.2 Lokala intresse för kulturmiljövård 
Som nämnts under avsnitt 5.2 ovan har värdefulla kulturmiljöer inom Uppvidinge kommun pekas ut i 
en kulturmiljöplan för kommunen. Syftet med planen är bl.a. att den ska vara vägledande vid 
kommunens tillståndsgivning och planering. Det kan konstateras att inga miljöer eller områden inom 
aktuellt etableringsområde är utpekade som värdefulla miljöer i kulturmiljöplanen. De närmsta 
områdena som behandlas i planen är Badeboda, Varshult, Åseda och Bredhälla.   

Badebodas värde beskrivs främst ligga i den ålderdomliga miljön runt gården 1:10 med sina 
byggnader samt i kulturlandskapet med mycket ålderdomliga drag.21  

Vad gäller byn Varshult så beskrivs den speciella bebyggelsen tillsammans med de ålderdomliga 
delarna av kulturlandskapet, inklusive järnvägsbebyggelsen utgöra ett stort kulturhistoriskt värde.  

I samhället Åseda ligger värdet främst i den historiska bebyggelsen. I området finns även flera 
bronsåldersgravar vilket tyder på att bygden började utvecklas mycket tidigt.22  

Vad gäller det kulturhistoriska värdet i Bredhälla så beskrivs även detta främst finnas i den 
välbevarade äldre bebyggelsen men också i stenmurslandskapet som omger bebyggelsen. 

5.10.3 Kulturhistorisk förstudie 
En Kulturhistorisk förstudie har genomförts av Arkeologicentrum i syftet att fastställa om fasta 
fornlämningar berörs av den planerade verksamheten. Inventeringsområdet utgörs av ett något större 
område än aktuellt etableringsområde och de identifierade lämningarna redovisas i figuren nedan. 

Förstudien har genomförts i form av en översiktlig byråinventering och en översiktlig granskning i 
fält. Som ett led i förstudien har en preliminär bedömning även gjorts av de planerade 
vindkraftverkens påverkan på kulturmiljöer och kulturminnen i området. För ytterligare information 
om metod, tillvägagångssätt och storlek på inventeringsområdet se bilaga C3.  

Av utredningen framgår att Nottebäcks och Åseda socknar vid två tillfällen, 1949 och 2003, har 
inventerats på fornminnen för den ekonomiska kartan.  I etableringsområdet finns enligt förstudien 
femton lämningar registrerade i FMIS. Av dessa utgör tretton fasta fornlämningar, ett 
bevakningsobjekt och en övrig kulturhistorisk lämning. De flesta av lämningarna utgörs av fossila 
åkrar. Härutöver utgör lämningarna rester efter lågteknisk järnframställning, ett offerkast och en 
gränsmarkering. Den fältbesiktning som gjordes som ett led i förstudien verifierade bilden från den 
byråmässiga inventeringen vilken innebär att det inom området förekommer relativt glest med 
kulturlämningar. Utöver de tidigare registrerade lämningarna finns dock sju stycken ännu inte 
registrerade områden med fossila åkrar samt bebyggelselämningar. Någon antikvarisk bedömning av 
vad för lämningstyper fynden utgör är dock ej fastställd.  

Totalt innebär ovanstående uppgifter att det inom området finns tjugotvå stycken kulturhistoriska 
lämningar identifierade. Härutöver kan man, enligt genomförd förstudie, räkna med att det inom 
området kan finnas ytterligare lämningar efter böndernas utmarksbruk så som fler fossila åkrar, 
bebyggelselämningar, gränsmärken, kolningsanläggnignar, färdvägar, brott eller täkter. Vidare finns 
det enligt genomförd förstudie förutsättningar inom området för fler blästbrukslämningar.23 

 

                                                
21 Kulturmiljöplan för Uppvidinge kommun ”Kulturarv att vårda” s. 86. 
22 Kulturmiljöplan för Uppvidinge kommun ”Kulturarv att vårda” s.104 
23 Kulturhisorisk förstudie inom området för en planerad vindpark vid Tvinnesheda, Uppvidinge 
kommun, Kronobergs län. 
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Figur 5. Etableringsområde med registrerade områden från den kulturhistoriska förstudien. 

5.11 Landskapsbild  
Som nämnts ovan utgör aktuellt etableringsområde av skogsmark där största delen består av 
produktionsskog. Topografin i området är tämligen flack till svagt kuperad och skogsmarken medför 
att siktlinjer i landskapet förväntas bli begränsade. Till följd av att största delen av skogsmarken utgörs 
av produktionsskog förekommer öppnare marker i form av kalhyggen. Landskapsbilden påverkas 
redan idag av att aktivt skogsbruk bedrivs inom området.  
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5.12 Verksamheter 
Några större verksamheter utöver skogsbruk finns inte i området.  
Samråd med Försvarsmakten, Luftfartsverket, flygplatserna inom sex mils radie (Växjö och 
Hultfreds), Vägverket, Teracom, TeliaSonera, Tele2, Telenor samt Tre har genomförts. Resultatet 
redovisas i samrådsredogörelsen, bilaga C1. 

6 Förslag till parklayout 

6.1 Förutsättningar för möjliga layouter 
Vid placering av vindkraftverk inom det aktuella projektområdet beaktas bl.a. följande parametrar: 

 Platser med högt energiinnehåll i vinden prioriteras. Detta för att på bästa sätt nyttja 
energiinnehållet i förhållande till påverkad yta. 

 Ett minsta avstånd mellan vindkraftverken relaterat till verkens rotordiameter bör innehållas i 
den dominerande vindriktningen. Detta för att vinden ska återfå den energi den förlorar när 
den passerar genom ett verks rotor. 

 Ljudnivån vid bostäder kommer maximalt uppgå till 40 dB(A) i enlighet med 
Naturvårdsverkets Allmänna råd för externt industribuller (1978:5) och gällande praxis. 

 Skuggtiden kommer hållas inom Boverkets riktlinjer och gällande praxis.24 

 Påverkan på skyddade områden, kända naturvärden och kulturmiljöer m.m. kommer att 
begränsas i så stor utsträckning som möjligt. 

 Tillgång till elnät för anslutning och befintliga vägar. 

Utifrån dessa parametrar har en exemplifierad parklayout tagits fram vilken utgör huvudalternativet i 
föreliggande ansökan.  

Som urvalsgrund för vindkraftverkens placering och för att borga för att rådande riktvärden och 
rekommendationer vad gäller ljud- och skuggstörning inte ska överskridas har beräkningar på ljud- 
och skuggspridning utförts utifrån olika förslag till parklayout. Dessutom har arbete för att undvika 
påverkan på de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom etableringsområdet gjorts, se 
avsnitt 6.2 nedan.  

6.2 Placeringsprinciper 
För att minimera miljöpåverkan till följd av etableringen tillämpar bolaget s.k. placeringsprinciper vid 
framtagandet av en parklayout. Placeringsprinciperna innebär att utplacering av verken inom området 
sker mot bakgrund av områdets identifierade natur- och kulturvärden samt iakttagande av 
respektavstånd till bl.a. bostäder. 

Utifrån befintlig och publicerad dokumentation samt den information som framkommit i de 
inventeringar som har genomförts har delområden som är känsliga för intrång markerats i figur 6a och 
6b nedan. 

                                                
24 Boverket 2008, ”Vindkraftshandboken – Planering och prövning av vindkraftverk på land och i 
kustnära vattenområden”, Boverkets d.nr. 2323-3518/2007 Miljödepartementets d.nr. 2007/4286/H 
http://www.boverket.se/upload/Samhällsbyggnad/bifogade%20filer/Vindkraft/Vindkraftshandbok_20
08_05_30.pdf 



 

Vindkraft inom Tvinnesheda-Badebodaområdet 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

29 

 
Figur 6a. Exempel på parklayout baserat på angivna placeringsprinciper, norra delen av området. 
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Figur 6b. Exempel på parklayout baserat på angivna placeringsprinciper, södra delen av området. 

 

Nedan redovisas de placeringsprinciper som bolaget avser att tillämpa för aktuell etablering. 

Placeringskriterier 

 Inga anläggningsarbeten kommer att ske inom områden som klassats med naturvärdesklass 1, 
2 och 3 i genomförd naturinventering. 

 Anläggningsarbeten inom områden som klassats med naturvärdeklass 4 ska i möjligaste mån 
undvikas. Stor aktsamhet kommer att vidtas för att begränsa påverkan. 

 Anläggningsarbeten inom områden som omfattas av strandskydd ska i möjligaste mån 
undvikas. I de fall syftet med strandskyddet inte bedöms motverkas kan dock viss anläggning 
inom dessa områden bli aktuell. Stor aktsamhet kommer att vidtas för att begränsa påverkan. 

 Inga vindkraftverk kommer att placeras inom fasta fornlämningar samt inom ett 
respektavstånd av 50 meter till dessa. Viss förstärkning av befintlig väg samt viss 
kabeldragning där dessa åtgärder inte bedöms skada lämningar kan dock bli aktuell. Stor 
aktsamhet kommer att vidtas för att begränsa påverkan. 

Tabell 1. Placeringskriterier 

Utöver ovan angivna kriterier kommer även de respektavstånd som anges i tabell 2 nedan att beaktas. 
Detta innebär att inga vindkraftverk kommer att placeras inom de områden som omfattas av 
respektavståndet. Som framgår av tabell 2 utökas respektavstånden till bostäder, väg 23/37 och 
samhällena Åseda och Ekhorva med 50 % för de fall etablering av de högre verken skulle bli aktuell. 
På så sätt minskas påverkan på närboende.   
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I övrigt följs redovisade placeringsprinciper oavsett om etablering sker med verk som är upp till 185 
meter eller verk som är högre än 185 meter. Genom att undvika en etablering inom angivna 
respektavstånd till vägar bedöms vindkraftverkens visuella dominans inte påverka trafiksäkerheten. 

Respektavstånd 

Verk med en totalhöjd upp till 185 meter. Verk med en totalhöjd över 185 meter och/eller 
om fackverk nyttjas.  

 Området inom ett respektavstånd av 
1000 meter till väg 23/37 och samhället 
Åseda – (redovisas i bilaga C8) 

 Området inom ett respektavstånd av 1500 
meter till väg 23/37 och samhället Åseda 

 Området inom ett respektavstånd av 
1000 meter från byn Ekhorva – 
(redovisas i bilaga C8) 

 Området inom ett respektavstånd av 1500 
meter från byn Ekhorva.  

 Området inom 200 meter till väg 966 
som leder mellan Norrhult och 
Labbemåla -(redovisas i bilaga C8) 

 Området inom 225 meter till väg 966 som 
leder mellan Norrhult och Labbemåla.  

 Området inom 600 meter från bostäder. 
- (redovisas i bilaga C8) 

 Området inom 900 meter från bostäder. 

 

 Områden inom ett respektavstånd på 
200 meter till kraftledning – (redovisas i 
bilaga C8) 

 Områden inom ett respektavstånd på 225 
meter till kraftledning. 

 Områden inom 500 meter från spelplats 
för orre. – (redovisas i bilaga C8) 

 Områden inom 500 meter från spelplats 
för orre. 

Tabell 2. Respektavstånd 

 

Ljud och skuggor 

Förutom att hänsyn tas till redovisade placeringsprinciper vid framtagandet av en parklayout 
genomförs även omfattande ljud- och skuggberäkningar i syfte att säkerställa att gällande riktvärden 
och rekommendationer innehålls. Varje verks position detaljstuderas så att minsta möjliga störning 
uppkommer, se bilaga C5 och C6 samt under avsnitt 8.18 och 8.19.  

Även om en exemplifierad parklayout (i form av ett huvudförslag) redovisas i dagsläget kommer även 
den slutliga layouten att utformas på ett sätt så att givna riktvärden och rekommendationer vad gäller 
ljud- och skuggpåverkan inte överstigs.  

6.3 Projekthistorik 
6.3.1 Inledning 

Enligt den exemplifierade huvudlayouten omfattar föreliggande projekt en etablering av 58 
vindkraftverk. Layouten utgår från verk med en totalhöjd upp till 185 meter. För de fall en etablering 
skulle bli aktuell med vindkraftverk som har en totalhöjd på över 185 meter eventuellt s.k. fackverk 
(dock maximalt 210 meter) medför detta enligt angivna respektavstånd att verk 1, 2, 5, 30 och 57 tas 
bort. Detta utgör totalt 5 verk vilket får till följd att parken enligt exemplifierad layout istället kommer 
att omfatta totalt 53 verk i fallet med de högre verken.  
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6.3.2 Tillvägagångssätt och historik 

Den exemplifierade parklayouten har förändrats ett stort antal gånger under projektets gång till följd 
av att hänsyn tagits till synpunkter som inkommit från myndigheter och allmänhet under 
samrådsprocessen. Vidare har flertalet justeringar gjorts till följd av resultatet av genomförda 
inventeringar samt kulturhistorisk förstudie då dessa beaktas i enlighet med de placeringskriterier som 
redovisats. 

Som en konsekvens av att synpunkter inkommit avseende bl.a. närhet till samhällena Åseda och 
Ekhorva har ett respektavstånd införts vilket resulterat i att ett antal verk som funnits med i den 
ursprungliga layouten har omplacerats. Likaså har etableringsområdet förändrats längs projektets gång 
vilket också har påverkat parklayouten. 

Ett omfattande arbete har dessutom utförts i syfte att samordna den exemplifierade huvudlayouten 
med närliggande projektörers planerade parker för att uppfylla gällande riktvärden och 
rekommendationer avseende ljud- och skuggeffekter i området. Stena har här varit initiativtagare till 
framtagandet av en beräkningsmodell (den s.k. SLS-metoden, se vidare bilaga C5) som tar hänsyn till 
samtliga exploatörers etableringar i syfte att ljudkraven ska innehållas invid närliggande bostäder. En 
funktion av genomförda beräkningar enligt denna metod är att verk 16 i ett relativt sent skede har fått 
plockas bort ur den exemplifierade huvudlayout för att ljudkraven ska kunna innehållas. Övriga verk 
har inte numrerats om vilket innebär att det enligt layouten endast finns 58 verk men ett av dem har 
ändå numreringen 59. 

