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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Energipolitiska mål anger bl.a. att Sveriges energiproduktion år 2040 ska 

vara 100 procent förnybar. Vindkraften utgör en viktig del i utbyggnaden av 

ny förnybar energi eftersom det idag är det mest konkurrenskraftiga 

energislaget.1 

Teknikutvecklingen inom vindkraftbranschen går fort framåt; verken blir både 

högre och har större effekt. På marknaden idag finns flera olika tillverkare av 

vindkraftverk och varje tillverkare erbjuder varierande dimensioner på 

rotordiameter och navhöjd. En större rotordiameter ökar vindfångstområdet 

och en större mängd av vindenergins rörelse kan omvandlas till el. En högre 

navhöjd innebär den största vindturbulensen, orsakad av markens terräng 

och vegetation, kan undvikas och vindenergin blir därmed mer kraftfull. 

Med andra ord innebär detta att ett lämpligt område för vindkraft kan nyttjas 

betydligt bättre och få ut större effekt per producerad enhet utan att 

markanspråket blir särskilt mycket större. 

1.2 SAKEN 

Efter att en verksamhetsutövare har erhållit ett miljötillstånd går det att 

ansöka om och genomföra ändringar av verksamheten, förutsatt att 

ändringarna inte är betydande eller att villkoren för verksamheten överskrids. 

För att kunna genomföra ändringar måste dock verksamhetsutövaren 

ansöka om ett ändringstillstånd. Det innebär alltså att ansökan avser en 

ändring av befintligt tillstånd och att det befintliga tillståndet ligger till grund 

för ändringstillståndet. Gällande tillstånd kvarstår till dess om och när ett 

beslut om ändringstillstånd tas av tillståndsprövande myndighet.  

Stena Renewable Energy AB (Stena) utreder möjligheterna att ansöka om 

ändringstillstånd för 11 tillståndsgivna vindkraftverk i Vindpark Horshaga, 

som erhöll miljötillstånd i mars 2016. Gällande tillstånd redogörs för i avsnitt 

1.3 nedan. 

Ansökan om ändringstillstånd är planerad att omfatta: 

• En höjning av vindkraftverkens totalhöjd från 200 meter till maximalt 

250 meter. 

1.3 GÄLLANDE TILLSTÅND 

Stena har beviljats tillstånd att uppföra 11 vindkraftverk med en maximal 

totalhöjd om 200 meter inom projektområdet för Horshaga.  

Ansökan omfattade från början 12 vindkraftverk som prövades av 

Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Kalmar län som 2014-

06-24 meddelade tillstånd att uppföra maximalt 11 vindkraftverk i Vindpark 

Horshaga (dnr. 551-4757-12). Beslutet överklagades till Mark- och 

miljödomstolen (MMD) vid Växjö tingsrätt som 2015-01-12 fastställde MMD:s 

                                                      
1 Energimyndighetens webbplats, 2018-11-27 
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tillstånd med vissa ändringar (M 3188-14). Återigen överklagades tillståndet, 

till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea Hovrätt. MÖD meddelade 

dock tillstånd 2016-03-02 till 11 vindkraftverk med vissa villkorsändringar 

avseende ljud (M 1067-15). 

Tillstånd meddelades ej för verk 11, varför numreringen av verken på 

kommande kartunderlag endast redovisar verken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12. 

De 11 tillståndsgivna vindkraftverken är lokaliserade inom ett projektområde 

som omfattar fastigheterna Boestad 1:1, Lindås 1:2, Skruvgården 1:6, 

Ösjöbol 2:2, 2:3, 2:4, 1:14 samt Nottebäcks-Änghult 3:1 och 3:13. Samtliga 

fastigheter i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. 

Beviljat tillstånd medger koordinatsatta placeringar av vindkraftverken, men 

med en flyttmån om 100 meter, under förutsättning att villkoren för ljud och 

skugga innehålls.  

