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1. Inledning
Stena Renewable Energy AB (Stena) utreder möjligheten att etablera en gruppstation med
vindkraftverk vid Flöxhult 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
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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 25 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
2
3
4

Det innebär ca 2 000-2 500 nya vindkraftverk
Proposition 2008/09:162, En sammanhållen klimat- och energipolitik - Energi
Energimyndighetens webbplats, maj 2012
SCB:s webbplats, april 2012
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Ett vindkraftverk nyttjar vindens energi för att producera elenergi. Den mängd energi som ett
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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.
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Figur 1. Skiss av vindkraftverk

Figur 2. Skiss över vindkraftverk

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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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 13 september
2012 i Åseda Folkets hus 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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Samråd med vidare krets (allmänhet,
organisationer, ytterligare myndigheter)
Möjlighet till samrådsyttrande till Stena

Samråd
1.

Samråd med myndigheter

2.

Samråd med vidare krets

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.

Ansökan
Ansökan inkl. MKB

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

Länsstyrelsens handläggning
1.

Ev. kompletteringsbegäran

2.

Kungörelse

3.

Kommunalt beslut

4.

Yttranden

5.

Sökandens bemötande

6.

Beslut om ev. tillstånd

Figur 3. Tillståndsprocessens steg. Gröna markeringar visar när i processen allmänheten ges
möjlighet att lämna synpunkter i processen.

8

Vindpark Flöxhult - Uppvidinge kommun
Samrådsunderlag, juli 2012

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. Flöxhult är ett av de områden som anses vara lämpligt och som Stena
har valt att gå vidare med. I Flöxhult 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 Flöxhult 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 Flöxhult 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 2 ovan. Några kommunala ytvattentäkter finns inte i kommunen.

6 Länsstyrelsen i Kronobergs län och Regionförbundet Södra Småland, 2010
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Flöxhult

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 Flöxhults lokalisering.

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

Utredningsområdet är beläget ca 2,5 kilometer söder om riksväg 37, mitt emellan länsväg 964 och
965. Inom utredningsområdet förekommer vägdragningar av skiftande kvalitet. Strax söder om
utredningsområdet, i en nordostlig-sydvästlig riktning, löper en stamnätskraftledning.
11
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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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BillyVind
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Hageskruv

Vindpark Flöxhult
Uppvidinge kommun
Gödeshult

Teckenförklaring

Figur 5. Planerade vindkraftetableringar av olika aktörer i Flöxhults
omgivning.
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Karskruv Ansökningsfas
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Tvinnesheda Tillstånd överklagat
Utredningsområde Flöxhult

BillyVind

utredningsområde Brännan

Flöxhult
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3.3	Naturmiljö
Naturmiljön inom utredningsområdet utgörs i huvudsak av produktionsskog med inslag av
våtmark och sumpskog. Området bedöms endast innefatta ett mindre antal dokumenterade
naturvärden vilka bl.a. identifierats i länsstyrelsens naturvårdsprogram från 1989. Härutöver
bedöms de skyddsvärda naturområdena främst utgöra mindre 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, naturreservat eller riksintressen för naturvård är belägna inom
utredningsområdet. I figuren nedan redovisas dock de Natura 2000-områden, naturreservat
samt områden av riksintresse för naturvård som är belägna i närhet av utredningsområdet på ett
avstånd om ca 5-6 kilometer, se figur 6.

Natura 2000
Flertalet Natura 2000-områden 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.

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.