6.4 Slutlig layout 
Som nämnts under avsnitt 3 skulle ett fastställande av vindkraftverkens exakta koordinater i nuläget 
kunna motverka en framtida optimal lösning bl.a. med avseende på områdets miljö- och 
energiresursnyttjande. Förutom den teknikutveckling som fortgår kan fördjupade utredningar av 
vindförhållandena på platsen komma att påverka den slutliga placeringen av vindkraftverken inom 
etableringsområdet. 

Även om enbart ett förslag på huvudlayout redovisas i dagsläget kommer även den slutliga layouten 
av etableringen att utformas så att ovan nämnda placeringsprinciper och respektavstånd följs, dvs. att 
områden med utpekade naturvärden, fornlämningar, avstånd till bostäder m.m. inte kommer att 
påverkas negativt till följd av den slutliga layouten.  

Upplägget med ”öppna” ansökningar där verkens placeringar inte närmare preciseras i 
tillståndsansökan har i senare tids praxis visats vara ett godtagbart sätt (se vidare Sjisjka-domen MÖD 
2009-08-25 M 5256-08). Istället för att precisera verkens placeringar vid tid för inlämnande av 
ansökan har det ansetts godtagbart att verksamhetsutövaren istället åtar sig att bestämma verkens 
exakta positioner i samråd med tillsynsmyndigheten vid tid för etablering. För de fall parterna inte kan 
enas om slutlig placering kan vardera parterna hänskjuta frågan till miljödomstolen för avgörande. På 
så vis undviks placering i känsliga områden samtidigt som utrymme ges åt den teknikutveckling som 
fortgår inom vindkraftsområdet och möjlighet ges att optimalt nyttja områdets förutsättningar till en så 
liten påverkan som möjligt.  

Att bolaget i aktuellt fall åtar sig att tillämpa ovan angivna placeringsprinciper som aktuell MKB är 
baserad på får enligt bolagets uppfattning anses tillräckligt för att bedöma anläggningens påverkan på 
de skyddsvärden som föreligger i och i anslutning till området.  
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7 Kumulativa effekter 

7.1 Inledning 
Kumulativa effekter från närliggande projektörers vindkraftverk kan uppkomma i form av ökad 
ljudspridning, ökade skuggeffekter och ökad påverkan på landskapsbilden. För att ljud- och 
skuggemissionen från två vindkraftetableringar ska inverka på varandra krävs ett inbördes avstånd på 
högst 1 till 2 km. Vad gäller kumulativa effekter vid påverkan på landskapsbilden kommer denna att 
bero på hur långt respektive vindkraftetablering syns i omgivningen. Det kan dock antas att inga eller 
ytterst få vindkraftetableringar syns mer än 3-5 km från varandra under förutsättning att sikten är fri. I 
aktuellt fall är projektområdet beläget i ett skogsbeklätt område vilket innebär att sikten generellt inte 
är fri i området. I omedelbar närhet av aktuellt etableringsområde planerar flertalet exploatörer 
etablering av vindkraft.  

Bilden nedan visar etableringar belägna i närhet av aktuell etablering.  

 
Figur 7. Aktuell etablering samt övriga etableringar i närområdet. 

7.2 Ljudspridning 
Eftersom ytterligare projektörers vindkraftparker är belägna i närhet av aktuell etablering innebär detta 
som ovan nämnts att kumulativa effekter i form av ökad ljudspridning kan uppkomma. Med anledning 
härav har bolaget valt att genomföra ljudberäkningar gemensamt med övriga parker genom den s.k. 
SLS-metoden för att på så vis säkerställa att rådande riktvärden och rekommendationer kommer att 
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innehållas vid bostäder. Mot bakgrund av genomförda beräkningar kan konstateras att rådande 
riktvärden och rekommendationer kan innehållas för samtliga närliggande bostäder. Se bilaga C5 samt 
avsnitt 8.18 nedan. 

7.3 Skuggeffekter 
Som framgår av avsnitt 8.19.2 nedan och de skuggberäkningar som genomförts för aktuell etablering 
bedöms de kumulativa effekterna där närliggande exploatörers planerade parker inkluderas i den 
samlade bilden över området inte ge upphov till att den rekommenderade skuggtiden överskrids vid 
fler bostäder runt Stenas etablering. De bostäder som har en beräknad sannolik skuggtid över 
Boverkets rekommendationer är belägna till den östra delen av området, dvs. förhållandevis långt ifrån 
de närliggande parkerna.  

Utifall Boverkets rekommendation på åtta faktiska skuggtimmar per år överskrids och dessa 
skuggtimmar skulle upplevas som störande kan åtgärder dock vidtas. Vilka tider respektive 
vindkraftverk skuggar respektive bostad kan beräknas och därigenom kan vindkraftverket i fråga 
stängas av dessa tider om solen skiner för att minska skuggningseffekten. Det finns även möjligheter 
att programmera markiser till fönster där störning förekommer. På så sätt kan man i efterhand vidta 
åtgärder om skäl föreligger. 

7.4 Landskapsbild 
För att utreda eventuella kumulativa effekter på landskapsbilden till följd av närliggande etableringar 
har ett antal fotomontage upprättas. Syftet har delvis varit att redovisa om flera parker kan upplevas 
samtidigt från vissa platser i närområdet. Av montagen framgår att det inte vid några av valda 
fotopunkter går att se flera parker samtidigt. Fotomontagen redovisas i bilaga C4. 

8 Miljökonsekvenser 

8.1 Inledning 
I detta avsnitt beskrivs förväntade miljökonsekvenser av vindkraftetableringen. 

I samband med framtagandet av exemplifierad huvudlayout har ett stort antal skyddsåtgärder vidtagits 
i enlighet med de placeringsprinciper som beskrivits under avsnitt 6. Dessutom har resultaten från 
natur- och kulturmiljöinventeringarna studerats i syfte att undvika närheten till känsliga områden i så 
stor utsträckning som möjligt. Motsvarande skyddsåtgärder har vidtagits när förstärkningsåtgärder 
samt etablering av ny väg planerats. De verk eller anläggningsåtgärder som är placerade i närhet av 
skyddsvärda områden redovisas i uppförstorat format i bilaga C7. De verk eller anläggningsåtgärder 
som är lokaliserade till områden som omfattas av strandskydd men där dessa åtgärder inte bedöms 
motverka strandskyddets syfte redovisas under avsnitt 8.21 nedan. I bilaga C8 redovisas en karta över 
området i storlek A1.  

Som tidigare nämnts är målsättningen att redovisa miljökonsekvenserna utifrån ett värsta fall av 
påverkan till följd av aktuell etablering. Detta innebär att miljökonsekvensbeskrivningen av 
skuggeffekter utgår från etablering av de högre verken med en maximal totalhöjd av 210 meter då 
högre verk innebär ökad skuggspridning. Dessutom är de fem verk som, till följd av utökat 
respektavstånd enligt avsnitt 6, tas bort från layouten vid etablering av de högre verken inkluderade i 
beräkningarna. Detta medför en överskattning av antalet skuggtimmar vid närliggande bostäder. 
Vidare har fotomontage tagits fram för två olika höjder (170 meter och 210 meter) i syfte att redovisa 
konsekvenserna på landskapsbilden. Vad gäller ljudspridning utgår beskrivningen från en samlad 
bedömning där närliggande projektörers planerade vindkraftverk inkluderats genom beräkning enligt 
den s.k. SLS-metoden (bilaga C5). Övriga miljökonsekvenser bedöms, i huvudsak, inte förändras 
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beroende på vilken höjd vindkraftverken har vid en slutlig etablering om inget annat anges under 
respektive avsnitt.  

8.2 Planförhållande/kommunala intressen 
8.2.1 Uppvidinge kommun 
Enligt Uppvidinge kommuns nu gällande översiktsplan finns inga motstående intressen inom området 
för aktuell vindkraftsetablering. Inte heller i kulturmiljöplanen för kommunen finns några motstridiga 
intressen inom etableringsområdet. Generellt kan vidare sägas att det inom kommunen finns en positiv 
inställning till vindkraft och arbete med att ta fram ett tematiskt tillägg gällande vindkraft, till aktuell 
översiktsplan, pågår.  
 
Sammantaget motverkas inte nu gällande planer inom området av aktuell vindkraftetablering. 

8.3 Natura 2000  
Det Natura 2000-område som är beläget närmast aktuellt etableringsområde utgörs av Varshult. Av 
bevarandeplanen framgår att hotbilden mot bevarandesyftet bl.a. utgörs av åtgärder så som 
markexploatering och annan markanvändningsförändring, exempelvis skogsbruk, vägbyggnad och 
dikning samt körning med tunga fordon som kan skada för naturtypen viktiga markförhållanden. 
Vidare framgår att dessa åtgärder kan påverka naturområdet även om de utförs utanför angränsande 
områden. 

Vid genomförande av projektet kommer inga åtgärder i form av exempelvis markexploatering, 
dikningar, dräneringar vägbyggen mm. att genomföras inom eller i direkt anslutning till Varshult. 
Närmaste vindkraftverk, nr 57, är beläget cirka 0,7 kilometer från Varshult, se bilaga C8. De åtgärder 
som kommer att vidtas vid etableringen av detta verk bedöms inte kunna påverka det bevarandevärde 
som föreligger i området och som bevarandeplanen avser att skydda. 

Vad gäller tunga transporter till området av vindkraftverk och kran kommer dessa att ledas in i de 
norra delarna av området via bl.a. väg 23, se vidare teknisk beskrivning bilaga B till tillståndsansökan. 
Detta innebär att inga tunga transporter kommer att ledas genom, eller i direkt närhet av Varshult. 
Transport av fyllnadsmaterial förväntas ledas in i området ifrån söder via vägar som är belägna väster 
om Varshult, se vidare teknisk beskrivning bilaga B till tillståndsansökan. Detta innebär att byn 
Varshult inte heller kommer att beröras av dessa transporter.  

Viss uttransport av tomma lastbilar kan komma att ske i den södra delen av området på så vis att 
transporterna, via väg 966 passerar byn Varshult. Dessa transporter bedöms dock inte kunna påverka 
det bevarandevärde som råder i området. 

De övriga Natura 2000-områdena som beskrivits under avsnitt 5.3.2. ovan är belägna på ett avstånd av 
mellan 2-4 km från etableringsområdet och ett ännu större avstånd från närmaste vindkraftverk. 
Bevarandsyftet för dessa områden är att sträva efter en gynnsam bevarandestatus för de arter som är 
knutna till områdena. Med anledning av att dessa områden är belägna på ett sådant avstånd från 
aktuellt etableringsområde och att inga åtgärder, som beskrivs kunna hota bevarandevärdena för dessa 
områden, kommer att vidtas i närhet av dessa bedöms områdena inte påverkas av föreslagen 
vindkraftsetablering.  

Sammantaget bedöms en gynnsam bevarandestatus i närbelägna Natura 2000-områden inte påverkas 
negativt till följd av aktuell vindkraftetablering.  
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8.4 Naturreservat  
Som framgår under avsnitt 5.3.1 utgör det närmaste naturreservatet av byn Skäraskog. Inom området 
gäller reservatsföreskrifter som innebär att all form av åtgärder på växande träd är förbjudna. Då några 
åtgärder till följd av aktuell etablering inte kommer att vidtas inom aktuellt naturreservat bedöms de 
värden som reservatsföreskrifterna är avsedda att skydda inte påverkas av aktuell etablering.  

Inga åtgärder i form av dikning, vägbyggen eller kabeldragning kommer heller att vidtas inom eller i 
närhet av de övriga naturreservat som beskrivits under avsnitt 5.3.1. Några åtgärder som strider mot 
reservatsföreskrifterna i områdena kommer således inte att vidtas. Av denna anledning bedöms de 
värden som är knutna till områdena främst hydrologiska värden, vegetationsvärden och 
markanvändningsvärden inte påverkas av aktuell etablering.  

Sammantaget bedöms de värden som naturreservaten i etableringsområdets närhet avser att skydda 
inte påverkas av aktuell vindkraftetablering. 

8.5 Riksintressen för naturvård 
Närmaste område av riksintresse för naturvård utgörs av Varshult. På samma grunder som nämnts 
under avsnitt 8.3 ovan bedöms de värden som riksintresset är avsett att skydda inte påverkas till följd 
av föreslagen etablering.   

Inte heller bedöms riksintresseområdet Åseda eller Stora fly, vilka näst efter Varshult är belägna 
närmast etableringsområdet, påverkas av etableringen då inga åtgärder som riskerar att påverka 
hydrologin inom området kommer att vidtas i dess närhet. Inte heller i övrigt kommer några åtgärder 
att vidtas inom eller i närheten av området som riskerar att påverka de värden som enligt registerbladet 
bedöms finnas i området.  

Sammantaget bedöms påverkan på områdena av riksintresse för naturvård vara marginell till följd av 
aktuell vindkraftsetablering.  

8.6 Naturmiljön 
En vindkraftetablerings effekt på naturmiljön är helt avhängig dess lokalisering. Boverket gör en grov 
uppdelning av områden där en vindkraftetablering medför varierande grad av påverkan på naturmiljön, 
områden där vindkraft inte innebär konflikter med naturvårdens intressen, områden där vindkraft inte 
är lämpligt med hänsyn till naturvårdens intressen och områden där det är oklart om vindkraft och 
naturvårdens intressen kan tillgodoses i samma landskap. 

Till områden där vindkraft inte innebär konflikter med naturvårdens intressen hör ”etableringar i redan 
exploaterade områden liksom etablering i skogslandskap eller odlingslandskap som saknar höga 
naturvärden”. Samtidigt tilläggs att betydande arealer jordbruks- eller skogsbruksområden ofta utgör 
opåverkade områden med ett visst skydd enligt 3 kap 2§ miljöbalken, varav de skyddsvärda 
naturvärdena måste beaktas. Till områden där vindkraft inte är lämpligt hör ”nationalparker, merparten 
av naturreservaten och Natura 2000-områdena liksom djurskyddsområden, obrutna fjäll, särskilt 
värdefulla och oexploaterade kustområden samt av Naturvårdsverket utpekade utsjöbankar med 
mycket höga biologiska värde…”25 

 

                                                
25 Boverket 2008, ”Vindkraftshandboken – Planering och prövning av vindkraftverk på land och i 
kustnära vattenområden”, Boverkets d.nr. 2323-3518/2007 Miljödepartementets d.nr. 2007/4286/H 
http://www.boverket.se/upload/Samhällsbyggnad/bifogade%20filer/Vindkraft/Vindkraftshandbok_20
08_05_30.pdf 
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Till områden där det, enligt Boverket, är oklart om både vindkraftens och naturvårdens intressen kan 
tillgodoses hör: 

 Områden i direkt anslutning till skyddade områden 

 Områden med spridda kärnor med särskilt värdefull natur 

 Vissa naturreservat och Natura 2000 områden med låga föreskriftsnivåer respektive låg andel 
Natura-habitat 

 Vissa kustområden 

 I flera av de större riksintresseområdena för friluftsliv 

Aktuellt etableringsområde består i huvudsak av skogsmark och markanvändningen utgörs i dagsläget 
i främst av skogsbruk. I genomförd inventering konstateras vidare att mer än 80 % av den inventerade 
ytan utgörs av biotoper där naturvärden saknas eller där endast obetydliga naturvärden finns.  

