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1. InLednIng
Stena Renewable Energy AB (Stena) utreder möjligheten att etablera en gruppstation med 
vindkraftverk vid Brännan i Uppvidinge kommun, Kronobergs län, se figur 1.

Föreliggande samrådsunderlag har tagits fram för att på ett tidigt stadium beskriva föreslagen 
etablering och hur den kan komma att påverka miljön inom aktuellt utredningsområde och i 
omgivande landskap. Utredningsområdets gränser är endast ungefärlig markerat på kartorna och 
kan komma att förändras i fortsatt arbete.

Syftet med föreliggande samrådsunderlag är att informera om föreslagen vindkraftetablering 
och inhämta synpunkter inför fortsatt projekteringsarbete. De synpunkter som Stena får in 

Figur 1. Utredningsområdet gränser för föreslagen vindkraftetablering 
är preliminär och kan komma att ändras i vidare projekteringsarbete.
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under samrådet är mycket värdefulla för projektet och kommer, tillsammans med annat 
utredningsmaterial, att ligga till grund för projektets fortsatta utveckling. Föreslagen 
vindkraftetablering omfattar ca 15 vindkraftverk med en totalhöjd om ca 200 meter, se vidare 
kapitel 4.

1.1 energIPOLITIk
På såväl en internationell som nationell nivå har ett beslut om en energiomställning tagits. Fossila 
och ändliga bränslen som kol, gas och olja ska fasas ut mot ett mer miljövänligt och förnybart 
energisystem. 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. För Sverige innebär detta att 49 procent av landets totala energiförbrukning ska komma 
från förnybara energikällor år 2020. I Sverige har riksdagen tagit fram en planeringsram för 
den svenska vindkraftutbyggnaden. Planeringsramen anger att det år 2020 ska vara möjligt att 
producera 30 TWh från vindkraft varav 20 TWh1,2 landbaserad vindkraft. År 2011 producerade 
Sverige 6,1 TWh.3

Uppvidinge kommun
Uppvidinge kommun har idag en årlig energiförbrukning på ca 160 GWh, varav 3 GWh kommer 
från vindkraften (SCB, 2010)4. Gällande översiktsplan (ÖP 2011) anger att kommunen har som 
mål att bli navet i Smålands vindkraftproduktion samt producera mest vindkraftbaserad energi i 
regionen. I översiktsplanen anges även målet att producera minst 160 GWh energi från förnybara 
energikällor år 2015 och att det i översiktsplanen bör ges möjlighet för att vindkraften ska kunna 
byggas ut till nivån 500 GWh till år 2020. På ännu längre sikt, fram till år 2030, bör ytterligare ca 
200-500 GWh, d.v.s. totalt 0,7-1,0 TWh kunna produceras. Stena har sedan tidigare två planerade 
projekt i kommunen; Tvinnesheda-Badeboda som har erhållit miljötillstånd men som för tillfället 
är överklagat samt Horshaga där ansökan lämnades in under våren 2012. Bolaget avser förutom 
föreliggande projekt även samråda om ett annat område i kommunen.

1.2 VIndkraFT

Vinden som energikälla
Vinden är en fri, outsinlig och förnybar energikälla. En utbyggnad av vindkraft minskar 
utsläppen av miljöskadliga ämnen, s.k.växthusgaser som koldioxid, kväveoxider och metan samt 
svaveldioxid som bidrar till en ökad försurning av mark och vatten. Därför utgör vindkraften ett 
av de främsta alternativen till en ökad andel förnybar energiproduktion i Sverige. Vindkraften 
passar väl in i det svenska energisystemet då vattenkraften kan balansera upp energisystemet de 
dagar då det inte blåser. Vattenkraften kan även, i motsats till vindkraften, lagras och användas 
för energiproduktion vid senare tillfällen. På vintern, när energibehovet är som störst och 
vattenmagasinen är låga, blåser det vanligtvis mer och vinden har ett större energiinnehåll. 

1 Det innebär ca 2 000-2 500 nya vindkraftverk
2 Proposition 2008/09:162, En sammanhållen klimat- och energipolitik - Energi
3 Energimyndighetens webbplats, maj 2012
4 SCB:s webbplats, april 2012
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Definitioner
Men vindkraftverk avses här fundament, torn, maskinhus, vingar 
och transformator. Transformator kan antingen placeras inuti 
vindkraftverket eller utgöras av en mindre byggnad som uppförs 
på montageytan som anläggs intill tornet, se figur 2.  

Vindkraftverket förankras antingen genom ett 
gravitationsfundament eller genom ett bergfundament. Vilken 
fundamenttyp som används bestäms av markens geotekniska 
förhållanden. 

Med vindkraftanläggning, vindkraftetablering eller vindpark avses 
de kringverksamheter som vindkraftverken kräver; interna 
elledningsdragningar inom vindparken (s.k. IKN), väganslutning 
från allmän väg och fram till respektive verk, servicebyggnader, 
montageytor, kopplingsstationer/kopplingskiosker och 
uppställningsytor.

Ett vindkraftverks totalhöjd definieras av navhöjden plus längden 
på vingen, d.v.s. från marknivå och upp till vingspetsen då denna 
står lodrät, se figur 2. 

Vindkraftens miljönytta
Ett vindkraftverk är normalt i drift vid vindhastigheter på ca 4-25 m/s, vid högre vindhastigheter 
stängs verket automatiskt av p.g.a. säkerhetsskäl. Ett modernt landbaserat vindkraftverk 
producerar el mellan 80-90 procent av årets timmar. 

Under 6-9 månader i drift producerar ett vindkraftverk lika mycket energi som krävs för 
tillverkningen av verket. Om den energi som krävs för tillverkning, byggnation, drift och 
nedmontering summeras motsvarar detta ca 1 procent av den totala energi som verket producerar 

Ett vindkraftverk som producerar 7 GWh el per år beräknas motsvara*:

• en årlig besparing av ca 2 800 ton kolbrytning,

• hushållsel för ca 1 270 villor (med en förbrukning om 5 500 kWh/år),

• eluppvärmning för ca 350 villor (med en förbrukning om 20 000 kWh/år),

• koldioxidvinst vid körförbud för ca 2 500 personbilar per år,

• utsläppsminskning av 7 000 ton koldioxid**

• utsläppsminskning av 8,4 ton svaveldioxid**

• utsläppsminskning av 7 ton kväveoxider**

* Jämförelsen har gjorts med energiproduktion av stenkol då Sverige är en del av den 
nordiska elmarknaden (Nordpool) och 15-20 procent av elproduktionen inom Nordpool 
kommer från kolkraft
** Uppgifter från SOU 1999:75 Vindkraften i ett storregionalt och globalt perspektiv
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2. vIndkraftteknIk
Ett vindkraftverk nyttjar vindens energi för att producera elenergi. Den mängd energi som ett 
vindkraftverk producerar avgörs, bortsett från den lokala vindenergin, utifrån vilken effekt verket kan 
ge. Effekten beror i sin tur på flertalet tekniska variabler som rotorns svepyta, rotorns förmåga att 
fånga upp vind samt generatorns och växellådans verkningsgrad. Den elenergi som produceras överförs 
via en eller flera transformatorer till elnätet. Ett modernt vindkraftverk utnyttjar idag ca 50 procent 
av vindens energiinnehåll och producerar energi under ca 98 procent av årets timmar under optimala 
förhållanden. 

Ett vindkraftverk är normalt uppbyggt av ett fundament 
i betong, torn i betong eller stål, en rotor med tre 
rotorblad, samt ett maskinhus med generator, se figur 1. 
Ett vindkraftverk styrs automatiskt genom ett avancerat 
system av givare som samlar in data i form av vindhastighet, 
varvtal, effekt mm. Ett vindkraftverk producerar energi 
vid vindhastigheter mellan ca 4 och 25 m/s. Maximal 
effekt, så kallad märkeffekt, uppnås vid ca 12-14 m/s, 
beroende på turbintyp. Vid vindhastigheter över 25 m/s 
stängs vindkraftverket normalt av. Detta för att motverka 
förslitningsskador.

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, 
det vill säga 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. 

Navhöjd

Rotordiameter 

Totalhöjd

 

Transformator

Nav/nacell

Figur 1. Skiss av vindkraftverk
Figur 2. Skiss över vindkraftverk
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under sin livslängd5. Dagens vindkraftverk har en livslängd på 20-25 år och kan därefter monteras 
ned och marken kan till stora delar återställas. 

Som nämndes bidrar vindkraften till minskade utsläpp av miljöskadliga ämnen till vår omgivande 
miljö. I faktarutan ovan jämförs elproduktion från vindkraft med elproduktion från stenkol och 
påvisar miljönyttan från ett vindkraftverk som producerar ca 7 GWh el per år.

1.3 TILLSTåndSPrOceSSen

gällande lagstiftning
I bilagan till Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förtecknas 
föreslagen vindkraftetablering som en miljöfarlig verksamhet och kräver således tillstånd enligt 
9 kap. Miljöbalken (MB). Tillståndsprövande myndighet är miljöprövningsdelegationen i Kalmar 
län. Länsstyrelsen i Kronobergs län är remissinstans och även tillsynsmyndighet om föreslagen 
vindkraftetablering erhåller miljötillstånd. 

Sedan den lagändring som trädde i kraft 1 augusti 2009 krävs i normalfallet inte bygglov eller 
detaljplan för en vindkraftetablering som prövats enligt Miljöbalken. Lagförändringen innebär 
också att prövningsmyndigheten endast få ge tillstånd till en vindkraftetablering om den berörda 
kommunen har tillstyrkt verksamheten.

Även andra delar av Miljöbalken samt lagar utöver Miljöbalken kan vara tillämpliga vid 
tillståndsprövning, t.ex. Kulturminneslagen (1988:950) och Ellagen (1997:857).