Varshult ligger som närmast 3,5 kilometer från utredningsområdet. Natura 2000-området består
av ängs- och betesmarker i byn Varshult. Området är skyddat enligt habitatdirektivet mot
bakgrund av naturtyper så som artrika staggräsmarker på silikatsubstrat samt artrika torra friska
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ. Det främsta syftet med det skyddade 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. De hot som beskrivs föreligga gentemot områdets värden
utgörs bl.a. av markexploatering och annan markanvändningsförändring så som t.ex. skogsbruk,
vägbyggnad och dikning. Vidare bedöms körning med tunga fordon kunna innebära skada för de
ingående naturtypernas viktiga markförhållanden exempelvis för markfuktigheten. Ovan nämnda
hot kan påverka området negativt även om de utförs i angränsande områden.7
Våraskruv utgörs av ett gammalt odlingslandskap samt av områden med skogs- och myrmark
samt vatten. Området är skyddat enligt habitatdirektivet mot bakgrund av naturtyper så som
artrika torra och friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ, västlig taiga samt skogbevuxen
myr. De främsta syftena med området är att bibehålla hävden på ängarna och
betesmarken så att den artrika floran och faunan kan bestå samt att bevara orörd skog och myr.
7 http://www4.g.lst.se/nat2000/n2000visa.asp?SITECODE=SE0320182 (Varshult)
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Figur 6. Natura 2000-områden, naturreservat samt
riksintresse för naturvård i utredningsområdets
närhet.
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De hot som beskrivs föreligga gentemot områdets värden utgörs bl.a. av markexploatering
och markanvändningsförändring på omkringliggande marker samt markavvattning och andra
åtgärder som kan förändra hydrologin i myrmarken.8
Ideboås är ett ålderdomligt odlingslandskap med ängar, betesmarker och små åkrar. Natura
2000-området ligger som närmast ca 5 kilometer från utredningsområdet. Området är
skyddat enligt habitatdirektivet mot bakgrund av naturtyper så som artrika torra och friska
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ. Det främsta syftet med området är att bibehålla
hävden på ängs- och betesmarkerna så att den artrika floran kan bestå. De hot som beskrivs
föreligga gentemot områdets bevarandevärde utgörs bl.a. av markexploatering och annan
markanvändningsförändring på omkringliggande mark.9
Uranäs utgörs av byn Uranäs samt omkringliggande odlingslandskap. Området är skyddat enligt
habitatdirektivet mot bakgrund av naturtyper så som artrika staggräsmarker på silikatsubstrat
samt artrika torra och friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ. Det främsta syftet med
området är att bibehålla hävden på betesmarkerna så att den artrika floran och faunan kan bestå
och utvecklas. De hot som beskrivs föreligga gentemot områdets bevarandevärde utgörs bl.a.
av markexploatering och annan markanvändningsförändring, exempelvis skogsplantering,
vägutbyggnad och dikning. Likaså uppges körning med tunga fordon kunna innebära skada för
de ingående naturtypernas viktiga markförhållanden så som markfuktighet. Ovan nämnda hot
kan påverka området negativt även om de utförs i angränsande områden.10
Mösjöhult består av ett småskaligt, mosaikartat, kulturlandskap med betesmarker, skogspartier,
smååkrar och slåtterängar. Området är skyddat enligt habitatdirektivet mot bakgrund av
naturtyper så som artrika staggräsmarker på silikatsubstrat samt artrika torra och friska
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ. Det främsta syftet med området är att bibehålla
en fortsatt skötsel på slåtter- och naturbetesmarkerna så att den artrika floran och faunan
kan bestå. De hot som beskrivs föreligga gentemot områdets bevarandevärde utgörs bl.a. av
markexploatering och annan markanvändningsförändring, exempelvis skogsbruk, vägbyggnad
och dikning samt körning med tunga fordon som bedöms kunna skada de för naturtyperna
viktiga markförhållanden som exempelvis markfuktighet. Ovan nämnda hot kan påverka området
negativt även om de utförs i angränsande områden.11

8
9
10
11
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Naturreservat
Flera av de ovan nämnda Natura 2000-områdena utgörs även av naturreservat. Vidare
förekommer ytterligare ett naturreservat inom utredningsområdets närhet. I avsnittet nedan ges
en närmare beskrivning av aktuella naturreservat samt de reservatsföreskrifter som i aktuellt fall
bedöms vara relevanta för föreslagen etablering.

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.

