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1 BakgrUnd
Stena Renewable Energy AB (Stena) utreder möjligheten att etablera en gruppstation med vind-
kraftverk vid Älmedal i Uppvidinge kommun, Kronobergs län, se figur 1.

Föreliggande samrådsunderlag har tagits fram för att på ett tidigt stadium beskriva den föreslagna 
vindparken och hur den kan komma att påverka miljön inom aktuellt utredningsområde och det 
omgivande landskapet. Utredningsområdets gränser är endast ungefärligt markerat på kartorna 
och kan komma att förändras i fortsatt arbete.

Syftet med samrådsunderlaget är att informera om den föreslagna vindparken och inhämta syn-
punkter inför fortsatt projektering. De synpunkter som Stena får in under samrådet är mycket vär-
defulla för projektet och kommer, tillsammans med annat utredningsmaterial, att ligga till grund 
för projektets fortsatta utveckling. Inom dagens utredningsområde finns utrymme för ca 10-15 
vindkraftverk med en totalhöjd om ca 200 meter, se vidare kapitel 2.
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Figur 1. Utredningsområdet för föreslagen vindpark.       
Områdets gränser är preliminära och kan komma att ändras 
i vidare projekteringsarbete. 
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1.1 energiPOLiTik
Världen står för närvarande inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala 
klimatet. För att bromsa den globala uppvärmningen krävs att samtliga länder tar sitt ansvar och 
bl.a. minskar utsläppen av växthusgaser. 

På såväl en internationell som nationell nivå har beslut 
om en energiomställning tagits. Fossila och ändliga en-
ergikällor, 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 mål-
sättning för hela EU har sedan brutits ned av EU-kommis-
sionen till mål för varje enskilt land. För Sverige innebär 
detta att 49 procent av landets totala energiförbrukning 
ska komma från förnybara energikällor år 2020. Målsätt-
ningen är att elproduktionen från förnyelsebara energi-
källor ska uppgå till minst 25 TWh år 2020.

I Sverige antogs regeringens proposition ”En sammanhål-
len klimat- och energipolitik” av riksdagen i juni 2009. 
Det innebar att en planeringsram för den svenska vind-
kraftutbyggnaden togs fram. Planeringsramen anger att det år 2020 ska vara möjligt att producera 
30 TWh från vindkraft varav 20 TWh landbaserad vindkraft och 10 TWh till havs.1 År 2012 produ-
cerades 7,1 TWh el i Sverige av vindkraft.2 

Uppvidinge kommun har idag en årlig energiförbrukning på ca 160 GWh, varav 3 GWh kom-
mer från vindkraft.3  Gällande översiktsplan (ÖP 2011) anger att kommunen har som mål att bli 
navet i Smålands elkraftproduktion från vindkraft, 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 ska 0,7-1,0 TWh kunna produceras. 

Stena har sedan tidigare fyra planerade vindkraftprojekt i kommunen; Tvinnesheda-Badeboda, 
Horshaga, Brännan och Berg. Tvinnesheda-Badeboda har erhållit miljötillstånd, för Horshaga läm-
nades ansökan om miljötillstånd in under våren 2012 och för Brännan och Berg pågår samrådspro-
cess och utredningar inom ramen för miljökonsekvensanalysen.

1.2 VindkraFT

Vinden som energikälla
Vinden är en fri, outsinlig och förnybar energikälla. En övergång till energiproduktion från vind-
kraft istället för fossila bränslen minskar utsläppen av miljöskadliga ämnen; växthusgaser och sva-
veldioxid som bidrar till en ökad försurning av mark och vatten. Vindkraft utgör ett av de främsta 
alternativen till en ökad andel förnybar energiproduktion i Sverige och passar väl in i det svenska 
energisystemet.

1 Proposition 2008/09:163, En sammanhållen klimat- och energipolitik - Energi
2 Energimyndighetens webbplats, februari 2013
3 SCB:s webbplats, april 2012

Den så kallade växthuseffekten uppstår då 

växthusgaser, så som koldioxid och metan, 

håller kvar värme från solen i atmosfären. 

Idag har vi ett nettoutsläpp av växthusgaser 

till följd av bl.a. förbränningen av fossila 

bränslen. En förhöjd växthuseffekt inne-

bär att klimatet förändras. Hittills har den 

globala medeltemperaturen ökat med ca 

0,7 grader och om förbränningen av fossila 

bränslen fortgår i samma takt som idag 

förväntas temperaturökningen att fortsätta, 

vilket kan få allvarliga konsekvenser såväl 

lokalt som globalt.  

(Källa: Naturvårdsverket, 2013)
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Definitioner
Med vindkraftverk avses fundament, torn, maskinhus, rotorblad och transformator. Transforma-
torn kan antingen placeras inuti vindkraftverket eller utgöras av en mindre byggnad som uppförs 
på montageytan intill tornet. Ett vindkraftverks totalhöjd definieras av navhöjden plus längden på 
rotorbladet, d.v.s. från marknivå och upp till spetsen på rotorbladet då denna står lodrät, se figur 2.  

Vindkraftverket förankras i marken antingen genom ett gravitations- eller bergfundament. Gra-
vitationsfundament gjuts under mark med en yta om ca 20 x 20 meter, medan bergfundament 
gjuts och förankras med bultar i det underliggande berget. Vilken fundamenttyp som kommer att 
användas för planerad vindpark bestäms av markens geotekniska förhållanden. 

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

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. stort mekaniskt slitage. Ett modernt landbaserat vindkraftverk 
producerar el mellan 80-90 procent av årets timmar. 