Samråd
I tillståndsprocessen spelar samrådet en viktig roll eftersom det är då det finns möjlighet 
att formellt framföra åsikter (yttranden) kring föreslagen etablering. Som projektör är Stena 
skyldiga att sammanställa och redovisa alla yttranden som inkommit under samrådet i en 
samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen bifogas tillståndsansökan och utgör en del av 
länsstyrelsens beslutsunderlag. 

Enligt 6 kap. 4 § MB ska samråd ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda 
som kan bli berörda. Då föreslagen etablering enligt lagstiftningen anses medföra betydande 
miljöpåverkan ska Stena även samråda med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den 
allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. 

Lagstiftningen anger inte hur ett samråd ska gå tillväga. Ett inledande samrådsmöte har hållits 
med länsstyrelsen i Kronobergs län och Uppvidinge kommun. Ett samrådsmöte har även hållits 
med tillståndsprövande myndighet, Länsstyrelsen i Kalmar län. Samråd med övriga myndigheter 
och organisationer sker i detta fall främst skriftligen. Samråd med närboende och allmänhet 
sker både skriftligen och via en samrådsutställning i form av öppet hus, den 12 september 
2012 i Borgen, Lenhovda, kl. 16.30-19.30. Information om samrådet kungörs i lokalpressen och 
föreliggande samrådsunderlag finns att tillgå på Stenas hemsida, www.stenarenewable.com. 
Fastighetsägare inom ca två kilometer från utredningsområdet får även samrådsinformation per 
post. 

En schematisk bild över tillståndsprocessens gång visas i figur 3. 

5 Energimyndighetens webbplats, april 2012
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Figur 3. Tillståndsprocessens steg. Gröna markeringar visar när i processen allmänheten ges 
möjlighet att lämna synpunkter i processen.

Samråd
1. Samråd med myndigheter

2. Samråd med vidare krets

Ansökan
Ansökan inkl. MKB

Länsstyrelsens handläggning
1. Ev. kompletteringsbegäran

2. Kungörelse

3. Kommunalt beslut

4. Yttranden

5. Sökandens bemötande

6. Beslut om ev. tillstånd

Sedan 1 augusti 2009 får inte länsstyrelsen 
lämna tillstånd utan att kommunen har 
tillstyrkt projektet. Detta benämns ofta 
”det kommunala vetot”.

Möjlighet till yttrande till MPD över 
ansökan

Samråd med vidare krets (allmänhet, 
organisationer, ytterligare myndigheter) 

Möjlighet till samrådsyttrande till Stena

Ansökan inklusive MKB
MKB:n innehåller bl.a:

•	planförhållanden och 
markanvändning

•	natur- och kulturmiljö
•	rekreation	och	friluftsliv
•	landskapsbild
•	ljud	och	skugga
•	risk	och	säkerhet
•	m.m.
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2. aLTernaTIVUTrednIng
Enligt Miljöbalken krävs en redovisning av alternativa lokaliseringar, om sådana är möjliga, 
och utformningar som har utretts inom projekteringen. En motivering till varför föreslagen 
vindkrafetablering har valts ska också framgå. I kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
kommer en grundlig genomgång av den lokaliseringsprocess som lett fram till föreslagen 
vindkraftetablering att ske. För mer information om kommande MKB-arbete hänvisas till kapitel 5.

2.1 LOkaLISerIngSPrOceSS
Stena har genomfört omfattande inventeringar i hela landet söder om Dalälven med 
utgångspunkten att hitta större, sammanhängande områden med få motstående intressen och där 
goda vindförhållanden råder. Områdena studeras avseende möjligheten att bygga minst tio verk. 
För de områden som identifierats som lämpliga områden enligt ovan nämnda kriterier påbörjas 
ett vidare utredningsarbete. Brännan är ett av de områden som anses vara lämpligt och som Stena 
har valt att gå vidare med. I Brännan har därför utredningsarbetet fortsatt med att finna en första 
utformning av en vindpark utifrån energiproduktion, motstående intressen och mer platsspecifika 
förutsättningar. Även information som framkommer under samrådet ligger till grund för fortsatt 
projekteringsarbete.

2.2 aLTernaTIVa LOkaLISerIngSOMråden
En redovisning av alternativa lokaliseringsområden, i enlighet med 6 kap. 3 § MB, kommer att 
göras inom ramen för MKB.  

2.3 nOLLaLTernaTIV
Ett nollalternativ är ett jämförelsealternativ som beskriver situationen om föreslagen etablering 
inte kommer till stånd. Ett nollalternativ i det aktuella fallet innebär således att ingen vindkraft 
etableras inom utredningsområdet och att nuvarande markanvändning fortgår, under 
förutsättning att ingen annan verksamhet tillkommer. En utebliven vindkraftetablering av 
föreslagen storlek innebär att utredningsområdet inte bidrar till uppfyllandet av lokala, regionala, 
nationella och internationella mål för förnybar energiproduktion.
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3. FÖrUTSäTTnIngar
Kapitlet innehåller en redovisning av förutsättningar inom utredningsområdet för Brännan och 
i dess omgivning belägna inom ett avstånd av ca 5 kilometer, här även kallat influensområde. 
De intressen som är belägna längre bort bedöms inte påverkas till följd av föreslagen 
etablering. Förutsättningarna som presenteras kommer att analyseras vidare i MKB-arbetet. 
Alternativredovisning, i enlighet med 6 kap. 3 § MB, kommer också att göras inom ramen för 
MKB.

3.1 PLanFÖrhåLLanden
En regional klimat- och energistrategi6 har tagits fram i samarbete mellan Regionförbundet Södra 
Småland och länsstyrelsen i Kronobergs län. Här pekas viktiga åtgärder ut i syfte att motverka en 
ökande växthuseffekt. Länsstyrelsen ska på regeringens uppdrag strategiskt samordna och leda 
det regionala arbetet för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Tack vare mycket goda 
vindtillgångar är intresset för att bygga vindkraft i Kronobergs län stort. Utbyggd vindkraft med 
minsta intrång samt produktionsmöjligheter inom vindkraftutbyggnaden är åtgärder som ingår i den 
regionala klimat- och energistrategin. 

I gällande översiktsplan för Uppvidinge kommun (ÖP 2011) behandlas vindkraft i ett eget avsnitt. 
Miljömål som antagits av kommunen anger att hälften av kommunens energiförbrukning ska 
komma från förnybara energikällor. En kraftig vindkraftutbyggnad är en del av kommunens 
långsiktiga planering. I ÖP 2011 har kommunens mark delats in i klass 1-3, där klass 1 pekas 
ut som prioriterade områden för vindkraft, klass 2 som möjliga områden för vindkraft och 
klass 3 som områden som undantas för vindkraft. Utredningsområdet för Brännan är ett klass 
2-område, d.v.s. området utgör en plats där vindkraft kan prövas, se figur 4. Hänsyn ska dock 
tas till respektavstånd som anges i planen samt till de fem strategiska områdena för turism och 
rörligt friluftsliv som pekats ut. Avvägningar ska ske med avsseende på platsens tillgänglighet 
och besöksfrekvens för turism och friluftsliv. Vidare ska hänsyn tas till natur- och kulturmiljöer, 
särskilt områden av vildmarkskaraktär och kan utgöra s.k. tysta områden.

I ÖP 2011 anges också riktlinjer för vindkraftutbyggnaden, bl.a. att avståndet till enskilda 
bostadshus inte får understiga 750 meter för verk med en totalhöjd som överstiger 150 meter. 
Vidare ska även ett respektavstånd till fastighetsgräns om 250 meter iakttas såvida inte berörda 
fastighetsägare kommit överens om annat. 

3.2 MarkanVändnIng

naturresurser
Marken som vindkraftverken tar i anspråk arrenderas ut av markägarna som i dagsläget bedriver 
skogsbruk och jakt inom området. 

Kommunala grundvattentäkter, med syfte att tillgodose kommunens vattenbehov, finns vid 
Lindshammar, Åseda, Norrhult-Klavreström, Marhult, Lenhovda och Sävsjöström, Asltermo, 
Älghult och Fröseke, se figur 4. Några kommunala ytvattentäkter finns inte i kommunen.

6 Länsstyrelsen i Kronobergs län och Regionförbundet Södra Småland, 2010



11

Vindpark Brännan - Uppvidinge kommun
Samrådsunderlag, juli 2012

Några kända jord- eller grustäkter samt malm eller andra bergartsresurser har inte lokaliserats 
inom utredningsområdet eller i dess närhet.

Infrastruktur

Länkstråk
I sällsynta fall kan störningar på radio- och TV-mottagare förorsakas av vindkraftverk i närheten. 
Samråd sker därför i ett tidigt skede med aktörer med radiolänkstråk som kan tänkas bli berörda. 

Väg, järnväg och ledningsgator
Inom utredningsområdet förekommer flertalet vägar av skiftande kvalitet. Två 
fördelningskraftledningar löper genom södra delen av utredningsområdet.

 
Figur 4. Utdrag från ÖP2011. På kartan med vindkarteringen har samtliga områden definierade 
skydds-/respektavstånd lagts in med vit färg, inklusive respektavstånd till bostäderpå landet (500 
m) samt konkurrerande intressen. Kartan påvisar således de områden som kan vara möjliga för 
vindkraft. Streckad blå linje markerar område av riksintresse för vindbruk. Streckad grön linje 
markerar attraktiva områden för turism. Svart cirkel visar översiktligt Brännans lokalisering.