Tillståndet vann laga kraft 2016-03-02 och gäller i 35 år med en 

igångsättningstid om 5 år. Tillståndet har ännu inte tagits i anspråk. 
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1.4 ANSÖKNINGSPROCESS 

Vindpark Horshaga förtecknas enligt 

miljöprövningsförordningen (SFS 2013-252) 

som en miljöfarlig verksamhet (enligt SNI-kod 

40.90) och har prövats enligt bestämmelserna 

i 9 kap. Miljöbalken (MB). 

Även en ansökan om ändringstillstånd prövas 

enligt 9 kap. MB. Inför ansökan ska samråd 

genomföras, därefter görs en specifik 

miljöbedömning (varinom en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram) och 

ansökan lämnas in till prövningsmyndigheten, 

se figur 1.  

Tillståndsprövande myndighet är 

miljöprövningsdelegationen i Kalmar län. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län är 

remissinstans, samrådspart och även 

tillsynsmyndighet för aktuell verksamhet. 

1.5 SAMRÅD 

Planerad ändring innebär enligt 

bestämmelserna i 6 § 

miljöbedömningsförordningen 2017:966 att 

verksamheten per automatik antas medför 

betydande miljöpåverkan. Detta innebär i sin 

tur att samrådsförfarandet ska inledas med ett 

avgränsningssamråd. Något 

undersökningssamråd har därför inte 

genomförts. 

Föreliggande handling utgör underlag för 

avgränsningssamråd, som enligt 

bestämmelserna i 6 kap. 30 § MB ska hållas 

med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli 

särskilt berörda av verksamheten, samt med de övriga statliga myndigheter, 

de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörd av verksamheten. 

Samrådet avser endast den planerade ändringen, d.v.s. en höjning av 

vindkraftverkens maximala totalhöjd. 

Samrådet genomförs under perioden november 2018 till februari 2019. Ett 

samrådsmöte med Länsstyrelsen i Kronobergs län och Uppvidinge kommun 

är planerat till januari 2019. 

Samråd med närboende och allmänhet sker både skriftligen och muntligen. 

En samrådsinbjudan skickas per post till fastighetsägare och närboende 

inom 3 kilometer från projektområdet i början av januari. Vidare annonseras 

information om projektet i Vetlanda-Posten, Smålandsposten och Uppvidinge 

Tidning i samband med samrådsutskicket. En samrådsutställning i form av 

öppet hus planeras till mitten av januari 2019.  

Figur 1. 
Ansökningsprocessens steg. 
Ansökan om ändringstillstånd 
befinner sig just nu i första 
steget; Samråd. 
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Under samrådet finns möjlighet att lämna synpunkter (samrådsyttrande) 

gällande den planerade ändringen och de miljöeffekter som ändringen kan 

antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. Se information i rutan 

nedan. 

 

1.6 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

I tabell 1 redovisas de administrativa uppgifter som är aktuella för ansökan 

om ändringstillstånd. 

Tabell 1. Administrativa uppgifter inför ansökan om ändringstillstånd för Vindpark Horshaga 

Verksamhetsutövare Stena Renewable Energy AB 

Organisationsnr. 556711-9549 

Postadress Box 7123, 402 33 Göteborg 

Besöksadress Rosenlndsgatan 3, Göteborg 

Telefon (växel) 031-85 53 00 

Kontaktperson Hanna Rydhed, tillståndsansvarig 

Anläggningsnamn Vindpark Horshaga 

Berörda fastigheter Boestad 1:1, Lindås 1:2, Skruvgården 1:6, 

Ösjöbol 2:2, 2:3, 2:4, 1:14 samt Nottebäcks 

Änghult 3:1 och 3:13. 

Kommun, län Uppvidinge kommun, Kronobergs län 

 

  

Vi önskar att du i första hand skickar oss ditt samrådsyttrande via 

e-post eller vanligt brev, för att vi ska kunna sammanställa dem i 

en samrådsredogörelse på ett så sakligt och korrekt sätt som 

möjligt.  

Märk ditt e-postmeddelande eller brev med ”Samråd Horshaga”. 