Inga delområden med mycket höga naturvärden (klass 1) konstaterades inom området. Två områden 
med höga naturvärden (klass 2) har dock identifierats inom området. Vidare identifierades sju 
områden med vissa naturvärden (klass 3) och 44 områden med ringa naturvärden (klass 4). De 
områden med högre skyddsklass (klass 2 och klass 3) är främst knutna till de våtmarker som är 
belägna inom området t.ex. Karma fly och Snålåsa fly.  

Inom etableringsområdet förekommer två områden som är utpekade i naturvårdsprogrammet för 
Kronobergs län, nämligen Karma fly och Tornbaggagöl. Dessa områden har beaktats och värderats vid 
genomförd naturinventering. De centrala delarna av Karma fly har vid inventering klassats med 
naturvärdesklass 2 medan de övriga delarna av Karma fly har klassats med naturvärdesklass 3. 
Tornbaggagöl har i sin helhet klassats med naturvärdesklass 4. Dessa områden bedöms inte påverkas 
till följd av föreliggande etablering. 

I samband med etableringen kommer skog att avverkas invid själva platsen för fundamentet samt där 
vägar och elkablar ska dras. Om etablering sker med de högre verken (över 185 meter dock maximalt 
210 meter eventuellt s.k. fackverk) kommer den yta som upptas av fundamentet vara något större än 
om etablering sker med lägre verk. Vid etablering med lägre verken upptar dessa en yta av cirka 1% av 
etableringsområdet medan cirka 1,4% av etableringsområdet upptas vid etablering med de högre 
verken, se även teknisk beskrivning.  

Oavsett vilka verk som slutligen etableras kommer de placeringsprinciper som presenterats i avsnitt 6 
att följas. Detta innebär att inga av de delområden som i naturvärdesinventeringen har erhållit 
naturvärdesklass 2-3 (inga delområden med klass 1 har konstaterats inom området) kommer att 
beröras av några verk eller några övriga anläggningsarbeten, såsom vägbygge eller kabeldragning. 
Etablering inom delområden med naturvärdesklass 4 kommer vidare i möjligaste mån undvikas. Om 
etablering inom dessa områden blir aktuell kommer stor aktsamhet att vidtas för att begränsa 
påverkan. De etableringar som är belägna i närhet av områden som klassats med naturvärdesklass 2-3 
(eller som är belägna inom områden med naturvärdesklass 4) redovisas i uppförstorat format skala 
1:5000 i bilaga C7. 

Som framgår av bilaga C7-1 är ett verk (nr 12), enligt exemplifierad huvudlayout, lokaliserat till ett 
område med naturvärdesklass 4. Samtliga av de delområden som klassats med naturvärdesklass 4 
utgör enligt naturinventeringen olika typer av torvmark, både kärr och mossar, som är bevuxna med 
sumpskog eller med mer öppen kärrvegetation. De flesta av dessa områden karaktäriseras av äldre 
skog men förekomsten av gamla träd och lågor är inte lika påtaglig som för de områden som klassats 
med högre naturvärde. Av inventeringen framgår vidare att det på dessa torvmarker ofta förekommer 
dikningar som sänker naturvärdet något. Vissa delar av områdena kan ändå utgöra viktiga livsmiljöer 
för bl.a. fåglar. Under förutsättning att lämpliga skyddsförebyggande åtgärder vidtas bedömer Stena 
att etablering bör kunna genomföras utan att kränka de värden som det aktuella området inhyser. Om 
etablering inom område med naturvärdesklass 4 är aktuell inför detaljprojekteringen kommer samråd, i 
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enlighet med rekommendation i genomförd naturinventering, att ske med Skogsstyrelsen, markägaren 
och sakkunniga för att utreda hur etablering görs utan att områdets värde kränks till följd av 
etableringen.  

Sammantaget kan konstateras att aktuellt etableringsområde i huvudsak tillhör de områden som 
Boverket klassificerar som lämpligt för en vindkraftetablering. Då ovan nämnda försiktighetsåtgärder 
vidtas samt att etableringen som sådan, utifrån Boverkets kriterier, inte innebär konflikt med 
naturvårdens intressen bedöms påverkan på naturmiljön inom området bli begränsad till följd av 
aktuell vindkraftetablering.  

8.7 Däggdjur 
Störning på däggdjur är främst aktuellt under byggskedet och är därför i regel kortvarig. Under 
verkens drifttid får störningen anses vara marginell. 

Sammantaget bedöms påverkan på däggdjur bli marginell till följd av aktuell vindkraftetablering 
framförallt med tanke på att det bedrivs ett industriellt skogsbruk i området. 

8.8 Bin 
Det är i dagsläget inte känt om bin påverkas av en vindkraftetablering och tillförlitlig forskning finns 
ännu inte att tillgå. För att ändock få en uppfattning om vindkraftens påverkan på bin har Stena låtit 
utföra en intervju med en näringsdrivande biodlare. Biodlaren som Stena intervjuat driver företaget 
Dalslandshonung och har odlat bin i 25 år. De senaste tio åren har storskalig biodling bedrivits med 
cirka 250 till 300 bikupor, varav flera alldeles i närhet av ett vindkraftverk. Under intervjun ställdes tio 
frågor angående bins naturliga beteende samt hur bin påverkas till följd av omedelbar närhet till 
vindkraft, se fullständig intervju bilaga C10.  

Sammanfattningsvis kan sägas att ingen påverkan på binas naturliga beteende har noterats. Enligt 
biodlaren är det främst påverkan på binas vinterdvala som utgör en avgörande faktor för binas 
beteende och överlevnad. Om bina blir störda under vinterdvalan kan detta leda till att de dör. 
Biodlaren har i detta fall inte noterat någon förändring i vinterdvalan jämfört med bin i andra 
biodlingar som är belägna där det inte finns några vindkraftverk. Någon förändring har inte heller 
märkts vare sig i honungsproduktion eller flygbeteende jämfört med andra bisamhällen som inte ligger 
i närhet av vindkraftverk. Enligt uppgift från biodlaren flyger bin så nära marken som möjligt och 
kommer därmed inte upp på de höjder där vindkraftverkens rotorer är belägna. Någon risk för 
kollision med vindkraftverkets rotor föreligger således inte. Vad gäller pollinering är det biodlarens 
uppfattning att denna inte bör påverkas av närheten till vindkraftverk.  

8.8 Fåglar  
Vid genomförd naturinventering av bl.a. fåglar har konstaterats att endast två arter av rovfågel häckar 
på platser som berör etableringsområdet, nämligen duvhök och ormvråk. Häckningsplatserna är 
belägna på platser som i norr och söder till viss del berör etableringsområdet. Den art som noterades 
flest gånger inom området är ormvråk som främst förekom inom biotoper med stort inslag av såväl 
lövdungar som öppna marker. Enstaka observationer gjordes också öster om Linneberg. Duvhök har 
observerats på några platser inom inventeringsområdet men uppträder inte, enligt genomförd 
fågelinventering, särskilt frekvent inom etableringsområdet. Härutöver har även röd glada, lärkfalk 
och fiskgjuse observerats inom området. 

Störst risk för att områdets nyttjande som häckningsområde skulle kunna påverkas av etableringen är 
sannolikt främst vid ianspråktagande av mark samt p.g.a. ljudemission framförallt under byggfasen. 
Risken för att etableringsområdet ska överges som ett häckningsområde får dock anses som begränsad 
framförallt med tanke på att området idag nyttjas som produktionsskog med ständiga bullerstörningar 
och förändrat landskap som följd. Dessa störningar påverkar även djur- och fågelliv negativt, inte 
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minst inom de befintliga naturreservaten. Detta skulle kunna vara en förklaring till att exempelvis 
häckande rovfåglar är relativt få inom området. 

Närmaste spelplats för orre är belägen inom Karma fly. För att minimera störningen för orre har ett 
respektavstånd på 500 meter vidtagits oavsett vilken höjd av verk som slutligen etableras. Detta 
innebär att inget vindkraftverk kommer att placeras närmare spelplatsen än 500 meter enligt gällande 
placeringskriterier som redogjorts för i avsnitt 6 ovan. Någon spelplats för tjäder inom området har 
inte kunnat konstateras. 

Sammantaget bedöms en etablering av vindkraftverk i det aktuella området endast ha en marginell 
påverkan på fåglar inom området. Vid jämförelse med nollalternativet kan vidare konstateras att de 
planerade vindkraftverken enbart tillför begränsad ytterligare störning. 

8.9 Fladdermöss 
Vid genomförd naturinventering av bl.a. fladdermöss har totalt fem arter av fladdermöss konstaterats 
inom området. I skogslandskapet där produktionsskog dominerar är fladdermöss relativt sällsynta, 
speciellt där hålträd saknas. Endast nordisk fladdermus noterades i barrdominerad skog. På öppen 
mossmark och stora hyggen noterades fladdermus endast vid skyddande kantzoner. Inventeringen 
visar att det sannolikt inte förekommer några sällsynta eller rödlistade arter inom området och några 
flyttstråk med fladdermöss har inte kunnat beläggas inom området. Samtliga av de fladdermusarter 
som har observerats inom området är vanliga i södra Sverige. Det har dock vid inventeringen kunnat 
konstateras att de populationer av fladdermöss som har noterats inom området är relativt individfattiga 
och inga lokaler med artrikare populationer påträffades. 

Inom äldre slutavverkningsmogen skog eller inom ädellövskog med grova träd och förekomst av 
hålträd noterades däremot flera arter. Vattenfladdermus har vidare konstaterats vara relativt vanlig vid 
flertalet av sjöarna inom området och inom en biotop med äldre ädellövskog i närheten av sjön 
Hultbren påträffades vattenfladdermus och dvärgfladdermus. Öster om samhället Bredhälla 
observerades nordisk fladdermus och gråskimrig fladdermus. Vid kraftledningen väster om Bredhälla 
noterades även stor fladdermus. För att undvika påverkan på populationen av fladdermöss bör 
etablering invid sjöar undvikas.  

I enlighet med de placeringsprinciper som redogjorts för under avsnitt 6 ovan ska etablering inom 
strandskyddade områden i möjligaste mån undvikas. Dock kan viss etablering komma att ske inom 
områden där syftet med strandskyddet inte bedöms motverkas, se vidare under avsnitt 8.21 nedan. 
Någon etablering invid sjöar där populationen av fladdermöss bedöms kunna påverkas kommer inte att 
ske. 

Sammantaget bedöms en etablering av vindkraftverk i det aktuella området endast ha en marginell 
påverkan på fladdermöss inom området. Vid jämförelse med nollalternativet kan vidare konstateras att 
de planerade vindkraftverken enbart tillför begränsad störning. 

8.10 Naturresurser 
Skogsbruk är den huvudsakliga markanvändningen i området. Skogsbruket bedöms inte påverkas 
nämnvärt då verken endast tar en liten del av området i anspråk. Tvärtom kan transportmöjligheterna i 
området bli bättre då vissa befintliga vägar kommer att förstärkas samt att det kommer anläggas en del 
nya vägar för transport av material, vindkraftverk och kranar i byggnationsfasen samt servicebilar 
under driften. Någon påverkan på vattentillgångar, i form av enskilda vattentäkter m.m. i området, 
bedöms inte heller uppkomma. 

Vidare kommer vindkraftetableringen att ta tillvara den vindresurs som föreligger i området.  
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Med hänsyn till lokalisering av verken enbart kommer att ske i enlighet med i avsnitt 6 beskrivna 
placeringskriterier, bedöms den aktuella lokaliseringen sammantaget inte medföra några konflikter 
med naturvårdens intressen. 

8.11 Kulturmiljö 
Närmaste riksintresseområden för kulturmiljövården ligger helt utom synhåll från utredningsområdet 
och berörs inte av den planerade vindparken. 

Det aktuella utredningsområdet är enligt genomförd kulturmiljöinventering förhållandevis lite sårbart 
med avseende på vindkraftetablering. De områden som är sårbara är i första hand de identifierade 
fornlämningarna, bevakningsobjekten och de övriga kulturhistoriska lämningarna, i första hand fossila 
åkrar och järnframställningsplatser i utbredningsområdet. 

Vindkraftparken utgör ett nytt och främmande inslag i landskapet, genom sin skala, sitt format och 
uttryck. Det är inte troligt att den planerade vindkraftparken kan bidra med några värden som förhöjer 
upplevelsen av kulturmiljöerna eller minnena i utredningsområdet. Läget i skogsmark mildrar dock 
landskaps- och kulturmiljöpåverkan, även om stora ytor i utredningsområdet utgörs av nyplanterad 
eller yngre skog.  

Stenas bedömning är att vindkraftverk och kulturminnen kan samexistera i samma områden om man i 
planeringen tar hänsyn till kulturminnena. Då kan ingrepp i fornlämningar och andra kulturminnen 
minimeras eller helt undvikas. Som beskrivits under avsnitt 6 kommer inga vindkraftverk att placeras 
inom fasta fornlämningar samt inom ett respektavstånd av 50 meter till dessa. Viss förstärkning av 
befintlig väg samt viss kabeldragning där dessa åtgärder inte bedöms skada lämningar kan dock bli 
aktuell. Stor aktsamhet kommer att vidtas för att begränsa påverkan.  

Som framgår av exemplifierad huvudlayout i bilaga C8 kommer förstärkningsarbeten att vidtas på den 
infartsväg som leder in i den norra delen av området. Den befintliga vägen leder genom lämningar som 
enligt den kulturhistoriska förstudien utgör fasta fornlämningar av lämningstypen fossila åkrar, se 
bilaga C3. Vägen bedöms vara av sådant skick att förstärkningsåtgärderna kan vidtas utan att 
lämningarnas värde minskar. 