Brännan
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Närliggande projekt
S.k. kumulativa effekter kan uppkomma när en eller flera vindkraftanläggningar är lokaliserade 
nära varandra. Kumulativa effekter med negativ påverkan kan bestå av en ökad ljud- och 
skuggspridning samt en ökad landskapsbildspåverkan. För att ljud och skuggor från två eller flera 
vindkraftetableringar ska inverka på varandra krävs ett inbördes avstånd om högst 1-2 kilometer. 
Kumulativa visuella effekter är beroende av terrängen i omgivningen och hur långa siktlinjer som 
finns. Positiva kumulativa effekter kan också uppstå i form av samordningsvinster gällande t.ex. 
elanslutning och transport av material. En utredning av kumulativa effekter kommer att göras 
inom ramen för MKB. 

I Uppvidinge kommun och i omgivande kommuner pågår på många håll projektering av 
vindkraft. Figur 5 visar av Stena i nuläget kända projekt i omgivningen. Koordinaterna för 
verksplaceringarna har erhållits som planeringsunderlag från Länsstyrelsen under hösten 
2011 alternativt stämts av med projektörer. Projekten har alla olika status; vissa är, precis som 
föreliggande projekt, på planeringsstadiet medan andra är under byggnation eller redan uppförda. 
Observera därför att placeringarna som redovisas i figur 5 därmed kan komma att förändras med 
tiden.
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Figur 5. Planerade vindkraftetableringar av olika aktörer i Brännans 
omgivning.
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3.3 naTUrMILJÖ
Naturmiljön inom utredningsområdet utgörs i huvudsak av produktionsskog med inslag av 
våtmark och sumpskog. Området bedöms endast omfatta ett fåtal dokumenterade naturvärden 
vilka bl.a. identifieras i länsstyrelsens naturvårdsprogram från 1989. De skyddsvärda 
naturområdena bedöms främst utgöras av områden med bl.a. sumpskog och hydrologiska värden. 
Hänsyn till aktuella naturvärden kommer att tas vid lokaliseringen av vindkraftverken inom det 
föreslagna utredningsområdet. 

Inga Natura 2000-områden eller riksintressen för naturvård återfinns inom utredningsområdet. 
Utredningsområdets centrala delar angränsar dock mot naturreservatet Ravinen. I figuren nedan 
redovisas de Natura 2000-områden, naturreservat samt områden av riksintresse för naturvård som 
återfinns på ett avstånd om ca 5 kilometer, se figur 6.

natura 2000
Flertalet Natura 2000-området är belägna i närheten av utredningsområdet. I avsnittet nedan 
ges en beskrivning av aktuella Natura 2000-områden samt de bevarandevärden som respektive 
område enligt gällande bevarandeplan innefattar. Vidare beskrivs de hot som identifieras i 
bevarandeplanerna och som i aktuellt fall bedöms som relevanta.

Skäraskog utgör ett av de Natura 2000-område som är beläget närmast utredningsområdet. 
Området ligger i sluttningen ned mot Skärasjön i byn Skäraskog som utgörs av ett fåtal 
gårdar. I byn återfinns ett variationsrikt odlingslandskap med ängs- och hagmarker, åkrar 
samt odlingsrösen, stenmurar och hamlade träd. Området har en rik flora med flertalet 
rödlistade lavaarter och trädskiktet består främst av löv. En del av Natura 2000-området 
är även utpekat naturreservat. De främsta syftena med skyddet är att bibehålla hävden på 
ängarna och betesmarken så att den artrika floran och faunan kan bestå samt behålla en 
kontinuitet med hamlade träd. De hot som beskrivs föreligga gentemot områdets värden utgörs 
bl.a. av körning med tunga fordon som kan ge markskador, markexploatering och annan 
markanvändningsförändring t.ex. vägbyggnad. Nämnda verksamheter och åtgärder kan påverka 
området negativt även om de utförs i angränsande områden.7

Singeltorps fly är beläget strax öster om Lenhovda samhälle, söder om utredningsområdet. 
Området utgörs av de två högmossarna Singeltorps fly, Gripagårdsflyet samt fastmarksområdet 
Västra mark. Mellan mossarna finns en vattendelare vilket gör att Gripagårdsflyet avvattnas mot 
Mörrumsåns vattensystem och Singeltorps fly rinner till Alsterån. Området är till stora 

7 http://www4.g.lst.se/nat2000/n2000visa.asp?SITECODE=SE0320213 (Skäraskog)

Natura	2000	utgör	det	nätverk	av	skyddsvärda	områden	som	alla	EU:s	medlem-stater	ska	bidra	till	att	skapa	

enligt	de	två	EU-direktiven;	Habitatdirektivet	och	Fågeldirektivet.	Sverige	och	övriga	EU-länder	ska	föreslå	

områden	med	naturty-per	och	arter	som	är	av	gemensamt	intresse	för	EU.	Direktiven	är	implementerade	i	

svensk	lag	och	gäller	så	som	svensk	rätt.	Syftet	med	nätverket	är	att	bidra	till	den	ekologiska	mångfalden	inom	

gemenskapen	och	Sverige	har	som	medlemsland	åtagit	sig	att	se	till	att	de	arter	och	naturtyper	som	finns	

upptagna	i	EU:s	lista	har	en	gynnsam	bevarandestatus,	d.v.s.	att	genom	bevarandeåtgärder	tillse	att	de	kommer	

att	finnas	kvar	i	en	långsiktig	hållbar	utveckling.	(källa)	Enligt	Miljöbalken	krävs	tillstånd	om	någon	vill	bedriva	

verksamhete	eller	vidta	åtgärder	som	på	ett	betydande	sätt	kan	påverka	miljön	i	ett	Natura	2000-område,	7	kap.	

28a§ MB.
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Figur 6. Natura 2000-områden, naturreservat 
samt riksintresse för naturvård i 
utredningsområdets närhet.
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Namn Natura 2000 Naturreservat Riksintresse 
naturvård

Avstånd från 
utredningsområde

A Ravinen x Angränsar	till
B Skäraskog x x x ca	1,5	km
C Singeltorps	fly x x x ca	1,5	km
D Vitthults	urskog x x ca 3 km
E Våraskruv x x x ca	4,5	km
F Tängsjö	fly x x ca 4 km
G Helvetets	trappor x Inom 1 km
H Grötåsen x ca	3,5	km
I Alsteråns	dalgång x ca	5,5	km
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delar opåverkat av dikning och andra ingrepp. Singeltorps fly har ett öppet mosseplan medan 
Gripagårdsflyet är bevuxen med tallskog. I den södra delen av området ligger Singeltorps göl, i 
kanten av den södra laggen sträcker sig en låg men markerad rullstensås i väst-östlig riktning med 
utsikt över gölen och de öppna kärren. I nordvästra delen av Singeltorps fly finns en fastmarksö 
med barrblandskog, Bobbö. I den östligaste delen av området finns 170-årig tall som är ett av 
de få områden i länet som med säkerhet är uppkomna genom självsådd efter brand. Trana och 
tjäder finns i området och storspov har observerats (2002). Det främsta syftet med området är att 
bevara ett representativt och opåverkat myrområde samt att bibehålla en gammal barrskog som får 
utvecklas fritt. Singeltorps fly är sedan år 2000 skyddat som naturreservat. En förutsättning för att 
myrområdet ska bevaras är att hydrologi och kemi förblir opåverkad.8

Vitthults urskog, nordväst om utredningsområdet, är en talldominerad barrurskog med ett stort 
antal högstubbar och lågor i olika nedbrytningsstadier. Trädskiktet är olikåldrat, de äldsta levande 
träden är ca 300 år. Marken är kuperad med inslag av hällmark och mindre våtmarker. Området 
har uppmärksammats i Länsstyrelsen naturvårdsprogram och urskogsinventering. I anslutning 
till Vitthults urskog och Tängsjö fly (se nedan) finns ett större område med skog och våtmarker 
som är skyddsvärt. Natura 2000- området utgör, tillsammans med närliggande naturreservat, 
del av de värdefulla skogar som skyddats i syfte att bevara den biologiska mångfald som är 
knuten till gammal barrskog. Mot bakgrund av att området även utgör ett naturreservat och 
reservatsföreskrifter således gäller inom området bedöms inga direkta hot föreligga gentemot 
Natura 2000-områdets bevarandevärde.9

Våraskruv ligger öster om utredningsområdet och består av ett gammalt odlingslandskap, skogs- 
och myrmark samt vatten. Ängs- och betesmarken har en rik flora och träd- och buskskiktet utgörs 
av lövträd som ek, lind, hassel och hägg. Vid sjön ligger en vacker enebacke och det förekommer 
före detta åkrar i terrasser. Skogarna utgörs av naturskogsartad barrskog på morän- och hällmark. 
Väster om sjön ligger ett par skvattramossar. Våraskruv är även utpekat naturreservat sedan 1974. 
De främsta syftena med området är att bibehålla hävden på ängarna och betesmarken så att den 
artrika floran och faunan kan bestå samt bevara orörd skog och myr. Eventuella hot som kan 
föreligga områdets skydd utgörs bl.a. av markexploatering och markanvändningsförändring på 
omkringliggande marker, vattenreglering som medför onaturliga vattennivåer eller fluktuationer 
samt markavvattning och annat som kan förändra hydrologin i myrmarken.10

Tängsjö fly, ligger strax ovanför Vitthults urskog. Området består av en nästan helt orörd myr 
som i huvudsak är bevuxen med gles och klen tallskog. Omgivande fastmarksskog utgörs av 
grandominerad barrblandskog med stor andel död ved. Det främsta syftet med området är att 
bibehålla den glest skogsbevuxna myren i stort sett opåverkad av dikning och lämna omgivande 
skog fri för utveckling. Tängsjö fly är sedan 1996 skyddat som naturreservat. Mot bakgrund av att 
området även utgör ett naturreservat och reservatsföreskrifter således gäller inom området bedöms 
inga direkta hot föreligga gentemot Natura 2000-områdets bevarandevärde.11

8 http://www4.g.lst.se/nat2000/n2000visa.asp?SITECODE=SE0320210 (Singeltorps fly)
9 http://www4.g.lst.se/nat2000/n2000visa.asp?SITECODE=SE0320136 (Vitthults urskog)
10 http://www4.g.lst.se/nat2000/n2000visa.asp?SITECODE=SE0320055 (Våraskruv)
11 http://www4.g.lst.se/nat2000/n2000visa.asp?SITECODE=SE0320137 (Tängsjö fly)



17

Vindpark Brännan - Uppvidinge kommun
Samrådsunderlag, juli 2012

naturreservat
Flera av de ovan nämnda Natura 2000-områdena utgörs även av naturreservat. Vidare 
förekommer ytterligare ett naturreservat inom utredningsområdet, Ravinen. I avsnittet nedan ges 
en närmare beskrivning av aktuella naturreservat samt de reservatsföreskrifter som i aktuellt fall 
bedöms vara relevanta för föreslagen etablering.