Skicka ditt e-postmeddelande till asa.lindbom@wsp.com, eller ditt 

brev till Miljömanagement, WSP Sverige AB, Box 13033, 402 51 

Göteborg. 

Har du frågor om projektet är du välkommen att höra av dig till 

WSPs uppdragsanasvarig, Åsa Lindbom, på telefonnummer 070-

280 87 55 eller via e-post på asa.lindbom@wsp.com. 

Observera att samrådsyttrande ska vara oss tillhanda senast 

2019-02-11. 

mailto:asa.lindbom@wsp.com
mailto:asa.lindbom@wsp.com
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2 VERSAMHETSBESKRIVNING 

Planerad ändring omfattar Stenas 11 tillståndsgivna vindkraftverk i Vindpark 

Horshaga, på samma koordinater som miljötillståndet medger. Som ovan 

nämns avser samrådet endast den planerade ändringen och upprättat 

samrådsunderlag syftar därför till att beskriva hur en högre totalhöjd kan 

komma att påverka människor och omgivande miljö. 

2.1 VERKSAMHETENS AVGRÄNSNING 

2.1.1 Avgränsning i sak 

Samrådsunderlaget är utformat för att belysa vilka skillnader som uppstår vid 

en höjning av vindkraftverkens totalhöjd från 200 meter (som gällande 

tillstånd medger) till maximalt 250 meter.  

Med vindpark avses själva vindkraftverken samt de följdverksamheter som 

vindkraftverken kräver; interna elledningar inom vindparken (s.k. IKN), 

väganslutning från allmän väg fram till respektive verk, servicebyggnader, 

montageytor, kopplingsstationer/kopplingskiosker och uppställningsytor. 

Kommande ansökan om ändringstillstånd omfattar verksamheten från 

byggnation till avslutad drift och nedmontering av verken.  

Med vindkraftverk avses fundament, torn, maskinhus, rotorblad och 

transformator. Transformatorn 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. 

 

Figur 2. Principskisser av vindkraftverk. Illustration av Johanna Almgren © WSP 
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2.1.2 Avgränsning i rum 

Vindparken lokaliseras inom utpekat projektområde. Den miljöpåverkan som 

bedöms uppkomma till följd av en högre totalhöjd varierar dock geografiskt 

mellan olika aspekter och belyses i den omfattning som anses vara 

nödvändig. Se respektive rubrik i kapitel 3.  

2.1.3 Avgränsning i tid 

Ansökan om ändringstillstånd och kommande miljökonsekvensbeskrivning 

redogör för miljöeffekter från byggande av vindparken till avslutad drift och 

nedmontering av verken. 

2.2 VINDPARK HORSHAGA 

Projektområdet för Vindpark Horshaga är beläget ca sex kilometer väster om 

Åseda. Vindparken omfattar 11 tillståndsgivna verk med en flyttmån om 100 

meter, under förutsättning att villkoren för ljud och skugga innehålls. Den 

planerade ändringen omfattar en höjning av verken på tillståndsgivna 

koordinater – således kvarstår de tillståndsgivna vindkraftverkens positioner 

och flyttmån. Tillståndsgiven parklayout visas i figur 3.  

 

 

Angivna verksplaceringar och möjlig flyttmån har tagits fram utifrån ett antal 

placeringsprinciper för att minimera negativ påverkan på omgivande miljö 

och människors hälsa. Verksplaceringarna har lokaliserats till delar av 

Figur 3. Vindpark Horshaga är belägen ca 6 kilometer väster om Åseda. Kartan påvisar dels 
projektområdet, dels den tillståndsgivna layouten med 11 vindkraftverk. Layouten ligger till 
grund för ansökan om ändringstillstånd. 
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projektområdet där intressekonflikterna är få eller aspekternas värde bedöms 

vara förhållandevis låga.  

