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SAMMANFATTNING 
Den här studien ämnar ta fram underlag till, samt projektera, en vindkraftpark i 
Juddhult, Småland. Målsättningen är att ta fram ett så fullgott projekteringsunderlag 
som möjligt. De delar av projekteringsunderlaget som presenteras är 
miljökonsekvensbeskrivning, produktionsberäkningar, jämförelse mellan olika 
verktyper, ekonomiska kalkyler, utvärdering av lönsamhet och förslag på 
parkutformning. Då parken är tänkt att stå i skogsmiljö uppkommer ett antal problem 
som inte brukar förknippas med vindkraftprojektering. Andra intressen som berörs och 
som måste tas hänsyn till speciellt i skogsmiljö är jakt, våtmarker, fornlämningar och 
turbulens. För att utföra beräkningar av förväntad energiomvandling, ljud-, skugg- och 
landskapsbildspåverkan har vindkraftsprojekteringsprogrammet WindPRO använts. De 
ekonomiska kalkylerna har tagits fram m.h.a. bl.a. annuitetsmetoden och 
elprisprognoser. Bland resultaten presenteras även intressanta nyckeltal för parken. För 
att kunna göra en riskbedömning har tre scenarion utformats, värsta tänkbara scenario, 
troligaste scenario samt bästa scenario.  

ABSTRACT 
The aim with this study was to collect fundamental information, and to plan, a wind 
power farm in Juddhult , Småland in southern Sweden. The goal is to collect the best 
available projecting planning support. The pieces of this projecting planning support 
that will be presented is; Environmental Consequence Description (MKB), production 
calculations, comparisons between different plant types, economic calculations, evaluate 
the economy and give some farm design suggestions. The imagined wind farm will be 
located in forest environment and which may cause a number of new problems. Special 
interest that will be affected, where special consideration because of the forest 
environmental is requested is, hunting, wetlands, ancient monuments and wind 
turbulence. To perform calculations of expected energy transformation, sound-, shadow- 
and landscape influence the program WindPro has been used for these calculations. The 
economic calculation methods used in this project is the annual method and electricity 
price prognosis. Among the results some interesting KPI (Key Performince Indicator) for 
the wind farm is presented. To be able to do a risk analysis three scenarios has been 
created, the worst case scenario, the most likely scenario and the best possible scenario.        
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
I dagens samhälle där de fossila bränslena dominerar energimarknaden är det mycket 
attraktivt med förnybar energi. Vindkraft är mycket fördelaktigt även jämfört med andra 
förnybara energikällor. Branschen är väl utvecklad och har fungerat kostnadseffektivt 
tack vare subventioner i tiotals år. I dagsläget kommer ca 1,4 TWh av Sveriges 
elproduktion från vindkraften. Riksdagen har antagit ett mål om att bygga ut 
vindkraften till 10 TWh/år, till och med 2015. Energimyndigheten anser dock att 
potentialen är så pass mycket större och har därför lämnat in ett förslag på att utöka 
målet till 30 TWh till år 2020, varav 20 TWh planeras för landbaserade vindkraftverk 
och 10 TWh för vindkraftverk till havs1. Energimyndigheten föreslår även att 
tillståndsprocessen bör snabbas upp för att det skall vara möjligt att uppnå målet. Ett 
förslag till att snabba upp tillståndsprocessen är att samla alla tillståndsansökningar hos 
en myndighet. Förslagen gör att framtiden ser mycket ljus ut för vindkraften i Sverige. 
Energimyndigheten skriver även att kvotplikten bör bli ambitiösare i 
elcertifikatsystemet vilket torde leda till högre intäkter för vindkraftsintressenter. 
Vindkraft i kustnära sträckor har länge varit populärt och vindkraft till havs har länge 
framhållits, men det har visat sig att korrosion och annat slitage är mycket högt på de 
havsbaserade verken. På senare tid har etableringen av vindkraft i skogsmiljö också 
börjat ta fart, mycket tack vare Hans Bergströms MIUU modell som kartlägger Sveriges 
vindförhållanden på tre olika höjder. Vindkarteringen tyder på att det finns potential på 
områden där man tidigare inte trodde det var lönsamt att bygga vindkraft.  Ett antal 
fastighetsägare i Ljungby och Älmhults kommun har kontaktat 
vindkraftsprojekteringsföretaget Billyvind AB för att diskutera en utbyggnad av 
vindkraft på deras marker. Intresset har blivit extra stort hos fastighetsägarna speciellt 
sedan stormarna Gudrun och Per skövlade stora arealer skog i södra delarna av Sverige. 
Fastighetsägarna har som ambition att kombinera skogsbruk med vindbruk för att få 
maximal avkastning på sina marker vilket är en ypperlig kombination då vindkraftverk 
inte kräver speciellt stor anläggningsyta i förhållande till den intäkt de genererar. De 
stora kalhyggen som skapats i skogen efter stormarna torde öka vindpotentialen i 
områdena. Kronobergs län har tilldelats ett regionalt planeringsmål för 
vindkraftsutbyggnad på minst 7 GWh till år 2015 men ser potential till ännu mer 
vindkraft2. I dagsläget finns endast ett fåtal vindkraftverk uppförda i Kronobergs län. 

1.1.1 BILLYVIND AB 
Initiativtagare till företaget var Agneta Paulsson. Företaget är ett aktiebolag som 
startades 2006. Företaget har hittils sökt tillstånd att få uppföra ungefär 70 
vindkraftverk. Eftersom det är långa kölistor på vindkraftverk idag har ännu inget verk 
uppförts i företagets regi, men de som arbetar inom företaget samt är delägare av det 
har tidigare lång erfarenhet inom branschen. Agneta Paulsson är ekonom och jurist samt 
verkar som VD i Billyvind. Ante Lärkemyr driver en advokatbyrå och är ordförande i 
Billyvind. Jan-Erik Sjögren står för kompetens inom eldrift. Gert Fridén har lång 
erfarenhet inom energibranschen. Rütger Wachtmeister har egen erfarenhet av 
delägande i vindkraftverk. Andra medarbetare i Billyvind är Håkan Eriksson, Gunnar 

                                                             
1 (Energimyndigheten, 2008) 
2 (Henriksson, 2006) 
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Ekman, styrelseledamoten i Billyvind Mats Didriksson, Janet Werngren och Erling Green. 
Agneta Paulsson utför även WindPro beräkningar och genomför det mesta som har med 
projektering av vindkraft att göra. Jan-Erik Sjögren har kunskap inom elkraft och 
ansvarar därmed för de delar som har med elkraft att göra. Ante Lärkemyr ansvar för 
tillståndsansökningar och bygglov. Billyvind ägs huvudsakligen av Bjäre kraft och Lunds 
energi. Billyvinds affärsidé innebär precis som bokhyllan Billy från IKEA att det ska vara 
billigt, enkelt och bra. Deras tanke är att alla som berörs av vindkraften ska få vara med 
och ta del av den. De bildar ett nytt bolag för varje uppfört verk, som alla kringboende 
får möjlighet att köpa in sig i. En stor fördel med detta koncept är att grannfejder 
undviks, Billyvinds tro är att om den enskilda individen själv tjänar pengar på 
vindkraftverket, som syns från köksfönstret, kommer denne att vara mer positivt 
inställd till vindkraftverket och dess lanskapsbildspåverkan. Billyvind AB har hittills fått 
sina jobb genom muntillmunmetoden. De tar inte ut någon lön för det arbete de utför, på 
så sätt blir det mer intressant för markägare att anlita dem för att projektera deras 
fastigheter. Lönen får arbetande inom Billyvind ut i form av aktieutdelning i framtiden 
när vindkraftsbolagen börjar ge avkastning. Att de inte jobbar med någon direkt lön 
innebär bl.a. att markägare inte får några kostnader förrän beräkningar är gjorda, och 
visar på en god lönsamhet. Om beräkningar visar på för dålig lönsamhet kan finasiärer 
dra sig ur och då står Billyvind för kostnaderna. När bygglovstillstånd ges för en plats 
och finansiärer hoppar av tillfaller bygglovet efter 1 år markägaren. I ett sådant fall har 
Billyvind gjort arbetet gratis och kommer inte att få någon lön för utfört arbete. 
Företagets syn på ett sådant fall är att det är bra marknadsföring3.  
       

1.1.2 SKOGSÄGARE 
Skogsägare har börjat söka nya sätt att försörja sig på eftersom senare års stormar,  
speciellt Gudrun, har skövlat stora arealer skog och flera årsaverkningar har gått till 
spillo för många av dem. Detta har gjort att skogsägarna har sett sig om efter andra 
näringar som eventuellt kan bedrivas på deras fastigheter. Vindbruk i kombination med 
skogsbruk är ett alternativ som skogsägarna i detta område visar stort intresse för. Det 
var skogsägarna med speciellt en av dem i täten som tog initiativ och kontaktade 
Billyvind för att få kvalificerad hjälp med projektering och bedömning av möjligheterna 
för vindbruk på deras fastigheter. Skogsägarna ser möjligheten till att tjäna stora pengar 
på vindkraft utan stora konsekvenser för nuvarande verksamhet. Vindbruket påverkar 
endast skogsbruket genom att en ytterst liten produktiv skogsyta försvinner, men den 
ytan är mycket liten och kommer knappast att påverka resultatet för skogsnäringen. Vid 
uppförande av vindkraftverk förbättras även befintliga vägar och nya byggs vilket leder 
till att fordon som används vid skogsavverkning får en bättre framkomlighet. På grund 
av dessa faktorer är skogsbruk och vindbruk en mycket bra kombination.   

  

                                                             
3 (Agneta Paulsson, 2008) 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 
I det aktuella projektet finns ett antal fastigheter till förfogande för att projektera en 
vindkraftspark i Juddhult. Fastigheterna är lokaliserade i skogsmiljö och därför 
uppkommer andra problem jämfört med vindkraftsprojektering vid öppna landskap 
eller kustnära sträckor. Problem som inte behövt tas lika stor hänsyn till vid tidigare 
projekteringsarbeten belägna vid kustnära områden och öppna slättlandskap är 
jaktintressen, fornlämningar och framförallt turbulens. I de småländska skogmiljöerna 
finns betydligt fler fornminnen än på många andra platser. Andra intressen, såsom 
landskapsbildpåverkan, fågelpåverkan, fladdermuspåverkan, växtlivspåverkan m.m., 
som skapat problem vid tidigare vindkraftprojekteringar, kommer även att tas hänsyn 
till i den här rapporten. Utifrån samtliga intressen är det tänkt att designa en 
vindkraftspark för elproduktion på effektivaste möjliga sätt.    

1.3 SYFTE 
Syftet med den här rapporten är att utföra vindkraftprojektering på ett antal fastigheter 
på effektivaste möjliga sätt. Den här projekteringen syftar till att en vindkraftpark ska 
uppföras för att maximera bidraget till den förnybara elproduktionen i Sverige samt 
minska koldioxidutsläppen, men samtidigt inte inskränka på andra intressen. 

1.4 MÅLSÄTTNING 
Målsättningen med det här examensarbetet är att ta fram ett så fullgott 
projekteringsunderlag till vindkraftsparken i Juddhult, Småland som möjligt. I 
projekteringsunderlaget ska miljökonsekvensbeskrivning, produktionsberäkningar, 
jämförelse mellan olika verktyper, ekonomiska kalkyler, utvärdering av lönsamhet och 
förslag på parkutformning ingå.  

1.5 AVGRÄNSNING 
Vi skall inte göra fullständiga ansökningar eller skicka ut remisser utan endast ta fram 

dokument, beräkningar och andra underlag. Relevanta vinddata för platsen fanns inte 
att tillgå vid skrivande stund då vindmätningar ännu ej har gjorts och därför har mest 
lämpliga data från SMHI:s mätstation i Växjö använts istället. Det är endast det 
dokument som miljökonsekvensbeskrivningen består av vi ska ta fram, därmed inte 
processdelen. Billyvind har inte erhållit offerter från vindkraftverksleverantörerna för 
den här specifika parken och därmed bygger de ekonomiska kalkylerna på priser från 
likande projekt samt de ungefärliga priser vindkraftsleverantörer och entreprenörer gav 
vid telefonintervjuer. 
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2. METOD FÖR PROJEKTERING 
Vinden innehåller energi som kan tillvaratas med hjälp av ett vindkraftverk. Vindens 
kraft är otroligt stark. Detta beror på att den energi som vinden innehåller är 
proportionell mot vindhastigheten i kubik. När vindens hastighet fördubblas ökar dess 
effekt åtta gånger. Vindens effekt beräknas med följande formel4: 

    v = vindhastighet (m/s) 

P= 
�

�
����    � �Luftens densitet(kg/m3) 

    A= area (m2) 

 
Detta innebär att det är mycket viktigt att placera vinkraftverken i bra vindförhållanden. 
En liten ökning från t.ex. 5 till 6 m/s på samma plats ger en ökning av vindens effekt med 
hela 72,8%. Vindens energiinnehåll kan beräknas om man vet vindens effekt och antalet 
timmar på ett år. Man brukar ange energiinnehållet i vinden i kWh/m2 per år. För att ta 
reda på det exakta vindenergiinnehållet på en viss plats måste man ha kännedom om 
frekvensfördelningen och vindriktningen. Detta görs med hjälp av mätningar med t.ex. 
en mätmast, en SODAR mätning eller från SMHI:s mätstationer. Vindens frekvens kan 
uppskattas i en sannolikhetsfördelning kallad Weibull-fördelning. Vid en utförd 
vindmätning fås oftast en vindros som kan användas för att räkna ut energiinnehållet i 
de olika väderstrecken.  
 
Hans Bergström på Uppsala universitet har 
använt MIUU modellen för att göra en 
rikstäckande vindkartering av Sverige på 
uppdrag av Energimyndigheten. 
Vindkarteringen har gjorts på höjderna 49, 72 
och 103 meter över nollplansförskjutningen. 
Höjden för nollplansförskjutningen kan 
uppskattningsvis sättas till ¾ av skogens totala 
höjd5. För att göra en korrekt bedömning av 
vindhastigheten enligt vindkarteringen måste 

alltså höjden för nollplanet läggas till. För ett 
område med 30 m hög skog skall alltså en total 
höjd på 94,5 m tillämpas vid vindkarteringen för 72 m. 

2.1 ENERGIBERÄKNING 
Det kanske viktigaste vid en projektering av en vindkraftspark är energiberäkningarna 
som utgör grunden till de ekonomiska kalkylerna. Utan vetskap om hur mycket el ett 
vindkraftverk kan producera på ett år är det omöjligt att veta hur bra lönsamhet 
projektet beräknas få. I sin tur bygger energiberäkningarna på att projektören har 
tillgång till tillförlitliga vinddata. I den här rapporten har programmet WindPRO 2.6 
främst använts för att ta fram den beräknade energiproduktionen. De kartor vi har 
använt oss av i programmet har vi hämtat ifrån lantmäteriets VindGIS. Fastighetskartor 
har vi erhållit från Billyvind. 
                                                             
4 (Wizelius, Vindkraft i teori och praktik, 2007) 
5 (Energimyndigheten, 2008) 

Figur 2.1  Linje d symboliserar nollplansförskjutningen. 
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2.1.1 NYCKELTAL 
Nyckeltal används för att följa upp driften av vindkraftverk och för att jämföra olika 
vindkraftverk. Elproduktion per installerad effekt och elproduktion per svept ytenhet är 
två nyckeltal som används. Ovan nämnda nyckeltal kan sägas vara varandras inverser, 
för om ett verk har stor rotordiameter i förhållande till sin generatoreffekt blir 
nyckeltalet [kWh/kW] mycket högt samtidigt som ett verk med liten rotordiameter i 
förhållande till sin  generatoreffekt får ett högt värde på nyckeltalet [kWh/m2]. Ett verk 
med väl avvägd generator i förhållande till svepytan har hyggliga värden på båda dessa 
nyckeltal.  