Naturreservatet Ravinen angränsar till utredningsområdets centrala delar. Reservatet omfattar i 
och omkring en 200 meter lång, 25 meter bred och som mest 12 meter djup förkastningsspricka. 
Nedanför bergväggarna finns rasbranter av block och sten som delvis täcker hela branten. I 
botten av ravinen finns en gransumpskog med inslag av björk och marken kläs av olika vitmossor 
samt blåbär och lingon. Skog runt om reservatet har varit utsatt för skogsbrand i början av 
1900-talet men ravinen har sannolikt klarat sig och är relativt opåverkad från skogliga ingrepp. 
Syftet med reservatet är att området ska lämnas för fri utveckling. I den mån det är förenligt 
med områdets naturvärden ska allmänhetens möjligheter till friluftsliv främjas. Enligt gällande 
reservatsföreskrifter är det inom området förbjudet att uppföra byggnad eller anläggning samt 
anlägga väg. Vidare råder förbud mot att anordna upplag, borra, spränga, gräva schakta, dika 
m.m. Att framföras ett motordrivet fordon, utföra skogliga åtgärder eller avverkning är inte heller 
tillåtet.12

Naturreservatet Skäraskog består av två artrika slåtterängar varav en löväng med ett trettiotal 
hamlade askar. Ängarna är omgivna av ett ålderdomligt och varierat odlingslandskap. 
Ålderdomlig markanvändning med flikiga åkrar, odlingsrösen, ängar och hagar ger området 
en mycket intressant karaktär. De hamlade träden har en tät krona, stammarna är knotiga, 
grova och fyllda av håligheter. Förekomsten av död ved och håligheter är idealisk för många 
fågelarter och stammarna utgör även levnadsrum för sällsynta lavar och mossar. Lärkfalk och 
ett flertal hackspettsarter finns i omgivningen. Området hyser även vackra vandringsstigar ned 
mot Skärskogssjön. Naturreservatet ingår i ett större Natura 2000-område (se ovan), som på sikt 
planeras att ingå i det nuvarande reservatet. Reservatsföreskrifter för nuvarande reservat anger 
att reservatet ska skyddas så att dess karaktär med sitt rika artbestånd ska bestå. Det råder således 
förbud mot all slags påverkan på växande träd.13

Naturreservatet Singeltorps fly består av, som ovan beskrivs, en mycket variationsrikt 
myrkomplex med många naturtyper som näst intill är opåverkat av ingrepp såsom dikning och 
torvtäkt. I de centrala delarna finns orörd äldre tallskog, en liten sjö och en getryggsås längs med 
vilken det löper en stig. Gripagårdsflyet ingår även i reservatet och är bevuxet med tallskog, ris- 
och fältskiktet består bl.a. av tuvud, kråkris, renlavar, vitmossor och tranbär. Syftet med reservatet 
är att bevara ett representativt och opåverkat myrområde med stort värde för kännedomen 
om landets natur. Syftet är också att skydda gammal barrskog som får utvecklas fritt och att 
området med sina naturvärden ska vara en tillgång för det rörliga friluftslivet. Enligt gällande 
12 Beslut naturreservat Ravinen, 1996-09-23, dnr 231-3415-96
13 Beslut naturreservat Skäraskog, 1959-11-07

Enligt miljöbalken får länsstyrelsen förklara ett mark- eller vattenområde som naturreservat i syfte att bl.a. 

bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för 

friluftslivet. I beslutet om att bilda reservatet ska länsstyrelsen, förutom att ange skälen till varför området 

ska utgöra naturreservat, även ange de inskränkningar i rätten att använda mark- eller vattenområdet för att 

uppnå syftet med reservatet, 7 kap. 4 och 5 §§. Dessa inskränkningar formuleras som s.k. föreskrifter vilka 

gäller inom reservatet.
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reservatsföreskrifter råder förbud mot åtgärder så som sprängning, grävning, dikning m.m. som 
förändrar områdets landformer eller avrinningsförhållande. Någon luft eller markledning får inte 
uppföras.14

Naturreservatet Tängsjö fly består av den mycket gamla, unika och relativt orörda skogen. Sista 
gallringen utfördes 1914 och skogen har varit fredad sedan 1937. I Skogen förekommer skogsfågel 
som orre, tjäder och spillkråka. Orre använder ofta öppna mossar som spelplats, och gynnas av 
att reservatet gränsar till myrmarker. Det finns också små halvöppna mosspartier insprängda i 
skogen. Inom reservatet är det populärt att vandra och fram till reservatet leder en grusad gångväg 
med god tillgänglighet. Arbete pågår för att bilda ett större sammanhängande naturreservat 
där Vitthult urskog, Tängsjö fly samt Hjärtsjön (strax väster om urskogen) ska ingå. Syftet med 
reservatet är att området ska lämnas för fri utveckling för att bevara glest skogsbevuxen och nästan 
helt odikad myr med omgivande skog. I den mån det är förenligt med områdets naturvärden 
ska allmänhetens möjlighet till friluftsliv främjas. Enligt gällande reservatsföreskrifter råder bl.a. 
förbud mot att anlägga luft- eller markledning, gräva, schakta, dika eller utföra annan åtgärd som 
förändrar områdets topografi, yt- eller dräneringsförhållanden.15

Naturreservatet Våraskruv är en gammal arrendegård under Sävsjö säteri. I ängarna växer gamla 
ekar och en mycket artrik flora med bl.a. nattviol, kattfot och styvmorsviol. Det är de magra och 
ogödslade markerna där gräset slås och forslas bort som ger förutsättningar för floran. Ekarnas 
grova bark och håligheter är viktiga miljöer för t.ex. lavar, insekter och fåglar.

Vandringsstigen ”Ängsstigen Våraskruv” löper inom reservatet, runt Våraskruvsjön. Väster 
om sjön går stigen genom naturskogsartad barrskog. Syftet med reservatet är att bevara en 
mindre gård med strukturer av ett äldre odlingslandskap och dess byggnader, samt att bevara 
och utveckla naturskogar, våtmarker och vattenmiljöer så att arter som har sin livsmiljö i dessa 
naturtyper kan överleva och öka i mängd. Syftet är också att ge allmänheten möjlighet att uppleva 
vackra naturmiljöer, intressanta terrängformer och kulturhistoriska miljöer. Enligt gällande 
reservatsföreskrifter råder förbud mot att spränga, schakta, dika m.m. eller utföra annan åtgärd 
som förändrar områdets topografi, yt- eller dräneringsförhållanden. Det är inte heller tillåtet att 
anlägga vindkraftverk, luft- eller markledning inom området.16

Naturreservatet Vitthults urskog är en talldominerad barrurskog med stort antal högstubbar och 
lågor i olika nedbrytningsstadier och med ett olikåldrat trädskikt. De äldsta levande träden är ca 
300 år. Marken är kuperad med inslag av hällmark och små våtmarker. Syftet med reservatet är att 
bevara en barrurskog fri för utveckling. I den mån det är förenligt med områdets naturvärden ska 
allmänhetens möjligheter till friluftsliv främjas. Enligt gällande reservatsföreskrifter råder förbud 
mot att borra, spränga, gräva, schakta, dika, dämma m.m. eller utföra annan åtgärd som förändrar 
områdets topografi, yt- eller dräneringsförhållanden. Vidare är det inte tillåtet att anlägga luft- 
eller markledning inom området.17

14 Beslut natureservat Singeltorps fly, 2000-12-18, dnr 231-2238-00
15 Beslut naturreservat Tängsjö fly, 1996-09-23, dnr 231-3412-96
16 Beslut naturreservat Våraskruv, 2010-03-22, dnr 511-2663-07
17 Beslut naturreservat Vitthults urskog,1996-09-23, dnr 231-3413-96
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riksintresse naturvård
De flesta av de områden som beskrivits under de båda ovanstående avsnitten utgör även 
riksintresse för naturvård. Vidare förekommer ytterligare tre områden av riksintresse 
för naturvård i utredningsområdets närhet. I avsnitten nedan beskrivs de värden som 
riksintresseområdena innefattar enligt gällande registerblad samt de åtgärder som, enligt 
registerbladens beskrivningar skulle kunna inverka negativt på de aktuella riksintresseområdenas 
värden.