Om åtgärder inom fasta fornlämningar är aktuell vid den slutligt fastställda parklayouten kommer 
frågan att hanteras separat i enlighet med lagen om kulturminnen.  

Under förutsättning att den aktuella vindkraftparken i val av vindkraftverkens etableringsplatser och 
nya vägsträckningar även anpassas till övriga inom området identifierade fornlämningar samt till 
landskapet kan vindparken enligt Stenas bedömning uppföras utan ytterligare antikvariska åtgärder.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna för kulturmiljön som acceptabla och planerad verksamhet kan 
genomföras utan större påverkan på några kulturmiljövärden. 

8.12 Rekreation och friluftsliv 
Vindkraftverken är placerade mitt i ett produktionsskogslandskap och stora delar av området består av 
ungskog och kalhyggen. Inom området förekommer dock också bär- svamp- och skogsmarker där 
friluftsliv samt rekreation äger rum. Vidare förekommer både jakt och fågelskådning inom området. 
Runt omkring sjön Hultbren som är belägen strax öster och norr om aktuellt etableringsområde råder 
strandskydd om 100 meter runt sjön i syfte att bl.a. skydda friluftslivet vid sjön. 

Vindkraftverken kommer inte att vara inhägnade och etableringen bedöms inte hindra eller avhålla 
allmänheten från att komma till, samt vistas inom, området. Med andra ord kommer Tvinnesheda-
Badebodaområdet att erbjuda samma möjligheter till friluftsliv efter som före etableringen av den 
planerade vindkraftparken. Utbyggnaden av vägar kan till och med medföra att tillgängligheten till 
området ökar. 
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Stena har erfarenhet av att etablera vindkraft i områden som nyttjas frekvent för skidåkning och 
friluftsliv (Ljungåsens friluftsområde). Erfarenhetsmässigt har nyttjandet av området snarare ökat än 
minskat efter det att vindkraftparken byggts.  

En vindkraftetablering kan medföra viss oönskad påverkan från ljud samt rörliga skuggor som 
generellt kan verka störande för friluftslivet. Ljudet kan ha en störande effekt på naturupplevelsen då 
man vandrar, fiskar m.m. Det bör dock framhållas att de väderförhållande som råder då området 
nyttjas i regel innefattar en mindre vindstyrka och därför en begränsad ljudemission från 
vindkraftverken. Vid väderförhållande med kraftiga vindar blir sannolikt ljudemissionen från 
vindkraftverken försumbar i jämförelse med omgivande ljud uppkomna av vind i skogen. På samma 
sätt kommer upplevelsen av skuggor att begränsas till solig väderlek när solen står lågt, se även under 
avsnitt 8.19.  

Vindkraftverk syns och anläggningen kommer att bli ett dominerande inslag i närlandskapet och en 
blickpunkt på avstånd, se vidare under avsnitt 8.15 ”Landskapsbild”. Att röra sig nära ett 
vindkraftverk kan ge ett storslaget och spännande intryck som många besökare upplever som positivt. 
Vidare konstateras det i ett antal studier att landbaserade vindkraftverks konsekvenser för turism är 
ringa eller positiva (Günther 1999, 2002; MORI 2002). Vindkraft etableringen kan även upplevas som 
ett positivt inslag för friluftslivet då vindkraften står för ren och förnyelsebar energi.  

Sammantaget bedöms den aktuella vindkraftparken få små konsekvenser för friluftslivet i området 
bl.a. mot bakgrund av den pågående markanvändningen och förhållandena i övrigt. Området är som 
sagt redan i dag synnerligen påverkat av skogsbruk vilket också medför bullerstörningar till följd av 
transporter, avverkning och gallring inom området. 

8.13 Landskapsbild 
En vindkraftsetablering blir ofta genom sin storlek och rörelse ett visuellt dominerande inslag i 
landskapet. Ett vindkraftverk etableras högt upp i terrängen för att uppnå hög vindexponering. Vidare 
drar ett vindkraftverk genom sina roterande blad lätt till sig blickarna i omgivningen. 

Hur en vindkraftetablering påverkar landskapsbilden i ett område har dock bl.a. att göra med vad för 
värden landskapet innehåller samt landskapets känslighet och tålighet. Värdena i ett landskap brukar 
delas in i kunskapsvärden/vetenskapliga värden (t.ex. biotoper och fornlämningar), områdets 
upplevelsevärden (hur området upplevs av olika människor) samt områdets bruksvärde dvs. hur 
landskapet används eller kan användas. Vidare har en etablerings påverkan på landskapet att göra med 
landskapets tålighet för vindkraftsetableringar. Landskapets tålighet beror på dess skala och 
komplexitet. Ett landskap som är stort och vidsträckt kan upplevas som mindre omväxlande än ett 
landskap med småskalig struktur. I de fall de visuella egenskaperna varierar väldigt lite inom ett 
område beskrivs det som visuellt lågkomplext. Exempel på ett lågkomplext landskap är vidsträckt 
öppen jordbruksmark och tät skog. Ett visuellt högkomplext landskap har däremot en stor variation 
t.ex. att området är väldigt kuperat, brukningsformerna i landskapet varierar, det är ömsom öppet 
ömsom slutet o.s.v. 26 

Innebörden av detta är att en vindkraftsetablering kan uppfattas väldigt olika beroende på i vilken typ 
av landskap den är lokaliserad till. Om etableringen sker i ett stort, flackt och skogsbeklätt landskap 
kan det av naturliga skäl vara svårt att se etableringen från stora delar av omgivningen. Om 
etableringen däremot sker i ett öppet slättlandskap syns den troligtvis från de flesta platser i 
omgivningen.27 

                                                
26 Vägledande dokument ”Vindkraften och landskapet-att analysera förutsättningar och utforma 
anläggningar” Boverket 2009 s. 9ff. 
27 Vägledande dokument ”Vindkraften och landskapet-att analysera förutsättningar och utforma 
anläggningar” Boverket 2009 s. 9ff. 
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Föreliggande område utgörs av produktionsskog med flertalet kalhyggen och ungskogsplanteringar 
som samverkar med olika rekreationsformer bl.a. bärplockning, fågelskådning och jakt.  

Vetenskapliga värden 

Områdets vetenskapliga värden har identifierats genom de natur- och kulturinventeringar som 
genomförts av oberoende och väl ansedda inventeringsfirmor. Mot bakgrund av områdets identifierade 
värden har lokaliseringen av vindkraftverk samt etablering av väg mm styrts så att placering i känsliga 
områden undviks. Därmed bedöms inte områdets identifierade vetenskapliga värden komma att 
påverkas av etableringen. Inte heller bedöms värdena i de kringliggande naturreservaten, vilka främst 
är hydrologiskt knutna, påverkas av vindkraftsetableringen. 

Upplevelsevärden och påverkan på dessa 

Upplevelsevärden innebär att olika landskap ger upphov till känslor av bl.a. igenkännande, beundran, 
hemkänsla o.s.v. Människor upplever ett landskap olika bl.a. beroende på bakgrund, kunskap, 
intressen och förväntningar.28  

Den aktuella anläggningen har en sådan höjd och omfattning att den, oavsett utformning, från vissa 
platser i omgivningen, kommer att vara synlig och påverka hur människor upplever landskapet. Om en 
betraktare tycker att vindkraftverk är ett vackert eller störande inslag i landskapsbilden beror i stor 
utsträckning på vilken inställning betraktaren har till vindkraft som energiform. Det beror också på om 
betraktaren är en tillfällig besökare eller fast boende på platsen. I ett antal undersökningar konstateras 
att den tillfällige besökaren ofta ser en vindkraftanläggning som ett spännande och intressant inslag i 
landskapet. Bland genomförda undersökningar kan nämnas Widing m.fl (2005), Mellanrum 
Landskapsarkitekter (2002), Pedersen & Waye (2002), MORI (2002) och Hammarlund (1997). 

För att åskådliggöra hur en vindkraftanläggning kan komma att upplevas från kringliggande 
bebyggelse och andra områden där människor normalt rör sig och vistas har ett antal fotomontage 
tagits fram. Arbetet med fotomontagen påbörjas förhållandevis tidigt i ett projekt. Utifrån tillgängligt 
kartmaterial och platsbesök väljs lämpliga utblickspunkter där det bedöms sannolikt att hela eller delar 
av den planerade vindkraftparken kan synas. Detta arbete är förhållandevis tidskrävande, framförallt i 
skogsområden där siktlinjerna ofta är korta och begränsade. Utgångspunkten är att finna representativa 
utblickspunkter runt hela etableringsområdet. Efter det att samråd med myndigheter, kringboende och 
allmänhet genomförts inkom önskemål om ytterligare kompletterande fotomontage. Ytterligare 
fotografering har genomförts och fler fotomontage tagits fram i syfte att tillmötesgå ett flertal av 
inkomna samrådsyttranden. Fotomontagen är gjorda utifrån den huvudlayout som redovisas i 
föreliggande MKB. För att kunna jämföra hur upplevelsen kan komma att förändras beroende av 
vilken höjd samt typ av vindkraftverk som etableras har fotomontage tagits fram baserat både på högre 
s.k. fackverkstorn samt de lägre verken, se bilaga C4. 

Bruksvärde och påverkan på detta 

Det i dagsläget huvudsakliga bruksvärdet i landskapet utgörs av skogsbruk. Området utgör även ett 
rekreationsområde. Brukandet av området kommer enligt Stenas bedömning att kunna samexistera 
med vindkraftetableringen. Som framgår under bl.a. avsnitt 8.12 ovan kommer anläggningen inte 
hindra allmänheten från att vare sig komma till eller vistas inom området. Vidare bedöms skogsbruket, 
vilket framgår under avsnitt 8.18 nedan, kunna fortsätta som tidigare och nyanlagda bruksvägar kan 
till och med underlätta för skogsbruket inom området.  

Landskapets komplexitet 

Området bedöms vara relativt homogent och saknar variation vilket tyder på att det utgörs av ett 
relativt lågkomplext landskap. Då aktivt skogsbruk i stort sett bedrivs inom området bör området i en 
                                                

28 Vägledande dokument ”Vindkraften och landskapet-att analysera förutsättningar och utforma 
anläggningar” Boverket 2009 s.12 
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vidare mening kunna jämställas med ett område av industriell karaktär dvs. ett område som är 
ianspråktaget och sedan tidigare påverkat av pågående näringsverksamhet. 

Då vindkraftverken är placerade i skogsmark med hög tålighet kommer verkens inverkan på 
landskapsbilden bli mycket begränsad. Området bedöms således som lämpligt för vindkraft. 

Nätanslutningen av vindkraftsetableringen kommer så långt det är möjligt att utföras med 
markförlagda kablar i stället för luftledningar vilket är en åtgärd som även bidrar till att minska 
påverkan på landskapsbilden. 

Sammantaget kommer vindkraftparken att synas och på vissa platser kommer landskapsbilden att 
förändras. Landskapet bedöms dock ha en hög tålighet för vindkraftsetablering. Överlag bedöms 
påverkan bli ytterst begränsad.  

8.14 Hinderbelysning 
Verken kommer att förses med hinderbelysning enligt Luftfartsstyrelsens krav. Frågan om 
hinderbelysningen för de planerade verken är föremål för diskussioner mellan Stena och 
Transportstyrelsen. Enligt Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2008:47) anges att 
verk mellan 45-150 m som huvudregel ska ha blinkande röd medelintensiv belysning och verk över 
150 m blinkande vit högintensiv belysning dagtid. Den högintensiva belysningen ska dimmas av 
nattetid samt ska vara avskärmad nedåt så att inte marken inom fem kilometer från ljuskällan träffas. 

För närvarande genomför Stena vidare undersökningar tillsammans med Rabbashede kraft i syfte att 
utreda konsekvenserna av högintensiv belysning. För att utreda detta har högintensiv belysning köpts 
in och monterats på ett befintligt verk med närhet till bostäder. Detta för att utreda de 
miljökonsekvenser kan uppkomma på människor och miljö till följd av det högintensiva ljuset. 

Sammantaget kommer vindkraftanläggningen att synas och i viss mån påverka landskapet. 
Landskapet är dock kuperat och storskaligt och domineras av skog. Landskapet bedöms därför ha en 
relativt hög tålighet för vindkraft. Vidare anges att enbart de yttre verken i en vindkraftpark behöver 
vara markerade med den föreskrivna belysningen. Dessutom innehåller föreskrifterna 
dispensmöjligheter samt avsteg om föremålen på annat sätt kan anses vara tillräckligt markerade. 
Bolaget anser att även om verken överstiger 150 m så saknas behov av högintensiv belysning dagtid. 
Beroende på resultatet av genomförd undersökning kommer Stena att vidta lämpliga åtgärder för att 
minimera den eventuella miljöpåverkan i de fall Transportstyrelsen beslutar om att högintensiv eller 
medelintensiv belysning krävs. En åtgärd skulle kunna vara att skärma av ljuset så att den närmaste 
markytan inte träffas. 

8.15 Boende 
Påverkan på boende i och i anslutning till det aktuella området härrör främst från ljud- och 
skuggemissioner från vindkraftverken samt påverkan på landskapsbilden. Under byggnationen 
kommer även närboende att påverkas av de anläggningsarbeten som vidtas och de transporter av 
material mm som sker till och från området.  

Som redovisas i föreliggande MKB och ansökan vidtar Stena åtgärder i syfte att minska 
miljökonsekvenserna för de närboende. Stena tillämpar som tidigare nämnts s.k. placeringsprinciper 
och genomför omfattande ljud- och skuggberäkningar i syfte att säkerställa att gällande riktvärden och 
rekommendationer innehålls.  

Etableringsområde utgörs av produktionsskog med flertalet kalhyggen och ungskogsplanteringar som 
samverkar med olika rekreationsformer bl.a. bärplockning, fågelskådning och jakt. Området bedöms 
vara relativt homogent och saknar variation vilket tyder på att det utgörs av ett relativt lågkomplext 
landskap. Då aktivt skogsbruk i stort sett bedrivs inom hela området bör området i en vidare mening 



 

Vindkraft inom Tvinnesheda-Badebodaområdet 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

44 

kunna jämställas med ett område av industriell karaktär dvs. ett område som är ianspråktaget och 
sedan tidigare påverkat av pågående näringsverksamhet.  