Projektområdet är ca 470 hektar stort. Enligt tidigare ansökan anges att 

hårdgjorda ytor för vindkraftverk och vägar beräknas ta ca en procent av 

marken inom projektområdet i anspråk. Ändringstillståndet innebär inte att 

några nya vägdragningar kommer att krävas. Eventuellt kan dimensionerna 

för vägar, uppställningsytor och montageytor komma att ökas något, vilket 

innebär ett något större markanspråk än tidigare ansökan omfattade. Slutlig 

placering av vindkraftverken och nödvändig infrastruktur kommer att ske i 

samråd med tillsynsmyndigheten. 

2.2.1 Elanslutning 

Vindparkerna Horshaga och Älmedal utgör en del av det så kallade 

Uppvidingeklustret som är beroende av att en större nätanslutning kommer 

till stånd mot Svenska Kraftnäts station i Nybro. Ett så kallat 

Nätförstärkningslån finns beviljat då ett flertal projekt är beroende av denna 

anslutning. E.ON som innehar områdeskoncessionen i detta område driver 

sedan flera år tillbaka arbetet med att projektera och söka linjekoncession för 

de ledningar som behövs för att ansluta berörda vindparker. Den 130 kV 

luftledning som ska ansluta vindparkerna Horshaga och Älmedal fick under 

slutet av 2018 koncession av Energimarknadsinspektionen, men har 

överklagats till Mark- och miljödomstolen. En bedömning är att 

linjekoncessionen kommer vinna laga kraft under andra halvan av 2019. 

Därtill kommer en detaljprojekterings- och byggnationstid av kraftledningen 

om cirka två år varför vi i dagsläget bedömer det som rimligt att en etablering 

av vindkraftverk tidigast kan ske under 2022.  
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3 FÖRVÄNTAD MILJÖPÅVERKAN 

Ett samrådsunderlag ska, enligt gällande lagstiftning i miljöbalken, redovisa 

förväntad miljöpåverkan. Syftet är att samla information inför vidare arbete. 

Ett samrådsunderlag är inte att förväxla med en miljökonsekvensbeskrivning, 

varinom en genomgående analys och miljöbedömning genomförs.  

I detta kapitel beskrivs vilken förväntad påverkan en högre totalhöjd 

förväntas medföra, där denna påverkan skiljer sig från tillståndsgiven 

vindkraftetablering. 

3.1 MARKANVÄNDNING OCH PLANER 

I gällande översiktsplan för Uppvidinge kommun (ÖP2011) anges att 

kommunen har som mål att bli navet i Smålands elkraftsproduktion från 

vindkraft, samt producera mest vindkraftbaserad energi i regionen. Det finns 

också ett mål att producera minst 160 GW 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.2 

Vindpark Horshaga är geografiskt lokaliserad till ett område där bra 

vindförhållanden finns och en relativt hög energiförbrukning råder. Att höja 

vindkraftverken innebär således att marken som tas i anspråk för vindparken 

nyttjas ännu mer effektivt. En höjning av verken innebär ingen försämring 

avseende markanvändningen i området, i jämförelse med gällande 

miljötillstånd. Ändringen ligger i linje med de mål som anges i 

översiktsplanen och som finns uppsatta för regionen.  

3.1.1 Vindbruk 

Projektområdet i sin helhet ligger inom ett område av riksintresse för 

vindbruk, se figur 4. Ett område av riksintresse för vindbruk innebär att det 

specifika området har särskilt goda förutsättningar för vindbruk ur ett 

nationellt perspektiv. Det kan också vara så att området behövs för landets 

eller en landsdels behov av viss energiproduktion. 3 

Teknikutvecklingen inom vindkraftbranschen går fort framåt; verken blir både 

högre och har större effekt. Det innebär att ett vindkraftsområde kan nyttjas 

betydligt bättre och få ut större effekt per producerad enhet. På marknaden 

idag finns flera olika tillverkare av vindkraftverk och varje tillverkare erbjuder 

varierande dimensioner på rotordiameter och navhöjd. Med ökad 

rotordiameter ökar vindfångstområdet och en större mängd av vindenergins 

rörelse kan omvandlas till el. Således genererar ett vindkraftverk med en stor 

rotor mer elkraft än ett vindkraftverk med en mindre rotor. Idag erbjuds 

turbiner med en rotorstorlek på drygt 140 meter, vilket möjliggör att verkens 

totalhöjd uppgår till ca 250 meter.  