Skäraskog beskrivs utgöra stora arealer artrika ängs- och naturbetesmark med en representativ 
flora för hävdgynnade marker med låg kontinuitet. Ängs- och naturbetesmarken innehåller 
förekomst av rödlistade arter. Här återfinns flera kontinuerligt hamlade askar och lindar. 
Riksintressets värden anges kunna påverkas negativt av bebyggelse, nydikningar, täkt, 
luftledningar och vägdragningar. Området ingår i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet.18

Singeltorps fly-Gripagårdsflyet-Västra mark utgörs av ett myrkomplex med en ovanlig 
sydöstlig förekomst av koncentrisk mosse. På de trädbevuxna delarna av mosseplanen och på 
fastmarksholmarna finns gammal barrskog och på Västra mark finns gammal tallskog som är 
självföryngrad efter brand. Värdena bedöms kunna påverkas negativt av bl.a. markavvattning, 
vattenreglering, vägbyggnad samt olämpligt lokaliserad bebyggelse. Området ingår även i 
Myrskyddsplan för Sverige, Våtmarksinventeringen, klass 1 samt i Naturvårdsprogram för 
Kronobergs län, klass 1.19

Våraskruv består av värden kopplade till den representativa gårdsbebyggelsen i skogsbygd med 
hackslått, naturbetesmark och grova ekar med art- och individrika växtsamhällen med förekomst 
av rödlistade arter. Områdets värden bedöms kunna påverkas negativt av bl.a. bebyggelse, 
nydikning, täkt, luftledningar och vägdragningar. Området ingår även i nationell bevarandeplan 
för odlingslandskapet.20

Helvetets trappor är en serie skvalrännor eller laterala rännor som bildats längs med kanten av 
en stegvis hopsjunkande ismassa i samband med inlandsisens avsmältning. Området ligger inom 
en kilometers avstånd från utredningsområdet. Erosionsformerna, som till stor del är nedskurna 
till berggrundsytan, är ovanligt välutbildade och unika för regionen. Värdena bedöms kunna 
påverkas negativt av bl.a. täktverksamhet, vägbyggnad, schaktningar, utfyllnader, olämpligt 
placerad bebyggelse och kraftig markberedning. Området ingår även i Naturvårdsprogram för 
Kronobergs län, klass 2. Länsstyrelsen undersöker för tillfället om att utöka avgränsningarna för 
riksintresseområdet enligt SGU:s rekommendationer.21

18 Registerblad område av riksintresse för naturvård, Skäraskog NRO 07042
19 Registerblad område av riksintresse för naturvård, Singeltorps fly-Gripagårdsflyet-Västra mark NRO 07027
20 Registerblad område av riksintresse för naturvård, Våraskruv NRO 07044
21 Registerblad område av riksintresse för naturvård, Helvetets trappor NRO 07033

Områden av riksintresse för naturvård utgör en del av Miljöbalkens hushållnings-bestämmelser vilka syftar till 

en god hushållning med mark, vatten och naturre-surser. Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse för 

naturvård skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. Riksintresseområdena utgör ett urval 

av områden som innehar de bästa exemplen på landskapstyper, naturtyper och andra naturvärden som är 

karakteristiska för landets olika naturgeografiska regioner. Riksintressena kan också uppvisa mycket sällsynta 

företeelser i ett nat-ionellt eller internationellt perspektiv. Naturvårdsverket avgör vilka områden som de 

bedömer vara av riksintresse för Naturvården.
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Grötåsen består av en mäktig isälvsavlagring väster om sjön Åmen. I norra delen finns ett åsnät 
som söderut successivt övergår i två markerade ryggar. ”Grötfatet” är en markant åsgrop med ett 
uppskattat djup av ca 15 meter. Området är ett av de vackraste och mäktigaste åsnäten i regionen. 
Områdets värden bedöms kunna påverkas negativt av bl.a. täktverksamhet, vägbyggnad, 
schaktningar, utfyllnader, olämpligt placerad bebyggelse och kraftig markberedning. Området 
ingår även i Naturvårdsprogram för Kronobergs län, klass 2.22

Alsteåns dalgång-Skahus-Alsterfors ligger ca 5-6 kilometers avstånd från utredningsområdet. 
Alsterån rinner i en mäktig dal mellan Skahus och Alsterfors med spår av naturlandskapets 
utveckling långt tillbaka i tiden. Bidalen Uvaklöva är en markant skurdal med höga bergväggar 
och rasbranter. Området är mångformigt och uppvisar en bred variation av biotoper, bl.a. 
bergväggar, dalbottnar och ravinsluttningar. Områdets värden kan skadas av bl.a. vattenreglering, 
täktverksamhet och markavvattning. Området är även utpekat inom våtmarksinventeringen, klass 
1 och ingår i Naturvårdsprogram för Kronobergs län, klass 1.23

regionala och lokala naturintressen

Länsstyrelsens naturvårdsprogram
Av naturvårdsprogrammet för länsstyrelsen i Kronobergs län24 framgår att det inom och i närheten 
av utredningsområdet förekommer flera naturvårdsobjekt vilka pekas ut som värdefulla med 
hänsyn till naturmiljön. Samtliga områden är av klass 2, med undantag för Singeltorps fly och 
Gripagårdsflyet som är utpekat område av klass 1. 

Myren kring Knipegöl (klass 2) ligger i den centrala delen av utredningsområdet. Knipegöl 
omges av en helt orörd mosse med gles tall på mosseplanet och ris- och tovdunsamhällen. 
Mossen avgränsas av breda och våta laggar och runt gölen finns välutbildade gungflyn med bl.a. 
vitmossor. Våtmarksområdet har stora biologiska och landskapsmässiga värden som kan bestå om 
området inte dikas och skogen närmast laggarna behandlas med stor naturvårdshänsyn.25

Södra delen av utredningsområdet berör till viss del området Alstern-Sjöasjö-Åmen, Västra 
mark och Östraby (klass 2). Landskapsbilden är omväxlande med branta och terrasserade 
moränstränder och flacka marker. Riksintresseområdet Helvetets trappor ligger i sluttningen 
väster om Alstern. Flera bäckar inom området avvattnar små våtmarker. Väster om Åmen ligger 
en vacker rullstensås, Långeås. I norr övergår åsen i ett välutbildat åsnät med ryggar, kullar och 
sänkor. Området har ornitologiska, geovetenskapliga, landskapsmässiga och biologiska värden 
och nyttjas för friluftsliv. Östraby beskrivs i kulturminnesvårdsprogrammet. Naturvärdena kan 
bestå om täktverksamhet och dikning inte sker.26

Vidare tangerar utredningsområdet Skärasjön, Skäraskog-Hjärtsjön och Hjärtaskog (klass 2). 
Landskapsbilden störs av en i sjön korsande kraftledning, men i kraftledningsgatan vid Såglyckan 
växer Sveriges enda kända förekomst av korsningen av ljungögontröst och ögontröst. Vid 
Hjärtaskog finns en badplats med sandstrand och ett lövrikt vackert odlingslandskap. Området 
hyser över lag en rik flora och har stora biologiska värden, vilka anges kunna bestå bl.a. om 
åkrarna brukas och ängs- och hagmarken betas.27

22 Registerblad område av riksintresse för naturvård, Grötåsen NRO 07032
23 Registerblad område av riksintresse för naturvård, Alsteråns dalgång-Skahus-Alsterfirs NRO 07029
24 Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1989
25 Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1989: Objekt nr 58, s 328
26 Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1989: Objekt nr 58, s 328
27 Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1989: Objekt nr 16, s 316
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Övriga områden i utredningsområdets närhet är Hökhult, bestående av en gårdsmiljö där stora 
delar av den gamla bebyggelsen fortfarande finns kvar. Området hyser stora biologiska och 
landskapsmässiga värde. Sävsjö utgörs av ett säteri som har bildats genom sammanslagning av en 
by. I samband med säteribildningen lades de äldre åkersystemen ner och utgör nu beteshagar med 
för trakten typiska inslag av ek. Sävsjöområdet är grundligt undersökt ur arkeologisk synpunkt 
och är framför allt intressant p.g.a. sitt fossila kulturlandskap som saknar motsvarighet i Sverige, 
se avsnitt 2.4. Området har stora landskapsmässiga värden.28

Singeltorps fly och Gripagårdsflyet är utpekat område klass 1 i naturvårdsprogrammet och består 
dels av öppna, dels av orörd tallskog och bevuxna mosseplan. Stora delar av flyet utgörs av våta 
laggar och kärrdrog. Tallmossarna är så gott som orörda, rika på stubbar, torrakor och vindfällen. 
Området har särskilt stora biologiska och landskapsmässiga värden. Vid bedömningen har hänsyn 
tagits till att orörd äldre tallskog och torvmark är mycket sällsynt i länet och till att de största 
tallmossepatierna på Singeltorps fly har naturliga gränser mot orörda kärr. Områdets värde kan 
bestå om området bevaras helt orört. 29

Nyckelbiotoper, sumpskog, naturminnen och övriga naturvärden
Endast en nyckelbiotop återfinns inom utredningsområdet och sammanfaller med naturreservatet 
Ravinen. Ett flertal områden med sumpskog är belägna inom utredningsområdet och innefattar i 
huvudsak kärrskog vilka inkluderar blandskog av såväl löv som barr. 

Knipegöl samt området kring Dammån i anslutning till Sjöasjö är objekt upptagna i 
våtmarksinventeringen, klass 2 respektive klass 3. Även Göljamåla göl som berörs i den östra delen 
av utredningsområdet är upptagen i våtmarksinventeringen, klass 4.

Härutöver är flertalet ängs- och betesmarker identifierade i området kring Hökhult.  

geologiska förhållanden
Utredningsområdets berggrund består, enligt SGU:s berggrundskarta, av sur vulkanisk bergart. 
Genom området löper en ultrabasisk, basisk och intermediär intrusivbergart i en nord-sydlig 
riktning. En grundlig geologisk undersökning av utredningsområdets berggrund kommer göras 
om föreslagen vindkraftetablering erhåller miljötillstånd och byggnation blir aktuell. Jordarten 
består främst av sandig morän med inslag av blockmark, mossetorv och berg i dagen. I södra delen 
av utredningsområdet i anslutning till Dammån och Sjöasjö finns ett grusigt moränbacklandskap 
och kullig morän. 

hydrogeologi och hydrologi
Enligt SGU:s grundvattenkarta ligger utredningsområdet i huvudsak i ett område där 
uttagsmöjligheterna i berggrunden är små. Medelkapaciteten är 0-600 l/h. När det gäller 
uttagsmöjligheten i jordlagren finns inga avlagringar med betydande uttagskapacitet redovisade 
hos SGU. Förutsättningarna bedöms därför som små då jordlagren i huvudsak består av ett 
tunnare moränlager ovan berg.