Kapacitetsfaktor och fullasttimmar är två andra nyckeltal som används. Årsproduktion 
genom märkeffekt ggr 8760 är kapacitetsfaktorn och årsproduktion genom märkeffekt 
ger fullasttimmar. Dessa två nyckeltal är nästan identiska men skillnaden är att 
fullasttimmar ger kapacitetsfaktorn i timmar istället för procent. Dessa nyckeltal 
används för att se hur stor del av tiden verket kommer att gå på full effekt, t.ex. är det 
inte ovanligt att havsbaserade verk har en kapacitetsfaktor på över 35%. Verk som är 
inlandslokaliserade har vanligen en kapacitetsfaktor på ca 25%. Ett femte nyckeltal är 
tillgänglighet, men detta nyckeltal kan inte räknas ut förrän verket varit i drift i något år, 
det är inte rimligt att göra alla de uppskattningar som krävs för att räkna ut detta 
nyckeltal. Hindertid som kan uppstå beror oftast inte på grund av att det är fel på 
vindkraftverket utan på elavbrott i nätet. Tillgängligheten på de svenska verk som finns i 
drift ligger på mellan 98-99 %6. 

 

Tabell 2.1.1.1. Förklaring till nyckeltal. Källa: P. Svantesson 

Nyckeltal Formel Enhet 
Energi per effekt års kWh/märkeffekt [kWh/kW] 
Energi per svepyta års kWh/rotorarea [kWh/m2] 
Kapacitetsfaktor års kWh/(märkeffekt*8760)   
Fullasttimmar års kWwh/märkeffekt [timmar] 
Tillgänglighet (8760-hinder tid)/8760  
  

  

                                                             
6 (Wizelius, Vindkraft i teori och praktik, 2007) 



12 
 

2.1.2 WINDPRO   
WindPRO är ett väletablerat program inom vindkraftssektorn som har skapats av ett 
danskt företag vid namn EMD.  Det diskuteras om WindPro kan räkna ut tillförlitligt 
resultat i skogsmiljö, svaret på den frågan har ingen än och de återstår att se när de 
första verken kommit på plats. 

2.1.2.1 Atlas 
Atlasmodulen är den enklaste metoden att beräkna energiproduktionen från ett 
vindkraftverk. Modulen bygger dock på att landskapet runt verket är slättlandskap och 
kan således inte ta hänsyn till några höjdskillnader. Den data som WindPRO kräver för 
att göra en atlasberäkning är vinddata från någon närliggande mätstation samt en 
råhetsros. En råhetsros förklarar i korta drag vilken typ av terräng, hus och hinder som 
finns runtom vindkraftverket. Vid skapandet av en råhetsros får användaren klassificera 
råhetsgraden i tolv sektorer. Råhetsgraden kan delas upp i följande kategorier: 

 

Tabell 2.1.2.1.1. Råhetsklassificering7. Källa: D. Pettersson 

Råhets
klass 

Karaktär Terräng Lägivare Gårdar Tätorter Skog 

0 Hav, sjöar, 
fjordar 

Öppet vatten - - - - 

1 Öppet 
landskap med 
sparsam 
vegetation och 
bebyggelse 

Platt till 
jämnt 
kuperat 

Endast låg 
små-
vegeta-
tion 

0-3 
gårdar 
per km2 

- - 

2 Landsbygd 
med en 
blandning av 
öppna ytor, 
vegetation och 
bebyggelse 

Platt till 
starkt 
kuperat 

Skogsdun
gar, allér 

Upp til 
10 
gårdar 
per km2 

Byar och 
små 
tätorter 
förekomm
er 

- 

3 Mindre 
tätorter eller 
landsbygd med 
många gårdar, 
dungar och 
lägivande 
ginder. 

Platt till 
starkt 
kuperat. 

Många 
dungar, 
vegetation 
och 
allér/träd
ridåer 

Många 
gårdar,>
10 per 
km2 

Månag 
byar, små 
tätorter 
eller 
föstäder. 

Låg 
skog. 

4 Större städer 
eller hög skog 

Platt till 
starkt 
kuperat 

- - Större 
städer 

Hög 
skog. 

  

                                                             
7 (Wizelius, Vindkraft i teori och praktik, 2007) 
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2.1.2.2 WAsP 
WAsP modulen är en insticksmodul i WindPRO som har arbetats fram av 
Vindenergidepartementet på Risö DTU i Danmark. WAsP klarar av att ta hänsyn till 
höjdskillnader genom att dela upp området kring vindkraftverket i tolv sektorer och 
beräkna hur varje sektors höjdskillnad bidrar till att förändra den totala 
energiproduktionen med hänsyn till aktuella vinddata. I februari 2000 utförde 
rymdfartyget Endeavour ett uppdrag åt NASA vid namn SRTM som gick ut på att ta fram 
den mest kompletta digitala höjddatainformationen i världen. SRTM står för ”The 
Shuttle Radar Topography Mission” och pågick i 11 dagar. Några år senare släpptes en 
förfinad version 2 som har bättre definierade vattenprofiler. I detta projekt har vi 
importerat dessa data av NASA till WindPRO för att få en så exakt energiberäkning som 
möjligt. SRTM projektet använder sig av punkter för att märka ut höjdskillnader medan 
WindPRO använder sig av linjer8. Därför behövdes punkterna göras om till linjer i 
WindPRO vilket skapar en risk för fel i konverteringen, men felprocenten anses vara 
försumbar i sammanhanget då stor noggrannhet vidtagits.  

 

Figur 2.1.2.2.1. Bilden ovan visar ett prov på hur inlagda höjdkurvor kan se ut jämfört med en karta 
tagen från Lantmäteriets VindGIS. 

 

2.1.2.3 Park 
Park modulen är den enda modulen som klarar av att räkna ut en vindkraftparks 
samlade produktion. Hänsyn tas till de vakförluster som uppstår bakom ett 
vindkraftverk och på så sätt kan även den totala parkverkningsgraden räknas ut. I 
parkmodulen går det att välja om man vill använda sig av atlas eller WAsP metoden för 
att räkna fram parkdata.  

                                                             
8 (NASA, 2000) 
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2.2 Miljöpåverkan 
Vindkraftverk påverkar sin omgivning bl.a. genom buller, skuggor/flicker och visuell 
påverkan. WindPRO har ett flertal moduler som är lämpliga då en projektör vill ta fram 
värden och visualiseringar på dessa störningsmoment. 

2.2.1 LJUD 
Decibelmodulen kan effektivt uppskatta ljudemissioner från ett vindkraftverk.  D.v.s. 
räkna ut ljudnivån vid ett visst avstånd från verket, t.ex. vid ett bostadshus. Det finns ett 
flertal internationella beräkningssätt att välja bland. Beräkningarna är baserade på den 
av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade 
vindkraftverk", 2001 (ISBN 91-620-6249-2)9.  Enligt boverkets har ett riktvärde för 
industribuller nattetid satts upp som inte får överskrida 40 dB(A).   

2.2.2 SKUGGOR 
Då ett vindkraftverk roterar kan det ibland förekomma irriterande flicker när solen, 
vindkraftverket och betraktningspunkten ligger i linje. Det finns gränsvärden uppsatta 
för vad ett bostadshus skall behöva stå ut med. Det faktiska grändsvärdet är 8 h/år och 
det teoretiska gränsvärdet som inte tar hänsyn till att solen skyms av moln är uppsatt 
till 30 h/år10. Modulen shadow i WindPRO beräknar det teoretiska gränsvärdet för 
utplacerade punkter. 

2.2.3 FOTOMONTAGE 
Landskapsbilden kommer att påverkas då ett eller flera vindkraftverk uppförs. För att 
visualisera denna påverkan har ett antal fotomontage skapats på den tänkta 
vindkraftsparken i WindPRO.  

2.3 EKONOMISKA BERÄKNINGSMETODER 
För att ett vindkraftprojekt ska vara möjligt att genomföra måste noggranna 
ekonomiska beräkningar göras. Underlaget för dessa ekonomiska beräkningsmetoder 
består till viss del av uppskattningar och antaganden11. Det finns en mängd olika 
beräkningsmetoder. I detta projekt har några enklare ekonomiska kalkyler gjorts för att 
få en uppfattning om det är ekonomiskt lönsamt att genomföra projektet. För de 
personer som investerar i vindkraftbolag är det troligtvis inte bara miljövinsterna de 
har i åtanke. Förmodligen är den största anledningen att de vill få förräntning på sitt 
satsade kapital och då är det en förutsättning att vindkraftbolaget går med vinst. Varje 
kalkyl har genomförts med flera olika sorters vindkraftverk för att hitta det 
lönsammaste alternativet. De parametrar som har laborerats med är olika 
vindkraftverk, vissa har större rotor, olika tornhöjd, vissa större generator och alla har 
olika pris. Underlaget som används för ekonomiska kalkyler består av 
energiberäkningar, elpris nu och i framtiden, elcertifikatspris nu och i framtiden och 
prisuppgifter från tillverkare. Antaganden och bedömningar har gjorts över de framtida 
intäkterna, där tre olika kalkyler gjorts, ett värsta falls scenario, ett troligaste falls 
scenario och ett bästa falls scenario över hur intäkterna kommer att se ut i framtiden.   
Energiberäkningar är kanske det viktigaste av underlaget till en ekonomisk kalkyl, en 

                                                             
9 (EMD, 2008) 
10 (Boverket, 2003) 
11 Under avgränsningar finns dessa tydligare beskrivna. 
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missberäkning av vindenergiinnehållet kan få förödande konsekvenser för 
vindkraftsbolaget. 

2.3.1 TÄNKBARA SCENARION 
En stor del av ekonomiska kalkyler bygger på en mängd osäkra faktorer. Faktorerna är i 
detta projekt, räntesats, pris på elförsäljning, pris på elcertifikatförsäljning, 
nätnytteersättningsnivå, oförutsedda reparationskostnader och framförallt vad 
elproduktionen kommer att bli. För att kunna göra en bedömning av vilken verktyp som 
är mest lämpad till detta specifika projektet, med dess förutsättningar, har tre olika 
scenarion använts. Det värsta tänkbara scenariot, det troligaste tänkbara scenariot och 
det bästa tänkbara scenariot. Räntesatsen som används i kalkyler är nuvarande 
stadslåneränta plus en procent. Nuvarande ränta har använts för att förenkla 
räknegången och för att undvika en bedömning av framtida räntesatser. I det värsta 
tänkbara scenariot har en låg ersättningsnivå använts för nätnyttan, låga priser har 
räknats med för både el- och elcertifikatsförsäljningen, reparationskostnaderna har 
antagits högt och elproduktionen har beräknats med mastdata från Växjö i Windpro 
minus 10%. I det scenario som bedömts som det troligaste scenariot, har en aningen 
högre nätnytteersättningsnivå använts, el- och elcertifikatspriserna räknats som något 
högre, reparationskostnaderna är mindre än i värsta tänkbara scenariot och 
elproduktionen som beräknats i WindPRO utifrån mätmasten i Växjö har använts. I det 
bästa tänkbara scenariot har en hög nätnytte ersättningsnivå använts, el- och 
elcertifikatspriserna har räknats högt, reparationskostnader har kalkylerats som 0 och 
elproduktionen räknas om från WindPROs medelvind till den högre medelvind som 
finns på MIUU modellens vindkarteringskarta med en viss justering för turbulens.    

2.3.2 INVESTERING 
Att köpa ett, eller som i detta fall, flera vindkraftverk innebär en stor investering. 
Investeringen består av flera delar. Priserna på de olika delarna som använts är 
schablonvärden12. Investeringen är stor i förhållande till de årliga intäkter som 
vindkraftverket ger. Detta är huvudanledningen till att vindkraftverk ofta har en 
avskrivningstid på över 15 år. Livslängden rent ekonomiskt på ett vindkraftverk brukar 
räknas till maximalt 20 år, men den praktiska livslängden brukar antas vara 25 år. Det 
krävs stor noggrannhet och precision i ekonomiska investeringskalkyler och underlaget 
som kalkylerna baseras på måste också vara av bästa möjliga kvalité.  

2.3.3 KOSTNADER 
Kostnader förekommer även för ett vindkraftverk. Kostnaderna är följande; 
kapitalkostnad, försäkrings- och servicekostnad, administrativa kostnader, 
arrendekostnad, miljötillsynsavgift, telefonkostnader och reparationskostnader. 
Kapitalkostnaden kommer att vara störst i början och allt eftersom lånet amorterats av 
minskar den kostnaden. Den är också beroende av räntan. Reparationskostnaderna är 
mycket svåra, om inte omöjliga, att förutse. Statistik på hur mycket delar som behöver 
bytas under ett verks livslängd håller tillverkarna hårt i. Sådan statistik är i princip 
omöjlig att få tag på. Ytterligare ett problem är att vindkraftverken utvecklas mycket 

                                                             
12 Inga företag har varit villiga att göra beräkningar för prisuppgift på den aktuella platsen åt oss, 
vi har därför fått ungefärliga värden från Agneta Paulsson och Göran Sidèn.  
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snabbt, de verk som kunskap och statistik finns tillgängliga för byggs inte längre. Ingen 
kan säkert veta vad reparationskostnaderna kommer att bli för ett nytt vindkraftverk.     

2.3.4 INTÄKTER 
Intäkterna kommer från elförsäljning. Försäljningen består av tre delar; försäljning av 
elen, försäljning av elcertifikat och nättnyttabidrag.  Elcertifikat är ett stödsystem för 
förnybar energi. Det innebär att fossil energi och kärnkraft får betala extra för sin 
elproduktion medans förnybara energikällor som vindkraft får betalt vid elproduktion13. 
De som producerar vindkraftsel i dagsläget får även en miljöbonus, men den varar bara 
2010 ut14. Nätnytta innebär att alla som producerar el i närheten av en stor förbrukare 
får 1-5 öre/kWh av den lokala nätoperatören, detta för att förlusterna blir mindre om 
elen inte behöver transporteras lika lång sträcka. El kan säljas för spotmarknadspris. 
Det priset uppdateras ständigt och finns att se på nordpool.com. Ett annat alternativ är 
att binda priset till ett fast pris. Det går att binda några år framåt i tiden åt gången.  

2.3.4.1 Elprisberäkningsmetoder 
Framtidens elpris är avgörande för hur projektets resultat kommer att se ut, därför 
anser vi att det är viktigt att göra en elprisprognos för att kunna göra en riskbedömning.  

Elpriset kommer att förändras, det är 100% säkert, men om det kommer att gå upp eller 
ner är omöjligt att veta. Det mesta talar för att elpriset kommer att gå upp. Energipriser 
överlag går uppåt och Sverige ligger lågt jämfört med övriga Europa. Det diskuteras om 
det i framtiden ska bli möjligt att exportera el till Tyskland15. Om det sker kommer det 
gå att ta ut mycket mer för att exportera el än att sälja den inom Sverige. Vissa tror också 
att elpriset kan komma att stanna på en ganska jämn nivå, det eftersom en elkabel 
mellan Sverige och Norge planeras16. Då kommer vi att kunna importera billig 
vattenkraftsel därifrån samtidigt som vår vindkraft blir utbyggd. Då kommer det att 
finnas gott om el i hela Sverige vilket gör att elpriset inte kommer att gå upp utan 
snarare ner17. 