 

 

                                                      
2 Uppvidinge kommun (2011), Översiktsplan ÖP2011 
3 Energimyndighetens webbplats, 2018-11-14 
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Beroende på det slutliga valet av tillverkare beräknas energiproduktionen per 

vindkraftverk stiga enligt tabell 2. Räkneexemplet utgår från en modern 

verksmodell med en effekt om 5,4 MW på 200 meter totalhöjd respektive 250 

meters totalhöjd. 

 

Tabell 2. Energiproduktion 

Vindkraftverk Förväntad årlig elproduktion/verk 

5,4 MW, 200 m totalhöjd Ca 15 000-18 500 MWh 

5,4 MW, 250 m totalhöjd Ca 20 000-23 000 MWh 

 

Med en högre totalhöjd förväntas alltså den årliga energiproduktionen öka 

markant jämfört med befintligt tillstånd. Det innebär uppskattningsvis att 

energiförsörjningen av förnybar el från Vindpark Horshaga med 11 

vindkraftverk ökar från ca 37 000 villor till ca 46 000 villor (vid antagande om 

en förbrukning på ca 5 500 kWh per villa och år).  

Figur 4. Vindparken ligger i sin helhet inom riksintresse för vindbruk (2015), se skuggat område på kartan. 
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3.2 LJUD 

En ansökan om ändringstillstånd medför ingen förändring av de bullervillkor 

som föreskrivs i gällande tillstånd. Ekvivalent ljudnivå om maximalt 40 dB(A) 

vid närliggande fritids- och bostadshus ska även fortsättningsvis efterlevas. 

De större vindkraftverken är också mer moderna och innebär generellt sett 

ett lägre källjud från respektive turbin, jämfört med äldre verksmodeller. Men 

oavsett vilken verksmodell som väljs i aktuellt fall så ska villkoret avseende 

ljud innehållas.  

En ljudberäkning för totalhöjden 250 meter har tagits fram och kommer att 

redovisas i sin helhet i kommande miljökonsekvensbeskrivning. I figur 5 

visas resultatet från ljudberäkningen. Linjen påvisar att tillåten ljudnivå enligt 

gällande villkor för närmaste bostäder innehålls. Någon förändrad påverkan 

avseende ljud kommer således inte förekomma vid planerad ändring. 

3.3 SKUGGOR OCH REFLEXER 

Liksom för ljud så medför en ansökan om ändringstillstånd ingen förändring 

när det gäller villkoren för tillåten påverkan från skuggor. Villkoret anger att 

skuggpåverkan får ske om maximalt åtta timmar per år och 30 minuter per 

dygn vid ett fritids- eller bostadshus uteplats.  

Den preliminära bedömningen är att några bostadspunkter sannolikt kommer 

att exponeras för en högre skuggbildning jämfört med lägre vindkraftverk. 

Genom att utrusta vindkraftverken med s.k. skuggautomatik, kan det 

Figur 5. Grön linje påvisar resultatet från uppdaterad ljudberäkning som är genomförd med 
vindkraftverk med en totalhöjd om 250 meter. Grön linje redovisar värdet 40 dB(A), vilket är det 
begränsningsvärde vid närmsta bostadshus som villkoren föreskriver. 
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säkerställas att villkoren kan innehållas. Tekniken innebär att vindkraftverket 

tillfälligt stängs av, då skuggor utgör ett problem vid närliggande bostäder.   

En skuggberäkning för totalhöjden 250 meter håller på att tas fram och 

kommer att redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

Vindkraftverken är utrustade med antireflexbehandlade blad och bedöms 

därmed inte orsaka några reflexer.  

3.4 HINDERBELYSNING 

Kraven på hinderbelysning som föreligger Vindpark Horshaga kvarstår. 