Vindkraftverken kommer inte att vara inhägnade och etableringen bedöms inte hindra eller avhålla 
allmänheten från att komma till, samt vistas inom, området. Med andra ord kommer området att 
erbjuda goda möjligheter till friluftsliv även efter etableringen av den planerade vindkraftparken. Då 
vindkraftverken är placerade i skogsmark med hög tålighet kommer verkens inverkan på 
landskapsbilden bli begränsad. Området bedöms således som lämpligt för vindkraft. 

Sammanfattningsvis kommer närboende att påverkas av etableringen men bolaget kommer att vidta 
åtgärder för att dessa ska begränsas i så stor utsträckning som möjligt. Stenas erfarenhet från tidigare 
projekt är att oron bland närboende är förhållandevis stor innan vindkraftparken är byggd men att 
denna oro minskar när väl etableringen har skett. Överlag bedöms påverkan som acceptabel. 

8.16 Pågående markanvändning 
En stor del av området består av skogsvegetation. Vindkraftverken kommer inte ha någon inverkan på 
skogs- eller jordbruket mer än på själva platsen för verken. Området kommer att kunna brukas som 
normalt. De vägar som anläggs i samband med vindkraftetableringen kommer att vara av sådan 
kvalitet att de är brukbara för skogsmaskiner och timmertransporter.  

8.17 Verksamheter 
Av genomfört samråd framgår att det inte föreligger några motstående intressen mellan aktuell 
vindkraftsetablering och försvarsmaktens intressen mot bakgrund av insänd remissförfrågan. Några 
motstående intressen föreligger inte heller med majoriteten av de tillfrågade telekomföretagen. Vissa 
av verkens placeringar i remissförfrågan är dock i konflikt med Telenor och TeliaSoneras 
radiolänkstråk. Vidare är ett av verken beläget för nära befintlig mast. Stena kommer som en 
konsekvens att föra en diskussion om lämpliga åtgärder med bolagen. 

Den planerade vindkraftanläggningen innebär inga operationella problem för flygtrafiken till 
närliggande flygplatser Hultsfred/Vimmerby och Växjö flygplats. Etableringen innebär dock en 
påverkan på de hindersbegränsande områdena (MSA-höjderna) runt Hultsfred/Vimmerby flygplats. 
För etablering enligt remissförfrågan (vilken avsåg vid den tiden verk upp till 185 m) måste sektorn 
höjas med 200 ft från 2300 ft till 2500 ft, alternativt att vindkraftverkens totalhöjd inklusive mark inte 
blir högre än 457 m.ö.h. Flygplatsen bedömer dock så som sakägare själva påverkan för den egna 
verksamheten. Av inkommet yttrande från Hultsfred/Vimmerby och Växjö flygplats framgår att de 
inte har något att erinra gällande den layout som remissförfrågan avser under förutsättning att verkens 
totalhöjd inklusive mark inte överstiger 471 m.ö.h. En totalhöjd på 471 m.ö.h. kommer att innehållas 
under förutsättning att verkens totalhöjd inte överstiger 185 m. För de fall högre verk blir aktuella 
kommer en ny kontakt tas med flygplatserna och luftfartsverket.  

Sammantaget kan konstateras att det i huvudsak inte föreligger några motstridiga intressen mellan 
aktuell vindkraftsetablering och övriga verksamheters intressen. Det bedöms möjligt att höja MSA och 
diskussioner kommer att föras med den berörda flygplatsen om en höjning. Vidare pågår diskussioner 
med telekombolagen för att hitta en lösning vad gäller de verk som inverkar på radiolänkstråket samt 
befintlig mast.  
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8.18 Ljudutbredning 
8.18.1 Inledning 
När ett vindkraftverk är i drift uppkommer ljud från dess rotor. I bilaga C5 redovisas en allmän 
information om ljud, ljud från vindkraftverk, gällande råd och rekommendationer samt vilka effekter 
och konsekvenser ljud från vindkraftverk kan medföra. Vidare beskrivs de beräkningsmodeller som 
används vid beräkning av ljudutbredning från vindkraftverk och möjliga skyddsåtgärder som kan 
vidtas för att reducera ljudet.  

Aktuellt projektområde nyttjas som produktionsskogsområde vilket medför att området idag är 
periodvis påverkat av buller till följd av avverkning och timmertransporter.  

8.18.2 Beräkningsmetod 
Utifrån beskrivningen av tillämpliga ljudberäkningsmodeller i bilaga C5 gör Stena en bedömning att 
mest lämpad ljudberäkningsmodell är Nord2000. Projektområdet utgörs av skog, vilket är en terräng 
som Naturvårdsverkets modell från 2001 är mindre anpassad för, se även bilaga C5.29  

Med anledning av att ytterligare aktörer har planer på att etablera vindkraft i närområdet, som nämnts 
under avsnitt 7 ovan, har en ljudfördelningsmetodik benämnt Sound Level Sharing (SLS-metoden) 
utvecklats. Genom att definiera det ljudbidrag som varje aktör får tillföra varje enskild bostad för att 
gällande begränsningsvärden ska säkerställas kan respektive aktör planera sin vindkraftsetablering 
fristående från andra projektörers planer samtidigt som hänsyn tas till de kumulativa effekterna. 
Aktuell huvudlayout är framtagen utifrån denna metodik. För mer information om 
ljudfördelningsmetodiken se bilaga C5. 

8.18.3 Resultat och diskussion 
Figuren nedan visar den ljudutbredning som vindkraftsanläggningen i enlighet med aktuell 
huvudlayout ger upphov till enligt beräkningsmodell Nord2000. De beräkningar som genomförts 
utifrån föreslagen huvudlayout visar att ljudnivån av maximalt 40 dB (A) ekvivalent ljudnivå inte 
kommer att överskridas invid någon av de bostäder som är belägna i närhet av den aktuella 
vindkraftsetableringen. För komplett resultat hänvisas till bilaga C5-1. 

                                                
29 Naturvårdsverket 2009, ”Ljud från vindkraftverk – reviderad utgåva av rapp 6241”, NV dnr 382-
6897-07 Rv 
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Figur 8. Ljudutbredning från aktuell huvudlayout enligt beräkningsmetod Nord2000 

Beräkningen baseras på redovisad huvudlayout. Som tidigare nämnts kan layouten förändras något 
beroende på vilken vindkraftverksmodell som slutligen väljs. Bolaget kommer oberoende av typ av 
verk att säkerställa att gällande begränsningsvärden följs. 

Sammantaget kan konstateras att projektområdet idag nyttjas som produktionsskogsområde och därav 
förväntas ljudemissionen från vindkraftverken enligt planerad etablering periodvis att maskeras. 
Vidare avses gällande begränsningsvärden att följas. Genom använd SLS-metodik säkerställs att 
gällande begränsningsvärden kommer att innehållas även med avseende på eventuella kumulativa 
effekter. Tillsammans med, i bilaga C5 redovisade skyddsåtgärder, bör ljudemissionen anses vara 
acceptabel. 

8.19 Skuggeffekter 
8.19.1 Inledning 
Skuggeffekter från vindkraftverk kan upplevas som störande vid en kontinuerlig exponering. I bilaga 
C6 redovisas en allmän information om skuggning från vindkraftverk, gällande råd och 
rekommendationer samt vilka effekter och konsekvenser skuggning från vindkraftverk kan medföra. 
Vidare beskrivs även de beräkningsmodeller som används vid beräkning av skuggutbredning från 
vindkraftverk och möjliga skyddsåtgärder för att reducera skuggeffekter. 

Aktuellt projektområde innefattar huvudsakligen en skogsbeklädd terräng, där skuggning från 
vindkraftverk kan förväntas motverkas av avskärmande vegetation. 
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8.19.2 Beräkningsmetod 
Beräkningar av den sannolika skuggtiden har genomförts för den huvudlayout som presenterats i 
föreliggande MKB, se bilaga C6-1. I beräkningarna ingår statistik om antalet soltimmar per månad vid 
SMHI:s väderstation i Växjö. Denna typ av beräkning ger därmed ett mer realistiskt resultat än en 
beräkning av den astronomiskt maximalt möjliga skuggeffekten. 

Uppkomna skuggeffekter kommer till stor del bero på storleken av de etablerade vindkraftverken. För 
att redovisa ett värsta fall har ett vindkraftverk med en totalhöjd om 210 meter använts vid 
beräkningarna. Dessutom har de fem verk som tidigare utgått från huvudlayouten till följd av ett 
längre respektavstånd till bostäder mm applicerats (se avsnitt 6) inkluderats i föreliggande beräkningar 
vilket medför en överskattning av antalet skuggtimmar vid närliggande bostäder. 

Resultatet från beräkningen redovisas i bilaga C6. Urvalet är gjort så bostäder i samtliga väderstreck 
från planerad vindkraftsetablering inkluderas. När väl den slutliga parklayouten har definierats 
kommer kompletterande beräkningar att genomföras för att säkerställa att etableringen inte kommer 
överstiga Boverkets rekommendationer. I figuren nedan redovisas resultatet av skuggberäkningen. 

 
Figur 9. Beräknad sannolik skuggspridning från en etablering enligt redovisad huvudlayout. Yttersta svarta 
linjen motsvarar 0 skuggtimmar per år och därefter 4 skuggtimmar per år, 8 skuggtimmar per år (röd linje och 
gällande rekommendation) och slutligen 12 skuggtimmar per år. Bostäder redovisas genom gula cirklar. 
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C 
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Nedanstående tabell redovisar de bostäder som får en beräknad sannolik skuggtid på över sex timmar 
per år. 

Bostad på fastighet Benämning i 
resultatbilaga 

Placering på 
ovan karta 

Beräknad sannolik 
skuggtid (h/år) 

Fagraskruv 1:11 DB E 9:03 

Fagraskruv 1:7 DC E 8:33 

Fagraskruv 1:13 E D 8:09 

Fagraskruv 1:4 DF E 8:05 

Åseda 14:29 AG B 7:37 

Fagraskruv 1:6 DD D 7:28 

Labbemåla 1:7 GD F 7:20 

Badeboda 1:29 GH A 7:17 

Fagraskruv 1:6 DE D 7:00 

Brinkelid 2:3 DW C 6:28 

Åseda-Fröseke 6:17 W B 6:22 

Brinkelid 2:3 DT C 6:15 

Tabell 3. Beräknad sannolik skuggtid vid bostäder 

Baserat på de beräkningar som genomförts kan det utläsas att enbart fyra bostäder riskerar erhålla en 
högre skuggtid än Boverkets rekommendationer på maximalt åtta timmar per år. I två av fallen rör det 
sig endast om ett marginellt överskridande.  

Det bör poängteras att resultatet baseras på den sannolika skuggtiden vilket som tidigare nämnts skiljer 
sig från den faktiska skuggtiden som Boverkets baserar sina rekommendationer på. I beräkningen tas 
inte hänsyn till omgivande vegetation vilket sannolikt kommer att minska antalet skuggtimmar 
framförallt med tanke på att etableringsområdet består av skog och att större delen av bostäderna i 
området är omgivna av växtlighet. Därmed bedöms Boverkets rekommenderade åtta timmars 
skuggstörning per år att kunna innehållas. 

Utifall Boverkets rekommendation på åtta faktiska skuggtimmar per år överskrids och dessa 
skuggtimmar skulle upplevas som störande kan åtgärder dock vidtas. Vilka tider respektive 
vindkraftverk skuggar respektive bostad kan beräknas och därigenom kan vindkraftverket i fråga 
stängas av dessa tider om solen skiner för att minska skuggningseffekten. Det finns även möjligheter 
att programmera markiser till fönster där störning förekommer. På så sätt kan man i efterhand vidta 
åtgärder om skäl föreligger. 

I frågan om kumulativa effekter där närliggande exploatörers planerade parker inkluderas i den 
samlade bilden över området bedöms inte dessa ge upphov till att den rekommenderade skuggtiden 
överskrids vid fler bostäder runt Stenas etablering. De bostäder som har en beräknad sannolik skuggtid 
över Boverkets rekommendationer är belägna till den östra delen av området, dvs. förhållandevis långt 
ifrån de närliggande parkerna.  

Sammantaget konstateras att uppkomsten av skuggeffekter vid intilliggande bostäder kommer att 
begränsas av terrängens utseende. I detta fall, då området mestadels består av skog, kommer sannolikt 
skuggeffekten utebli helt eller minimeras på grund av att skogen skymmer. Samtidigt visar 
genomförda beräkningar enbart på att ett fåtal bostäder riskerar erhåller fler skuggtimmar än vad 
Boverket rekommenderar. Med anledning av detta bedöms störningen som acceptabel. 
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8.20 Konsekvenser vid etablering 
8.20.1 Konsekvenser under etableringsfasen 
Innan torn, maskinhus och rotor levereras ska markarbeten vara avslutade. Detta inbegriper 
förstärkning och nyetablering av väg samt anläggning av uppställningsplatser invid etableringsplatsen. 
Fundament anläggs också i samband med detta. Krossmaterialet kommer att så långt det är möjligt 
bestå av återvunna fyllnadsmaterial. På etableringsplatsen utförs främst montering och resning av 
vindkraftverken, se vidare i bilagd teknisk beskrivning till tillståndsansökan. 

Målsättningen med föreliggande MKB är att i ett så tidigt skede som möjligt minimera ingrepp och 
påverkan på etableringsområdets identifierade värden. Detta gäller såväl placering av vindkraftverk, 
fundament, ledningar, vägar, och uppställningsytor enligt vad som nämnts tidigare.  

 
Figur 10a. Förstärkning samt anläggande av ny väg inom etableringsområdet utifrån angivna 
placeringsprinciper, norra delen av området. 
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Figur 10b. Förstärkning samt anläggande av ny väg inom etableringsområdet utifrån angivna 
placeringsprinciper, södra delen av området. 

 

I figurerna ovan anges exemplifierad huvudlayout som aktuell ansökan och MKB baseras på med 
tillhörande förslag på vägsträckning genom etableringsområdet. Beroende på befintlig vägs 
beskaffenhet kommer två olika typer av förstärkningsåtgärder att vidtas; väg som kräver 
förhållandevis kraftig förstärkning och breddning samt väg som endast kräver mindre åtgärder.  