Elprisprognoser görs av nordpool och finns att hämta för fem år framåt i tiden på deras 
hemsida. Nordpool har även statistik över tidigare års elpriser. Det är m.h.a. deras 
elprisprognos, som sträcker sig fem år framåt, och jämförelse med historiska elpriser 
som tre olika varianter tagits fram på hur elpriset kan komma att se ut. En där priset 
endast ökar med inflationstakten 2 %, vilket vi kallar det värsta scenariot. Det mest 
troliga scenariot har vi bedömt att då bli det som Noordpool förutspått de 5 första åren 
och sedan ökar priset med inflationstakten 2 %. Det bästa scenariot som förutspåtts är 
att priset ökar med en takt på 3 % istället. Detta scenariot har även ett högre startvärde 
än vad som använts i övriga scenarion. Som startvärde för prognosen används det pris 
som är aktuellt idag och fortsätter sedan med nordpools prognos fem år framåt. 
Ökningen har fåtts fram efter studier på elpriset sedan 1996. Elpriset som används i 
ekonomiska beräkningar i denna rapport är ett medel av det framräknade elpriset för 
anläggningens 20 första år, från 2011-2030.  

                                                             
13 (Wizelius, Vindkraft i teori och praktik, 2007) 
14 (Wizelius, Vindkraft i teori och praktik, 2007) 
15 (Nyteknik, 2007) 
16 (Ek, 2008) 
17 (Ek, 2008) 
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2.3.4.2 Elcertifikatberäkningsmetoder 
Elcertifikatspriset varierar också, det beror framförallt på politiken som förs i landet. Ett 
nytt mål för vindkraften har föreslagits från Energimyndigheten och det innebär att år 
2020 ska vindkraften årligen producera 30 TWh el. I nuläget är den årliga produktionen 
1,4 TWh. Enligt nya förslag från energimyndigheten bör kvotplikten höjas för att gynna 
vindkraften. Detta medför att elhandlare måste köpa en större andel förnybar energi18. 
När kvotplikten höjs medför det att det blir större efterfrågan på förnybar energi som 
vindkraft och då kommer även priset på elcertifikaten att höjas, tills det har skett en 
utbyggnad. Allteftersom utbyggnaden äger rum och efterfrågan är densamma så 
kommer priset på elcertifikaten att sjunka igen. Slutsatsen av att Energimyndigheten vill 
höja kvotplikten blir att priset kommer att höjas när beslut fattas i riksdagen för att 
sedan jämna ut sig på en lägre prisnivå allteftersom tillgången blir större. Det är 
definitivt positivt för vindkraften med en höjd kvotplikt. 

Eftersom priset på elcertifikat inte är fast utan förändras successivt är det mycket svårt 
att göra en bedömning av elcertifikatpriset över en 20 års period till vår ekonomiska 
kalkyl. Elcertifikatspriset brukar ligga mellan 15-25 öre/kWh19, men just nu ligger priset 
på 27 öre/kWh. Tre olika kalkyler för vad de totala intäkterna från elproduktionen 
kommer att bli har gjorts. Priserna för elcertifikat går i vågor, beroende på tillgång och 
efterfrågan. Priset för elcertifikaten räknas som ett snitt av certifikatens fluktationer, 
alltså används ett konstant pris på elcertifikaten. Elcertifikaten har endast funnits i ett 
fåtal år vilket medför att väldigt lite statistik finns för priset på dem. Det, i samband med 
att politiken kan förändras var fjärde år, gör det helt omöjligt att ta fram någon 
förutsägelse för priset år för år utan endast ett genomsnittsvärde.  

2.3.4.3 Årskostnadsmetoden 
Årskostnadsmetoden är en bra metod för att kalkylera om det finns lönsamhet i ett 
vindkraftprojekt. Denna metod kallas även annuitetsmetoden och den bygger på att det 
årliga resultatet räknas fram, en så kallad resultatkalkyl. Resultatet är den årliga vinsten 
eller förlusten och den beräknas på följande sätt: 

    �Å= årlig driftkostnad 


Å � �Å � Å � �Å   �Å= årlig intäkt 
    
Å= årlig vinst 

    Å= årlig kapitalkostnad 

Den årliga kapitalkostnaden beräknas på följande sätt: 

Å � � � � ,     a = annuiteten  

    � = investeringskostnad  

Annuiteten är summan av räntekostnad och amortering per år. Summan av 
räntekostnad och amortering blir lika stor varje år. I detta projekt finansieras en del av 
aktiekapital vilket innebär att Å kan delas upp på en del för banklånet och en del där 

aktieägarna själva får sätta räntesatsen. Räntesatsen blir därmed deras aktieutdelning.  

                                                             
18 (Energimyndigheten, 2008) 
19 (Wizelius, Vindkraft i teori och praktik, 2007) 
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Ett annat sätt för aktieägarna att få sin utdelning är att dela ut vinsten. Annuiteten a 
räknas ut enligt följande: 

� �
����

����
     r= räntan 

n = avskrivningstiden 

    � � 1 � � 

Den årliga driftkostnaden är försäkringskostnad, servicekostnad, arrendekostnad, 
telefonräkning och administrativa kostnader20, där även reparationskostnader räknats 
med i driftkostnader. Därmed har inte någon ränta på eventuella växellådsbyten räknats 
med, då ett lån förmodligen kommer att krävas vid en sådan reparation. För att räkna 
med räntan hade det varit enklast att lägga reparationskostnader som en 
investeringskostnad, men kostnaden kommer inte förrän efter kanske 10 år så därför 
har vi i detta projekt valt att lägga den som en driftskostnad. Eftersom likviditet för ett 
växellådsbyte i storleksordningen 3 miljoner kronor inte lär finnas (nästan alla intäkter 
går till amortering och ränta) vid tillfället när det krävs kommer det att krävas ett litet 
lån.  

2.3.4.4 Pay-off-metoden 
Denna metod kallas även för återbetalningsmetoden och den räknar som namnet 
avslöjar ut hur lång tid det tar att betala tillbaka en investering. Metoden är ett bra 
redskap om olika investeringar ska jämföras, för att se vilken investering som är 
lönsammast. Pay offtiden beräknas enligt formel nedan: 

� �
��

�å�
      i � investering  

    Iå) � Nettointäkt/år  

Nettointäkt är intäkter minus fasta kostnader, dock inte kapitalkostnader21.  

2.3.4.5 Ekonomiska Nyckeltal 
Nyckeltal är ett sätt att jämföra olika vindkraftverk eller projekt för att se vilket som är 
mest lönsamt. Nyckeltal ger en indikation på projektets ekonomiska förutsättningar. 
Kronor per årskilowattimme är ett nyckeltal som är användbart. Om kr/årskWh är 
under ca 5 kronor så brukar det sägas att projektet är lönsamt. Detta är givetvis bara ett 
ungefärligt värde, men det är ett bra sätt att jämföra olika vindkraftsprojekt sinsemellan. 
Kronor per års kilowattimme är totala investeringen genom den årliga elproduktionen.  

Ett annat nyckeltal som är användbart om olika vindkraftverk ska jämföras är kronor 
per installerad effekt, [kr/kW]. Investeringen genom märkeffekt på generatorn ger det 
nyckeltalet. Nackdelen med det nyckeltalet är att det inte tar hänsyn till hur mycket 
energi vindkraftverket omvandlar22. Ett tredje nyckeltal som är användbart för att 
jämföra olika projekts kostnader är produktionskostnad per kWh, [kr/kWh]. I detta 

                                                             
20 (Wizelius, Vindkraft i teori och praktik, 2007) 
21 (Wizelius, Vindkraft i teori och praktik, 2007) 
22 Bara för att ett verk har samma generatoreffekt som ett annat så behöver det inte ha samma 
rotordiameter och därmed inte samma effektkurva vilket är avgörande för den faktiska 
elproduktionen.  
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nyckeltal räknas alla kostnader med, m.a.o. kapitalkostnader plus driftkostnader23. 
Nedan visas hur nyckeltalet beräknas: 

/0123456 �
å � �å 

/å
 

Tabell 2.3.4.5.1. Ekonomiska nyckeltal. Källa: P. Svantesson 

Nyckeltal 1 Kronor per års kWh [kr/kWh] 
Nyckeltal 2  Kronor per installerad 

effekt 
[kr/kW] 

Nyckeltal 3 Elproduktionskostnad per 
kWh 

[kr/kWh] 

2.4 TILLSTÅND 
Innan en vindkraftspark kan uppföras och producera el behöver tillstånd sökas. 
Följande avsnitt beskriver de tillståndsansökningar som krävs i dagsläget för att få 
bygga en vindkraftpark. 

2.4.1 BYGGLOV 
En ansökan om bygglov måste lämnas in till kommunens byggnadsnämnd, som prövar 
den utvalda platsens lämplighet vad gäller vindkraft samt byggnadernas utseende. I 
bygglovet skall information om projektet ingå. Projektören bör dock undvika att 
specificera exakt vilken modell vindkraftverken skall vara av och vilken leverantör som 
skall tillhandahålla dem. Då fås sämre förhandlingsposition vid den kommande 
upphandlingen. Det kan till och med te sig så illa att modellen som valts i bygglovet 
utgår hos leverantören och då går det inte att använda det erhållna bygglovet utan 
processen måste göras om från början. Utvecklingen inom vindkraftsindustrin går 
snabbt framåt och därför bör projektören specificera tornhöjd, vingdiameter och 
totalhöjd istället. Det kan vara bra att lägga till några meter för att ha marginal ifall en ny 
bättre modell kommer ut. 

Vid en bygglovsansökan måste följande handlingar medfölja24: 

1. Kommunens ansökningsblankett 
Skall innehålla uppgifter om berörda fastigheter med fastighetsbeteckning, 
socken och namn på fastighetsägarna. 

2. Byggnadsbeskrivning 
Visar vindkraftverkens storlek och utseende. 

3. Situationsplan 
Skall presenteras i skala 1:1 000 samt innehålla fastighetsgränser, tillfartsvägar 
samt anslutning till allmän väg. 

4. Bilagor 
Om ett vindkraftsprojekt är större än 25MW installerad effekt behöver en MKB 
göras. Denna MKB kan då skickas med bygglovsansökan som en bilaga. Annars 
bör ljud- och skuggpåverkan, en redogörelse för lokal påverkan samt 
fotomontage på parken bifogas.  

                                                             
23 (Wizelius, Vindkraft i teori och praktik, 2007) 
24 (Wizelius, Vindkraft i teori och praktik, 2007) 
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2.4.2 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
Som en del i examensarbetet har ett miljökonsekvensbeskrivningsdokument arbetats 
fram. Eftersom parken är i ett tidigt skede av planeringen har inte samtliga samråd med 
lokalbefolkning och myndigheter ännu ägt rum, varför dessa inte inkluderas i 
dokumentet. Vid framtagandet av en MKB till parken i Juddhult har hänsyn behövt tas 
till en rad andra intressen som påverkas av vindkraftsparken. Dessa intressen är främst 
turism, jakt och annat friluftsliv, fornminnen, flora och fauna samt skyddade kultur- och 
djurskyddsområden. Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att 
identifiera, beskriva och ge underlag för en samlad bedömning av en planerad 
verksamhets direkta och indirekta miljöeffekter. Bedömningen ska ske i samråd med 
alla berörda, såväl myndigheter och organisationer som privatpersoner och allmänhet. 
De formella kraven framgår av lagstiftningen med tillhörande förordningar och 
allmänna råd. Enligt 9 kapitlet miljöbalken krävs för alla landbaserade vindkraftsparker, 
med en tänkt total installerad effekt över 25MW, ett miljötillstånd från länsstyrelsen. 
Oftast söker projektörer tillstånd även för mindre parker. Detta för att ett miljötillstånd 
har större slagkraft än ett bygglov vid dispyter med grannar om buller, utsikt m.m. Ett 
miljötillstånd gäller på obegränsad tid medan ett bygglov från kommunen kan rivas upp 
vid oförutsedda problem eller störningar mot kringliggande aktiviteter. Det går inte att 
söka ett miljötillstånd för ett projekt som redan börjat byggas eller är i drift. En MKB är 
indelad i två faser, en processdel och ett dokument. Processdelen går ut på att ha samråd 
med lokalbefolkning, myndigheter och andra parter som berörs av projektet. Syftet med 
samråden är att ge berörda en chans att påverka projektet för att minska miljöpåverkan 
så mycket som möjligt. Dokumentet skall ta upp miljökonsekvenserna under 
projektering, byggfasen och avvecklingsfasen samt beskriva samrådsprocessen. Detta 
examensarbete fokuserar på att utforma det dokument som skall lämnas in vid en 
ansökan om miljötillstånd för den tänkta vindkraftsparken i Juddhult, Småland. Den 
kompletta miljökonsekvensbeskrivningen återfinns i bilaga 1.  

2.5 ÖVRIGT 

2.5.1 ELANSLUTNING 
Då detta arbete inte har inriktats nämnvärt på de eltekniska delarna, vid uppförandet av 
en vindkraftspark, har ett antal enkla mallar samt intervjuer fungerat som indikatorer 
på vad som behöver göras rent eltekniskt vid planeringen av denna vindkraftspark. Hur 
mycket elproduktion som kan anslutas till olika elnät varierar beroende på ledningens 
längd, spänning och impedansförhållande. Totalt kan upp till 3.5 MW effekts 
elproduktion anslutas till en 10 kV elledning. Anslutningskapaciteten ökar ungefär med 
kvadraten på spänningen vilket medför att en ledning på 50 kV klarar ca 87,5 MW25. En 
fördelningsledning på 10 kV klarar endast av att ta emot produktion från ett 
vindkraftverk med effekten 2 MW. Eftersom den sammanlagda effekten för det 
planerade projektet är 12-22 MW behöver elen kopplas till en 50 kV regionledning och 
då behöver även en transformatorstation byggas som transformerar upp elen till 50 kv.  

  

                                                             
25 (Henriksson, 2006) 
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2.5.2 ANDRA INTRESSEN 
För att undvika konflikter med andra intressen har VindGIS-kartor från lantmäteriet 
använts26. Där kan uppgifter om fornlämningar, riksintresseområden, natura2000, 
fågelskyddsområden och kulturskyddsområden hämtas. Dessa uppgifter har främst 
använts vid utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen samt vid utformningen av 
valda alternativ. 

  

                                                             
26 (Lantmäteriet, 2003) 
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3. PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR 
I det här kapitlet kommer projektets förutsättningar och indata att presenteras. 
Områden som redogörs är bl.a. platsanalys, verktyp, ekonomiska förutsättningar, 
elanslutning m.m. 

3.1 PLATSANALYS 

3.1.1 VINDFÖRHÅLLANDEN 
Vindhastigheten på den aktuella projektplatsen skall enligt Energimyndighetens 
vindkartering på 72 meters höjd i figur (3) vara mellan 6,5-7 m/s27. Denna vindhastighet 
anses som mycket bra men det kan inte anses som helt tillförlitligt att använda i vårt 
projekt. Vindkarteringen skapar endast en bra överblick över medelvindhastigheter på 
en plats men tar inte hänsyn till varken turbulens eller vindgradient vilket gör 
osäkerheten att använda sig av dessa data i skogsmiljö stor. Turbulensen är i regel 
mycket större i skogsmiljö än i öppet slättlandskap. Turbulensen påverkar de krafter 
som ett vindkraftverk utsätts för men även den energi som kan tas upp av 
vindkraftverkets vingar och omvandlas till el. Vindkraftverket blir helt enkelt mindre 
effektivt i turbulent miljö. 