Kraven anger att vindkraftverk med en totalhöjd som överstiger 150 meter 

ska förses med högintensivt vitt blinkande ljus, i enlighet med 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål 

som kan utgöra en fara för luftfarten. Således förblir markeringen av 

vindkraftverken i Vindpark Horshaga densamma vid 250 meters totalhöjd 

som för gällande tillstånd. 

3.5 LANDSKAPSBILD 

En påverkan på omgivande landskap och rådande landskapsbild är 

ofrånkomlig vid en etablering av vindkraft, oavsett vilken typ av landskap 

etableringen sker inom och hur stora verken är. Graden av påverkan är dock 

beroende av den landskapsbild som råder i området där etableringen 

genomförs, samt vilken tålighet landskapet har för förändringar.  

Högre verk innebär oundvikligen att vindkraftverken också blir desto mer 

synligare på avstånd.  

En siktanalys kommer att genomföras inom ramen för 

miljökonsekvensbeskrivningen. Likaså kommer fotomontage att uppdateras 

med vindkraftverk som har en totalhöjd om 250 meter. I 

miljökonsekvensensbeskrivningen kommer således en genomgående analys 

och jämförelse göras avseende landskapsbildspåverkan för 

ändringstillståndet kontra befintligt tillstånd.   

3.6 REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

Under byggnation av vindparken kommer området att utgöra en 

byggarbetsplats och därmed kan framkomligheten komma att tillfälligt 

begränsas. Detta är oberoende vilken totalhöjd vindkraftverken har. Under 

denna tid förväntas buller från t.ex. transporter och anläggningsarbeten 

utgöra en betydande faktor. Detta är alltså en tillfällig åtgärd och under 

vindparkens drifttid kommer området kunna nyttjas för rekreation och 

friluftsliv utan begränsningar.   

3.7 KEMIKALIER 

Ett högre verk kan innebära att vindkraftverken har en större generator, vilket 

kan medföra en större mängd olja. Det är det slutliga valet av fabrikat och 

modell som avgör mängden kemikalier som finns i respektive vindkraftverk. 

Oavsett val av modell och storlek på generatorn kommer kemiska produkter 
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och avfall hanteras i enlighet med de villkor som gällande tillstånd 

föreskriver. 

3.8 NATURMILJÖ 

Ansökan om ändringstillstånd innebär ingen ändring av tillståndsgiven 

parklayout. Vindkraftverkens positioner och flyttmån kvarstår, liksom 

vägdragningar och placering av uppställningsytor och montageytor etc. 

Påverkan på naturmiljön bedöms därmed inte generellt skilja sig särskilt 

mycket från tillståndsgiven park. I figur 6 redovisas områdesskyddad 

naturmiljö i närheten av vindparken. 

Platsens lämplighet för vindkraft i förhållande till fladdermöss, fågel och 

övrigt djurliv har prövats i tidigare tillståndsprövning. Dock kan högre verk 

innebära en högre kollisionsrisk för fågel och fladdermöss, med hänsyn till att 

vindkraftverkens svepyta ökar.  

3.9 KULTURMILJÖ 

Liksom för naturmiljö innebär ändringstillstånd ingen förändrad påverkan på 

områdets lokala kulturmiljövärden. En eventuell justering av 

vägdragningarnas, uppställningsytornas och montageytornas dimensioner 

anpassas utifrån de skyddsvärda kulturmiljöerna som finns i området. 

Figur 6. Kartan påvisar skyddade naturmiljöer i vindparkens närhet. För Horshaga Fly, som 
angränsar till projektområdets sydöstra del, planeras ett områdesskydd. Då ansökan om 
ändringstillstånd omfattar samma verksplaceringar som gällande tillstånd föreskriver bedöms inte 
någon skyddad naturmiljö påverkas negativt av den planerade ändringen. 
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Vindkraftverkens storlek innebär dock att de blir mer synligare på ett större 

avstånd och att den visuella påverkan från närliggande kulturmiljöer kan 

komma att påverkas. Närliggande kulturmiljöer redovisas i figur 7. 