Figur 2. Skiss över vindkraftverk. 
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Efter 6-7 månader i drift har ett vindkraftverk pro-
ducerat lika mycket energi som krävs för att tillverka 
det. Den totala energi som går åt för att bygga ett 
vindkraftverk motsvarar ca 1 procent av den totala 
energi som verket producerar under sin livslängd.4  
Dagens vindkraftverk har en livslängd på 20-25 år 
och kan därefter monteras ned. Marken kan till stora 
delar återställas och materialet till vindkraftverket 
återvinns i så stor utsträckning som möjligt.

Som tidigare nämnts bidrar vindkraften till 
minskade utsläpp av miljöskadliga ämnen till 
vår miljö. I faktarutan intill jämförs elproduktion 
från vindkraft med elproduktion från stenkol, och 
påvisar miljönyttan från ett vindkraftverk som 
producerar ca 7 GWh el per år, vilket ses som 
en norm för vindkraftverk med en effekt på ca 4 
MW. Vindkraftverk av den storlek som planeras i 
vindparken bedöms kunna producera 6-8 GWh el 
per år.

2 PrOjekTBeSkriVning

2.1 LOkaLiSering
För att finna lämpliga etableringsområden för vindkraft har Stena genomfört omfattande inven-
teringar 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. Älmedal är ett av de 
områden som anses vara lämpligt och Stena har därför har valt att gå vidare med fördjupad utred-
ning av området. Utredningsområdet för Älmedal ligger även relativt nära de övriga fyra områden 
som Stena utreder i Uppvidinge kommun, vilket ger området fördelar genom samordningsvinster 
i fråga om t.ex. anslutning till elnätet.

Utredningsområdet för Älmedal är lokaliserat strax väster om orten Åseda, ca 6 km öster om riks-
väg 31, mellan länsväg 976 och riksväg 37. Området i sig består i huvudsak av produktionsskog 
med inslag av mindre sumpmarker. I omgivningen finns spridd bebyggelse med mindre odlings-
landskap.

En redovisning av alternativa lokaliseringsområden samt nollalternativ, i enlighet med 6 kap. 3 § 
MB, kommer att göras inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), se vidare avsnitt 
5. Här kommer även lokaliseringsprocessen att redovisas grundligt, samt motivering till valet av 
området för föreslagen vindpark. 

4 Energimyndighetens webbplats, mars 2013

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.
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2.2 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 teknik-
utvecklingen som sker är det i nuläget inte möjligt att fastslå slutgiltigt val av verksmodell. Mål-
sättningen är istället att hålla möjligheten öppen för att välja bästa möjliga teknik vid tidpunkt för 
byggnation.

Verksmodellen har betydelse för hur utformningen av parken kan bli. Hur tätt vindkraftverken i en 
park kan stå, tekniskt sett, är nämligen beroende av rotorbladens storlek och det vindklimat som 
råder inom området. Om verken står för tätt uppstår s.k. vakeffekter då verken ”stjäl” vindenergi 
från varandra, med konsekvensen att energiproduktionen sjunker. För optimalt utnyttjande av 
vindenergin bör det ungefärliga avståndet mellan vindkraftverken uppgå till ca 4-6 rotordiametrar.

Utredningsområdet bedöms kunna rymma ca 10-15 vindkraft-
verk med en totalhöjd om ca 200 meter utifrån de förutsätt-
ningar som presenterats i kapitel 4. Se vidare dimensioner för 
föreslagen vindpark i tabell 1.

Inför samrådsutställningen med närboende och allmänhet 
kommer ett exempel på hur parklayouten kan komma att se ut 
tas fram, samt exempel på hur ljud- och skuggutbredning kan 
komma att te sig. Verkens placeringar kommer därmed inte att 
vara fastställda och arbetet med att optimera parklayouten kom-
mer 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 både män-
niskors hälsa och miljö.

Vid utformningen av vindparken kommer hänsyn att tas till:

• Skyddade natur- och kulturmiljöer (naturreservat, riksintresseområden för naturvård, Na-  

 tura 2000, riksintresseområden för kulturmiljövård och inventeringar av bl.a. våtmark, ängs-   

 och hagmark)

• Skogsstyrelsens registrerade värden enligt Skogens pärlor

• Naturvärden som identifieras vid naturvärdesinventering

• Respektavstånd enligt ÖP 2011, Uppvidinge kommun (750 meter till närliggande hus,                 

 1 000 m till tätort, område med områdesbestämmelser, samlad bebyggelse och kyrkor)

• Hänsynsavstånd till kraftledningar, järn- och allmänna vägar (verkets totalhöjd + 50 meter)

• Fornlämningar från FMIS (Riksantikvarieämbetet), fastighetskarta (Lantmäteriet) och             

 Skogens källa (Skogsstyrelsen) samt objekt som identifieras vid arkeologisk utredning

• Generellt strandskydd om 100 meter kring sjöar och vattendrag

• En högsta tillåtna ljudnivå om 40 dB(A) vid närliggande bostadshus

• Ev. fågel- och fladdermusvärden som identifieras vid inventering av de samma

Tabell 1. Dimensioner för föreslagen 
vindkraftetablering

Antal verk ca 10-15 st

Tornhöjd ca 119-150 m
Rotodiameter ca 112-120 m
Totalhöjd ca 200 m
Effekt ca 2-4 MW
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2.3 VÄgdragning Och MOnTering
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. Vägbredden blir ca 5 m, inkl. diken 6-8 
m, och utrymmet till kraftigare vegetation 10-15 m, se figur 3. Förslag på vägdragning kommer att 
arbetas fram i vidare projektering med hänsyn till de dimensioner som en transport av ett vind-
kraftverk kräver och till områdets natur- och kulturvärden.