Naturreservatet Berga Fly angränsar till den nordvästra delen av utredningsområdet.
Naturreservatet omfattar ett område med barrdominerad sumpskog vilken innefattar en hög andel
tall och stora inslag av björk. Området innefattar två stora områden med nyckelbiotoper vilka
utgör särskilt skyddsvärda naturvärden. Syftet med bildandet av aktuellt reservat är att restaurera
och bevara området. Avsikten är att skogen i huvudsak ska få formas genom naturliga processer
och områdets biologiska mångfald ska bevaras. Enligt gällande reservatsföreskrifter är det inom
området bl.a. förbjudet att anlägga vindkraftverk, mast eller mark- och luftledningar, att anlägga
väg samt uppföra byggnad. Vidare är det som huvudregel bl.a. förbjudet att avverka träd inom
området samt att gräva eller schakta.12
Naturreservatet Våraskruv utgörs av en mindre gård vilken bl.a. omfattar strukturer av äldre
odlingslandskap. Syftet med naturreservatet är i huvudsak att bevara gården samt att bevara och
utveckla de naturskogar, våtmarker och vattenmiljöer som är belägna inom området så att de arter
som lever i naturtyperna kan överleva och öka i mängd. Enligt gällande reservatsföreskrifter är det
inom området bl.a. förbjudet att anlägga vindkraftverk, mast eller mark- och luftledningar samt
att uppföra byggnad. Vidare är det som huvudregel bl.a. förbjudet att avverka träd inom området
samt att gräva eller schakta.13
Naturreservatet Ideboås består av en markerad bäckdal mellan Ideboås och Älgasjön samt
anslutande odlingsmarker. Dalgången är skogklädd, främst med fuktig lövskog. I dalgången finns
också ett bestånd med idegran, vilket utgör det ursprungliga skälet till att området skyddats. I
sluttningarna växer örtrik blandlövskog men här finns också hyggen efter nedblåst granskog.
Beslutet om bildandet av naturreservat är gammalt och en översyn pågår för närvarande där
planerna är att utvidga reservatet. Förslaget på skötselplan samt på beslutet om att ändra
naturreservatets gränser har varit ute på remiss och det fortsatta arbetet med genomförandet av
föreslagna ändringar pågår för närvarande. Enligt de nu gällande reservatsföreskrifterna är det
bl.a. förbjudet att inom området spränga, schakta, utfylla eller dika. Vidare är det förbjudet att dra
fram mark- eller luftledning samt att uppföra byggnader inom området. Enligt de nya föreslagna
föreskrifterna är det bl.a. också förbjudet att anlägga vägar samt uppföra master inom området.

12 Beslut naturreservat Berga Fly, 2009-09-08, dnr 511-1008-09
13 Beslut naturreservat Våraskruv, 2010-03-22, dnr 511-2663-07

17

Vindpark Flöxhult - Uppvidinge kommun
Samrådsunderlag, juli 2012

Enligt den plan på skydd för värdefull natur som har beslutats av länsstyrelsen i Kronobergs län
2008-02-27 föreligger inga ytterligare planer på bildande av naturreservat inom eller i närhet av
utredningsområdet.14

Riksintresse naturvård
De flesta av de områden som beskrivits under de båda ovanstående avsnitten utgör även
områden av riksintresse för naturvård. Vidare förekommer också ytterligare två 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 beskrivningarna skulle kunna inverka negativt på de aktuella
riksintresseområdenas värden.
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.

Varshult beskrivs utgöra ett representativt odlingslandskap i skogsbygd med flera olikanaturtyper
av naturbetesmarker och ängar. Inom området förekommer flera olika hävdgynnade art- och
individrika växtsamhällen. Riksintresseområdets värden anges kunna påverkas negativt av bl.a.
bebyggelse, nydikning, täkt, luftledningar samt vägdragningar.15
Våraskruv utgörs som ovan nämnts av en representativ gård i skogsbygd. Inom gården
förekommer bl.a. naturbetesmark hackslått samt grova ekar. Växtsamhällena inom gården beskrivs
som art- och individrika och rödlistade arter uppges förekomma. Områdets värden anges kunna
påverkas negativt av bebyggelse, nydikning, täkt, luftledningar samt vägdragningar.16
Ideboås består av ett representativt odlingslandskap i skogsbygd med trädbärande hagmarker
och öppen äng. De hävdgynnade växtsamhällena beskrivs som artrika och stundtals individrika.
Områdets värden anges kunna påverkas negativt av bebyggelse, nydikning, täkt, luftledningar
samt vägdragningar.17
Pikaböl utgör ett representativt ålderdomligt odlingslandskap med stor areal naturbetesmarker
vilka bildar mosaik med övriga markslag. Inom området förekommer artrika hävdgynnade
växtsamhällen. Områdets värden anges kunna påverkas negativt av bl.a. bebyggelse, nydikning,
täkt, luftledningar samt vägdragningar.18
Århult (Kalmar län), utgörs av representativa och välbevarade odlingslandskap utmed
Badebodaån, med variationsrika naturbetesmarker och en artrik flora med flera ovanliga
14
15
16
17
18