Klass 1 Ny väg (brun färg på kartan) 
 Klass 2 Förstärkning av bra väg (gul färg på kartan) 
 Klass 3 Förstärkning av dålig väg (grön färg på kartan) 

 

Utöver ovan angivna försiktighetsåtgärder kommer så smala vägkorridorer som möjligt eftersträvas 
för att generellt minska ingreppen i natur- och kulturmiljön. Givetvis kommer vägarna att ha de mått 
som krävs, för att full funktion ska uppnås, med hänsyn till den typ av transport som kommer att gå på 
vägarna men härutöver kommer så litet ingrepp i natur- och kulturmiljön som möjligt eftersträvas.  

Elanslutning kommer i möjligaste mån ske med hjälp av markförlagda kablar vilka förläggs under 
vägmitt i samband med att vägbyggnationerna utförs alternativt direkt nedanför vägslänt, se teknisk 
beskrivning. 

Sprängning i området kan inte uteslutas i samband med vägkonstruktion eller etablering av fundament. 
Sådana arbeten ger naturligt upphov till en ljudsituation som kortvarigt överstiger 40 dB(A) vid 
närmast bostadshus. I de fall sprängning kan komma att utföras kommer täckning att ske med 
gummimattor, främst för att minska risken för stenkast, men även för att minska buller och damm. 
Innan sprängning kan genomföras måste borrning ske som förberedelse. Även denna kan givetvis 
generera viss ljudstörning likaså till följd av byggandet av fundament samt vid montering av 
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vindkraftverken. För att i möjligaste mån minimera den ljudstörning som uppkommer till följd av 
beskrivna markarbeten kommer arbetena, i huvudsak, utföras under normal arbetstid dagtid i enlighet 
med Naturvårdsverket allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:14) eller enligt vid 
tiden för etablering gällande myndighetsföreskrifter eller rekommendationer. 

Under byggnationsfasen, när vägar förstärks och etableras, kommer krossmaterial att transporteras till 
området. Krossmaterialet bedöms transporteras in området via vägar både i den norra och södra delen 
av området. Betongtransporterna kommer sannolikt att föras in via samma infartsvägar eftersom en 
mobil betongstation förhoppningsvis kan uppföras i närhet av de bergtäkter där krossmaterial hämtas, 
se teknisk beskrivning. 

Vindkraftverken och kranen kommer sannolikt att transporteras in via väg 23 i de norra delarna av 
området. Efter lossning kommer transporterna sedan i huvudsak att lämna etableringsområdet den väg 
de kom. Viss uttransport kan dock komma att ske även via andra vägar i närområdet.  

 
Figur 11.  Förväntad in- och uttransport. 
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Övervägande del av transporterna kommer att genomföras under dagtid men då vindkraftverk och 
annat material kan ha lång resväg är det möjligt att transporter kommer att anlända till upplagsplats 
eller etableringsområdet under hela dygnet.  

I och med att leveranstiden för ett vindkraftverk uppgår till 12 – 18 månader i kombination med att det 
inte förväg går att förutse när tillstånd meddelas är det svårt att i förväg precisera närmare när 
byggnation och transport kommer att ske. Etableringsfasen kommer att pågå under cirka 12-15 
månader enligt de olika moment som beskrivs i den tekniska beskrivningen. 

Det är huvudsakligen genom den förhöjda transportaktiviteten som boende i närområdet kommer att 
förnimma de pågående byggaktiviteterna. Verken kommer att transporteras sektionsvis till aktuella 
etableringsplatser vilket baserat på exemplifierad huvudlayout innebär cirka 600 fordon. Utöver dessa 
transporter kommer kranen som ska användas för resning av verken transporteras sektioner med cirka 
30 fordon. 

För att anlägga de nya vägarna fram till vindkraftverken samt förstärka, bredda de befintliga vägarna 
samt bygga uppställningsplatser krävs transporter av material. Dessa har beräknats till cirka 11 000 
transporter. 

Etableringen sker på skogsmark vilket innebär att man för nyanlagda vägar och vindkraftverk måste 
avverka skog i mindre omfattning. 

Arbete med berg-och grusmaterial och även transporter på grusvägar kan ge upphov till dammoln som 
kan påverka omgivningen negativt. I förekommande fall kommer därför dammbindning av vägarna att 
ske, i första hand genom bevattning. 

Täkter för bärlager kommer nyttjas inom närområdet för att minimera transportarbetet, se teknisk 
beskrivning. 

Övriga störningar som kan uppkomma till följd av byggnationsfasten utgörs bl.a. av 
vibrationsstörningar. Dessa konsekvenser är svåra att undvika men markförhållandena på platsen 
verkar vara sådana att Stena initiellt gör bedömningen att grundläggning av verken kan ske utan att 
pålning krävs. På så vis undviks vibrationer och ljudstörning som annars skulle uppkomma härav. I 
övrigt kommer arbetet som nämnts ovan främst koncentreras till dagtid samt följa de 
myndighetsrekommendationer som gäller vid etablering. 

Visuella störningar kommer främst att bestå i fordonstransporter som rör sig i området och av 
mobilkran av något högre höjd än vindkraftverket. 

Sammantaget kan konstateras att byggskedet medför störningar men de kommer att uppstå under en 
begränsad tidsperiod och försiktighetsåtgärder kommer vidtas. Av denna anledning bedöms störningen 
under byggskedet vara rimlig. Uppkommet avfall under byggnationen kommer att källsorteras så långt 
det är praktiskt möjligt. 

8.21 Strandskydd 
Som framkommer under avsnitt 5 råder ett generellt strandskydd om 100 meter runt samtliga sjöar, 
gölar och vattendrag i området.  

Som vidare framgår av avsnitt 6 kommer anläggningsarbeten inom strandskyddade områden i 
möjligaste mån att undvikas. I de fall syftet med strandskyddet inte bedöms motverkas kan dock viss 
anläggning inom dessa områden bli aktuell. Som framgår av miljöbalkens 7 kapitel är syftet med 
strandskyddet att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten samt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden.  

De fall där anläggningsarbeten enligt exemplifierad huvudlayout berör strandskyddade områden och 
där dessa åtgärder inte bedömts motverka strandskyddets syfte redovisas i figuren nedan. I bilaga C9 
redovisas även bedömt ingrepp samt bedömd påverkan för varje enskilt ingrepp. 
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Figur 12. Anläggningsarbeten inom strandskyddade områden  

Samtliga ingrepp kommer att planeras så att förutsättningarna för goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet i området inte väsentligen förändras. För de fall kompensationsåtgärder krävs för att inte 
inverka på djur- och växtlivets livsvillkor kommer sådana att vidtas. 

Hänsyn till områdets förutsättningar kommer att tas vid samtliga anläggningsåtgärder. Vid etablering 
av verk inom strandskyddade områden kommer uppställningsytorna i möjligaste mån att förläggas så 
att dessa inte berör de strandskyddade områdena.  
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Vissa verk är enligt bolagets bedömning belägna invid grävda diken. Enligt bolagets uppfattning är det 
inte rimligt att grävda diken omfattas av ett strandskydd om 100 meter. 

Vid nyanläggning av väg inom strandskyddade områden kommer trumma i erforderlig storlek att 
förläggas för att möjliggöra naturlig avrinning och undvika dämning. Mindre trumarea än 300 mm 
kommer inte att användas eftersom sådana kan ge en dålig självrensningseffekt. Vid breddning av väg 
kommer eventuella trummor att bytas ut i sin helhet och ersättas av, i första hand, plasttrummor med 
minst samma diameter som funnits tidigare. Om det finns behov av att öka trummans diameter för att 
inte förorsaka dämning uppströms väljs en större trumma, se teknisk beskrivning. 

Vad gäller den allemansrättsliga tillgången till strandområdena bedöms denna inte påverkas till följd 
av aktuella åtgärder. 

Sammantaget bedöms aktuella åtgärder inte väsentligen förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet. 
De intressen som strandskyddet är avsett att skydda kommer enligt bolagets bedömning således inte att 
påverkas. 

8.22 Hydrologi och dräneringsområde 
De biotoper inom etableringsområdet som har identifierats som områden med höga naturvärden 
avseende bl.a. hydrologi är främst det öppna kärret och den angränsande kärrskogen strax sydväst om 
sjön Hultbren samt det öppna mosseplanent i den centrala delen av Kamra fly. Båda dessa områden är 
båda tämligen opåverkade av dikningar och är i naturinventeringen klassade med naturvärdesklass 2, 
se vidare bilaga C2. Utöver dessa områden förekommer känslig hydrologi inom de delområden som 
klassats med naturvärdesklass 3 i genomförd naturinventering.  

I enlighet med placeringsprinciperna kommer inga vindkraftverk eller övriga anläggningsarbeten att 
genomföras inom de delområden som klassats med naturvärdesklass 2 och 3. Vid etablering i närhet 
av dessa områden kommer försiktighetsåtgärder att vidtas för att inte påverka den hydrologi som råder 
inom områdena. 

Vilket framgår av avsnitt 8.21 ovan berörs flertalet vattendrag av anläggningsarbeten i form av 
nyanläggning av väg samt förstärkningsåtgärder. Som också framgår kommer trumma för passerande 
av vattendrag att förläggas för att inte påverka områdets hydrologi, se avsnitt 8.21 ovan samt teknisk 
beskrivning. 

Genom ovanstående försiktighetsåtgärder och förfaringssätt med trummor och grundläggning bedöms 
inte hydrologin i området påverkas och någon markavvattning kommer inte att ske, se teknisk 
beskrivning. 

Hela det studerade området tillhör Alsteråns dräneringsområde. Det dräneras i huvudsak i öster och 
sydost av mindre bäckar som rinner ut i Badebodaån och Alsterån. De viktigaste bäckarna som 
avvattnar det inventerade området är Hultsjöbäcken och Pukabäcken i den norra och centrala delen 
samt Kvilleån och Forsaån i den södra delen. I figurerna nedan redovisas avrinningen av ytvatten i 
området. 
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Figur 13a. Avrinning av ytvatten från etableringsområdet, norra delen av området. 

 



 

Vindkraft inom Tvinnesheda-Badebodaområdet 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

56 

 
Figur 13b. Avrinning av ytvatten från etableringsområdet, södra delen av området. 

 

Sammantaget bedöms de hydrologiska förutsättningarna i området till följd av den planerade 
vindkraftetableringen bli marginell. De fall där det blir aktuellt att korsa vattendrag alternativt 
förstärka/anlägga ny väg i anslutning till något vattendrag kommer detta att hanteras som ett separat 
vattenärende. 

8.23 Luftkvalitet, klimat och resurser  
8.23.1 Inledning  
När en vindkraftsanläggning tagits i drift sker inga utsläpp till luften som kan påverka luftkvaliteten 
negativt. Anläggningen kommer därför, om den ersätter elproduktion från fossilbränsle ge positiva 
konsekvenser för naturmiljön. En uppskattning av tänkbar produktion är 325 GWh om året. Det 
motsvarar förbrukningen av hushållsel i cirka 65 000 villor, eller förbrukningen i cirka 16 000 villor 
med eluppvärmning (SOU 1999-75b). Därigenom minskas utsläpp av koldioxid (ger klimatpåverkan), 
svaveldioxid (ger försurning), kvävedioxid (ger försurning och övergödning) och aska (ger förorenad 
luft). Genom att bygga de tänkta vindkraftverken skulle vi varje år, jämfört med kol, undvika: 
  

 utsläpp av cirka 324 500  ton koldioxid 
 utsläpp av cirka 390 ton ton kväveoxid 
 utsläpp av cirka 325 ton ton svaveldioxid 
 

Detta sker helt utan vägburna bränsletransporter och med en utrustning som i det närmaste helt kan 
återvinnas. Kända livscykelanalyser visar att ett vindkraftverk producerar hela den elenergi som åtgår 
för dess tillverkning under 3-6 driftmånader. 
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Enligt regeringens utredning ”Rätt plats för vindkraften – 
Slutbetänkande från Vindkraftsutredningen”, SOU 1999:75, kan ett 
vindkraftverk med en effekt på 3MW i ett bra vindläge varje år: 

 utvinna cirka 7 500 MWh (behovet av hushållsel till 1 500 villor) 

 minska brytningen av kol med knappt 3 000 ton 

 minska utsläpp av koldioxid med cirka 7 500 ton 

 minska utsläppen av kväveoxider med cirka 7,5 ton 

8.23.2 Klimat och resurser  
Enligt Kyotoprotokollet som antogs i december 1997 ska industriländerna under perioden 2008-2012 
minska sina utsläpp av sex växthusgaser däribland koldioxid med fem procent jämfört med 1990. EU 
har som mål satt att 21 % av den elektricitet som produceras i medlemsländerna ska komma från 
förnyelsebara källor år 2010. Dessutom har medlemsländerna förbundit sig att till 2020 klara 20 % av 
energibehovet (inkluderar även värmeproduktion och transporter) med förnybara energikällor. För att 
uppnå detta mål utgör vindkraft en mycket viktig energikälla. Sverige har i dagsläget en förhållandevis 
blygsam produktion som knappt utgör en procent av landets totala elproduktion att jämföra med t ex 
Danmark där vindkraft står för cirka 20 % av landets elproduktion.  

Nollalternativet innebär att om planerad produktion av el uteblir kommer denna produktion högst 
sannolikt att ersättas med produktion från andra energikällor. I den nordiska elbalansen är det 
kolkondensen som fungerar som marginalproduktion. Marginalproduktionen är den produktion som 
ökas eller minskar när elbehovet förändras. När vindkraftverken börjar producera el är det i första 
hand kolkondens de ersätter. Kraftverk som drivs med kol ger utsläpp av koldioxid som bidrar till 
växthuseffekten, svaveldioxid och kväveoxider som bidrar till försurning av mark och vatten samt 
partiklar som påverkar människors hälsa, enligt 8.22.1. Genom detta resonemang innebär en 
vindkraftetablering en besparing av resurser enligt textrutan nedan. 

 

 
 
 

 
 

8.24 Risk och säkerhet 
8.24.1 Inledning 
Med säkerhet avses åtgärder för att begränsa risk för olyckor och skador som påverkar människa och 
miljö eller annan påverkan från magnetfält etc. 

8.24.2 Elektromagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält utgör den gemensamma bedömningen för elektriska och magnetiska fält. Fälten 
uppkommer vid bl.a. vid överföring samt användning av el.  Dessa fält finns överallt och vi omges 
ständigt av dessa fält både ute i samhället och i våra hem t.ex. vid användning av vanliga 
hushållsapparater.  