Vindkraftverken reses med hjälp av en lyftkran. Montageplatser kommer att anläggas i anslutning 
till respektive verk, men kan komma att ha lite olika form och storlek beroende på vilken verksmo-
dell som väljs. Montageplatsen kommer även att nyttjas i samband med underhålls- och repara-
tionsarbeten när vindkraftverken är i drift. Montage av ett vindkraftverk tar ca 2-3 dagar, byggna-
tionstiden för hela vindparken beräknas bli ca 8-12 månader.

2.4 anSLUTning TiLL eLnÄTeT
Elen som vindkraftverken producerar kommer att matas in på det regionala elnätet.  Som tidigare 
nämnts projekterar Stena ett flertal vindparker inom Uppvidinge kommun. Tillsammans med 
vindparkerna Tvinnesheda-Badeboda (tillstånd har erhållits) och Horshaga (under prövning) har 
möjlig elanslutning för utredningsområdet vid Älmedal undersökts. Anslutningsalternativen är 
begränsade och kostsamma,  varför en gemensam lösning är av stor vikt. En gemensam anslut-
ning är även fördelaktig ur miljöhänsyn. För anslutningen av samtliga parker planerar E.on, som 
är nätägare i området, att bygga en ny stamnätstation i Sävsjöström. Mellan Sävsjöström och 
Bredhälla kommer en äldre kraftledning på 50 kV att ersättas med två parallella 130 kV-ledningar. 
För att ansluta Horshaga vindpark kommer en ny ledning att behöva byggas från Bredhälla till 
vindparksområdet. Ledningssträckningen är i dagsläget inte beslutad men ett möjligt alternativ är 
att bredda den befintliga ledningsgatan mellan Bredhälla och Horshaga och förlägga anslutnings-
ledningen för Horshaga vindpark längs den befintliga ledningen. Anslutning av den föreslagna 
vinparken vid Älmedal bedöms kunna göras till ledningen som byggs för Horshaga vindpark, 
mellan Horshaga och Bredhälla.

Vägbredd inkl. avverkningsytor ca 10-15 meter

Vägbäddens bredd ca 5-6 meter, 
inklusive slänter och kabeldrag-
ning ca 6-8 meter.

kabelgrav

Figur 3. Principskiss för vägbyggnation 

© WSP
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Inom vindparken läggs ett kabelsystem inkl. optokabel mellan vindkraftverken. Kabelsystemet 
kommer så långt det är möjligt att markförläggs i kanten av transportvägarna. Kablarnas slutliga 
lokalisering avgörs utifrån den geotekniska undersökning som genomförs inför byggnation av 
vindparken. 

3 TiLLSTåndSPrOceSSen
I bilagan till Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förtecknas före-
slagen vindpark som en miljöfarlig verksamhet och kräver således tillstånd enligt 9 kap. Miljöbal-
ken (MB). Tillståndsprövande myndighet är miljöprövningsdelegationen i Kalmar län. Länssty-
relsen i Kronobergs län är remissinstans, samrådspart och även tillsynsmyndighet om föreslagen 
vindpark erhåller miljötillstånd.

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

I figur 4 visas en schematisk bild över tillståndsprocessens gång. De två utskjutande delarna, 
”Samråd” och ”Möjlighet att lämna synpunkter”, spelar en viktig roll i tillståndsprocessen efter-
som det vid dessa tillfällen finns möjlighet att formellt framföra åsikter kring den föreslagna vind-
parken. Som projektör är Stena skyldig att sammanställa och redovisa alla yttranden som inkom-
mit under samrådsprocessen i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen bifogas tillståndsan-
sökan och utgör en del av länsstyrelsens beslutsunderlag när tillståndet prövas. 

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

Ett inledande samrådsmöte kommer att hållas den 25 mars med länsstyrelsen i Kronobergs län och 
Uppvidinge kommun. Samråd med övriga myndigheter och organisationer hålls skriftligen. Sam-
råd med närboende och allmänhet sker både skriftligen och via en samrådsutställning i form av 
öppet hus. Information om samrådsutställning kommer att kungöras i lokalpressen och inbjudan 
med samrådsinformation kommer att skickas ut per post till fastighetsägare och närboende inom 
2 km från det föreslagna utredningsområdet. Föreliggande samrådsunderlag finns att tillgå på Ste-
nas hemsida, www.stenarenewable.se, och det material som presenteras på samrådsutställningen 
kommer även att läggas ut på hemsidan efter utställningstillfället. 

Figur 4. Tillståndsprocessens steg, mörkgröna fält visar de tillfällen då det finns möjlighet att formellt framföra åsikter 
kring den föreslagna vindparken. 
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4 FÖrUTSÄTTningar FÖr PrOjekTeT
I detta avsnitt beskrivs de nuvarande förutsättningarna inom utredningsområdet för Älmedal samt  
förutsättningar inom ca 5 km kring utredningsområdet. De intressen som är belägna längre bort 
från utredningsområdet bedöms inte kunna påverkas nämnvärt till följd av den föreslagna vind-
parken. Förutsättningarna kommer att beskrivas mer ingående i MKB-arbetet där även bedömning 
av vindparkens konsekvenser för förekommande värden kommer att göras.

4.1 inLedning
Utredningsområdet är beläget ca 2 kilometer väster om orten Åseda, med ett invånarantal på 2 430 
år 20105 , men det förekommer även enstaka omkringliggande bebyggelse. Inom området före-
kommer vägar av skiftande kvalitet och genom området sträcker sig det avstängda järnvägsspåret 
Vetlanda-Åseda. Marken som vindkraftverken tar i anspråk arrenderas ut av berörda fastighetsä-
gare som i dagsläget bedriver skogsbruk och jakt inom området. 