18

Beslut naturreservat Ideboås, 1976-08-16, dnr 111-3118-71 samt förslag till nytt beslut 2008-05-06, dnr 511-981-07
Registerblad område av riksintresse för naturvård, Varshult NRO 07043
Registerblad område av riksintresse för naturvård, Våraskruv NRO 07044
Registerblad område av riksintresse för naturvård, Ideboås NRO 07064
Registerblad område av riksintresse för naturvård, Pikaböl NRO 070050
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hävdgynnade arter. Värdena kan påverkas negativt av spridning av gifter, bebyggelse,
nydikningar, täkt, luftledningar och vägdragningar.19
Mösjöhult-Måkentorp beskrivs utgöra ett representativt odlingslandskap i skogsbygd med flera
olika naturtyper av naturbetesmarker och ängar. Området omfattar flera art- och individrika,
hävdgynnade, växtsamhällen. Områdets värden beskrivs kunna påverkas negativt av bebyggelse,
nydikning, täkt, luftledningar samt vägdragningar.20
Samtliga av de ovan beskrivna områdena uppges vidare ingå i den nationella bevarandeplanen för
odlingslandskapet.

Regionala och lokala naturintressen
Länsstyrelsens naturvårdsprogram

Av naturvårdsprogrammet för länsstyrelsen i Kronobergs län21 framgår att det i närhet av
utredningsområdet förekommer flera naturvårdsobjekt vilka pekats ut som värdefulla med hänsyn
till naturmiljön. Endast tre av de aktuella objekten berör dock utredningsområdet, se figur 7.
De flesta av objekten är klassade med naturvärdesklass 2 eller 3. Ett fåtal objekt är dock klassade
med naturvärdesklass 1 vilket utgör den högsta skyddsklassen. Att nämna är bl.a. Stora
Björksjön samt Stora Björkesjö med mellanliggande våtmarker, ca 1-2 kilometer väster om
utredningsområdet. Sjöarna omges av moränstränder, bergsstränder och sankmarksstränder och
mellan sjöarna är ön Storön belägen. Ön omges av våtmarker vilka tillsammans med aktuella sjöar
också omfattas av den nationella våtmarksinventeringen. Området beskrivs innefatta häckande
storlom, sparvuggla, tjäder, trana och järpe. Sjö- kärr- och skogsområdet beskrivs innefatta stora
biologiska värden vilka anges kunna bestå om området lämnas helt orört.22
Inom den östra delen av utredningsområdet är vidare sjön Fiskesjö belägen. Sjön är klassad med
naturvärdesklass 3 och beskrivs vara en häckningssjö för trana, rödbena och orre. Även fåglar så
som vattenrall, småfläckig sumphöna samt dvärgbeckasin beskrivs sannolikt förekomma i sjön.
Området bedöms enligt objektsbeskrivningen som ett område med höga biologiska värden, främst
vad avser fågellivet, vilka beskrivs kunna bestå om området lämnas helt orört.23
Ett område med kärrstråk är också lokaliserat, till viss del, inom den sydvästra delen av
utredningsområdet. Området är klassat med naturvärdesklass 2 och beskrivs utgöra ett kärrstråk
som till största delen upptas av sumpskog men som på ett par ställen vidgar sig till öppna kärr.
Området beskrivs kunna bestå om stor hänsyn visas vid skogsbruk i områdets omgivning.24

19
20
21
22
23
24

Registerblad område av riksintresse för naturvård, Århult NRO 08102
Registerblad område av riksintresse för naturvård, Mösjöhult-Måketorp NRO 07041
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1989
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1989: Objekt nr. 32, s 320
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1989: Objekt nr. 42, s 324
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1989: Objekt nr. 34, s 321
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Nyckelbiotoper, sumpskog, naturminnen och övriga naturvärden