 
Figur 3.1.1.1. Vindkarteringen på 72 m höjd. Blå markering symboliserar projektet lokalisering. 
 

 

                                                             
27 (Energimyndigheten, 2008) 
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Det har inte utförts några vindmätningar på den aktuella platsen för projektet. De 
närmaste data som finns tillgängliga är SMHI:s mätmast i Växjö. Växjö befinner sig ca 65 
km från projekteringsplatsen och har liknande omgivande miljö i form av skog. 
Mätningarna från denna mast utfördes under åren 1986 till 1991. Mätningarna har 
utförts på 10 m höjd och gav då en medelvind på 2,78 m/s28. Detta medför ett 
energiinnehåll på 306 kWh/m2 per år. För att få reda på hur mycket energi som går att 
utvinna vid högre höjder har vi använt oss av programmet WindPRO 2.6. Enligt data från 
WindPRO blir den ekvivalenta medelvindhastigheten vid en tornhöjd på 108,3 m 5,5 
m/s. Detta motsvarar ett vindenergiinnehåll på 1582 kWh/m2 per år (Wasp modulen). 
Det råder stora tvivel om de omräkningar av medelvindhastigheter mellan olika höjder 
som används i WindPRO och i övrigt är tillräckligt exakta för att användas vid 
projektering av vindkraft i skogsmiljö. Det är därför högst lämpligt att utföra en egen 
vindmätning på tänkt plats, men detta har inte gjorts ännu för detta projekt i skrivande 
stund. I WindPRO har information tagits fram om hur frekvens, Weibullfördelning, 
energiros och medelvind från de olika väderstrecken förhåller sig vid mätstationen i 
Växjö. Som synes är den dominerande vindriktningen sydväst och energiinnehållet går 
till största del främst att utvinna från väst till sydöst. Med vetskap om detta kan 
planeringen av lokalisering av vindkraftverken, med tanke på kullar och hinder, utföras 
på ett effektivare sätt för att få bästa möjliga energiutvinning ur vinden.  

Figur 3.1.1.2. Frekvens, medelvind, energiros och Weibull fördelning från WindPRO 2.6 för aktuell 
plats samt referensplatsen Växjö mätstation. 

  

                                                             
28 (EMD, 2008) 
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3.1.2 MARK 
Miljön i vindkraftverkens närhet är ett relativt flackt skogslandskap bestående av 
mestadels barrskog med inslag av lövskog.  Stora sjöar och våtmarker är vanligt 
förekommande inslag i naturen. Berggrunden är till största delen urberg. Den 
dominerande bergarten är gnejs som har sur sammansättning och är fattig på 
näringsämnen. Sammansättningen gör att marken har låg motståndskraft mot 
försurning. Jordlagren är mellan 5 och 20 meter tjocka och den utmärkande jordarten är 
morän. Morän är en osorterad krossprodukt skapad av inlandsisen som oftast följer 
topografin29. Topografin för närområdet är lätt kuperad skogsterräng med höjdnivåer 
som går från 110 upp till 180 m över havet. De tänkta vindkraftverkslokaliseringarna är 
inte utsatta efter ett visst mönster utan istället har kullar och höjdskillnader använts för 
att optimera produktionen. De flesta verken är tänkta att stå på områden med en nivå 
över havet på mellan 140 till 165 m. I närområdet finns en del fornminnen samt 
fornåkrar utspridda. Vid verk 6 och 11 finns fornåkrar som det behövs ha stor 
försiktighet med. Inget av verken är dock belägna i någon fornåker utan strax utanför 
med en säkerhetsmarginal på minst 50 m. I den norra delen av Käskhultasjön, kallad 
Trollasjön, finns ett utnämnt fågelskyddsområde. 

3.1.3 BOENDE 
Det aktuella 
området är glest 
befolkat med 
endast ett fåtal hus 
och gårdar i 
anknytning till 
verken. En gård i 
byn Sjuhult ligger 
1,5 km i sydöstlig 
riktning från verk 
1 och är därmed 
närmsta 
bebyggelse med 
bostadshus. Verk 2 
har Slättatorpet 
som närmsta gård. 
Den ligger 1 km i 
östlig riktning från 
verket. Gården har 
ett bostadshus. 
Verk 3 ligger 800 
meter öst om en 
gård i Käskhult. 
Gården består av 
ett bostadshus med 
året runt boende. 

                                                             
29 (Plankontoret Ljungby kommun, 2006) 

Figur 3.1.3.1. Blå prickar symboliserar bostadshus och röda rotorer vindkraftverk. 
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Verket ligger 900 meter nordöst om ett torp. Verk 3 ligger 1 km syd om Trollagården 
som består av en ladugård och ett fritidshus som endast är bebott under 
sommarhalvåret. Verk 4 ligger 700 meter sydväst om Pampatorpet som består av ett 
bostadshus. Verk 4 och 5 ligger drygt 1 km sydöst om Hyltåkra som är en by med 5 
bostadshus. Verk 5 ligger 600 meter nordost om Trollagården. Verk 6 ligger 600 meter 
norr om Södradal, som är en gård med ett bostadshus. Verket ligger drygt 1 km sydväst 
om byarna Issjöa och Hyltåkra vilka sammanlagt har 10 bostadshus. Verk 7,8 och 9 
ligger 800 meter sydost om två bostadshus belägna i En. Dessa tre verk ligger 1 km 
nordväst om Rosatorpet och Mörkahult, vilka sammanlagt består av 2 bostadshus. De 
ligger även 1 km norr om byn Hyltåkra. Verk 10 och 11 är belägna 1 km nordväst om 
Nybygget och Granholmen, vilka är två gårdar med ett bostadshus vardera. Verk 10 och 
11 ligger 900 meter nordost om Bohok och Hökhult som är två gårdar med ett 
bostadshus vardera. Dessa verk ligger drygt 1 km sydöst om byn Hällorna som har 4 
bostadshus. Vindkraftverken byggs inte närmare än 500 meter från något bostadshus 
för då kan inte bullernivåer hållas. Av de bostadshus som nämnts ovan är de flesta 
åretruntboende. De andra bostadshusen är fritidsboenden som mestadels bebos under 
semestertider på sommaren. 

3.2 VERKTYP 
För att se vilket vindkraftverk som ger bäst lönsamhet och elproduktion för den tänkta 
platsen har  tre verk från olika leverantörer jämförts i den här rapporten. 

3.2.1 ENERCON E82 
Det första verket som har granskats närmare är ett Enercon E82 med 2 MW 
generatoreffekt. Det här verket är speciellt lämpat för inlandslokaliseringar. Tornhöjden 
till Enercon E82 finns i utformningar från 70 till 138 m. Den tornhöjd som är relevant 
för detta projekt är 108,3 m. Högre höjder ger högre medelvindhastigheter men p.g.a. av 
svenska bestämmelser om luftfart och vindkraft är högsta tillåtna totalhöjd i dagens läge 
150 m. Därför blir 108,3 m det mest relevanta alternativet då totalhöjden blir 149,3 m 
vid den tornhöjden. Enercon har krav på att deras verk placeras med minst 5 
rotordiameters mellanrum30. Alltså har en minimigräns på 410 m vidtagits när verken 
har placerats ut i landskapet. Alla Enercon verk har en synkrongenerator och kan därför 
operera utan växellåda. Varje vinge har självständigt fungerande pitchreglering med 
nödsystem. Enercon är den tillverkare som har lyckats designa sina vindkraftverk bäst 
med tanke på elproduktion i förhållande till rotordiameter. För en fullständig teknisk 
specifikation för Enercon E82 se bilaga 2.  

3.2.2 VESTAS V90 
Vestas modell V90 är den andra verktypen som är intressant för projektet. Som namnet 
avslöjar har Vestas V90 en rotordiameter på 90 m. Tornhöjden går att erhållas mellan 
80 och 105 m och generatorn på 1,8 eller 2.0 MW. I det här projektet är det tornhöjden 
105 m och generatorn 2,0 MW som är mest intressant. Med nämnda tornhöjd blir 
totalhöjden strax under 150 m, vilket hamnar strax under de bestämmelser för luftfart 
som finns i Sverige. Vestas V90 är speciellt designad för platser med låga eller medium 
vindhastigheter med tanke på vingdiameter i förhållande till generatoreffekt. Till 

                                                             
30 (Enercon, 2008) 
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skillnad mot Enercon E82 har Vestas modellen asynkrongenerator och kräver således en 
växellåda31. De gamla Vestasverken är kända för havererande växellådor, men enligt 
Vestas själva skall växellådorna i de nya verken vara bättre och tåla mer påfrestning. 
Även Vestas kräver en intern gräns på 5 rotordiameter när man placerar ut deras verk. 
Avståndet mellan verken, som har tagits hänsyn till vid utplaceringar av verken i 
naturen, blir då 450 m. Vestas V90 använder sig av tekniken Optispeed och OptiTip för 
att aktivt pitchreglera vingarna. En fullständig tekniks beskrivning för Vestas modell 
V90 finns att studera i sin helhet i bilaga 2. 

3.2.3 NORDEX N90 
Den tredje modellen som granskas i projektet är Nordex modell N90. Nordex N90 är en 
vindturbin utformad för platser med hög vindhastighet. Det kan därför tyckas att 
modellen är olämplig att använda vid platsen för den tänkta vindkraftparken. Detta 
stämmer delvis också. Anledningen till att Nordex N90 är med i jämförelsen för den här 
vindkraftparken är för att delvis visa hur ett verk för höga vindhastigheter skulle 
fungera på en plats med låga eller medium vindhastigheter samt även eftersom det är 
det enda verk där exakt offert har erhållits från tillverkaren. Det kan därför vara 
intressant att visa hur den här modellen skulle klara sig under givna förhållanden. 
Tornhöjden går att erhålla mellan 80 och 100 m. Höjden 100 m kommer att användas 
för beräkningar i det här dokumentet. Precis som Vestas V90 har Nordexverket en 
asynkron generator och en växellåda. Generatorn har en nominell effekt på 2,5 MW32. En 
exakt teknisk specifikation för Nordex N90 återfinns i bilaga 2. 

3.3 PARKUTFORMNING  
När en vindkraftpark ska utformas finns det olika saker som kan prioriteras. På öppna 
fält prioriteras ofta mönstret först, dvs. att verken är placerade i ett harmoniskt mönster 
vilket gör att parken inte påverkar landskapsbilden i samma utsträckning. Detta 
kommer sig av att verken blir mer synliga i öppet landskap. I mer kuperad skogsmiljö, 
som detta projekt, har bästa produktionsläget prioriterats före geometriska 
utformningar, vilket innebär att verk placeras på kullar och höjder i första hand med 
minst 5 rotordiametrar mellan vardera verk. Vid tillståndsansökan för en 
vindkraftsanläggning krävs att flera alternativ utformas. Dessa olika alternativ beskrivs i 
miljökonsekvensbeskrivningsdokumentet. Länsstyrelsen kan, om de finner något annat 
alternativ än huvudalternativet som lämpligast, då ge tillstånd för en alternativ 
utformning. I detta projekt har fyra olika alternativ utformats. Huvudalternativet består 
av 11 vindkraftverk, alternativ 2 av 8 verk, alternativ 3 av 6 verk och alternativ 4 av 8 
verk. De olika alternativen har olika fördelar. Huvudalternativet är det alternativ som 
ger störst förnybar elproduktion. I det alternativet har markanvändningen maximerats 
och ljudkraven utnyttjats till sitt maximum. Det gör att parken blir på största möjliga 
antal verk. Tanken med alternativ 2 är att det ska vara en samlad park med stora 
säkerhetsmarginaler för ljudkrav. Om t.ex. den uträknade ljudnivån för ett bostadshus är 
39,9 dB [A] kan det faktiska värdet vara 40,1 dB [A], vilket skulle vara förödande i ett 
senare skede då parken är byggd. Fördelen med att bygga en park samlad är att ett 
mindre område tas i anspråk av vindkraften. Det är något de flesta kommuner strävar 

                                                             
31 (Vestas, 2008) 
32 (Nordex, 2008) 
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efter. Tanken med alternativ 3 är att parken ska ha väldigt stora marginaler för både 
ljud- och rörliga skuggkrav och vara en relativt samlad park. Alternativ 4 ska ha små 
ljudemissioner och få skuggtimmar, utan att elproduktionen ska bli lika lidande som i 
alternativ 3, dock kommer denna parkutformning bli betydligt mer utspridd. 
Alternativen visas nedan, röda markeringar symboliserar vindkraftverk. 

Huvudalternativ                                       Alternativ 2 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

                         

Alternativ 3            Alternativ 4 

 
 Figur 3.3.3. Karta för alternativ 3. 

3.3.1 VÄGAR OCH ANLÄGGNINGSYTOR 
Totalt sett kommer ca 3 km väg att behöva byggas för att öka tillgängligheten till de 
platser där vindkraftverken är tänkta att byggas. Varje vindkraftverk kräver en 
anläggningsyta på 40x50 m för lyftkran och andra maskiner. Vissa sträckor väg kommer 
att behöva breddas till minst 4 m för att klara transporten av de stora vingarna. 

  

 

Figur 3.3.1. Karta över huvudalternativ. Figur 3.3.2. Karta för alternativ 2. 

Figur 3.3.4. Karta för alternativ 4. 
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3.3.2 NÄTANSLUTNING 
Samtliga verk kommer att behöva anslutas till en transformatorstation. 
Transformatorstationen kommer att dras till närmaste regionledning som ligger ca 4-5 
km söder om verk 1-3 i vindkraftsparken. Transformatorstationen kommer därför att 
byggas i anslutning till verk 1-3. 

3.3.3 FUNDAMENT 
Vindkraftverken kommer att stå på cirkulära fundament vilket reducerar nödvändiga 
mängder cement och metallförstärkningar jämfört med konventionella kvadratiskt 
utformade fundament. Beroende på den exakta sammansättningen av marken vid 
respektive verk kommer fundamentet att anpassas i enlighet till det tryck marken klarar 
av att bära. Vid extra lös mark kommer ett djupare fundament behöva byggas för att öka 
bärkraften33. 

  

                                                             
33 (Enercon, 2008) 

Figur 3.3.3.1. Gjutning av fundament till 
Enerconverk. 
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3.4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.4.1 ÄGANDEFORM 
Billyvind AB arbetar efter ett koncept som innebär att alla som berörs av 
vindkraftverken ska få vara med och ta del av förtjänsten. Det innebär att alla grannar 
till markägare som ska uppföra vindkraft får erbjudande om att köpa in sig i 
vindkraftsbolagen som bildas. När tillstånd finns för att bygga ett verk skapas ett bolag 
för varje vindkraftverk. Detta bolag kommer att bestå av 1000 aktier à 1000 kronor, där 
ägandet brukar se ut som följer: 

Tabell 3.4.1.1. Ägandefördelning på vindkraftbolag. Källa: P. Svantesson 

Delägare Ägande andel 

Markägare 10% 

Billyvind 10% 

Stora finasiärer ofta Bjäre kraft eller 
Lunds energi 

40% 

Grannar/närboende 40% 

 

Billyvind AB:s två största ägare är Bjäre kraft och Lunds energi. Dessa två kapitalstarka 
bolag står därför som borgenärer för topplånet alternativt lånar själva ut topplånet till 
alla nyskapade vindkraftbolag som Billyvind skapar. Ca 1 Mkr av kapitalet fås genom 
aktiekapital. Resterande kapital som krävs för att genomföra investeringen fås genom 
banklån, där topplånet är ca 20% och resten är bottenlån. Markägaren som äger 10% av 
bolaget får även en ersättning på endera 5% av elförsäljningen eller 4% av de totala 
intäkterna per år. Den ersättning som ger störst belopp är den som markägaren får, 
dock finns ett garantibelopp på 50 000 gånger konsumentprisindex kr/år om inget av 
ovanstående alternativ skulle nå upp till garantibeloppet. Markägaren kan även välja att 
få ut 500 000 kr i förskott av sin ersättning. Dock föreligger en ränta på 
förskottsutbetalningen.  