4.2 PLanFÖrhåLLanden

riksintresse vindbruk
Drygt halva utredningsområdet ligger inom ett område som är utpekat som riksintresse för vind-
bruk, se figur 5. Detta innebär att denna del av området bedöms som särskilt lämpligt för elpro-
duktion från vindkraft på ett nationellt plan. Bedömningen har gjorts bland annat med hänsyn till 
områdets medelvind samt befintliga skyddsvärden och skyddsavstånd till bebyggda områden. 

5 SCB, 2010

Energimyndigheten har pekat ut mark- och vattenområden som är av riksintresse för vindbruk. Idag finns 423 

riksintresseområden för vindbruk fördelade på 20 län. Den totala ytan av riksintresseområden för vindbruk utgör 

drygt 2 % av Sveriges yta. Att ett område är angivet som riksintresse för vindbruk innebär att området bedömts som 

särskilt lämpat för elproduktion från vindkraft. Riksintresse är ett planeringsverktyg som finns beskrivet i miljöbal-

kens 3 och 4 kapitel. Ett angivet riksintresse innebär ett statligt anspråk på markanvändningen som kommunerna 

har till uppgift att tillgodose i sin översiktliga planering. När en ändrad mark- eller vattenanvändning prövas enligt 

miljöbalken får riksintresset en rättslig betydelse då det vägs mot andra befintliga riksintressen, exempelvis natur-

vård, kulturminnesvård, rennäring, försvarsmaktens intressen och luftfart. En revidering av områden angivna som 

riksintresse för vindbruk pågår under 2011-2013. Revideringen av riksintresse för vindbruk förväntas resultera i 

både borttagande av en del befintliga riksintresseområden, justering av gränser och angivande av helt nya områden. 

Ett förslag till nya riksintresseområden för vindbruk har tagits fram och är på remiss hos berörda myndigheter. Revi-

deringen planeras vara färdig våren 2013. (Källa: Energimyndighetens webbplats 2012-10-01)
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Översiktsplanering
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 kom-
ma från förnybara energikällor. En kraftig vindkraftutbyggnad är en del av kommunens långsik-
tiga planering. 

I ÖP 2011 har kommunens mark delats in tre olika klasser vad gäller vindkraftutbyggnaden (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 från vindkraft. Utredningsområdet för Älmedal 
är till stora delar ett klass 1-område, och i övrigt ett klass 2-område, d.v.s. området utgör till största 
delen ett prioriterat område för vindkraft och är i övrigt ett område där vindkraft kan prövas, se 
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Figur 5. Riksintresseområden för vindbruk samt utrednings-
området. Grå område visar gällande riksintresseområde från 
2008, grönt område visar riksintresseområde enligt det nya 
förslaget som tagits fram under 2012-2013.
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figur 6. Inga av de fem strategiska områdena för turism och rörligt friluftsliv som pekats ut i ÖP 
berörs av utredningsområdet. Vidare ska hänsyn tas till natur- och kulturmiljöer, särskilt områden 
av vildmarkskaraktär som kan utgöra s.k. tysta områden.

Hänsyn ska även tas till de respektavstånd som anges i ÖP för vindkraftutbyggnaden, bl.a. att av-
ståndet till enskilda bostadshus inte får understiga 750 meter för verk med en totalhöjd som över-
stiger 150 meter. Vidare ska även ett respektavstånd till fastighetsgräns om 250 meter iakttas såvida 
inte berörda fastighetsägare kommit överens om annat. 1 000 m ska hållas till tätorter, område med 
områdesbestämmelser, samlad bebyggelse och kyrkor. Samtliga respektavstånd kommer att iakttas 
för den slutliga parklayouten.

 Figur 6. Utdrag från ÖP2011. På kartan med vindkarteringen 
har samtliga områden definierade skydds-/respektavstånd 
lagts in med vit färg, inklusive respektavstånd till bostäder 
på landet (500 m) samt konkurrerande intressen. Kartan 
påvisar således de områden som kan vara möjliga för vind-
kraft. Streckad blå linje markerar område av riksintresse för 
vindbruk. Streckad grön linje markerar attraktiva områden 
för turism. Svart cirkel visar översiktligt lokaliseringen av 
utredningsområdet för Älmedal.

Älmedal
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4.3 naTUrVÄrden
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, riksintresseområden 
för naturvård och naturreservat återfinns inom 
utredningsområdet. I tabell 2 och figur 7 redovisas de 
skyddade naturområden som återfinns inom 5 km från 
utredningsområdet. Respektive område beskrivs nedan.

Åseda riksintresseområde för naturvård angränsar till 
den nordöstra delen av utredningsområdet. Åsedaom-
rådet består av fyra byar med representativa ängs-och 
hagmarker för regionen. Ängs- och betesmarksarealen 
är stor och väl spridd i byarna. Områdena är art- och 
individrika och rödlistade arter förekommer.6  

Naturreservatet Ösjöbol återfinns ca 1 km öst om 
utredningsområdet. Ösjöbol har en stor variation av 
naturtyper; kärr, tallmosse med gammal skog, gungfly 
m.m. Reservatets diversitet ger bland annat goda för-
utsättningar för ett rikt fågelliv, i området finns både 
tjäder och orre, trana som häckar, lärkfalk och blå kärr-
hök har observerats. För att Ösjöbols värden ska bestå 
anges det krävas att det lämnas opåverkat av dikning 
och skogsbruk.7 