Utredningsområdet ligger helt inom Alsteråns huvudavrinningsområde varav tre 
delavrinningsområden berörs; mynnar i Alstern, utloppet av Alstern och utloppet av Hjärtsjön. 

28 Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1989: Objekt nr 63, ss 329-330
29 Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1989: Objekt nr 57, s 328
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Vattenmyndigheten har beslutat om miljökvalitetsnormer för samtliga yt- och 
grundvattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt, vilka syftar till att alla vattenförekomster 
ska uppnå minst god yt- eller grundvattenstatus senast den 22 december 2015. För ytvatten 
gäller att god kemisk och ekologisk status ska uppnås och för grundvatten ska god kemisk och 
kvantitativ status uppnås. Hjärtsjön är av måttlig ekologisk ytvattenstatus och av god kemisk 
ytvattenstatus. Alstern är både av god ekologisk status och kemisk ytvattenstatus. 

Strandskydd
Vid hav, sjöar och vattendrag i Kronobergs län gäller, enligt 7 kap 13-14§§ MB, generellt 
strandskydd som omfattar land- och vattenområdet 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd. Strandskyddet syftar till att bevara strändernas tillgänglighet för bad och 
friluftsliv. Stränderna har även stor betydelse för växter och djur och skyddet innefattar numera 
växt- och djurlivet.

Samtliga av de sjöar som är belägna inom samt i närhet av utredningsområdet omfattas av det 
generella strandskyddet på 100 meter från strandlinjen. 

kalkning
Enligt uppgifter från Uppvidinge kommun kalkas vissa av de sjöar som angränsar till 
utredningsområdet. Hjärtsjön och Skärsjön kalkas med helikopter. Gölamåla göl har tidigare 
kalkats, men någon kalkning sker inte idag. Metoden och objekten för kalkning varierar dock 
något från år till år vilket innebär att ytterligare närliggande objekt kan tillkomma samt att de 
objekt som tidigare kalkats med hjälp av helikopter istället kan komma att kalkas med båt och 
tvärt om.  

naturvärdesbedömning
En fördjupad utredning i form av en naturvärdesbedömning inom utredningsområdet kommer 
att genomföras under våren och sommaren 2012. Resultatet ligger till grund för utformning av 
parklayout och kommer att arbetas in i MKB. Rapporten bifogas tillståndsansökan i sin helhet.

Fågel, fladdermöss och övrig fauna
En fördjupad utredning av fågelförekomst samt en förstudie av fladdermusförekomst inom 
utredningsområdet och i omgivande landskap kommer att genomföras under vår, sommar och 
höst 2012. Resultatet ligger till grund för utformning av parklayout och kommer att arbetas in i 
MKB. Rapporten bifogas tillståndsansökan i sin helhet.
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3.4 kULTUrMILJÖ

riksintresse kulturmiljövård och kulturreservat
Inga kulturreservat är belägna inom eller i närheten av utredningsområdet. Två områden som är 
utpekade som riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB finns inom fem kilometer 
från utredningsområdet, se figur 6. 

Sävsjö, strax norr om Sävsjöström och ca 1,5 kilometer väster om utredningsområdet, är beläget 
på en svagt kuperad höjdrygg som mot nordöst sluttar ned mot Sävsjön. Riksintresseområdet 
uttrycks av öppna sammanhållna åkerarealer som ramas in av stenmurar och omgivna av hävdade 
betesmarker. Odlingslandskapet har ålderdomliga drag och området har idag lämningar av det 
medeltida och förhistoriska kulturlandskapet. Ett säteri startades upp i byn under 1640-talet, 
men de nuvarande byggnaderna på Sävsjö uppfördes omkring 1950. Kulturmiljöns värde består 
i Sävsjös tydliga exempel på hur förändring från bondby till säteri påverkar landskapet och 
dess utveckling. Kulturmiljön är bl.a. uttryckt genom ett av Sydsveriges bäst bevarade fossila 
odlingslandskap med höga pedagogiska värden. I östra delen av kulturmiljön förekommer också 
ett gravfält med 42 gravar från järnåldern samt fyra husgrunder. Stenmurar vittnar om säteritiden 
och är generellt sett ett mycket framträdande drag i miljön. Området har höga landskapsvärden 
och en eventuellt ny bebyggelse bör lokaliseras till mindre exponerande lägen så att upplevelsen 
av kulturhistoriska samband inte försvåras. Riksintresset är ett av Sydsveriges största 
sammanhängande, bäst bevarande och mest illustrativa fossila odlingslandskap från järnålder och 
medeltid.30

Granhult är ett småkuperat odlingslandskap som är lokaliserat kring Granhults kyrka, Granhults 
by och Lyretorps by. Inom riksintresset har åkermarken och betesmarken höga kultur- och 
naturvärden och området är rikt på fornlämningar. Här återfinns gravar, främst från sena 
stenåldern/bronsålder, men mest påfallande är de agrarhistoriska lämningarna som dominerar 
större delen av riksintresseområdet. Kulturmiljöns värde utgörs av att det är ett av Sydsveriges 
bäst bevarade fossila åkersystem från järnåldern samt att Granhults kyrka är Sveriges äldsta 
bevarade träkyrka (årsringsdaterad till 1217) och utpekat byggnadsminne Ministergården torde 
vara uppförd under 1700-talet och tjänar idag som hembygdsgård. Fornlämningarna domineras 
av röjningsröseområden men här hittas även gravrösen, hällkistor och hällristningar i form av 
skålgropar.  Även riksintresset för Granhult är ett odlingslandskap med ett av Sydsveriges bäst 
bevarade åkersystem från järnåldern samt kyrkoplats med Sveriges äldsta daterade träkyrka från 
1200-talet.31

regionala och lokala kulturmiljöintressen

Inga kända lokala eller regionala kulturmiljöintressen är belägna inom utredningsområdet. Ett 
antal kulturmiljöer som är upptagna i det regionala kulturmiljöprogrammet32  återfinns däremot i 
utredningsområdets närhet. 

Regionalt kulturmiljöprogram
Förutom Sävsjö och Granhult som beskrivs ovan ingår även delar av Lenhovda och Nöbbele 
byar ut som kulturmiljö av länsintresse inom kulturmiljöprogrammet, belägna ca 2 kilometer från 
utredningsområdet. Nöbbele har delvis kvar karaktären av jordbruksby med småskaligt 

30 Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kulturmiljöprogram, maj 2012
31 Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kulturmiljöprogram, maj 2012
32 Historia för framtiden – Kulturminnesvårdsprogram för Kronobergs län
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odlingslandskap. Levhovda har dock genomgått en förändring mot ett kommunalt centrum 
med bostadsbebyggelse, industriområden och mer moderna miljöer. Kulturmiljöns värde är 
representerat av att byarna under mycket lång tid har varit ett administrativt och religiöst centrum 
och i viss mån finns kvar även idag. Den rika fornlämningsmiljön består bl.a. av tre gravfält med 
sammanlagt över 200 gravar från bronsåldern till yngre järnålder. I Nöbbele finns ett område med 
fossil åkermark med över 200 röjningsröseområden och övergivna åkerterraser som dateras till 
järnåldern.

Kommunal kulturmiljöplan
Av kulturmiljöplanen för Uppvidinge kommun33 framgår dock att ett antal lokalt intressanta 
kulturmiljöer är knutna till vissa av de byar och samhällen som återfinns i utredningsområdets 
närhet, se figur 8.

Hökhult är närmast belägen, ca 1,5 kilometer väster om utredningsområdet. I mitten av 1500-talet 
fanns här fyra skattegårdar och en gård och Hökhult utgjorde en av de största byarna i Lenhovda 
socken. År 1906 anlades Hjertsjö glasbruk där man tillverkade flaskor och kemiskt-tekniskt glas. 
Bruket brann 1921 men återuppfördes 1923. I samband med återuppbyggnaden tillkom också 
ett sliperi och bruket (som bytte namn till AB Hjärtsjö Kristallverken) började produktion av 
kristallglas. Byn fick i samband med industrietableringen bl.a. skola, affär, folkets hus och telegraf. 
Bruket lades ned 1936 och ersattes av en snickerifabrik 1945, som även den numera är nedlagd. 
Hökhults värde finns i bebyggelsen, dels minnen från tidigare gårdsmiljöer, dels industriepokens 
hus. 

Sävsjöström, ca 3,5 kilometer sydöst om utredningsområdet, har en lång historia av industriell 
tillverkning. Sedan medeltiden har det funnits en kvarn och sedermera också en såg. Under 
1700-talets första hälft anlades en masugn, stångjärnshammare, knipphammare och spikhammare 
vid fallen där Alsterån rinner ut ur sjön Alstern. Ett pappersbruksbyggnad tillkom och då 
pappersbruket tjänat ut (1866) ersattes det av en snickerifabrik som drevs fram till 1920. 
Masugnen med hamrar försvann på 1870-talet, men gjutgods fortsatte att tillverkas vid en 
omsmältningsugn till 1914. Vid Skahus anlades 1921 en slipmassafabrik. Sävsjöströms samhälle 
har växt fram med industrialismen och järnvägens tillkomst. Idag finns inte mycket som minner 
om bruksepoken och av masugnsverksamheten kan man bara urksilja en och annan slaggbit i 
marken invid Alsterns utlopp. Av järnvägen finns järnvägsbanken och enstaka rälsspikar kvar och 
på platsen för snickekrifabriken och kvarnen finns bara grunderna kvar. Sävsjöström har ett stort 
industrihistoriskt värde och kan delas in i flera områden med värdefulla inslag av olika karaktär.  