3.4.2 INVESTERING 
Investeringkostnader som uppkommer vid detta projektet består av vindkraftverk, 
gjutning av fundament, ny väg och anläggningsytor, elanslutningsavgift, elinstallation i 
form av transformator och kabeldragning, extra kranhyra och projektering, vilket 
innefattar kostnad för vindmätning. I verkets pris ingår ordinarie kranhyra. Extra 
kranhyra kan uppstå om väderförhållandena gör att kranen och arbetarna måste stå 
stilla vid byggnation av verken. I detta projekt har tre olika vindkraftverk jämförts för 
att kunna optimera och säkerställa att rätt verktyp har valts. De verk som jämförts är 
Enercon E82 2.0 MW, Vestas V90 2.0 MW och Nordex N90 2,5 MW. Nedan visas tabell 
över vad samtliga investeringskostnader för hela parken vid huvudalternativ blir: 
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Tabell 3.4.2.1 Investeringskostnader park om 11 verk. Källa: P. Svantesson och D. Pettersson 

 E82 V90 N90 

Vindkraftverk 299 860 000 264 000 000 341 220 000 

Fundament Inkluderat i 
verkpris 

16 500 000 16 500 000 

Väg och övrigt 2 444 442 2 444 442 2 444 442 

Elanslutningsavgift 3 300 000 3 300 000 3 300 000 

Elinstallationer 15 000 000 15 000 000 15 000 000 

Projektering 200 000 200 000 200 000 

Extra kranhyra 220 000 220 000 220 000 

3.4.3 KOSTNADER 
Försäkrings- och servicekostnader är fasta prisuppgifter som fås från försäkringsbolag 
och vindkraftverkstillverkaren. Försäkringskostnaden för Enercon E82 är 10 
öre/producerad kWh34, i projektet har denna försäkringskostnad använts för samtliga 
verktyper. Kapitalkostnaden är räntekostnad. Räntan som räknats med är statslåneränta 
+ 1 %-enhet vilket i dagsläget blir 5 %. Det går att välja antingen fast eller rörlig ränta. I 
detta projekt har beräkningarna gjorts med fast räntesats och nuvarande räntesats. 
Reparationskostnaderna, som bland annat kan bestå av växellådsbyte, har uppskattats 
till 3 Mkr35. För Vestas och Nordex verken som har växellåda har vi inte räknat med 
växellådsbyte i det bästa scenariot. I det troligaste scenariot har ett växellådsbyte 
kalkylerats och i det värsta scenariot har det kalkylerats med två växellådsbyten. 
Enerconverken har ingen växellåda, men de har en dyrare generator. Prisuppgift och 
reparationshistorik på Enercon har ej funnits, men rimligt borde ändå vara att i ett 
värsta scenario kalkylera med reparationer motsvarande ca 10 % av inköpspris på verk. 
För att se driftkostnader för alla vindkraftstyper se bilaga 4. Nedan visas tabell över 
samtliga driftkostnader för Enercon E82 vid troligaste scenario: 

  

                                                             
34 (EnerconSverige, 2008) 
35 (Svantesson, 2008), delägare i ett 660 kW Vestas verk med nyligen bytt växellåda. 



 

Tabell 3.4.3.1. Driftkostnad Enercon E82 park.

Benämning 
Service 
Försäkring 
Elmätning 
Telefon 
Arrende 
Miljötillsyningsavgift 
Administration  
Reparationskostnader 
Total årlig driftkostnad för 11 verk
Table 1. Driftkostnad Enercon E82 park. 

3.4.4 INTÄKTER 
I dagsläget kan elpris och elcertifikat bindas över 2009 för 77 öre/kWh, där 
elcertifikaten står för 27 öre/kWh och till detta ska också nättnyttan läggas på
projekt har fast elprissättning tillämpats
oavsett om bundet eller rörligt elpris tilllämpats
öre/kWh. I värsta tänkbara scenariot
öre/kWh i det troligaste scenariot och 3 öre/kWh i det bästa tänkbara scenariot. 
värsta scenariot har elcertifikatspriset 15 öre/kWh
scenariot 20 öre/kWh och för det mest

Elprisprognoser har endast gjorts fram tom år 2030. Elcertifikat stödsystemet kommer 
endast att finnas fram till år 2030 
inte som längre än fram till år 2030 om den tas i drift ca år 2011
beräknade elförsäljningspriset plus elcertifikatspriset. I ekonomiska beräkningar har ett 
medel räknats ut för elpriset för att få ett fast p
konstanta under hela 20 års perioden. 

Figur 3.4.4.1. Mest troligt scenario av elpris

                                                             
36 (Ek, 2008) 
37 (Svantesson, 2008) 
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riftkostnad Enercon E82 park. Källa: P. Svantesson och D. Pettersson 

Kostnad i kronor 
80 000*(antal verk) 
0,1*(årlig energiproduktion) 
80 000*(antal verk) 
2000*(antal verk) 
1 319 000 
1000 
10 000*(antal verk) 
3 000 000*(antal verk) 

Total årlig driftkostnad för 11 verk 7 370 000 
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4. RESULTAT 
Under denna rubrik presenteras energiberäkningar, elprisberäkningar, ekonomiska 
kalkyler och nyckeltal. Ljud- och skuggberäkningar presenteras i 
miljökonsekvensbeskrivningen, se bilaga 1. Samtliga Excel ark som användes vid 
ekonomiska uträkningar är inte presenterade i denna del. Dessa finns presenterade i 
bilaga 4. 

4.1 ENERGIBERÄKNINGAR 
Dessa beräkningar presenteras som total energiproduktion för hela parken. Beräkningar 
för huvudalternativ har gjorts med tre olika verktyper. För respektive alternativ har 
endast energiberäkningar gjorts med valt verk. Samtliga årsproduktionsberäkningar har 
gjorts med ett värsta fall, ett troligt fall och ett bästa fall. Siffrorna presenteras i MWh. 
För alternativa utformningar av anläggningen har vi endast utfört beräkningar med vald 
verktyp Enercon E82. 

Tabell 4.1.1. Årsproduktion för huvudalternativ med olika scenario och parkverkningsgrad. [MWh]. 
Källa: P. Svantesson och D. Pettersson 

Huvudalternativ     

Verktyp Värsta fall Troligaste fall Bästa fall     Parkverkningsgrad 
Enercon E82 2,0 MW 37 400 41 600 50 000            96,9 % 
Vestas V90 2,0 MW 38 400 42 700 52 500            96,3 % 
Nordex N90 2,5 MW 36 500 40 500 50 000            96,5 % 
 

Tabell ovan visar beräknad energiproduktion för samtliga verktyper och samtliga 
scenarion vid huvudalternativ. Noterbart är att Nordexverket som har störst 
generatoreffekt genererar minst elenergi. Det bör bero på att Nordex N 90 är designat 
för höga vindhastigheter. 

Tabell 4.1.2. Årsproduktion för alternativ 2 med olika scenario och parkverkningsgrad. [MWh]. 
Källa: P. Svantesson och D. Pettersson 

Alternativ 2    

Verktyp Värsta 
fall 

Troligaste fall Bästa fall    Parkverkningsgrad 

Enercon E82 2,0 MW 27 100 30 100 37 000            96,5 % 
 

Ovan visas Enercon E82 och samtliga scenarion vid alternativ 2. Nedan visas samma 
beräkning fast för alternativ 3. Det är stora fluktuationer i elproduktion beroende på 
vilket av de tre scenariona som inträffar38. 

  

                                                             
38 Givetvis är det inte en självklarhet att något av dessa tre scenarion som finns i detta projekt 
kommer att ske, men dem är de scenarion som bedömts som mest rimliga. 
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Tabell 4.1.3. Årsproduktion för alternativ 3 med olika scenario och parkverkningsgrad. [MWh]. 
Källa: P. Svantesson och D. Pettersson 

Alternativ 3    

Verktyp Värsta 
fall 

Troligaste fall Bästa fall    Parkverkningsgrad 

Enercon E82 2,0 MW 20 600 22 900 28 200            96,9 % 
 

Tabell 4.1.4. Årsproduktion för alternativ 4 med olika scenario och parkverkningsgrad. [MWh]. 
Källa: P. Svantesson och D. Pettersson 

Alternativ 4    

Verktyp Värsta 
fall 

Troligaste fall Bästa fall    Parkverkningsgrad 

Enercon E82 2,0 MW 27 400 30 500 37 500            97,4 % 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att alternativ 4, det alternativ med störst avstånd mellan 
verken, mycket riktigt är det alternativ med bäst parkeffektivitet. Genomgående för alla 
alternativ är att det är stor skillnad i elproduktion mellan de tre olika scenarion som 
används.  

4.2 ELPRISBERÄKNINGAR 
Vi har räknat fram vad elpriset kommer att vara år för år 20 år fram i tiden, men för att 
veta vad intäkterna kommer att vara i snitt per år har vi beräknat fram följande värde 
för de tre olika scenarierna39. 

Tabell 4.2.1. Beräknat elpris i [öre/kWh]. Källa: P. Svantesson och D. Pettersson 

Beräknat elpris   

Värsta scenario  Troligaste scenario  Bästa scenario 
50,8 57,3 67,1 

 

Det totala elpriset inklusive elpris, elcertifikat och nätnytta blir för respektive scenario 
enligt följande. 

Tabell 4.2.2. Beräknade intäkter av elproduktion i [öre/kWh]. Källa: P. Svantesson och D. Pettersson 

Totala intäkter    

Del\Scenario Värsta Troligaste Bästa 
Elpris 50,8 57,3 67,1 
Elcertifikat 15 20 25 
Nätnytta 1 2 3 
Totalt 66,8 79,3 95,1 
 
 
  

                                                             
39 För detaljerade beräkningar se bilaga 4. 
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4.3 EKONOMISKA KALKYLER 
Här presenteras urdrag ur excellarket som utgör grunden för de beräkningar som gjorts 
enligt årskostnadsmetoden och pay-off metoden40. Intäkterna som används i kalkylerna 
givits här ovan. Nedan visas investeringskostnader för huvudalternativet med Enercon 
E82 och troligaste scenario41.  

Tabell 4.3.1. Investeringskostnad för 11 E82 med specifik kostnad i högerkolumnen. [Kr].  
Källa: P. Svantesson och D. Pettersson 

Investeringskostnad 
Huvudalternativet 

  

Enercon E82, 11 st 299 860 000 27 260 000 / verk 
Fundament Inkluderat ovan 0 
Väg och mark 750 000 250 kr / m väg 
Elanslutningsavgift 3 300 000 300 000 / verk 
Elinstallation/transformator 15 000 000 15 000 000 för parken 
Extra kranhyra 220 000 20 000 / verk 
Projektering 200 000 200 000 
Total investering 321 000 000 29 182 000 / verk 
 

Resultat för samtliga verk och scenarier nedan. 

Tabell 4.3.2. Resultat enligt annuitetsmodellen. [Kr].  Källa: P. Svantesson och D. Pettersson 

Årligt 
resultat 

   

Verk\Scenario Värsta Troligaste Bästa 

Enercon E82 -7 450 000 -151 000 12 110 000 

Vestas V90 -5 370 000 1 730 000 15 670 000 

Nordex N90 -12 640 000 -5 960 000 7 470 000 

 
  

                                                             
40 För detaljerade beräkningar se bilaga 4. 
41 För samtliga alternativ och verk se bilaga 4. 
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4.3.1 Pay-off metoden 
En tabell över samtliga verktyper och respektive scenario visas nedan för 
huvudalternativet. 

Tabell 4.3.1.1. Ovan visas avbetalningstiden i antal år för respektive verk och scenario. [År].  
Källa: P. Svantesson och D. Pettersson 

Pay off 
metoden 

   

Scenario\Verk E82 V90 N90 
Värsta 17,4 15,9 21,1 
Troligaste 12,5 11,6 15,4 
Bästa 8,5 7,6 10,0 

Nyckeltal 

I detta kapitel presenteras samtliga nyckeltal som beräknats. Nyckeltal har endast tagits 
fram för huvudalternativet i projektet. Nyckeltalen hade knappt förändrats om de övriga 
alternativen hade jämförts. Varje nyckeltal är beräknat för det bästa tänkbara scenariot, 
det troligaste tänkbara scenariot, det värsta tänkbara scenariot och för alla tre verktyper 
som är med i projekteringen. 

Tabell 4.3.2. Samtliga nyckeltal som används i projektet. Källa: P. Svantesson och D. Pettersson 

Nycketal        

Kapacitetsfaktor E82 N90 V90 Fullasttimmar E82 N90 V90 

Bästa 0,26 0,21 0,27  2273 1818 2386 

Troligaste 0,22 0,17 0,22  1891 1473 1941 

Värsta 0,19 0,15 0,20  1702 1327 1745 

Energi i kWh 
per svept 
ytenhet 

   Kronor per 
årskilowattimme 

   

Bästa 861 715 751  7 7,7 5,8 

Troligaste 716 579 610  7,7 9,5 7,2 

Värsta 645 522 549  8,7 10,5 8,0 

Kronor per 
installerad 
effekt 

   Elpriskostnad i 
kronor per kWh 

   

Bästa 14809 13951 13929  0,70 0,79 0,64 

Troligaste 14592 13959 13939  0,80 0,94 0,75 

Värsta 14834 13971 13954  0,88 1,02 0,82 
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Det i särklass intressantaste nyckeltalet får anses vara elpriskostnad. Den ger en siffra 
på vad break-even gränsen går för projektet. Den sammanlagda intäkten från 
elförsäljning, elcertifikatsförsäljning och nätnytta måste överstiga ovan nämnda 
nyckeltal för att projektet ska generera vinst.  
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5. SLUTSATS 
Projektet är beläget i skogsmiljö, en relativt ny miljö för vindkraftslokalisering, vilket 
leder till osäkerheter i bedömningar och energiberäkningar. För att genomföra en 
investering bör så mycket underlag som möjligt finnas. Lönsamheten, som ändå får 
anses som en av de största drivkrafterna till att bygga en vindkraftpark i dagsläget, kan 
diskuteras för den tänkta parken utifrån använda vinddata. Vindkraftparken uppnår inte  
lönsamhet i det troligaste scenariot. Dock tyder Hans Bergströms MIUU modell på att 
det förmodligen blåser mer i området än vad mätmasten vid Växjö visar efter 
omräkningar till nya höjder och råheter i WindPRO. Om MIUU modellen stämmer bättre 
överens med verkligheten kan lönsamheten blir en helt annan. Vid uträknandet av det 
bästa scenariots lönsamhet har en överslagsberäkning gjorts för att uppskatta vad 
parken skulle producera vid bättre vindförhållanden. Hans Bergströms MIUU modell 
säger att det borde blåsa 6,5-7 m/s på 72 m över nollplansförskjutningen. Eftersom 
modellen inte tar hänsyn till förluster som uppkommer p.g.a. turbulens har ett 
uppskattat värde för detta använts.  