Rosenholm återfinns ca 3,2 km sydväst om utrednings-
området är utpekat som Natura 2000-område och riks-
intresseområde för naturvård. Rosenholm är utpekat 
som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet med 
de ingående naturtyperna ”artrika torra-friska låglands-
gräsmarker av fennoskandisk typ” samt ”trädklädda 
betesmarker av fennoskandisk typ”.  Markvegetationen 
i områdets välhävdade betesmarker är mycket artrik. 
Områdets bevarandesyfte är att upprätthålla gynnsam 
bevarandestatus för de arter och livsmiljöer som före-
kommer i området, för vilket god hävd och rätt skötsel 
krävs.8 Området ingår även i den nationella bevarande-
planen för odlingslandskapet (objekt G60-151).9

6 Registerblad område av riksintresse för naturvård, Åseda NRO 07045
7 Länsstyrelsen Kronobergs webbplats, 2013
8 a) Länsstyrelsen, Bevarandeplan för Natura 2000, Områdeskod: SE0320203 b)  Länsstyrelsen, Registerblad Rosenholm 
NRO07051
9 Länsstyrelsen, Registerblad Rosenholm NRO07051

Områden av riksintresse för naturvård utgör 

en del av Miljöbalkens hushållningsbestäm-

melser vilka syftar till en god hushållning 

med mark, vatten och naturresurser. 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 nationellt eller 

internationellt perspektiv. Naturvårdsverket 

avgör vilka områden som de bedömer vara av 

riksintresse för naturvården.

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 läns-

styrelsen, 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 inskränk-

ningar formuleras som s.k. föreskrifter vilka 

gäller inom reservatet.



15

Vindpark Älmedal - Uppvidinge kommun
Samrådsunderlag, mars 2013

Namn Natura 2000 Naturreservat Riksintresse 
naturvård

Riksintresse  
vattendrag

Avstånd från 
utredningsområde

A Åseda X Angränsar till
B Ösjöbol X ca 1 km
C Rosenholm X X ca 3,2 km
D Skäftesfallsplatån X ca 3,8 km
E Avrinningsområde Emån X Angränsar till
F Avrinningsområde   

Mörrumsån
X ca 700 m

Tabell 2: Naturskyddade områden inom 5 km från utredningsområdet. Respektive område visas på kartan i figur 7 med 
benämning i kolumn 1.

Figur 7. Natura 2000-områden, naturreservat samt riks-
intresseområden för naturvård och vattendrag inom 5 km 
kring utredningsområdet.
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Ca 3,8 km nordväst om utredningsområdet återfinns 
Skäftesfallsplatån som är av riksintresse för natur-
vård. Området består av välutbildade skurdalar och de 
glacifluviala grusavlagringarna och har ett stort veten-
skapligt värde för tolkningen av deglaciationsförloppet. 
Områdets värden kan skadas av vägbyggnad, täktverk-
samhet, olämpligt lokaliserad bebyggelse m.m. Områ-
det ingår även i naturvårdsprogrammet för Kronobergs 
län.10 Delar av området utgörs även av naturreservat och 
Natura 2000, dessa områden ligger dock längre än 5 km 
från utredningsområdet.

I nära anslutning till projektområdet återfinns även två 
riksintresseområden för vattendrag, avrinningsområden 
för Emån och Mörrumsån. Avrinningsområdet för Emån 
återfinns norr om projektområdet och avrinningsområ-
det för Mörrumsån återfinns väst om projektområdet.11 

En naturvärdesinventering samt fågelinventering kom-
mer att genomföras inom utredningsområdet under 
våren/sommaren 2013, vilka kommer att inarbetas i den 
kommande MKB:n och bifogas till tillståndsansökan.

I anslutning till utredningsområdet finns även natur-
områden som pekats ut som värdefulla i Uppvidinge 
kommuns naturvårdsplan, i naturvårdsprogrammet för Kronobergs län samt inom regionala na-
turvärdesinventeringar som exempelvis äng- och betesmark samt våtmarksinventeringen., se figur 
8.12 De kommunala och regionala planerna baseras på äldre inventeringar och sammanställningar, 
varför den kommande naturvärdesinventeringen kommer att ersätta dessa. Samma gäller de regio-
nala naturvärdesinventeringarna. Av denna anledning redovisas inte dessa värden mer ingående 
här. 

4.4 hydrOLOgi
I kommunen finns nio kommunala grundvattentäkter  med syfte att tillgodose kommunens vat-
tenbehov.13 Närmast utredningsområdet ligger grundvattentäkten Emmabodaåsen, i östra delen 
av orten Åseda. Några kommunala ytvattentäkter finns inte i kommunen. Utredningsområdets 
berggrund består av sur intrusiv bergart (som t.ex. granit) täckt av morän, åskrön, mossetorv eller 
isälvssediment med både berg i dagen och sumpskog på sina ställen. 

Samtliga av de sjöar som är belägna i utredningsområdets närhet omfattas av generellt strand-
skydd på 100 meter från strandlinjen, enligt 7 kap 13-14§§ MB.

10 Länsstyrelsen, Registerblad Skäftesfallsplatån NRO07026
11 Länsstyrelsen, mars 2013
12 Länsstyrelsen, 1989
13 Lindshammar, Åseda, Norrhult-Klavreström, Marhult, Lenhovda, Sävsjöström, Asltermo, Älghult, Fröseke

Natura 2000 utgör det nätverk av skyddsvärda 

områden som alla EU:s medlemsstater ska 

bidra till att skapa enligt de två EU-direktiven 

Habitatdirektivet och Fågeldirektivet. 

Sverige och övriga EU-länder ska föreslå 

områden med naturtyper 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. Enligt Miljöbalken krävs tillstånd 

om någon vill bedriva verksamhet eller vidta 

åtgärder som på ett betydande sätt kan 

påverka miljön i ett Natura 2000-område, 7 

kap. 28a§ MB.
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4.5 kULTUrMiLjÖ
Det finns inga riksintresseområden för kulturmiljövård, kulturreservat eller områden utpekade i 
kulturmiljöprogrammet för Kronobergs län inom 5 km från utredningsområdet. 