Det elektriska fältet mäts i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av någon storlek finns 
egentligen bara kring högspänningsledningar och dessa avskärmas mycket lätt av bl.a. vegetation och 
byggnadsmaterial. Mot bakgrund härav förekommer i princip inget elektriskt fält vilket härstammar 
från en kraftledning inomhus.  

Magnetfält mäts i enheten mikrotesla. Magnetfälten är som starkast närmast strömkällan (t.ex. en 
ledning eller en apparat) och avtar med avståndet från detta. Magnetfält finns hela tiden omkring oss. 
Det mest utbredda är det fält som omger jorden, jordmagnetismen, som får kompassnålen att rikta mot 
norr. Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält vilket utgör ett s.k. statiskt 
magnetisktfält. Statiskt magnetfält uppkommer vid användning av likström. Så vitt man vet påverkas 
inte människan av statiska fält i nivå med jordens 50 mikrotesla. Däremot skapar ett växlande 
magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.  
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Växlande magnetfält bildas kring ledningar och apparater för växelström, dvs. kring kraftledningar, 
transformatorer och kring allt som drivs med ström. När det gäller vindkraftverk alstras magnetfält 
kring de markförlagda kablarna samt och kring transformatorstation och generator.  

Forskning pågår kring huruvida magnetisk strålning är farlig för människor eller inte och fortfarande 
finns det många motsägelsefulla resultat, oklarheter och frågetecken.  

Den som bedriver verksamhet med strålning är enligt lag skyldig att, med hänsyn till verksamhetens 
art och de förhållanden under vilka verksamheten bedrivs, vidta de åtgärder som behövs för att hindra 
eller motverka skada på bl.a. människor. Strålsäkerhetsmyndigheten har utarbetat allmänna råd om 
begränsning av allmänhetens exponering för elektomagnetiska fält. Dessa allmänna råd bygger på 
rekommendationer från Europeiska unionens råd och ger grundläggande begränsningar samt 
referensvärden för elektromagnetisk strålning. Vidare har Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, 
Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålskyddsinstitutet30 gemensamt tagit fram och 
rekommenderat en försiktighetsprincip. 

Vid byggnation av transformatorstationer, generatorer samt förläggning av kablar kommer de 
rekommendationer och försiktighetsmått som idag finns tillgängliga att tillämpas. Skyddsavstånd till 
bostäder kommer att vara sådant att styrkan på magnetfälten inte, enligt dagens vetskap, utgör någon 
hälsorisk för människor.  

Sammantaget bedöms någon risk för påverkan på människors hälsa till följd av magnetisk strålning 
från föreliggande etablering därför inte föreligga.  

8.24.3 Säkerhet  
Vad det gäller frågan om risk och säkerhet är olyckor i samband med drift av vindkraftverk mycket 
ovanliga. I Sverige har endast olyckor inträffat i samband med reparations- och servicearbeten och 
dessa olyckor är då arbetsmiljörelaterade31. Den vanligaste diskussionen är dock risken att hård snö 
eller is lossnar och slungas iväg från bladen eller att delar från vindkraftverken lossnar och slungas 
iväg. 

Räddningsverket tar upp risker med vindkraft i sin rapport ”Nya olycksrisker i ett framtida 
energisystem”. I rapporten anges bland annat risken för allvarliga olyckor relaterat till olika 
energiproduktionssystem under hela produktionsprocessen (inklusive produktion och transporter). Vid 
elproduktion med vindkraft uppskattas antalet omkomna per GWeyr (Gigawattår energi (=8,76 TWh)) 
till 0,0073 vilket är nästintill försumbart med tanke på att det producerades 2 TWh från vindkraft i 
Sverige år 2008. Om motsvarande beräkning görs för energiproduktion av kol och olja är siffran 0,157 
respektive 0,135 omkomna per GWeyr.32 

Räddningsverket drar slutsatsen att vindkraftverken i sig inte kan betecknas som riskabla undantaget 
för de arbetsmiljörisker som nämndes tidigare. Att vindkraftverken skulle förstöras under storm 
bedöms som en mycket osannolik händelse.  

Under mycket speciella förhållanden kan risk för iskast föreligga. För att denna händelse ska inträffa 
ska vindkraftverken ha stått stilla en längre tid i kallt klimat. Hård snö eller is ska då ha fått fäste på 
vindkraftverkets vingar som därefter slungas iväg när rotorn återigen börjar snurra. Nedisning har 

                                                
30 Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålskyddsinstitutet 
Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält, en vägledning för 
beslutsfattare 

28Räddningsverket, 2007. ”Nya olycksrisker i ett framtida energisystem - Nya olycksrisker som kan uppstå i ett 
framtida diversifierat energiförsörjningssystem ”. 
32 Räddningsverket, 2007. ”Nya olycksrisker i ett framtida energisystem - Nya olycksrisker som kan uppstå i ett 
framtida diversifierat energiförsörjningssystem ”. 
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uppkommit främst på högre höjder och i samband med speciella väderförhållanden, såsom dimma följt 
av frost och underkylt regn. Företeelsen är ovanlig. 

Åtgärder för ökad säkerhet: 

 Verksamheten kommer att drivas enligt gällande regler för elsäkerhet. 
 Skyltar som varnar för nedfallande is kommer att sättas upp på lämpliga platser invid 

vindkraftverken. 
 Inför uppförandet av vindkraftverken kommer samarbete med den lokala räddningstjänsten att 

upprättas för att skapa goda och säkra rutiner vid eventuella brandtillbud. 
 När vindstyrkan överstiger cirka 25–30 m/s stoppas driften automatiskt för att minska 

belastningarna på vindkraftverkets konstruktion. 
 Vindkraftverken utrustas med åskledare som effektivt leder energin genom bladen ned genom 

tornet. 
 Varje vindkraftverk kommer att förses med utrustning som gör det möjligt att fira ner 

människor vid eventuell olycka. 
 Vindkraftverken kommer att utrustas med anordning för flyghindermarkering. 
 Samtliga vindkraftverk har hiss och stege med säkerhetsskena för passage genom torn upp till 

maskinhus. 
 

Sammantaget bedöms sannolikheten för olyckor tillföljd av iskast som ytterst liten. Framförallt med 
tanke på de ovanliga väderleksförhållandena som måste råda för att isbildning ska ske samt den 
vindstyrka som måste uppkomma för att is ska kunna slungas iväg. Dessutom uppkommer denna risk 
enbart vid väder då människor sällan vistas ute och vid väder som risken för andra skador, i form av 
fallande träd m.m, bör anses som avsevärt högre. 

Som nämns i den tekniska beskrivningen är vindkraftverken dessutom utrustade med ett avancerat 
automatiskt övervaknings- och styrsystem. Vid vindhastigheter över 25 m/s stängs vindkraftverken i 
normala fall av. I samband med detaljprojekteringen och val av placering för respektive verk görs 
noggranna analyser av vind- och topografiförhållanden i syfte att undvika turbulens. Turbulens kan i 
förlängningen kan ge upphov till kortare livslängd och skada på verken.  

8.25 Kemikalier   
De kemikalier som används under drift är främst oljor. Ett 2-3 MW verk har cirka 500 liter olja i 
växellåda och hydralik. Dessutom finns det cirka 1 000 liter smörjolja i tornet på en del 
vindkraftmodeller i syfte att dämpa vibrationer. Smörjoljan är inte klassad som miljöfarlig och 
tillämpliga säkerhets- och skyddsåtgärder är installerade för att omhänderta ett eventuellt läckage. Viss 
elutrustning innehåller SF6 för att klara isolationskraven och för att släcka eventuella ljusbågar. 
Mängden SF6 gas är begränsad och tas om hand vid skrotning av verken.  

För att förhindra spill av olja vidtas ett antal åtgärder såsom:  

 Vid ett eventuellt spill av olja från växellådan samlas olja upp i ett uppsamlingskärl i översta 
delen av tornet  

Sammantaget bedöms risken för spill av kemikalier till omgivningen som liten. 

8.26 Konsekvenser vid drift 
Mängd restprodukt och avfall som uppkommer under driften är begränsad. Uppkommet avfall 
kommer att hanteras enligt gängse praxis och lagstiftning. Så långt möjligt kommer återanvändning 
och återvinning ske. 
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Vindkraftverken ger vid normal drift inte upphov till några utsläpp till vatten. I sällsynta fall kan 
störningar på radio- och TV-mottagare förorsakas av vindkraftverk i närheten. Om sådana 
konsekvenser påvisas bedöms de relativt enkelt kunna åtgärdas. 

Sammantaget kan konstateras att det uppkommer förhållandevis små mängder avfall under driften, 
det kommer ske ett mindre antal transporter till och från området i samband med service- och 
reparationsarbete. I övrigt har de miljökonsekvenser som bedöms uppkomma till följd av 
verksamheten beskrivits under de olika avsnitten i föreliggande handling 

8.27 Konsekvenser vid avveckling 
När driften upphör kan berört område återställas. Påverkan av en vindkraftanläggning är i det närmaste 
fullständigt reversibel vilket innebär att effekterna upphör helt efter verksamhetens upphörande. 

Vid nedmonteringen och återställandet av platsen kommer liksom vid byggtiden transporter och 
nedmonteringsarbete att ske. Om det är miljömässigt fördelaktigt kan kablar tas upp och fundamenten 
rivas. När detta bedöms bör miljönyttan ställas mot det antal transporter som krävs för att avlägsna allt 
material från området.  

Utöver avgaser från transporter och kortvarigt slammer sker avvecklingen utan några påtagliga 
miljökonsekvenser. Ett vindkraftverk kan till största delen återvinnas, se vidare i teknisk beskrivning 
bilaga B till tillståndsansökan. 

Brukliga försiktighetsåtgärder kommer att iakttas vid nedmonteringen och borttransporten. 

Sammantaget bedöms störningar som uppkommer vid avvecklingsskedet som rimliga. 

8.28 Kontroll och uppföljning 
Ett kontrollprogram kommer att tas fram för att säkerställa och kontrollera driften av anläggningen. 
Kontrollprogrammet kommer att fastställas i samråd med tillsynsmyndigheten och omfattar bland 
annat de undersökningar och kontrollmoment som behövs för att säkerställa att driften sker i enlighet 
med de uppgifter som lämnas i föreliggande tillståndsansökan samt de villkor som delges i 
tillståndsbeslutet. 

9 Hållbart samhälle 

9.1 Allmänna hänsynsregler 
Av 2 kap. 1 § miljöbalken följer att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet är skyldig 
att visa att bl.a. hänsynsreglerna följs. Bolaget bedömer att den planerade verksamheten uppfyller de 
allmänna hänsynsreglerna enligt nedan.  

9.1.1 Bevisbörderegeln 
Av 2 kap. 1 § miljöbalken följer att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet är skyldig 
att visa att bl.a. hänsynsreglerna följs.  

Kommentar: Bolaget har i bifogade ansökningshandlingar visat att planerad verksamhet kan bedrivas i 
enlighet med de allmänna hänsynsreglerna dvs. att en hållbar utveckling främjas och att den planerade 
verksamheten inte kommer att medföra sådan skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön 
som inte kan accepteras. 
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9.1.2 Kunskapskravet 
Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska verksamhetsutövaren skaffa sig den kunskap som behövs med 
hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljö mot skada 
eller olägenhet.  

Kommentar: Stena Renewable Energy har under 2006 uppfört fem stycken vindkraftverk på 
Fjällberget i Ludvika kommun. Anläggningen togs i drift under hösten 2006. Vindkraftverken på 
Fjällberget producerar varje år omkring 30 000 000 kWh vilket motsvarar behovet av hushållsel 
för 6 000 villor. Vidare har bolaget uppfört 12 vindkraftverk i Saxberget i Ludvika kommun som 
också är i full drift. Bolaget har flera ytterligare projekt på gång som har lämnats in eller planeras 
lämnas in för tillståndsprövning. Inom- och knutet till bolaget finns stor samlad kompetens som 
innebär att bolaget väl uppfyller kunskapskravet enligt miljöbalken. 

Bedömningen är att bolaget med god marginal uppfyller kunskapskravet enligt miljöbalken  

9.1.3 Försiktighetsprincipen och bästa möjliga teknik 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet ska enligt 2 kap. 3 § miljöbalken utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 

Kommentar: Den miljöpåverkan den planerade vindkraftparken kommer att orsaka utgörs främst av 
skuggor, buller samt påverkan på landskapsbilden. Inom dessa områden har utredningar genomförts i 
syfte att bedöma miljöpåverkan och vilka försiktighetsmått som anses nödvändiga. Beräkningar för 
ljud- och skuggpåverkan har gjorts enligt ”värsta fall” scenarios och påverkan på landskapsbilden har 
visualiserats genom fotomontage. 

Som del av föreliggande tillståndsansökan och MKB har skyddsåtgärder och försiktighetsmått enligt 
gängse praxis beskrivits i syfte att begränsa vindkraftverkens påverkan på människors hälsa och 
miljön, enligt de placeringsprinciper som redovisas under avsnitt 6.  

Den allmänna målsättningen är att använda teknik och utrustning som tar mesta möjliga hänsyn till 
miljön så långt detta är möjligt utan att äventyra den tekniska funktionen och i den mån det är 
ekonomiskt rimligt. Sökanden har för avsikt att beställa vindkraftverk som uppfyller kraven på 
leverenssäkerhet vid tidpunkten för beställningen. En av de senaste vindkraftverksmodellerna på 
marknaden, lämpliga för området, kommer att användas. 

9.1.4 Produktvalsprincipen  
Av 2 kap. 4 § miljöbalken följer att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet ska 
undvika att använda sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra 
risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer 
som kan antas vara mindre farliga. 

Kommentar: Byggnation och drift av vindkraftanläggningar innebär liten användning av kemiska 
produkter. Bolaget kommer så långt det är möjligt att följa produktvalsprincipen. 

9.1.5 Hushållnings- och kretsloppsprinciperna 
Alla som bedriver en verksamhet ska enligt 2 kap. 5 § miljöbalken hushålla med råvaror och energi 
samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara 
energikällor användas. 