Endast en nyckelbiotop återfinns inom utredningsområdet. Nyckelbiotopen är belägen nordväst
om Marskogssjön och utgörs av ett mindre område med blandsumpskog. Området beskrivs
innefatta rörligt markvatten, stora hydrologiska värden och en värdefull kärlväxtflora. Det aktuella
området beskrivs dock även som källpåverkat.25
Ett flertal naturvärdesobjekt samt områden med sumpskog är belägna inom utredningsområdet.
Naturvärdesobjekten består bl.a. av lövsumpskog, barrsumpskog, lövträdrik barrskog samt av ett
område med å- eller bäckmiljö. De aktuella sumpskogarna innefattar i huvudsak mosseskogar där
tall dominerar. Några av objekten består dock av kärrskog där tall dominerar samt av kärrskog
vilken inkluderar blandskog av såväl löv som barr.26
Härutöver är ett flertal betesmarker, vilka identifierats vid den nationella ängs- och
betesmarksinventeringen, belägna i närhet av utredningsområdet. Objekten är främst
knutna till mindre orter och samhällen som ligger en bit utanför utredningsområdet. De
närmast belägna objekten utgörs av Marskog, söder om utredningsområdet, Flöxhult, sydöst
om utredningsområdet, Flyahult, öster om utredningsområdet samt Norrmåla, väster om
utredningsområdet.27

Geologiska förhållanden
Utredningsområdets berggrund består, enligt SGU:s berggrundskarta, dels av sur intrusivbergart
(som t.ex. granit), dels av sur vulkanisk bergart. En grundlig geologisk undersökning av
utredningsområdets berggrund kommer att göras om föreslagen vindkraftetablering erhåller
miljötillstånd och byggnation blir aktuellt. Jordarten består främst av morän, torv och tunt eller
osammanhängande jordtäcke på berg.

Hydrogeologi och hydrologi
Enligt SGU:s grundvattenkarta ligger utredningsområdet i huvudsak i ett område där
uttagsmöjligheterna i berggrunden är måttlig. Medelkapaciteten enligt SGU:s grundvattenkarta är
600-2000 l/h. När det gäller uttagsmöjligheterna i jordlagren finns inga avlagringar med betydande
uttagskapacitet redovisade hos SGU. Förutsättningarna bedöms därför som begränsade då
jordlagren i huvudsak består av ett tunt moränlager ovan berg.
Utredningsområdet ligger helt inom Alsteråns huvudavrinningsområde varav fyra
delavrinningsområden berörs; utloppet av Hökasjön, inloppet i Tämmen, inloppet i Kiasjön samt
mynning i Alsterån.
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. Hökasjön, centralt i utredningsområdet bedöms vara av god ekologisk
och kemisk ytvattenstatus. I anslutning till Hökasjön rinner Lillån som bedöms ha måttlig
ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Hindabäcken, sträckan Tämmen-Frögöl, som
tangerar östra delen av utredningsområdet bedöms vara av dålig ekologisk status men god kemisk
ytvattenstatus.
25 Skogens Pärlor, maj 2012
26 Skogens Pärlor, maj 2012
27 Länsstyrelsens GIS-tjänst, maj 2012
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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 uppgift från Uppvidinge kommun kalkas vissa av de sjöar som angränsar till
utredningsområdet. Bl.a. utförs kalkning med hjälp av helikopter av Hökasjön, Lilla Björkesjö
samt stora Björkesjön. 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.

3.4	Kulturmiljö
Riksintresse kulturmiljövård och kulturreservat
Inga kulturreservat är belägna inom eller i närhet av utredningsområde.
Närmsta riksintresse för kulturmiljö utgörs av Sävsjö vilket är beläget ca 6 kilometer sydväst
om utredningsområdet, se figur 8. Enligt riksintresseområdets beskrivning utgörs det av ett av
Sydsveriges största sammanhängande, bäst bevarade och mest illustrativa fossila odlingslandskap
från järnålder och medeltid. Området omfattar ett fossilt odlingslandskap i nuvarande ängs- och
hagmark och inkluderar fossila åkrar anlagda under järnåldern, stensträngar, odlingsrösen,
stenmurar, vägsystem samt ett järnåldersgravfält. Samtliga beskrivna värden har koppling till byn
Sävsjö vilken övergavs under 1600-talet och som idag ingår i det aktuella området.