Inom utredningsområdet förekommer fasta fornlämningar som är skyddade genom Kulturmin-
neslagen (KML). Fornlämningarna består mestadels av s.k. fossila åkrar14  och någon stenkrets15. 16 

14 Varaktigt övergiven åkermark som är formad genom äldre tiders brukningsmetoder.
15 Förhistorisk gravanläggning bestående av en krets med häll- eller klumpformade stenar
16 Riksantikvarieämbetet, 2013
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Figur 8. Lokala och regionala naturintressen inom 5 km från 
utredningsområdet.
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I kommunens kulturmiljöplan17 , med syfte att inventera och bevara värdefulla miljöer och bygg-
nader, anges flera kulturmiljöer inom några kilometer från utredningsområdet18. 

En arkeologisk utredning kommer att genomföras inom utredningsområdet under 2013, vilken 
inarbetas i den kommande MKB:n och bifogas till tillståndsansökan. Hänsyn kommer att tas till 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, samt övriga kulturhistoriska värden vid 
lokaliseringen av vindkraftverk inom det föreslagna utredningsområdet. 

I figur 9 redovisas de kända kulturmiljöintressen som återfinns inom 5 km från utredningsområ-
det. 

17 Uppvidinge kommun, 2000
18 Åseda, Badeboda, Horvhult, Mörtelek, Horshaga etc
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Figur 9. Kulturmiljöer av intresse samt fornlämningar inom 5 
km kring utredningsområdet.
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4.6 FriLUFTSLiV Och rekreaTiOn
Det finns inga riksintresseområden för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB, riksintresseområden för 
rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB  eller kulturreservat inom 5 km från utredningsområdet. 
Inom utredningsområdet förekommer friluftsaktiviteter i form av orientering, jakt, vandring, rid-
ning, svampplockning etc. Ytterligare information om friluftsaktiviteter inom och i närområdet till 
utredningsområdet mottages gärna under samrådstiden.

Närmsta organiserade vandringsled utgörs av den 3,5 mil långa Vildmarksleden, som utgår från 
Klaverström och löper som närmast vid västra delen av Horshagaflyet, med en rastplats ca 2 km 
från utredningsområdet. Längs delar av Vildmarksleden löper den 3,5 mil långa Norra Värends 
ridled. Genom Uppvidinge kommun går dessutom cykelleden Sverigeleden; Näshult – Åseda – 
Älghult – Fröseke.

I den västra utkanten av orten Åseda finns campingen Björkåkrabadet, nära sjön Åkragöl med 
kommunal badplats ca 1 kilometer öster om utredningsområdet. Orienterings- och skidklubben 
Kexholms SK Åseda har orienteringskartor i anslutning till bl.a. riksintresseområdet Åseda, som är 
av riksintresse för naturvård, se beskrivning ovan. Klubben har även sin klubbstuga i anslutning 
till utredningsområdet. Ca 2 kilometer söder om området finns skjutklubben Åseda Jvf:s skjutbana. 

4.7 LandSkaPSBiLd
Området är en del av det småländska höglandet med kuperad topografi där skog, högmossar, sjöar 
och våtmarker är påtagliga inslag i landskapsbilden. Utredningsområdet utgörs huvudsakligen av 
skogsmark. De närmaste större orterna är Åseda, ca 2 kilometer öster om utredningsområdet och 
Norrhult-Klavreström, ca sex kilometer sydväst om området.

Generellt kan sägas att en påverkan på omgivande landskap och rådande landskapsbild är ofrån-
komlig vid en etablering av vindpark. Från vindkraftverkens direkta närhet och upp till ett av-
stånd på ca fem kilometer kan verken uppfattas som dominanta från de platser i landskapet där 
de är synliga. Från fem kilometer upp till en mil bedöms vindkraftverken ha en varierad synlighet 
beroende på omgivande topografi. På ett avstånd över en mil bedöms vindkraftverken ha en låg 
påverkan på landskapet.19  Hur förändringarna upplevs är en subjektiv fråga som varierar bero-
ende på bl.a. förväntningarna på landskapet och inställningen till förnybar energiproduktion, men 
också till hur vindkraftverken är lokaliserade i förhållande till varandra.20  

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

Fotomontage kommer att uppvisas på samrådsutställningen, då det även finns möjlighet att lämna 
önskemål om platser varifrån ytterligare fotomontage kan tas fram.

19 Boverket, 2009a
20 Boverket, 2009b
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4.8 LjUd
Vad som betraktas som oönskat eller störande ljud är subjektivt och varierar mellan individer. 
Andra faktorer som spelar roll för störningsrisken är 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 passa-
ge genom luften, se figur 11. Det aerodynamiska ljudet bestäms 
av bladspetsens hastighet, bladformen och luftens turbulens. 
Ljudet har stora likheter med naturligt vindbrus från omgivan-
de vegetation vilket ofta leder till maskering av vindkraftljudet 
vid högre vindhastigheter.21 Dagens verk är också ljuddämpade 
och avger inget nämnvärt maskinbuller.

Riktvärde för ljud från vindkraft är det, av Naturvårdsverkets 
rekommenderade, riktvärdet för externt industribuller natte-
tid.22  Riktvärdet gäller utomhus nattetid vid bostäder och upp-
går till 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå.23  Frågan kring uppkom-
sten av lågfrekvent ljud och infraljud från stora vindkraftverk 
har uppmärksammats i samband med projektering av vind-

21 Naturvårdsverket, 2010
22 Naturvårdsverket, 1978, 1983
23 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.

Figur 10. Vanligt förekommande ljud.
 