Övriga kommunala kulturmiljöer som återfinns inom 4,5-5 kilometers avstånd från 
utredningsområdet är; Bostorp,  Bredhälla, Västraby, Åmatorp och Östraby samt områdena 
Sävsjö, Lenhovda-Nöbbele och Granhult. 

Aktuell ÖP för Uppvidinge kommun anger att miljöer eller objekt upptagna i kommunens 
kulturmiljöprogram ska särskilt beaktas och hänsyn ska tas till dessa vid nya ingrepp i landskapet, 
t.ex. vid vindkraftetableringar. 

arkeologisk utredning
En frivillig arkeologisk utredning kommer att genomföras av utredningsområdet under sommaren 
och hösten 2012. Resultatet ligger till grund för utformning av parklayout och kommer att arbetas 
in i MKB. Rapporten bifogas i sin helhet tillståndsansökan.

33 Uppvidinge kommun, 2000
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3.5 FrILUFTSLIV Och rekreaTIOn

riksintresse friluftsliv
Inga områden av riksintresse för friluftsliv förekommer i närhet av utredningsområde. 

regionala och lokala kulturmiljöintressen
Det förekommer inte heller några kända organiserade friluftsaktiviter inom utredningsområdet. 
Men då området omges av såväl flertalet utpekade naturmiljöer som kulturmiljöer av värde är 
friluftsaktiviteter invid utredningsområdet främst knutna till dessa. Vandringsstig finns bl.a. 
runt Skärskogssjön och en naturstig löper vid Singeltorps naturreservat. Ängsstigen leder runt 
Vårskruvssjön.

Badplats återfinns i Hjärtsjöns i anslutning till Hökhult och vid Lenhovdasjön i anslutning till 
samhället. 

Alstern och södra delen av Sjöasjö förvaltas av Alsterns Sportfiskeklubb medan Hjärtasjön, 
Skärsjön och Göljemåla göl ligger inom Hjärtasjöns FVO. Lenhovdasjön ligger inom Lenhovda 
FVO och Alsterån förvaltas av Strömfiske Alsterån. I de aktuella fiskevårdsområdena fiskas bl.a. 
gädda, aborre, gös, sik, braxen och ål.

Lenhovda Hästsportklubbs anläggning finns sydväst om Lenhovda, väster om väg 31. Inga kända 
ridleder leder inom eller i nära anslutning till utredningsområdet. 

Information om friluftsliv och rekreation i och kring utredningsområdet kommer att samlas in 
under samrådsprocessen.

3.6 LandSkaPSBILd
Generellt kan sägas att en påverkan på omgivande landskap och rådande landskapsbild är 
ofrånkomlig vid en vindkraftetablering. Graden av påverkan är dock beroende av vilken typ av 
landskapsbild som råder i det område etableringen genomförs samt vilken tålighet landskapet 
har för en sådan förändring. Synbarheten varierar även beroende på var i landskapet betraktaren 
befinner sig.34 

För att illustrera hur föreslagen vindkraftetablering påverkar landskapsbilden kommer en 
siktanalys att tas fram i i fortsatt projekteringsarbete. Ett antal fotomontage kommer att tas fram 
som ett komplement till siktanalysen, för att åskådliggöra hur vindkraftetableringen skulle 
kunna upplevas från kringliggande bebyggelse och andra områden där människor rör sig. 
Fotomontagens syfte är inte att fastställa vindkraftverkens exakta positioner utan istället ge intryck 
av hur den visuella påverkan kan te sig. Fotomontagepunkterna väljs utifrån områden där många 
människor bor eller normalt vistas. 

34 Boverket, 2009b
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3.7 MännISkanS häLSa

Ljud
Ljud som av det mänskliga örat uppfattas som oönskat och störande benämns buller. Men 
vad som betraktas som oönskat eller störande ljud är subjektivt och varierar mellan individer. 
Störningsnivån brukar ofta relateras till ljudnivåvärden i dB(A) – vilket dock endast är en av 
flera faktorer som är avgörande om en individ faktiskt störs. Andra faktorer som spelar roll 
för störningsrisken när ljudets karaktär, dess förhållande till den befintliga ljudmiljön i övrigt, 
tidpunkten på dygnet och den enskilda individens inställning till ljudkällan.

Det ljud som alstras från moderna vindkraftverk är i huvudsak ett aerodynamiskt ljud som 
uppkommer av rotorbladens passage genom luften. Det aerodynamiska ljudet bestäms av 
bladspetsens hastighet, bladformen och luftens turbulens. Ljudet har stora likheter med naturligt 
vindbrus från omgivande vegetation vilket ofta leder till maskering av vindkraftljudet vid högre 
vindhastigheter.35 Dagens verk är också ljuddämpade och avger inget nämnvärt maskinbuller.

De riktvärden för ljud från vindkraft som fastställs genom praxis är det, av Naturvårdsverkets 
rekommenderade, riktvärde för externt industribuller nattetid.36 Riktvärdet utomhus nattetid vid 
bostäder är enligt rekommendationerna 40 dB(A) i ekvivalent ljudnivå.37

Ljudnivån avtar ju längre ifrån vindkraftverket man befinner sig, då ljudenergin fördelas över ett 
större område (så kallad geometrisk ljuddämpning). Men ljudet påverkas även av meterologiska 
förhållanden så som vindhastighet och temperatur (så kallad vind- och temperaturgradient), 
luftfuktighet (luftabsorption) samt i vilken terräng vindkraftverken är placerade.38

Beräkning av ljudspridning
Vid utformning av parklayouten görs kontinuerliga ljudberäkningar i mjukvaruprogrammet 
WindPRO enligt Naturvårdsverkets rekommenderade metod39. I beräkningarna används uppgifter 
som definierar verkstyp, varvtal, ljuddata, förekomst av toner m.m. Metoden tar hänsyn till 
samtliga verk i parklayouten och utfallet påvisar därmed en sammanvägd kurva för 40 dB(A) i ett 
värsta fall-scenario. Oavsett hur parklayouten utformas eller vilken typ som av verk som används 
måste riktvärdet 40 dB(A) efterföljas. Beräkningarna i WindPRO kommer inom ramen för MKB-
arbetet att verifieras med beräkningsmetoden Nord2000. 

Lågfrekvent ljud och infraljud
Frågan kring uppkomsten av lågfrekvent ljud och infraljud från stora vindkraftverk har 
uppmärksammats i samband med projektering av vindkraft. Forskning som genomförts visar att 
det inte föreligger någon risk för betydande störningar om gällande svenska riktvärden följs.40 En 
beräkning av lågfrekvent ljud kommer emellertid att göras inom kommande MKB-arbete.

35 Naturvårdsverket, 2010
36 Naturvårdsverket, 1978, 1983
37 De flesta riktvärden anges just av en ekvivalent ljudnivå, vilket är ljudets medelvärde under en viss tid. Med momentana 
ljud avses den maximala ljudnivån från en enskild bullerhändelse.
38 Naturvårdsverket, 2010
39 Naturvårdsverket, 2010
40 Nilsson, 2011
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Skuggor
Vid soligt och klart väder kan vindkraftverkens rotorblad orsaka svepande skuggor. Skuggorna 
kan uppfattas på relativt stora avstånd under kortare perioder (oftast ett par minuter) vid 
tidpunkter då solen står lågt. Skuggorna kan vara uppfattbara på upp till 1,5 kilometer, men med 
avståndet tunnas skuggorna ut, skärpan försvinner och skuggorna uppfattas endast som diffusa 
ljusförändringar.41 Uppkomsten av skuggeffekter vid intilliggande störningskänslig bebyggelse 
begränsas av terrängens utseende. 

För skuggor från vindkraftverk finns inga fastställda riktvärden, men Boverket rekommenderar 
att man utgår från att lämpligen inte överstiga ett teoretiskt värde om 30 timmar om året eller  
åtta timmar per dag. Den faktiska skuggeffekten bör inte överskrida åtta timmar per år vid 
störningskänslig bebyggelse (t.ex. bostad).

Beräkning av skuggspridning
I likhet med beräkning av ljudspridning sker beräkning av skuggor med hjälp av WindPRO. En 
beräkning av det teoretiska värdet utgår från en värsta fall-situation med förutsättningarna att 
solen skiner från morgon till kväll och där rotorn ständigt står maximalt exponerad vinkelrätt mot 
samtliga skuggmottagare under drift. Det förutsätts också att det inte finns några skymmande 
objekt som vegetation eller hus i vägen. Beräkning av förväntad skugga tar hänsyn till verkens 
driftsstatistik samt solstatistik för området. 

Om det, av Boverket, rekommenderade riktvärdet skulle komma att överskridas kan detta 
avhjälpas med skuggreglerande teknik, t.ex. genom solsensorer som monteras på vindkraftverken 
och som stänger av vindkraftverket när solen skiner och risk för skuggor föreligger.

hinderbelysning
Vindkraftverken kommer att markeras med hinderbelysning utifrån Transportsstyrelsens krav 
(TSFS 2010:155). Vindkraftverk med en totalhöjd som överskrider 150 meter ska utrustas med 
ett vitt, blinkande, högintensivt ljus. I dager ska det högintensiva ljuset ha en styrka på 100 000 
candela (cd), i skymning och gryning en styrka på 20 000 cd och i mörker en styrka på 2 000 cd och 
avge 40-60 blinkningar per minut. Ljusintensiteten får regleras +/- 25 procent.

elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält utgör den gemensamma benämningen för elektriska och magnetiska 
fält. Fälten uppkommer bl.a. vid överföring samt användning av el. Dessa fält finns överallt 
och vi omges ständigt av dessa både ut i samhället och i våra hem t.ex. vid användning av våra 
hushållsapparater. Det mest utbredda magnetfält är det som omger jorden, jordmagnetismen, som 
får kompassnålen att rikta sig mot norr. 