Det bästa scenariot visar vad parken skulle få för lönsamhet ifall den utvinningsbara 
medelvindhastigheten skulle vara 6,0 m/s. Då blir lönsamheten i projektet genast 
mycket bättre. I och för sig har även relativt positiva elprisuppgifter använts vid detta 
scenario. Samtidig är det inget som säger att elpriset inte kan stiga ännu mer samt att 
vindhastigheten är högre än 6,0 m/s, vilket använts vid beräkningen av det bästa 
scenariot. De flesta analyser tyder på att parken har goda förutsättningar, men i 
dagsläget är säkerheten alldeles för oviss utifrån de vinddata som fanns att tillgå vid 
skrivande stund.  

En stark rekommendation är att utföra vindmätningar, helst både med mätmast på rätt 
höjd samt SODAR mätning. Mätmasten har bättre pålitlighet på höga höjder och kan 
användas för att kalibrera SODAR utrustningen som även kan mäta turbulens. Vid 
kännedom om turbulensen kan upptagbar vindenergi tas fram samt även kunskap om 
vilka och hur stora krafter som kommer påverka vingar, nacelle och torn. Helst ska 
vindmätningarna utföras i ett år42 för att ge säkra vinddata, som sedan kan 
normalårskorrigeras. Det mesta tyder på att vindkraft i skogsmiljö (vindbruk) kan bli 
allt vanligare förkommande när någon aktör på marknaden har färdigställt några verk 
samt utfört bra vindmätningar. Speciellt när vindkraftverken når så pass höga 
tornhöjder, som 100-110m, vilket gör att turbulens och låga medelvindhastigheter kan 
undvikas. Bilden på följande sida är tagen från Nordex produktkatalog och visar hur 
turbulens och vindar beter sig i skogsmiljö43. 

                                                             
42 (Holst, 2008) 
43 (Nordex, 2008) 
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Figur 5.1. Turbulens och vindhastigheter på olika höjder enligt Nordex produktblad. 

Projektet har fokuserat kring tre olika verkmodeller, Enercon E82, Vestas V90 och 
Nordex N90. Efter att både energi- och lönsamhetsberäkningar gjorts visade det sig att 
Vestas skulle vara den bästa affären med använda investeringskostnader. Enercon 
verken var nästan lika lönsamma. Vestas har haft stora problem med sina växellådor 
under senare år, därför har skepsis riktats mot deras verk . Verk med mindre rörliga 
delar bör minska risken för stora reparationer. Vestas har också fått mycket kritik för 
sitt kundbemötande som verkar vara under all kritik44. Enercon är de verk som har bäst 
teknik och bäst verkningsgrad av samtliga stora tillverkare45. Enercon är det verk som 
ger bäst kvalitetsintryck och lönsamheten kan mycket väl vara betydligt högre än för 
Vestasverken om bedömningen av reparationskostnader skulle bli större än beräknat 
för Vestasverken, vilket inte alls är otroligt. Den prisuppgift som använts för 
Vestasverken kan vara orimlig, även om den kommer från Vestas själva, eftersom det 
mest var ett uppskattat värde från Vestas sida. Vid jämförelser med andra projekt har 
andra prisuppgifter framkommit som har varit betydligt högre. Nordexverket var med i 
uträkningarna mest för att se vad ett verk, som inte var anpassat för platsen, skulle få för 
resultat. Mycket riktigt var det de verk som fick överlägset sämst lönsamhet och därmed 
är den verktypen helt utesluten. Utifrån ovanstående argument har Enercons verk blivit 
vald verktyp. Ytterligare en anledning till att välja Enercon är att det gynnar det företag 
som satsar på finast teknik och har mest framstående forskning. Detta kan i framtiden 
leda till nya framsteg, vilket gynnar vindkraften.   

För att fullständigt komplettera miljökonsekvensbeskrivningen krävs att en arkeologisk 
undersökning görs av en konsult. Det för att säkerställa att inte ytterligare värdefulla 
fornlämningar finns där park planerats. Ytterligare underlag som krävs för 
miljökonsekvensbeskrivningen är att en undersökning om artsammansättning i 
området utförs. Undersökningen bör bl.a. innehålla vilka arter av fåglar och fladdermöss 
som finns i området. Det för att säkerställa att inga särskilt känsliga arter finns som 
eventuellt kan drabbas hårt av en vindkraftsetablering. En geologisk undersökning 
skulle också kunna komplettera miljökonsekvensbeskrivningen. Det för att få bättre 
kunskap om vilken typ av jord området består av. Sådan kunskap kan komma till nytta 

                                                             
44 (Holst, 2008) 
45 Se Cp i bilaga 2. 
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vid gjutning av fundament. Av miljökonsekvensbeskrivningen kan slutsatsen dras att en 
vindkraftspark av denna storlek och karaktär inte bör inskränka speciellt mycket på 
andra intressen. Det som är vindkraftens största motargument är påverkan på 
landskapsbilden, men eftersom parken är belägen i skogsmiljö kommer den inte att 
synas i samma utsträckning som den hade gjort på ett öppet fält.  

Sammanfattningsvis kan sägas att en parketablering inte är att rekommendera förrän 
ovan nämnda undersökningar och mätningar har ägt rum. Utan de undersökningar som 
kompletterar MKB:n kan inget miljötillstånd ges ut av länsstyrelsen och utan 
vindmätning kan inte projektets lönsamhet säkerställas. 
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ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING 
Vindkraften är en ren och förnybar energikälla som inte ger några utsläpp av gaser eller 
miljöfarliga ämnen och den kräver heller inte någon tillförsel av bränslen. Fördelen 
jämfört med andra elproducerande enheter, exempelvis kärnkraft eller 
kolkondenskraftanläggningar, är också att ett vindkraftverk enkelt kan demonteras i det 
fall framtida generationer finner nya bättre sätt att producera el. Under de senaste åren 
har planeringsmålen för den möjliga vindkraftproduktionen i Sverige höjts avsevärt. 
Genom de nya större och effektiva verken har intresset för landbaserad vindkraft inom 
områden som tidigare vara otänkbara också tagit fart.  

Ett antal fastighetsägare nära Älmhult, Småland har kontaktat 
vindkraftsprojekteringsföretaget Billyvind AB för att diskutera möjligheten till vindkraft 
på deras skogsmarker. Fastighetsägarna har ett intresse i att tjäna pengar på vindbruk i 
kombination med skogsbruk, särskilt sedan stormarna Gudrun och Per skövlade stora 
arealer skog. Vindkraftsparken föreslås innehålla från sex upp till elva verk, vilka 
redovisas i fyra olika alternativ. Valt huvudalternativ innefattar samtliga elva verk. 
Verken är uppdelade på åtta fastigheter belägna mellan Älmhult och Traryd, i 
Kronobergs län.  

Figur 7.1.1. Vindkraftverkens lokalisering. Röda prickar symboliserar verkens placering. 
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De föreslagna vindkraftverken kommer att vara strax under 150 m höga och ha en 
rotordiameter på max 90 m. Verken är utformade för medium vindhastigheter och har 
en effekt på 2 MW, vilket därför lämpar sig speciellt bra i de småländska skogsmiljöerna. 
Totalt kommer den installerade effekten att bli mellan 12-22 MW med en årsproduktion 
på 22 900 - 41 600 MWh vilket motsvarar 4600 - 8000 villors genomsnittliga 
elförbrukning per år46. 
 
Områdets karaktär är barrskog med inslag av lövskog. I terrängen finns en del 
våtmarker men dessa kommer inte att beröras av vindkraftverken eftersom 
vindkraftverken kommer att placeras utanför dessa områden. Inom området finns några 
kända fornlämningar men dessa kommer inte heller att beröras. En kompletterande 
arkeologisk inventering kommer att genomföras i ett senare skede. Preliminärt bedöms 
att ca 33 400 m2 mark kommer att tas i anspråk under byggnadstiden, för anläggning av 
nya tillfartsvägar, grundläggning av vindkraftverk/ställverk, monteringsytor för torn 
och rotor samt plats för kranar och andra maskiner. Vissa av de ytor som använts för 
uppförande kommer att återställas till naturmark efter byggtidens slut. 
 
För att illustrera vindkraftverkens landskapsbildspåverkan har tre fotomontage tagits 
fram från olika avstånd, ett från närområdet vid Käskhult, ett vid ett kalhygge öster om 
verk 1-3 och ett på längre håll vid Römningens badplats. Landskapets topografi och 
omgivande skogsmarker medför att det är från relativt få platser som vindkraftverken 
syns i närområdet. Eftersom vindkraftverken inte kräver någon inhägnad förändras inte 
tillgängligheten i skogarna. 
 
I vilken utsträckning den ändrade landskapsbilden kommer att påverka de 
naturintresserade turisterna är svårt att säga. Enligt vår kännedom finns det inga 
vetenskapliga undersökningar som beskriver hur vindkraften påverkar friluftslivet i 
Sverige. Det finns inte heller några tecken på att människor som ägnar sig åt friluftsliv 
undviker områden med vindkraftverk. I vissa fall har det rapporterats att 
besöksfrekvensen har ökat i områden där vindkraftverk har byggts, t ex Näsudden 
Gotland. Enligt nuvarande bestämmelser måste en detaljplan upprättas vid uppförandet 
av en vindkraftspark. För att få jaga på mark som är detaljplanerad krävs en ansökan till 
polismyndigheten. 
 
I närområdet till vindkraftverken finns ett fågelskyddsområde, men enligt tidigare 
undersökningar, som presenteras senare i miljökonsekvensbeskrivningen, är det inget 
som tyder på att fågellivet kommer påverkas i någon större utsträckning. Beräknade 
bullernivåer håller sig inom riktvärden för samtliga bostäder i alla alternativ. 
Programvara för att minska rörliga skuggor kommer att installeras vilket leder till att 
riktvärden kan hållas på samtliga bostäder. Kraven på hänsyn skall vara miljömässigt 
motiverade utan att vara orimliga att uppfylla enligt hänsynsreglerna, miljöbalken 2:a 
kapitlet 7§ Skälighetsprincipen. I och med föreslagna åtgärder mot miljöpåverkan anses 
att vindkraftsparken följer skälighetsprincipen. All form av uppförande av byggnader 
och energiproduktion medför skador på miljön i olika grad men en begränsning av 
miljöpåverkan är ett måste. 
 

  

                                                             
46 (Vattenfall, 2008) 
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INLEDNING 
I dagens samhälle där de fossila bränslena dominerar energimarknaden är det mycket 
attraktivt med förnybar energi. Vindkraft är mycket fördelaktigt även jämfört med andra 
förnybara energikällor. Branschen är väl utvecklad och har fungerat kostnadseffektivt 
tack vare subventioner i tiotals år. Vindkraft i kustnära sträckor har länge varit populärt 
och vindkraft till havs har länge framhållits, men det har visat sig att korrosion och 
annat slitage är mycket högt på de havsbaserade verken. På senare tid har etableringen 
av vindkraft i skogsmiljö också börjat ta fart, mycket tack vare Hans Bergströms MIUU 
modell som kartlägger Sveriges vindförhållanden. Riksdagen har framtagit miljömål som 
innebär att användningen av el från förnybara energikällor skall öka med 10 TWh från 
2002 års nivå till 2010. Specifikt för vindkraften har riksdagen fastställt ett mål på 10 
TWh till år 2015. I dagsläget har Sverige endast 1 TWh. Energimyndigheten har tilldelat 
Kronobergslän ett lokalt planeringsmål på att öka vindkraften till minst 7 GWh47. 

BAKGRUND 
Denna miljökonsekvensbeskrivning görs av två Energiingenjörsstudenter vid Högskolan 
i Halmstad på uppdrag av vindkraftsprojekteringsföretaget Billyvind AB. Ett antal 
fastighetsägare nära Älmhult, Småland har kontaktat Billyvind för att diskutera 
möjligheten till vindkraft på deras marker. Fastighetsägarna har ett intresse i att tjäna 
pengar på vindbruk i kombination med skogsbruk särskilt sedan stormarna Gudrun och 
Per skövlade stora arealer skog. 

SYFTE 
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att identifiera, beskriva och ge 
underlag för en samlad bedömning av en planerad verksamhets direkta och indirekta 
miljöeffekter. Bedömningen ska ske i samråd med alla berörda, såväl myndigheter och 
organisationer som privatpersoner och allmänhet. De formella kraven framgår av 2:a 
kapitlet miljöbalken med tillhörande förordningar och allmänna råd.  

AVGRÄNSNINGAR 
Miljöeffekter kommer främst att undersökas för närliggande områden och natur. Inga 
samråd kommer att hållas eller har hållits angående detta projekt under studietiden för 
examensarbetet 22,5 Hp utan detta görs i ett senare skede. Detta gäller även remisser 
och tillståndsansökningar. Utgrävningar av fornlämningar har inte utförts utan kommer 
även dessa att göras i ett senare skede om så krävs. En undersökning av närmiljön i form 
av flora och fauna görs i ett senare skede av behörig miljökonsult. 

  

                                                             
47 (Henriksson, 2006) 
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VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Verksamheten går ut på att anlägga 6 till 11 stycken vindkraftverk som utvinner energi 
förnybart, i enlighet med hänsynsreglerna, miljöbalken 2:a kapitlet 5§ 
Hushållningsprincipen, uppdelade på åtta fastigheter belägna mellan Älmhult och 
Traryd, i Kronobergs län. Fastigheterna ifråga är Lunden 1:9, Hyltåkra 1:19 och 1:23, 
Issjöa 1:5 och Lintan 6:1. 

 

SÖKANDEN 
Tillstånd för vindkraftsparken söks av vindkraftprojekteringsföretaget Billyvind AB. 
Billyvind ägs av Lunds Energi och Bjäre Kraft samt 95 andra aktieägare. Billyvind AB 
bildades för att projektera vindkraft 2006. De har redan sökt tillstånd och bygglov för ca 
70 vindkraftverk i Sverige. I ledningen finns mer än tio års erfarenhet av lönsamma 
vindkraftsatsningar samt kunskap om regelverk och beräkningsmetoder. Billyvind AB 
kan därmed sägas uppfylla kunskapskraven enligt hänsynsreglerna, miljöbalken 2:a 
kapitlet 2§ Kunskapskravet. 

  

Figur 7.1.2. Lokalisering av vindkraftverken. Röda symboler föreställer verkens placering. 
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VERKTYP OCH VINDFÖRHÅLLANDEN 
Enligt meteorologiska mätdata från Växjö mätstation är medelvindhastigheten 50 meter 
över marknivå 4.6 m/s. Efter omräkning till 108 meter över marknivå beräknas 
medelvindhastigheten bli 5.7 m/s. Vindkraftsverken kommer att ha en totalhöjd på strax 
under 150 m, en maximal rotordiameter på 90 m och en maximal navhöjd på 108 m. 
Verken är utrustade med speciellt stora vingar i förhållande till den givna 
generatoreffekten på 2 till 2,5 MW och är därmed speciellt lämpade för medium 
vindhastigheter vilket förekommer i de småländska skogsmiljöerna. Totalt kommer den 
installerade effekten att bli mellan 12-22 MW med en årsproduktion på 22 900-41 600 
MWh vilket motsvarar 4600-8000 villors genomsnittliga elförbrukning per år48. Vid 
ljudberäkningar har verktyp med ett referensljud på 104 dB(A) använts. 