Figur 11. Ljudalstring från ett vindkraftverk, 
visualiserad genom mätning med akustisk 
kamera. Utdrag från Lindqvist 2010.

Jämförelsetabell, vanligt 

förekommande ljud, se även figur 9

• 0 dB Hörtröskel

• 15 dB Lövskog

• 35 dB Bibliotek

• 55 dB Kontor

• 90 dB Tungt fordon

• 125 dB Jetflyg under start

• 140 dB Smärtgräns 
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kraft. Forskning som genomförts visar att det inte föreligger någon risk för betydande störningar 
om de gällande svenska riktvärdena följs.24 

Vid utformning av parklayouten görs kontinuerliga ljudberäkningar, där hänsyn tas till bl.a. verks-
typ, varvtal, ljuddata och förekomst av toner. Oavsett hur parklayouten utformas eller vilken typ 
av verk som används måste riktvärdet 40 dB(A) efterföljas, både dag- och nattetid vid närliggande 
bostäder. Exempel på ljudberäkning kommer att visas vid samrådstillfället.

4.9 SkUggOr
Vid soligt och klart väder kan vindkraftverkens rotorblad orsaka svepande skuggor. Skuggorna 
kan uppfattas på relativt stora avstånd under 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.25  Uppkom-
sten av skuggeffekter vid intilliggande störningskänslig bebyggelse begränsas även av terrängens 
utseende och vegetation.

Skuggorna följer solens rörelse över dagen och kan uppkomma väster om vindkraftverken tidigt 
på dagen, norr om vindkraftverken mitt på dagen samt öster om vindkraftverken på kvällen, se 
figur 12. De roterande skuggorna uppstår när vindkraftverkets rotor står vinkelrät mot obser-
veraren, vilket beror på vindens riktning. Vindkraftverket vrider sig efter vindens riktning för 
att kunna fånga vinden, vilket innebär att de roterande skuggorna inte alltid uppstår vid en viss 
punkt när solen står i ett givet läge. För att underlätta beskrivningen av ett vindkraftsprojekts 
skuggpåverkan kategoriserar Boverket skuggtid i tre olika klasser, se faktaruta.26

24 Nilsson, 2011
25 Boverket, 2009a
26. Boverket, 2009,

Boverket kategoriserar skuggtid i tre olika klasser:

•	 Astronomiskt	maximal	möjlig	skuggeffekt	(värsta	fallet): den teoretiskt beräknade tid då solen 
lyser från soluppgång till solnedgång från en molnfri himmel, då rotorytan står vinkelrätt mot solin-
strålningen och då vindkraftverket alltid är i drift.

Beräkningar av teoretiska skuggtiden (den astronomiskt maximala skuggeffekten) ska jämföras med 
rekommendationen om maximalt 30 skuggtimmar per år vid en bostad. 

•	 Sannolik	skuggeffekt: beräknad skuggeffekt baserad på väderprognoser och övriga förutsättningar.
Beräkningen förfinas i förhållande till beräkning av den teoretiskt maximala skuggtiden genom att 
komplettera beräkningarna med information om områdets sannolikhet för solsken samt möjlig drift-
statistik för vindkraftverken. 

Beräkningsresultatet av den sannolika skuggeffekten kan jämföras med Boverkets rekommendation om 
maximalt 8 skuggtimmar per år eller 30 minuter per dag. Det är dock viktigt att poängtera att den sanno-
lika skuggeffekten inte är densamma som den faktiska skuggeffekten, dvs. den skuggeffekt som upp-
kommer i verkligheten. Ytterligare faktorer kommer att påverka denna såsom växtlighet i området, den 
faktiska framtida väderleken samt den faktiska vindriktningen respektive dag under året. Det är därför 
rimligt att förvänta sig att den faktiska skuggeffekten kommer att vara mindre än den sannolika.

•	 Faktisk	skuggeffekt: den verkliga skuggtiden. 

Den faktiska skuggeffekten går ej att beräkna då information om t.ex. framtida väderlek är omöjligt att 
erhålla. Den faktiska skuggtiden beror även på vegetation och andra hinder som kan göra att skuggorna 
inte når en specifik plats, dessa parametrar tas inte med i beräkningen av skuggeffekter.
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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 (jämför med 
Astronomiskt maximal möjlig skuggeffekt). Den faktiska skuggeffekten bör inte överskrida 8 tim-
mar per år eller 30 minuter om dagen vid störningskänslig bebyggelse. Exempel på skuggberäk-
ning kommer att visas vid samråd med länsstyrelse och kommun samt vid utställningstillfället.

I likhet med beräkning av ljudspridning sker även beräkning av skuggor, där det förutsätts att det 
inte finns några skymmande objekt som vegetation eller hus i vägen. Om Boverkets rekommende-
rade riktvärde 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. 

4.10 eLekTrOMagneTiSka FÄLT
Elektromagnetiska fält utgör den gemensamma benämningen för elektriska och magnetiska fält. 
Elektromagnetiska fält uppkommer bl.a. vid överföring och användning av el. Dessa fält finns 
överallt och vi omges ständigt av dessa, både ute i samhället och i våra hem t.ex. vid användning 
av våra hushållsapparater. 

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

Figur 12. Hur skuggorna från vindkraftverket faller beror 
på beror på solens läge på himlen (tidpunkt på dagen och 
årstid) samt vindens riktning. 