Regionala och lokala kulturmiljöintressen
Inga kända lokala eller regionala kulturmiljöintressen är belägna inom utredningsområdet.
Av kulturmiljöplanen för Uppvidinge kommun28 framgår dock att ett antal lokalt intressanta
kulturmiljöer är knutna till vissa av de byar och samhällen som återfinns i utredningsområdets
28 Uppvidinge kommun, 2000
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närhet, se figur 8. Kulturmiljöerna utgörs bl.a. av bebyggelsen i Marshult och Norrmåla,
herrgårdslandskapet och industrilämningarna i Flöxhult, samt det intressanta kulturlandskapet
i Stockhult och Svenshult. Härutöver förekommer intressanta kulturmiljöer i närbelägna byar så
som, Mada, Varshult, Uranäs, Pikaböl och Ideboås.29

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.

3.5

Friluftsliv och rekreation

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

Regionala och lokala kulturmiljöintressen
Inte heller förekommer några kända organiserade friluftsaktiviteter inom utredningsområde.
Det är dock sannolikt att området nyttjas av bl.a. närboende för exempelvis bärplockning,
svampplockning och övrig rekreation.
Stora och lilla Björkesjö samt Hökasjön vilka angränsar till utredningsområde samt Hökagöl
vilken är belägen inom utredningsområde tillhör Björkesjö-Labbemåla samt Hökasjöns
fiskevårdsområden. I de aktuella sjöarna fiskas bl.a. gädda, aborre och mört.
Närmsta organiserade vandringsled utgörs av Framtidsleden vilken bland annat leder genom
samhället Älghult som är beläget ca 5 kilometer söder om utredningsområdet. Vid Älgasjön ca 3-5
kilometer söder om utredningsområdet finns även en kommunal badplats. Inga kända ridleder
passera genom eller i närhet av utredningsområde.
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.30
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.
29 Uppvidinge kommun, 2000
30 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.31 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.32 Riktvärdet utomhus nattetid vid
bostäder är enligt rekommendationerna 40 dB(A) i ekvivalent ljudnivå.33
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.34

Beräkning av ljudspridning

Vid utformning av parklayouten görs kontinuerliga ljudberäkningar i mjukvaruprogrammet
WindPRO enligt Naturvårdsverkets rekommenderade metod35. 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 MKBarbetet 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.36 En
beräkning av lågfrekvent ljud kommer emellertid att göras inom kommande MKB-arbete.

31 Naturvårdsverket, 2010
32 Naturvårdsverket, 1978, 1983
33 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.
34 Naturvårdsverket, 2010
35 Naturvårdsverket, 2010
36 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.37 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.

37 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 ca 8 kilometer sydost om Åseda och ca 4 kilometer
norr om Älghult, mellan länsväg 964 och 965. Riksväg 37 löper ca 2,5 kilometer norr om
utredningsområdet. Området i sig består i huvudsak av produktionsskog med inslag av mindre
sjöar och myrmarker. I omgiviningen 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.

Dimensioner för föreslagen vindkraftetablering
Antal verk

ca 25

Tornhöjd

ca 119-150

Rotodiameter

ca 112-120

Totalhöjd

ca 200

Effekt

ca 2-4 MW

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 25 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 MKBarbetet. 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 underhållsoch reparationsarbeten när vindkraftverken är i drift.
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Teknisk beskrivning

10-15 m

ca 5 m

Figur10.
5. Principskiss
för vägkorridor
6-8 m
Figur
Principskiss
för vägkorridor
Sprängmassor kommer att användas inom utredningsområdet för vägbyggnadsändamål. Motsvarande

4.3	Anslutning
till elnätet
gäller för uppställningsplatserna.

E.ON, som
är nätägare
området,
planerar
bygga
enredovisas
ny stamnätstation
i Sävsjöström. Dragning
Vägar
kommer attibyggas
i enlighet
med de att
principer
som
i bilaga 1, ”Principskisser
byggnation”.
Om så krävs,
vilket beror
geotextil
att läggas ut inte
underbeslutad. Ett
av ledning
samt placering
av station
förpå
attmarkegenskaperna,
kunna anslutakommer
Flöxhult
är i dagsläget
förstärkningslagret
för
att
ytterligare
stärka
upp
vägkroppen.
möjligt alternativ är att en ny 130/30 kV station byggs i Hageskruv samt en ny ledning (130 kV)
dras från Vid
Sävsjöström
sedan
utoch
tillersätts
transformatorstation
i parken.
breddning avtill
vägHageskruv
byts eventuellaoch
trummor
ut vidare
i sin helhet
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
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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 Flöxhult”.
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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