LOKALISERING 
Verkens lokaliseringar befinner sig i två olika kommuner. Verk 1, 2 och 3 befinner sig i 
Älmhults kommun och verk 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 i Ljungby kommun. Närmaste 
tätorter är Älmhult, Traryd och Strömsnäsbruk. Verkens placering utgör inte något 
hinder för upplagda planförhållanden eller detaljplaner för respektive kommun. 
Verkens exakta lokalisering får vid uppförandet maximalt differentiera med 10 meter 
mot ansökt position49. 

Tabell 7.1.1. verkens koordinater. Källa: P. Svantesson och D. Pettersson 

 

                                                             
48 (Vattenfall, 2008) 
49 (Agneta Paulsson, 2008) 

Verknr Koordinat Öst Koordinat Nord Fastighetsbeteckning Kommun 

1 1 379 834 6 276 025 Hästberga Älmhult 

2 1 379 674 6 276 442 Hästberga Älmhult 

3 1 379 288 6 276 541 Lunden 1:9 Älmhult 

4 1 380 167 6 277 846 Hyltåkra 1:19 Ljungby 

5 1 379 721 6 277 802 Hyltåkra 1:19 Ljungby 

6 1 377 878 6 278 094 Issjöa 1:5 Ljungby 

7 1 380 038 6 279 236 Hyltåkra 1:23 Ljungby 

8 1 379 848 6 279 532 Hyltåkra 1:23 Ljungby 

9 1 379 425 6 279 618 Hyltåkra 1:23 Ljungby 

10 1 380 896 6 281 950 Lintan 6:1 Ljungby 

11 1 380 479 6 282 036 Lintan 6:1 Ljungby 
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ALTERNATIV 
Eftersom fastigheterna som är av intresse för detta projekt ligger relativt utspridda och 
med olika förutsättningar gällande omgivande miljö har vi valt att dela upp ansökningen 
på fyra möjliga alternativ med ett valt huvudalternativ, i enlighet med hänsynsreglerna, 
miljöbalken 2:a kapitlet 6§ Lokaliseringsprincipen. Kartor över respektive alternativs 
verkplaceringar finns i bilaga VI. Nedan presenteras även ett nollalternativ som innebär 
att inga vindkraftverk uppförs. De olika alternativen har alla sina för- och nackdelar, 
vilka presenteras under rubriken ”Sammanställning av de olika alternativen”. 

HUVUDALTERNATIV 
Huvudalternativet innefattar samtliga 11 verk belägna på fastigheterna Hyltåkra 1:19 
och 1:23, Issjöa 1:5 och Lintan 6:1 i Ljungby kommun samt på fastighet Lunden 1:9 i 
Älmhults kommun. Verkens sammanlagda effekt vid detta alternativ uppgår till 22 MW, 
vilket medför en beräknad energiproduktion på 41 600 MWh. Detta motsvarar 8300 
hushålls genomsnittsliga elanvändning per år.  

ALTERNATIV 2 
Alternativ 2 innebär en ansökan för verk 1, 2 och 3 i Älmhults kommun, samt verk 4, 5, 
7, 8 och 9 i Ljungby kommun. Den sammanlagda effekten för alternativ 2 uppgår till 16 
MW, vilket medför en beräknad energiproduktion 30 100 MWh. Detta motsvarar 6000 
hushålls genomsnittsliga elanvändning per år.  

ALTERNATIV 3 
Alternativ 3 innefattar verken 1, 2 och 3 belägna i Älmhults kommun samt verk 4, 7 och 
8 i Ljungby kommun. Sammanlagd effekt uppgår här till 12 MW, vilket möjliggör en 
beräknad årlig energiproduktion på 22 900 MWh. Detta motsvarar 4600 hushålls 
genomsnittsliga elanvändning per år. 

ALTERNATIV 4 
Alternativ 4 innebär en ansökan för verk 1, 2 och 3 i Älmhults kommun, samt verk 4, 6, 
7, 8 och 11 i Ljungby kommun. Den sammanlagda effekten för alternativ 2 uppgår till 16 
MW, vilket medför en beräknad energiproduktion 30 500 MWh. Detta motsvarar 6100 
hushålls genomsnittsliga elanvändning per år. 

NOLLALTERNATIV 
Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk byggs på fastigheterna. Däremot blir 
området mer intressant i andra avseenden som t.ex. för byggnation av fritidshus. Hur 
det skulle påverka området är svårt att förutsäga. Om verksamheten kommer till stånd 
innebär det att ett nytt landskap kommer fram, med konsekvensen att Sveriges andel 
förnybar energi ökar helt enligt de mål som både Sverige och EU satt upp. Det bidrar till 
att både nationella och regionala miljömål som frisk luft, bara naturlig försurning och 
begränsad klimatpåverkan upprätthålls. Nollalternativet får följande konsekvenser: 
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Inga vindkraftverk uppförs på de berörda fastigheterna. Landskapsbilden och skogen 
blir oberörd och motsvarande mängd vindkraft måste byggas någon annanstans för att 
uppnå de nationella målen och EU:s mål. EU:s mål innebär bl.a. att år 2020 ska EU släppa 
ut 20 % färre växthusgaser mot 2008 års nivå och 20 % av EU:s energianvändning ska 
komma från förnybar energi. Enligt bedömningar ska Sveriges elproduktion från 
förnybar energi öka med ca 14 TWh varav hälften ska komma från vindkraften50.  

  

                                                             
50 (Energimyndigheten, 2008) 
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INSTALLATIONSBESKRIVNING 

VÄGAR 
Vid anläggning av verken kommer vägar att 
behöva byggas ut. Lokaliseringen av verken 
kommer att planläggas så att sträckorna av 
ny väg som behöver byggas blir så kort som 
möjligt. Vid vägsträckningen kommer viss 
skogsmark att behöva röjas för att få plats 
med de breda lastbilar som transporterar 
vingar och torn. Samtliga verk är placerade 
i områden där vägsträckningen inte 
passerar över några våtmarker eller 
vattendrag. Vägdragning och arbetsytor 
som krävs för uppförande av verken blir 
följande. För verk 1-3 krävs att ca 900 
meter ny väg byggs, för verk 4-5 ca 150 
meter, för verk 6-9 att ca 700 meter ny väg 
byggs och för verk 10-11 ca 1100 meter ny 

väg byggs. Ytterligare markpåverkan 
kommer att ske vid varje vindkraftverk då 
varje verk måste ha en anläggningsyta för lyftkran 
på ca 50x40 meter. Vissa sträckor väg nära skog 
måste breddas så att de minst blir 4 meter breda på 
raksträckor och ytterligare lite bredare i kurvorna. 
Total yta som behöver anläggas med grus uppgår 
till 33 400 m2 vid huvudalternativet. Djup med 
fyllning och grus som krävs kommer i snitt att vara 
ca 20 cm51. Detta medför att det kommer att gå åt 
ungefär 6700 kubikmeter vägmaterial. Enligt det 
regionala miljömålet ”God bebyggd miljö” ska 
naturgrusuttaget sänkas från 630 000 ton till 
315 000 ton från år 2002 till 2010. Uppförande av 

vindkraftanläggningen strider mot 
detta miljömål, men ökningen med 
41,6 GWh vindkraft per år gör att det 
regionala miljömålet som tilldelats 
från Energimyndigheten på 7 GWh52 
vindkraft fylls med råge och att 
miljömålet om att hälften av länets 
energianvändning ska komma från 
förnyelsebara energikällor kommer 
närmare sitt uppfyllande53.  

                                                             
51 (Vägverket, 2007) 
52 (Henriksson, 2006) 

Figur 7.1.5. Tänkt vägdragning verk 6-9. 

Figur 7.1.4. Tänkt vägdragning verk 10-11. 

Figur 7.1.3. Tänkt vägdragning verk 1-5. 
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FUNDAMENT 
Vindkraftverken kommer att stå på cirkulära fundament 
vilket reducerar nödvändiga mängder cement och 
metallförstärkningar jämfört med konventionella 
kvadratiskt utformade fundament. Beroende på den 
exakta sammansättningen av marken vid respektive verk 
kommer fundamentet att anpassas i enlighet till det tryck 
marken klarar av att bära. Vid extra lös mark kommer ett 
djupare fundament behöva byggas för att öka bärkraften. 

NÄTANSLUTNING 
Hur mycket elproduktion som kan anslutas till olika elnät 
varierar beroende på ledningens längd, spänning och 
impedansförhållande. Totalt kan upp till 3.5 MW effekts elproduktion anslutas till en 10 
kV elledning. Anslutningskapaciteten ökar ungefär med kvadraten på spänningen vilket 
medför att en ledning på 50 kV klarar ca 87,5 MW54. En fördelningsledning på 10 kV 
klarar endast av att ta emot 
produktion från ett 
vindkraftverk av den valda 
typen. Anläggningen kommer 
därför oavsett storlek att 
behöva anslutas till närmaste 
regionnät, vilken sträcker sig 
mellan Traryd och Älmhult och 
har en spänning på 50 kV. 
Avståndet till denna 
regionledning är 4-5 kilometer. 
Det kommer därför att behöva 
dras ledningar från regionnätet 

till en tänkt transformatorstation 
som kommer att byggas i 
anknytning till tänkta verk.55. Transformatorstationen är tänkt att byggas sydväst om 
Käskhultasjön. 

NÄRMILJÖ 
Miljön i vindkraftverkens närhet är ett relativt flackt skogslandskap bestående av 
mestadels barrskog med inslag av lövskog.  Stora sjöar och våtmarker är vanligt 
förekommande inslag i naturen. Bergrunden är till största delen urberg. Den 
dominerande bergarten är gnejs som har sur sammansättning och är fattig på 
näringsämnen. Sammansättningen gör att marken har låg motståndskraft mot 
försurning. Jordlagren är mellan 5 och 20 meter tjocka och den utmärkande jordarten är 
morän. Morän är en osorterad krossprodukt skapad av inlandsisen som oftast följer 
topografin. Det aktuella området är glest befolkat med endast ett fåtal hus och gårdar i 

                                                                                                                                                                               
53 (Regionala miljömål, 2002) 
54 (Henriksson, 2006) 
55 (Andersson R. , 2008) 

Figur 7.1.6. Ett fundament under 
konstruktion. 

Figur 7.1.7. Elnät i kronobergs län, blå markering symboliserar 
området aktuellt för vindkraftsparken. 
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anknytning till verken. I Trollasjön finns ett fågelskyddsområde. Ca 1 km i östlig riktning 
från verk 1 och 2 finns ett riksintresseområde för kultur. Området har även ett antal 
fornlämningar utspridda över fastigheterna. I ett senare skede kommer en 
undersökning av närmiljön att utföras av en behörig miljökonsult. Då kommer en 
noggrannare redogörelse av artsammansättning, geologiska förutsättningar och 
eventuella förorenade områden att genomföras.  
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MILJÖEFFEKTER 

FRILUFTSLIV  
Vindkraftverk påverkar inte friluftslivet nämnvärt. Eftersom det inte krävs någon 
inhängning förändras inte tillgängligheten i skogarna, dock kan landskapsbilden 
påverkas. Landskapsbilden kan vara viktig för friluftslivet särskilt på öppna ytor och vid 
utsiktsplatser. Småland har en lång tradition av både svenska och utländska turister och 
antalet turister har ökat de senaste åren. Det finns ett stort intresse hos utländska 
besökare av att köpa, hyra och bygga fritidshus. Särskilt stort intresse finns kring sjöar. 
Det är många som är sysselsatta av turistnäringen i Ljungby kommun, där de även har 
ett brett utbud av campingplatser och vandrarhem. Ljungby kommun har många stora 
skogar, sjöar, vattendrag, naturvärden som blir alltmer eftertraktade. Ljungby kommun 
har tre områden som är av riksintresse för friluftsliv56. I Älmhults kommun finns också 
områden som är av riksintresse för friluftsliv. Det finns inte något riksintresse för fiske i 
någon av kommunerna. Turistnäringen är även stor i Älmhults kommun, men är där inte 
riktad till naturen i samma utsträckning. IKEA och Linne’s Råshult är de största 
attraktionerna57. Enligt GIS kartor i Sverige befinner sig inte den tänkta anläggningen i 
något av respektive kommuns riksintresseområde för friluftsliv58. Kortaste avstånd 
mellan vindkraftverk och riksintresseområde är ca 9 km. 

                                                             
56 (Plankontoret Ljungby kommun, 2006) 
57 (Älmhults kommun, 2006) 
58 (Lantmäteriet, 2003) 

Figur 7.1.8. Blåmarkerade områden är riksintresse för friluftsliv och röda prickar är tänkta 
vindkraftverk. 
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Påverkan    

Fritidsfisket kommer förmodligen inte att påverkas av en eventuell 
vindkraftsutbyggnad, eftersom verken kommer att ligga på ett sådant avstånd från 
sjöarna att inga ljud kommer att störa fiskarna. Vindkraftens största inverkan på 
friluftslivet är landskapsbilden. I vilken utsträckning det kommer att påverka de 
naturintresserade turisterna är svårt att säga. Det finns enligt vår kännedom inga 
vetenskapliga undersökningar som beskriver hur vindkraften påverkar friluftslivet i 
Sverige. Det finns inte heller några tecken på att människor som ägnar sig åt friluftsliv 
undviker områden med vindkraftverk. I vissa fall har det rapporterats att 
besöksfrekvensen har ökat i områden där vindkraftverk har byggts, t ex Näsudden på 
Gotland. På Näsudden har man i över 20 års tid haft en utställning om vindkraft. Antalet 
besökare har varit allt från 2 500 till upp mot 10 000 (sommartid). Mest besökare var 
det i början på 80-talet då vindkraften var en ny företeelse. Det är dock fortfarande en 
jämn tillströmning på ca 3 000 personer/år. Vindkraft synes intressera människor 
oavsett om man tycker att vindkraft är bra eller dåligt59. Områden där 
vindkraftetablering är aktuellt skulle, om inte vindkraft byggs, vara intressant för 
byggnation av fritidshus, men fastighetsägarna har tagit ställning och valt att vindkraft 
är det mest intressanta alternativet. Vid huvudalternativet påverkas Tuvesjön, Enasjön, 
Trollasjön och Käskhultasjön av vindkraft i deras närhet, vilket eventuellt kan förändra 
naturupplevelsen. Alternativ 2, 3 och 4 innebär att sjöarna kommer ha färre verk 
runtomkring sig. Inget av alternativen gör att marken blir obrukbar ur 
friluftslivssynpunkt, då det fortfarande går att befinna sig strax intill verken. 
Fotomontage för huvudalternativet finns i bilaga I A-C. 

JAKT 
Då en ansökan om en vindkraftsanläggning godkänns av Länsstyrelsen upprättas en 
detaljplan. Enligt ordningslagen 3 kapitlet 6§ sägs att; ”Sprängning och skjutning med 
eldvapen får inte utan tillstånd av polismyndigheten äga rum inom område som 
omfattas av detaljplan...”. Alltså måste de som har jaktarrendet göra en ny ansökan hos 
polismyndigheten för att få bedriva fortsatt jakt på området inom detaljplanen. Detta är 
en ny företeelse som än så länge är ganska okänd och tillvägagångssättet är inte 
självklart i något län i Sverige, men vindkraftsamordnarna på Energimyndigheten 
försöker arbeta fram en lösning på detta problem. En eventuell lösning kan vara att 
upphäva detaljplanen efter att vindkraftspark är upprättad60.  