© WSP
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4.11 riSk Och SÄkerheT
Energimyndigheten och Räddningsverket tar upp risker med vindkraft i sin rapport Nya olycks-
risker i ett framtida energisystem (2007).  Räddningsverket drar slutsatsen att vindkraftverken i sig 
inte kan betecknas som riskabla, undantaget för arbetsmiljörisker. På Arbetsmiljöverkets webbsida 
finns information om vilka risker som förekommer under en vindkraftanläggnings olika faser och 
vilka regler som gäller för att minska olycksfall.27 

Att vindkraftverken skulle förstöras under storm bedöms som en mycket osannolik händelse. Ris-
ken för nedfallande träd är betydligt större. Vid extremt väder bör man inte vistas i området. 

Åsknedslag kan inträffa i vindkraftverk, på samma sätt som i andra höga konstruktioner. Brand 
kan uppstå i vindkraftverks maskinhus, men denna risk bedöms som relativt låg och kan snabbt 
stoppas/kontrolleras då framkomligheten för räddningstjänstens fordon är god. Vid vindhastighe-
ter över ca 25 m/s stängs vindkraftverken automatiskt av. Verken har även ett övervakningssystem 
för automatisk avstängning om temperaturen i turbinen blir för hög.

Under speciella förhållanden kan risk för isbildning på vindkraftverkens rotorblad förekomma. 
När is och snö ansamlats på vindkraftverken finns risk att det lossnar och faller ned. I Norden 
uppkommer isbildning främst vid ca 0 ⁰C och hög luftfuktighet, exempelvis vid underkylt regn. 
Nedfallande is är inget unikt för just vindkraftverk utan förekommer i fuktigt vinterklimat från 
alla typer av byggnader. Detta är dock en vanligare fråga i de norra delarna av Sverige. Vid upp-
handling 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 uppvärm-
nings- eller avisningssystem i rotorbladen mycket liten.

Vindkraftverken kommer att markeras med hinderbelysning utifrån Transportstyrelsens krav28.
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 skym-
ning och gryning en styrka på 20 000 cd och i mörker en styrka på 2 000 cd, samt avge 40-60 
blinkningar per minut. Ljusintensiteten får regleras +/- 25 procent. Om samlad bebyggelse finns i 
närheten ska högintensivt ljus avskärmas så att ljusstrålen inte träffar markytan närmare än fem 
kilometer från vindkraftverket.

I en vindpark krävs endast att de vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns förses med 
högintensivt vitt ljus. Övriga verk förses istället med fast rött lågintensivt ljus, såvida 
Transportstyrelsen inte beslutar om ytterligare markering.

4.12 kUMULaTiVa eFFeTker
När en eller flera vindparker är lokaliserade nära varandra, inom 1-2 kilometer, kan s.k. kumu-
lativa effekter uppkomma. Dessa kan vara både positiva, i form av samordningsvinster gällande 
exempelvis elanslutning och transport av material, och negativa, i form av exempelvis ökad ljud- 
och skuggspridning samt en ökad landskapsbildspåverkan. I utredningsområdets närhet plane-
ras flera vindparker, både genom Stena och andra bolag. WSP arbetar för närvarande med att ta 
fram information om vilka andra projekt som planeras i närområdet kring utredningsområdet för                
Älmedal. De idag närmaste planerade vindkraftanläggningarna i förhållande till utredningsom-
rådet vid Älmedal är Stenas projekt Horhaga och Statkrafts projekt Rosenholm. Horshaga ligger 

27 Arbetsmiljöverkets hemsida, 2013
28 TSFS 2010:155
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drygt 2 km väst om Älmedal, för vilken ansökan om tillstånd har inlämnats. Rosenholm ligger ca 
1,5 km sydväst om Älmedal och även för detta projekt har ansökan lämnats in. Ytterligare informa-
tion samt en karta med närliggande planerade projekt kommer att visas på samrådet med länssty-
relsen och kommunen samt på samrådsutställningen.

Eventuella kumulativa effekter kommer att beskrivas och analyseras vidare i kommande MKB.

5 FOrTSaTT arBeTe

5.1 MiLjÖkOnSekVenSBeSkriVning 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett centralt dokument som utarbetas under tillstånds-
processen och bifogas tillståndsansökan, se figur 4. 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. De miljö- 
och hälsokonsekvenser som utredningsområdet kan komma att utsättas för, vid etablering av en 
vindpark, beskrivs fördjupat i MKB. Beskrivningen görs utifrån ett bedömt influensområde och 
redovisar förväntade miljökonsekvenser. Med influensområde avses en radie om ca fem kilome-
ter från utredningsområdets gräns. För de fall skyddsåtgärder rekommenderas eller kommer att 
vidtas för att minimera etableringens påverkan kommer även dessa att redovisas. MKB:n kommer 
även att inkludera 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
Målet är att Stena ska lämna in en ansökan till miljöprövningsdelegationen i Kalmar län avseende 
byggnation av föreslagen vindpark innan årsskiftet 2013/2014. Förutom formella uppgifter kom-
mer ansökan att kompletteras med olika bilagor.

Under 2013 genomförs även fågel-, natur- och kulturutredningar som underlag för kommande 
MKB. Arbetet med MKB:n kommer att ske parallellt med anpassningen av utredningsområdet och 
parklayouten, utifrån nyss nämnda utredningar.

Preliminär tidplan:

2013 Ansökan lämnas in
2014 Miljötillstånd erhålles
2015 Byggstart
2015 Driftsättning
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Samråd genomförs för vindparken med myndigheter, organisationer, närboende och allmänhet. 
Eventuella synpunkter skickas till Elin Börjesson, WSP Environmental, per post eller e-post:

Post: WSP Environmental
  Att: Elin Börjesson
  Box 12033
  402 51 Göteborg

E-post: elin.borjesson@wspgroup.se

Glöm inte att märka kuvertet/e-postmeddelandet med ”Projekt Älmedal”.
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