Kommentar: Vindkraft är en förnybar, miljövänlig energikälla vars påverkan på naturen i stort sett är 
reversibel. Att ersätta kraft från fossila källor med vindkraft är i sig ett led i att hushålla med råvaror 
och energi. Resurser tas i anspråk vid produktionen av verken och mark tas i anspråk vid etableringen 
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samt under driften. Efter drifttiden kan vindkraftverken monteras ned och mycket av materialet 
återvinnas. Den ianspråktagna marken kan dessutom i princip återställas till sitt ursprungliga skick. 

Såsom ovan anförts kan det material som använts i stora delar återvinnas efter det att anläggningen 
tagits ur bruk. När avveckling blir aktuell för vindkraftsparken kommer bästa möjliga miljömässiga 
metod för omhändertagande av materialet att utredas. 

9.1.6 Lokaliseringsprincipen 
För en verksamhet som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det enligt 2 kap. 6 § miljöbalken 
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och 
olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Ett tillstånd får inte heller ges i strid med en detaljplan enligt plan- och bygglagen.  

Kommentar: Vid valet av plats för det aktuella etableringsområdet har hänsyn tagits till möjligheterna 
att utnyttja vindens energi på ett optimalt sätt. Hänsyn har även tagits till att det i och i anslutning till 
området finns förhållandevis få allmänna och enskilda motstående intressen. Hänsyn har särskilt tagits 
till avståndet till närliggande bostäder för att på det sättet begränsa intrånget och olägenheterna för 
människors hälsa och miljö. 

9.2 Miljökvalitetsnormer 
9.2.1 Inledning 
Enligt 5 kap Miljöbalken kan regeringen för vissa geografiska områden eller för hela Sverige meddela 
föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt för att skydda människors hälsa 
eller miljön. Detta görs genom att ange förorenings- eller störningsnivåer som människor eller miljön 
kan utsättas för utan fara för påtagliga olägenheter, så kallade miljökvalitetsnormer. Regeringen 
beslutar om vilka myndigheter eller kommuner som är skyldiga att kontrollera att 
miljökvalitetsnormerna uppfylls och det är respektive myndighet eller kommuns skyldighet att vidta 
de åtgärder som behövs för att de ska uppfyllas. Nedan anges de normer som är relevanta för planerad 
verksamhet. 

9.2.2 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Miljökvalitetsnormer är fastställda för halt kvävedioxid och kväveoxid, svaveldioxid, kolmonoxid, 
bly, bensen, arsenik, kadmium, nickel, bens(a)pyren, partiklar (PM10) och ozon i luft. 

Förutsatt att elen producerad av planerad anläggning ersätter importerad el, producerad med utländsk 
kolkraft, kan man förvänta ett minskat utsläpp av i huvudsak kvävedioxid och kväveoxid, svaveldioxid 
och till viss del kolmonoxid och partiklar (PM10).  

Det är dock tveksamt huruvida denna minskning påverkar miljökvalitetsnormerna eftersom 
minskningen av utsläppen kommer att ske långt ifrån platser där risk för överskridande av normerna 
föreligger. Det kan däremot konstateras att planerad anläggning totalt sett bidrar till att normerna 
innehålls med ett mer övergripande perspektiv. 

9.2.3 Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 
Miljökvalitetsnormerna fastställer gränsvärden gällande parametrar som pH, upplöst syre, 
syreförbrukning (BOD), Nitriter (NO2), vissa metaller mm för av Naturvårdsverket utpekade sötvatten.  

Någon påverkan på sötvatten bedöms inte föreligga. 

9.2.4 Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller 
Miljökvalitetsnormen föreskriver att en kartläggning av omgivningsbuller i form av buller från vägar, 
järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet ska upprättas med tillhörande åtgärdsprogram utav 
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kommuner, Vägverket, Banverket och Luftfartsstyrelsen. Här ska bl.a. antalet människor som bor i 
bostäder som utsätts för buller inom intervaller av olika storlek redovisas. Inga gränsvärden fastställs i 
normen. 

Planerad verksamhet kommer att öka områdets bullernivå. Detta har åskådliggjorts genom redovisade 
beräkningar, se avsnitt 8.18. 
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9.3 Miljökvalitetsmål 
Nedan görs en avstämning mot de nationella miljökvalitetsmålen som bedöms som relevanta för 
projektet. I de fall det finns regionala miljömål för Kronobergs län som också är relevanta och som 
preciserar det nationella målen ytterligare görs avstämning även mot dessa. 
 
1. Begränsad klimatpåverkan. Halten av 
växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s 
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på 
en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på 
ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 
äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder 
ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. 
 
I Kronobergs län har man som mål att minska 
utsläpp av växthusgaser och att hälften av den 
totala energianvändningen i Kronobergs län ska 
komma från förnybara källor. 
 
Kommentar: Vindkraft ersätter el-produktion med 
fossilt bränsle vilket innebär minskade utsläpp av växthusgaser och en mindre påverkan på klimatet. 
Projektet bidrar därför till möjligheten att uppfylla målen. 
 
2. Frisk luft. Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 
Inte skadas. 
 
Kommentar: Vindkraft medför minskade utsläpp av föroreningar till luft och därmed också minskad 
deponering av luftburna föroreningar till mark och vatten. Projektet bidrar därför till möjligheten att 
uppfylla målet. 
 
3. Bara naturlig försurning. De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska 
underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. 
 
I Kronobergs län har man som mål att minska försurning orsakad av människan på rinnande 
vatten, sjöar och skogsmark. Därmed ska även utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider minska. 
 
Kommentar: Vindkraft ersätter elproduktion med fossilt bränsle vilket innebär minskade utsläpp av 
växthusgaser och en mindre påverkan på klimatet. Projektet bidrar därför till möjligheten att uppfylla 
målet. 
 
4. Giftfri miljö. Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället 
och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
 
Kommentar: Vindverksamhet innehåller en mycket begränsad mängd kemikalier. Hanteringen av 
denna beskrivs i avsnitt 8.24 och är av sådant slag att risken för utsläpp till mark och vatten är liten. 
Jämfört med andra energislag krävs minimalt med kemikalier vilket innebär att projektet bidrar till 
möjligheten at uppfylla målet.  

Miljökvalitetsmålen 
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans, levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö16. Ett rikt växt- och djurliv 
16. Ett rikt växt- och djurliv. Den biologiska 
mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart 
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7. Ingen övergödning. Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten. 
 
I Kronobergs län har man som mål att minska utsläpp av kväve och kväveoxider orsakat av 
människan. 
 
Kommentar: Vindkraft ersätter elproduktion med fossilt bränsle vilket innebär minskade utsläpp av 
växthusgaser och en mindre påverkan på klimatet. Projektet bidrar därför till möjligheten att uppfylla 
målet. 
 
8. Levande sjöar och vattendrag. Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 
 
Kommentar: Vindkraft medför minskade utsläpp av föroreningar till luft och därmed också minskad 
deponering av luftburna föroreningar till mark och vatten, vilket är positivt för möjligheten att uppnå 
miljömålet. Möjligheten att uppfylla miljömålet kan även påverkas negativt om inte rimlig hänsyn tas 
till sjöar och vattendrag i samband med lokaliseringen. Aktuellt område berör dock sjöar och 
vattendrag i liten omfattning. 
 
9. Grundvatten av god kvalitet. Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning 
samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 
 
Kommentar: Vindkraft medför minskade utsläpp av föroreningar till luft och därmed också minskad 
deponering av luftburna föroreningar till mark och vatten. Aktuell etablering påverkar inga särskilt 
utpekade grundvattenresurser. Projektet bidrar därför till möjligheten att uppfylla målet. 
 
11. Myllrande våtmarker. Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska 
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 
 
Kommentar: Vindkraft medför minskade utsläpp av föroreningar till luft och därmed också minskad 
deponering av luftburna föroreningar till mark och vatten, vilket är positivt för ett uppfyllande av 
miljömålet. Möjligheten att uppnå miljömålet kan även påverkas negativt genom att våtmarker tas i 
anspråk och påverkas vid lokaliseringen. Ett antal våtmarker kommer i mindre utsträckning att tas i 
anspråk av aktuellt projekt. Ingen av dessa har heller några högre naturvärden. Målet bedöms därför 
inte påverkas. 
 
12. Levande skogar. Skogens och skogsmarkens värden för biologisk produktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. 
 
Kommentar: Andelen skogsmark som tas i anspråk är mycket begränsad och några högre biologiska 
värden är inte knutna till denna. Målet bedöms därför inte påverkas. 
 
13. Ett rikt odlingslandskap. Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 
 
Kommentar: Jordbruksmark påverkas i liten omfattning. Målet bedöms därför inte påverkas. 
 
15. God bebyggd miljö. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara. 
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I Kronobergs län har man satt upp ett mål att miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder 
och lokaler ska minska. Detta ska bland annat ske genom att den totala energianvändningen 
effektiviseras för att på sikt minska samt att andelen energi från förnybara energikällor ökar. 
 
Kommentar: Vindkraft medför minskade utsläpp av föroreningar till luft och därmed också minskad 
deponering av luftburna föroreningar till mark och vatten. Vindkraft är en förnybar energikälla. I ett 
övergripande perspektiv bedöms därför projektet bidra till ett uppfyllande av miljömålet. 
 
16. Ett rikt växt- och djurliv. Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, 
för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner 
och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 
 
Kommentar: Några natur- och kulturmiljöer i närområdet kommer att påverkas av det aktuella 
projektet. Det finns dock inga högre naturvärden i området, varför den negativa påverkan på 
miljömålet bedöms som mycket begränsad. Enligt FN’s klimatpanel kan en ökad växthuseffekt riskera 
att ekosystem och livsmiljöer förändras och att en betydande andel arter störs eller inte kan överleva, 
den planerade anläggningen motverkar denna effekt. 



 

Vindkraft inom Tvinnesheda-Badebodaområdet 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

67 

 

10 Referenser och källor 
1. www.uppvidinge.se 

2. Nu gällande Översiktsplan uppvidinge kommun (se hela beteckningen) 

3. Vindkraften i Uppvidinge, Tematiskt tillägg till översiktsplanen, utställningsversionen 

4. Kulturmiljöplan för Uppvidinge kommun ”Kulturarv att vårda”, Eva Åhman och Annika Persson  

5. Beslut om bildande av naturreservatet Fagraholms fly i Uppvidning kommun, d.nr. 231-4721-98 

6. Beslut om bildandet av naturreservatet Vitthults urskog domänreservat i Uppvidinge kommun, d.nr. 
231-3413-96 

7. Beslut om bildandet av naturreservatet Tängsjö fly domänreservat i Uppvidninge kommun, d.nr 
231-3412-96 

8. Beslut om bildandet av naturreservatet Skäraskog i Uppvidinge kommun, d.nr  

9. http://www4.g.lst.se/nat2000/n2000visa.asp?SITECODE=SE0320182 

10. http://www4.g.lst.se/nat2000/n2000visa.asp?SITECODE=SE0320182 

11. http://www4.g.lst.se/nat2000/n2000visa.asp?SITECODE=SE0320121 

12. http://www4.g.lst.se/nat2000/n2000visa.asp?SITECODE=SE0320136 

13. http://www4.g.lst.se/nat2000/n2000visa.asp?SITECODE=SE0320137 

14. http://www4.g.lst.se/nat2000/n2000visa.asp?SITECODE=SE0320203 

15. Avskrift allmänna kung. A.nr 5 1900 IIIöl 20 56 samt IIIöl 17 56 

16. http://www.g.lst.se/g/amnen/Naturvard/natura_2000/  

17. Registerblad, område av riksintresse för naturvård i Kronobergs län, Varshult, 1999-03-17 

18. Registerblad, område av riksintresse för naturvård i Kronobergs län, Fagraholms fly, 1999-03-08 

19. Registerblad, område av riksintresse för naturvård i Kronobergs län, Skäraskog, 1999-03-17 

20. Registerblad, område av riksintresse för naturvård i Kronobergs län, Rosenholm, 2001-08-20 

21. Registerblad, område av riksintresse för naturvård i Kronobergs län, Stora fly, 1999- 03-10 

22. Registerblad, område av riksintresse för naturvård i Kronobergs län, Åseda, 1999-03-03 

23. Registerblad, område av riksintresse för naturvård i Kronobergs län, Hultåkra, 1999-03-04 

24. Naturvärdesbedömning av biotoper samt översiktlig inventering av rovfåglar och fladdermöss 
inom ett område vid Tvinnesheda söder om Åseda i Uppvidinge kommun, Uno Björkman och Leif 
Björkman 

25. Kulturhisorisk förstudie inom området för en planerad vindpark vid Tvinnesheda, Uppvidinge 
kommun, Kronobergs län., Magnus Reuterdahl och Kjell Edvinger. 

26. Boverket 2008, ”Vindkraftshandboken – Planering och prövning av vindkraftverk på land och i 
kustnära vattenområden”, Boverkets d.nr. 2323-3518/2007 Miljödepartementets d.nr. 2007/4286/H 
http://www.boverket.se/upload/Samhällsbyggnad/bifogade%20filer/Vindkraft/Vindkraftshandbok_200
8 _05_30.pdf  



 

Vindkraft inom Tvinnesheda-Badebodaområdet 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

68 

27. Boverket 2009 Vägledande dokument ”Vindkraften och landskapet-att analysera förutsättningar 
och utforma anläggningar” s. 9ff. 

28. Naturvårdsverket allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:14) 

29. Miljööverdomstolen Sjisjka-domen MÖD 2009-08-25 M 5256-08 

30. Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt konstaterade i dom 2008-11-10 (M 1363-08) 

31. www.SGI.se 

32. Strålsäkerhetsmyndigheten: www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

33. Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålskyddsinstitutet 
Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält, en vägledning för 
beslutsfattare 

34. Räddningsverket, 2007. ”Nya olycksrisker i ett framtida energisystem – Nya olycksrisker som kan 
uppstå i ett framtida diversifierat energiförsörjningssystem. 

35. SMHI:s hemsida 2007,”Skalor för vindstyrka”, 

36. Naturvårdsverket angående buller: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/allmrad/ar_78_5.pdf 

37. Boverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket, Rapport 6241, Ljud från Vindkraftverk dec 
2001. 

38. Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2008:47) 

39. Intervju med biodlare Ove Kaye 

40. Naturvårdsverket 2009, ” Ljud från vindkraftverk – reviderad utgåva av rapp 6241”, NV dnr 382-
6897-07 Rv 

 