3.10 KUMULATIVA EFFEKTER 

Med begreppet kumulativa effekter avses hur vindparken tillsammans med 

andra pågående och framtida verksamheter/åtgärder påverkar miljön. De 

kumulativa effekterna begränsas i aktuellt fall till hur Vindpark Horshaga, och 

en ökad totalhöjd av vindkraftverken, tillsammans med andra 

vindkraftetableringar i omnejd påverkar miljön.  

Flertalet vindkraftprojekt är under projektering, har erhållit tillstånd och är 

uppförda inom Uppvidinge kommun och med omnejd. I nuläget pågår en 

utredning av vilken status de närliggande projekten inom 1 mils radie har och 

en uppdaterad karta ska tas fram i vidare arbete. En djupgående analys av 

kumulativa effekter kommer att genomföras i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning.  

Närmaste närliggande vindkraftetablering är Vindpark Älmedal, som också 

projekteras av Stena. Älmedal erhöll miljötillstånd för nio vindkraftverk 2018-

04-12, som fastställdes av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea 

hovrätt (M 1238-18). Liksom för Vindpark Horshaga undersöker Stena 

möjligheten att höja vindkraftverkens totalhöjd även i Älmedal, från 200 

meter till 250 meter. En ansökan om ändringstillstånd är planerade enligt 

Figur 7. Kartan påvisar kulturmiljöer i närheten av vindparken. Då ansökan om ändringstillstånd 
omfattar samma verksplaceringar som gällande tillstånd föreskriver bedöms inte någon kulturmiljö 
påverkas negativt av den planerade ändringen. 
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samma tidplan som för Vindpark Horshaga och samråd avseende Vindpark 

Älmedal kommer att ske parallellt.  

Några kumulativa effekter med negativa konsekvenser avseende ljud- och 

skuggor, till följd av en ökad totalhöjd, bedöms preliminärt inte uppkomma. 

Detta med hänsyn till att gällande tillstånd reglerar vindparkens ljud- och 

skuggpåverkan i villkoren. 

Däremot bedöms kumulativa effekter med negativa konsekvenser 

uppkomma avseende aspekten landskapsbild, med hänsyn till att 

vindkraftverken kommer att vara synliga på ett längre avstånd. Inom ramen 

för kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer en siktanalys och 

fotomontage att tas fram för att påvisa dessa kumulativa effekter.  

Positiva kumulativa effekter kan uppstå i form av t.ex. samordningsvinster 

gällande elanslutning och transport av material. 
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4 FORTSATT ARBETE 

4.1 TIDPLAN 

Efter avslutat samrådsförfarande med myndigheter, enskilda och allmänhet 

kommer arbetet med ansökan om ändringstillstånd inkl. 

miljökonsekvensbeskrivning att slutföras. Ansökan är planerad att lämnas in i 

slutet av mars 2019, se tidplan i tabell 3. 

För information om hur du lämnar ett samrådsyttrande avseende planerad 

ändring, se avsnitt 1.4.  

 

Tabell 3. Tidplan för ansökan om ändringstillstånd för Vindpark Horshaga 

Aktivitet När 

Hinderremisser skickas ut 15 november, 2018 

Samrådsunderlag skickas till länsstyrelse och kommun Vecka 50, 2018 

Ny ljudberäkning tas fram  December, 2018 

Ny skuggberäkning tas fram December, 2018 

Ny siktanalys tas fram December 2018 

Arbetet med att ta fram nya fotomontage påbörjas December 2018 

Samrådsmöte med länsstyrelse och kommun 15 januari, 2019 

Samrådsmöte i form av öppet hus för allmänheten 22 januari, 2019 

Samrådsyttrande ska vara oss tillhanda senast 11 februari, 2019 

Miljökonsekvensbeskrivning arbetas fram Januari-Mars, 2019 

Ansökan är planerad att lämnas in April 2019 
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medarbetare. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