Elektriska fält av relevant storlek finns egentligen bara kring högspänningsledningar och dessa 
avskärmas mycket lätt av bl.a. vegetation och byggnadsmaterial. Därmed förekommer i princip 
inget elektriskt fält inomhus vilket härstammar från en kraftledning.

41 Boverket, 2009a
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3.8 rISk Och SäkerheT
Energimyndigheten och Räddningsverket tar upp risker med vindkraft i sin rapport Nya 
olycksrisker i ett framtida energisystem (2007). I rapporten anges bl.a. risken för allvarliga olyckor 
avseende olika energiproduktionssystem under hela produktionsprocessen (inklusive produktion 
och transporter). Räddningsverket drar slutsatsen att vindkraftverken i sig inte kan betecknas som 
riskabla, undantaget för arbetsmiljörisker. 

Att vindkraftverken skulle förstöras under storm bedöms som en mycket osannolik händelse. 
Risken för nedfallande träd är betydligt större, vilket innebär att man vid extremt väder inte bör 
vistas i området. Vad gäller övriga säkerhetsaspekter så kan brand inträffa i vindkraftverkens 
maskinhus. Åsknedslag kan inträffa i vindkraftverk liksom i andra höga konstruktioner.

I fuktigt och kallt klimat, vid temperaturer kring 0°C och nedåt, kan is bildas på rotorbladen om 
verket är långsamtgående eller stillastående. Nedfallande is är inget unikt för vindkraftverk utan 
förekommer i fuktigt vinterklimat från alla typer av byggnader. Detta är dock en vanligare fråga i 
de norra delarna av Sverige. Vid upphandling av vindkraftverk tas hänsyn till vilken typ av teknik 
som krävs för den aktuella platsen. I södra Sverige blir inte nedisningsperioderna särskilt långa 
och därmed blir behovet av värme i rotorbladen för att minska nedisning mycket liten.
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4. PrOJekTBeSkrIVnIng
Utredningsområdet är lokaliserat längs med länsväg 930, ca 2,5 kilometer nordöst om 
Lenhovda och ca 3 kilometer nordväst om Sävström. Närmsta stad är Växjö ca 3 mil sydväst 
om utredningsområdet. Området i sig består av produktionsskog med inslag av mindre sjöar. I 
omgivningen finns spridd bebyggelse med mindre odlingslandskap.

4.1 VIndParkenS UTFOrMnIng Och dIMenSIOner
Att projektera och etablera en vindpark är en lång process 
och förutsättningarna kommer därför att hinna förändras 
innan byggstart skulle kunna bli aktuell. Med hänsyn till 
den snabba teknikutvecklingen som sker är det i nuläget 
inte möjligt att fastslå slutgiltigt val av verksmodell. 
Målsättningen är istället att hålla möjligheten öppen att välja 
bästa möjliga teknik vid tidpunkt för byggnation.

Verksmodellen har betydelse för hur utformningen av 
parken kan ske. Hur tätt vindkraftverken i en park kan stå är nämligen beroende av vingarnas 
storlek och det vindklimat som råder inom området. Om verken står för tätt uppstår så kallade 
vakeffekter då verken ”stjäl” vindenergi från varandra med konsekvensen att produktionen 
sjunker. För att kunna nyttja vindenergin optimalt uppgår det ungefärliga avståndet mellan 
vindkraftverken till 4-6 rotordiametrar.

Utredningsområdet bedöms kunna rymma ca 15 vindkraftverk med en totalhöjd om ca 200 meter 
utifrånd de förutsättningar som presenterats i kapitel 3. Se vidare dimensioner för föreslagen 
vindkraftetablering i tabellen till höger. 

Inför samrådsutställning med närboende och allmänheten kommer ett exempel tas fram på 
hur parklayouten kan komma att se ut samt hur ljud- och skuggutbredning kan komma att 
se ut. Verkens placeringar kommer således inte vara fastställda och arbetet med att optimera 
parklayouten kommer att ske utifrån fördjupade utredningar och analyser inom ramen för MKB-
arbetet. Målet är att hitta en parklayout som nyttjar områdets vindförutsättningar optimalt med 
hänsyn till människors hälsa och miljö. 

4.2 VägdragnIng Och MOnTageyTOr M.M.
Befintliga vägdragningar och skogsbilvägar kommer, i den mån det är möjligt, att användas för 
vindparkens interna vägnät. Beroende på i vilket skick vägarna är kommer de att rätas, breddas 
och förstärkas. Nybyggnation av väg kommer att krävas. Förslag på vägdragning kommer 
att arbetas fram i vidare projektering med hänsyn till de dimensioner som en transport av ett 
vindkraftverk kräver, se figur 10.  Hänsyn kommer att tas till de fördjupade utredningar avseende 
utredningsområdets natur- och kulturvärden som genomförs under året.

Vindkraftverken reses med hjälp av en stor lyftkran. Montageplatser kommer att anläggas i 
anslutning till respektive verk, men kan komma att ha lite olika form och storlek beroende på 
vilken verksmodell som väljs. Montageplatsen kommer även att nyttjas i samband med underhålls- 
och reparationsarbeten när vindkraftverken är i drift.

Dimensioner för föreslagen vindkraft-
etablering
Antal verk ca	15
Tornhöjd ca	119-150
Rotodiameter ca 112-120
Totalhöjd ca 200
Effekt ca 2-4 MW
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4.3 anSLUTnIng TILL eLnäTeT
E.ON., som är nätägare i området, planerar att bygga en ny stamnätstation i Sävsjöström. Dragning 
av ledning samt placering av station för att kunna ansluta Brännan är i dagsläget inte beslutad. Ett 
möjligt alternativ är att en ny 130/30 kV station byggs i Hageskruv samt en ny ledning (130 kV) 
dras ledning från Sävsjöström till Hageskruv och sedan vidare ut till transformatorstation i parken.

10

Vindpark Horshaga - Uppvidinge kommun
Teknisk beskrivning

Sprängmassor kommer att användas inom utredningsområdet för vägbyggnadsändamål. Motsvarande 
gäller för uppställningsplatserna.

Vägar kommer att byggas i enlighet med de principer som redovisas i bilaga 1, ”Principskisser 
byggnation”. Om så krävs, vilket beror på markegenskaperna, kommer geotextil att läggas ut under 
förstärkningslagret för att ytterligare stärka upp vägkroppen.

Vid breddning av väg byts eventuella trummor ut i sin helhet och ersätts 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.

Vid nyanläggning av väg över dike, vattendrag eller naturlig lågpunkt i terrängen förläggs trumma i 
erforderlig storlek för att möjliggöra naturlig avrinning och undvika dämning. Mindre trumarea än 300 
mm används inte eftersom sådana kan ge en dålig självrensningseffekt.

Skulle väg behöva anläggas över mossparti kommer vägbanken under mark byggas upp av grov 
genomsläpplig sprängsten (se vidare bilaga 1, ”Principskisser byggnation”) för att inte stoppa det 
naturliga flödet i marken. 

Figur 6 och 7. Vägarna är dimensionerade för att klara transporterna av vingarna 

10-15 m

ca 5 m

6-8 mFigur 5. Principskiss för vägkorridorFigur 10. Principskiss för vägkorridor
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5. FOrTSaTT arBeTe

5.1 MILJÖkOnSekVenSBeSkrIVnIng
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett centralt dokument som utarbetas under 
tillståndsprocessen och bifogas tillståndsansökan. MKB:n är ett redskap för att, redan under 
planeringen, lägga en grund för verksamhetens miljöhänsyn samt utgöra en del av länsstyrelsens 
beslutsunderlag. 

Enligt Miljöbalken är syftet med en MKB att identifiera och beskriva direkta och indirekta effekter 
på människors hälsa och miljö samt möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter. Utifrån 
utredningsområdets förutsättningar som presenteras i samrådsunderlagets kapitel 3 samt utifrån 
övrigt utredningsmaterial kommer  de miljökonsekvenser som etableringen kan antas medföra 
att beskrivas vidare i kommande MKB. Beskrivningen görs utifrån ett bedömt influensområde och 
redovisar förväntade miljökonsekvenser. Med influensområde avses en radie om ca fem kilometer 
från utredningsområdets gräns. För de fall skyddsåtgärder rekommenderas eller kommer att 
vidtas för att minimera etableringens påverkan kommer även dessa att redovisas.

Dispositionen för föreliggande samrådsunderlag följer i stort dispositionen för kommande MKB 
och kommer att kompletteras med bl.a. en samrådsredogörelse. Information och synpunkter som 
tillförs projektet under samrådstiden kommer att beaktas och i relevanta delar inarbetas i MKB:n. 

5.2 TIdPLan
Samråd pågår just nu med myndigheter, organisationer, närboende och allmänhet. Sista 
svarsdatum att inkomma med eventuella yttranden är den 5 oktober 2012 per post (WSP 
Environmental, Att: Åsa Lindbom, Box 12033, 402 51 Göteborg) eller via e-post (asa.lindbom@
wspgroup.se). Glöm inte att märka kuvertet/e-postmeddelandet med ”Projekt Brännan”.

Under sommaren/hösten genomförs även natur- och kulturutredningar som är underlag för 
kommande MKB. En anpassning av parklayouten utifrån utredningarnas resultat samt arbete med 
MKB kommer att ske parallellt under hösten.

Målet är att Stena ska lämna in en ansökan till miljöprövningsdelegationen i Kalmar län avseende 
byggnation av föreslagen vindpark innan årsskiftet 2012/2013. Förutom formella uppgifter 
kommer ansökan att kompletteras med olika bilagor. 
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