Påverkan 

Jaktupprättare i Kronobergs län har hittills inte tagit hänsyn till vindkraftverk när 
högviltsjakten delats upp. Hänsyn har endast tagits till markareal. En anledning till detta 
är att det hittills bara finns ett fåtal verk i regionen61. Ansökan måste göras när jakt ska 
bedrivas inom detaljplanerat område. Den som har jaktarrendet får själv stå för denna 
ansökningskostnad på 1 200 kronor och ansökan kan som längst sträcka sig tre år 
framåt. Ifall de jagar på mark de inte själva äger, utan har ett jaktarrende, kan ansökan 

                                                             
59 (Andersson A. , 2006) 
60 (Marie Björckman, 2008) 
61 (Kronoberg, 2008) 
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som längst sträcka sig lika långt som arrendekontraktet sträcker sig. Maximalt tre år62. 
Alla alternativen påverkar ansökningsförfarandet av jaktarrenden lika. Enda skillnaden 
är hur stort område som behöver detaljplaneläggas. Detaljplanens omfattning spaltas 
upp efter ordning med störst omfattning först, huvudalternativ, alternativ 4, alternativ 2 
och alternativ 3. 

DJUR OCH VÄXTER 
Ett vindkraftverks påverkan på fauna och flora beror främst på vilken vegetationstyp 
det planerade området har. Fundament, kabeldikning och vägbyggande under 
byggnadsfasen kan förändra grundvattennivån, vilket kan påverka floran. Beträffande 
faunan är det främst fågellivet som påverkas av vindkraftsetablering, men i detta fall kan 
inte påverkan anses som betydande. 

FÅGLAR 
Inga studier har visat på att vindkraft påverkar fågellivet i någon större utsträckning, 
dock drabbas vissa arter hårdare t.ex. de arter som förflyttar sig under dåliga 
siktförhållanden och nattetid. Flyttfåglar iakttas sällan på närmare avstånd än 100 
meter från verken. Gäss och svanar reagerar redan på 500-600 meters avstånd. Fåglar 
reagerar mindre på stillastående verk än de som är i drift och fåglar väjer oftare i 
horisontalplanet än vertikalplanet. En undersökning tyder på att vindkraftsparker där 
verken är placerade vinkelrätt mot ett flyttfågelstråk kan vara en hindrande barriär, 
men om avståndet mellan verken är mer än 150 meter ska enligt undersökningen SOF 
1999:75 de flesta fåglar flyga mellan. Gällande risken med vindkraftsetablering intill 
viktiga födoplatser och häckningsområden är detta mer okänt, men i enlighet med 
försiktighetsprincipen ska hänsyn ändå tas till dessa områden. Enligt 
vindkraftsutredningen 1999 så bör inga vindkraftverk byggas i fågelskyddsområden 
eller i viktiga flyttfågelstråk. Det har dock framkommit att fåglar vänjer sig ganska 
snabbt vid vindkraftverk.63. Under sitt första levnadsår är det ca 30 % av alla fåglar som 
avlider p.g.a. kollisioner med naturliga eller av människan byggda objekt (skyskrapor, 
kraftledningar, fönster i byggnader etc.) The National Wind Coordinating Commitee har 
utfört en analys av undersökningar som gjorts fram till slutet av 2001. Analysen 
innefattade 3500 verk i drift och resultatet visade att verken hade förolyckat 6400 fåglar 
per år för samtliga arter. Det motsvarar 0.01 – 0.02 % av alla kollisioner orsakade av 
konstruktioner byggda av människan. Nedan visas en undersökning gjord i USA 
angående dödlighet hos fåglar p.g.a. kollisioner och liknande64. 

  

                                                             
62 (Michaela Eileby, 2008) 
63 (1999:75, 1999) 
64 (Wizelius, Vindkraft i teori och praktik, 2002) 
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Tabell 7.1.2. Antal dödade fåglar pågrund av människan. Källa: (Tore, 2002) 

Objekt Dödlighet, miljoner fåglar per år 

Kraftledningar 130-174 

Person- och lastbilar 60-80 

Byggnader 100-1000 

Telemaster 40-50 

Miljögifter 67 

Katter, tama och förvildade65 39 

Vindkraftverk 0,0064 

 

Jan Pettersson, forskare på vindval, har i en undersökning vid vindkraftsparken i 
Kalmarsund kommit fram till att av de två miljoner fåglar som passerar parken är det ca 
10-12 fåglar som avlider p.g.a. kollision med verken. Detta får anses som försumbart då 
jägare skjuter betydligt fler fåglar i området66.  

Påverkan 

Minsta avståndet mellan vindkraftverk och fågelreservat kommer att vara ca 300 meter. 
Uppförandefasen av samtliga verk kommer att planläggas till bästa möjliga tidpunkt för 
att inte påverka häckningsperioder eller flyttstråk, allt i enlighet med 
försiktighetsprincipen. Några bullernormer eller skuggflickernormer som finns för 
bostadshus finns ej för fågelskyddsområden67. Vid huvudalternativet och alternativ 2 
kommer närmsta verk befinna sig ca 300 meter ifrån fågelskyddsområdet och vid 
alternativ 3 och 4 kommer det närmsta verket att vara ca 600 meter från 
fågelskyddsområdet. Enligt de personer som kontaktats bör dock inte vindkraften ha 
nämnvärda effekter på fågelskyddsområdet i något av alternativen68. Det är högst 
rekommenderat att göra en undersökning för att få reda på vilka fågelarter som finns i 
vindkraftparkens närhet samt deras flyttstråk för att kunna undvika påverkan på dessa. 

DÄGGDJUR 
Erfarenheter från olika länder tyder på att varken boskap eller vilda däggdjur bryr sig 
om vindkraftverk. Det finns kor och får som betar alldeles intill verk, även älgar har setts 
beta alldeles intill vindkraftverk69.   

                                                             
65 Endast Wisconsin. (Sagrillo, 2003) 
66 (Vindval, 2008) 
67 (Lönnqvist, 2008) 
68 (Lönnqvist, 2008) 
69 (Wizelius, Vindkraft i teori och praktik, 2002) 
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FLADDERMÖSS 
Det har visat sig i studier utförda på landbaserade vindkraftverk att de drar till sig 
insekter vilket leder till att fladdermöss aktivt jagar i närheten till vindkraftverk. Vilken 
risk detta innebär för fladdermössen är ännu oklart då undersökningar gjorda om 
fladdermöss och vindkraftverk är få. 2002 utförde Ingemar Ahlén en pilotundersökning 
om fladdermöss och vindkraftverk på uppdrag av Energimyndigheten. Undersökningen 
gick ut på att under perioden 24 augusti till 5 oktober avsöka marken nära 160 
vindkraftverk på Gotland, Öland, Blekinge och Skåne efter döda fladdermöss. Totalt 
påträffades 17 döda fladdermöss av 6 olika arter. Antalet funna djur är inte stort och 
detta ger en antydan till att vindkraft inte påverkar fladdermöss i någon större 
utsträckning70. 

Påverkan 

Den exakta påverkan denna vindkraftpark har på fladdermössen är svår att uppskatta i 
dagsläget eftersom ingen undersökning om artsammansättning ännu har gjorts i 
närområdet. Det är högst rekommenderat att utföra en undersökning, som ger svar på 
vilka fladdermusarter som finns i området samt deras antal. Detta för att kunna utföra 
en fullständig utvärdering av påverkan på fladdermössen. 

VÄXTER 
Vindkraft ger ingen större påverkan på växtlivet frånsett de träd som behöver avverkas 
på verkets lokalisering. För att göra det möjligt att transportera in verken till deras 
föreslagna lokaliseringar måste även i vissa kurvor en viss mängd skog avverkas. Det är 
alltså små arealer produktiv skog som drabbas av vägbygge och vindkraftsuppförande. 

                                                             
70 (Ahlén, 2002) 
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VATTEN 

SJÖAR 
I skrivande stund är ca 50 % av Kronobergs läns sjöar påverkade av försurning orsakad 
av människan. Enligt regionala miljömål skall högst 15 % av sjöarna i länet vara 
drabbade av försurning år 2010. De sjöar som ligger i anknytning till projektet är 
Trollasjön, Pampasjön och Tuvesjön. Enligt en omfattande inventering av naturområden 
i Kronobergs län har naturområden klassats på en skala 1-3, där 1 är särskilt stora 
naturvärden och 3 är stora naturvärden. Tuvesjön har klassats som 3. Trollasjön och 
Pampasjön har klassats som 271. 

Påverkan 

Vindkraft medverkar inte till försurning av sjöar och vattendrag. Den förnybara elen 
som kan komma att produceras från de tilltänkta vindkraftverken i detta projekt 
kommer istället främst att ersätta el producerad med fossila bränslen och kan därmed 
bidra till att minska utsläppen av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider, metan och andra 
miljöskadliga ämnen. Beroende på vilken typ av elproduktion som ersätts blir 
nettoeffekten på försurningen olika. Nedan visas en tabell på vad varje 
vindkraftproducerad MWh el i genomsnitt minskar diverse olika utsläpp med samt vad 
de olika alternativen skulle bidra med: 

Tabell 7.1.3. Utsläpp av diverse ämnen för de olika alternativen. Källa: (Lilliehöök, 2006) 

Ämne Viktminskning 
/MWh 

Huvudalternativ Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 

Svaveldioxid  2,9 kg 121 Ton 87,3 Ton 66,4 Ton 88,5 Ton 

Koldioxid 850 kg 35 360 Ton 25 585 Ton 19 465 Ton 25925 Ton 

Kväveoxider  2,6 kg 108 Ton 78,3 Ton 59,5 Ton 79,3 Ton 

Sot 0,1 kg 4,2 Ton 3 Ton 2,3 Ton 3,1 Ton 

Slagg 55 kg 2288 Ton 1666 Ton 1260 Ton 1678 Ton 

 

Vindkraftutbyggnad hjälper miljömålen ”frisk luft” och ”bara naturlig försurning” som 
båda är antagna nationellt samt regionalt i Kronobergs län. 

VÅTMARKER 
Våtmarker är en viktig typ av mark för djur- och växtlivet med sitt varierande 
vattenbestånd och speciella förhållanden. De är även mycket viktiga vid 
upprätthållandet av sjöarnas vattenkvalité.  Våtmarker är vanligt i både Ljungby- och 
Älmhults kommun. 

  

                                                             
71 (Rådberg, 2006) 
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Påverkan 

Projektets omfattning och lokalisering har planlagts för att undvika kontakt med eller 
avvattning av våtmarker. Inget av verken placeras på våtmarker och utgör därför inget 
hot mot dessa. De extra vägar som behöver anläggas kommer att dras runt aktuella 
våtmarker. 

KULTURMILJÖ 

FORNLÄMNINGAR 
Fornlämningar är rester lämnade i natur och miljö som för länge sedan påverkats av 
människan i någon omfattning samt anses varaktigt övergivna. Fornminnen kan vara av 
enskild art, t.ex. en grav, eller 
flera fornminnen samlade 
inom ett stort område. Alla 
fornlämningar skyddas enligt 
Fornminneslagen, som skall se 
till att förhindra borttagande, 
förstörelse och övertäckning. 
Områden kring fornlämningar 
är också skyddade. Storleken 
på detta område beror på 
typen av fornlämning. Ljungby 
kommun utförde år 1995 till 
år 2000 en inventering på alla 
fornlämningar i kommunen. 
Fossil åkermark eller 

fornåkrar är rester av gamla 
tiders jordbruk, ängsbruk och 
även boskapsskötsel. En fornåker är ett stort skyddat område som representerar ett 
nästan komplett forntida landskap72. 

Påverkan 

Enligt GIS fornlämningskarta så är det endast verk 6 och 11 som angränsar till en 
fornlämning. Fornlämningarna vid verk 6 och 11 är fornåkrar som skyddas enligt 
Fornminneslagen. Verkens placeringar är sådana att de hamnar utanför de nämnda 
områdena för fornåker. Vid installation av verken krävs stor aktsamhet för att förhindra 
överträdelse. Installationen kräver ca 40*50 kvm och därför ställs verken på ett avstånd 
minst 50 meter ifrån fornåkrarna för att skydda dem. Verk 3 ligger 200 m från ett forna 
järnframställningsområde och kommer därför inte att förstöra eller påverka denna 
plats. Så i samtliga fall kommer vindkraftverk vara beläget inom synhåll från en 
fornåker. I samtliga alternativ kommer järnframställningsplatsen att vara inom 200 
meter från närmsta verk. En utgrävning av aktuella platser kommer att utföras i ett 
senare skede om så behövs. 

                                                             
72 (Rådberg, 2006) 

Figur 7.1.9. Fornåkern intill verk 11 (Verkets placering är ca 200m 
höger från fotopunkten). 
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LANDSKAPSBILD 
Landskapsbilden kommer att påverkas visuellt under driftfasen under en begränsad 
period på ca 25 år. Denna påverkan kan inte undvikas då vindkraftverk måste ha hög 
tornhöjd i skogsmiljö för att komma åt de bästa vindarna. Bedömningen till om denna 
påverkan är positiv eller negativ är individuell. Påverkan bör ställas i relation till 
vindkraftverkens miljönytta eftersom de inte ger upphov till några utsläpp under 
driftfasen. En fördel med större verk är att rotationshastigheten är lägre, vilket anses ge 
ett mer harmoniskt intryck. Bilaga I A-C visar fotomontage för huvudalternativet från 
Käskhult, kalhygget öster om verk 1-3 samt Römningens badplats.  

För att påvisa hur vindkraftparken kommer att upplevas visuellt har fotomontage gjorts 
med olika avstånd till parken. Vid fotomontage i Käskhult är verken lokaliserade på 1,5 
km  upp till 2,5 km. Vid fotomontage två vid kalhygget öster om parken är avstånden till 
verken mellan 1 km och 2 km. Vid fotomontage tre vid Römningens badplats är verken 
som längst ifrån med ett avstånd på mellan 4,5 km upp till 9 km. Påverkan på 
landskapsbilden är ofta en subjektiv bedömning beroende på vem som ger omdömet 
och dennes förutbestämda uppfattning om vindkraftverk. Vindkraftutredningen 73 
skriver att ”Vi har successivt lärt oss att se t.ex. kyrkor, broar, fyrar och kraftledningar 
som betydelsebärare i landskapet. När vindkraftverken tas i drift skapar aggregaten sin 
funktionella mening i landskapet och man upplever ett sammanhang mellan landskapet, 
människan och vinden. Genom att lyfta fram våra olika värderingar av landskapet i 
ljuset kan vi titta närmare på de konflikter som föreligger. Utifrån dessa konflikter måste 
vi sedan ta ställning till vilka intressen som skall anses ha tolkningsföreträde då det 
gäller en hållbar utveckling av vårt landskap.” 

Boken Guidelines for Landscape and Visual Impact Assesment74 nämner två metoder för 
att mäta påverkan av vindkraftverk på landskapsbilden. 

1. Inom hur stor yta på en radie på 5 km syns verken 
2. Hur många personer inom denna yta ser verken 

Eftersom största delen av de tilltänkta vindkraftverkens omgivning består av skog blir 
ytan, som inom en 5 km radie verken syns på, inte så stor. Denna yta utgörs mestadels 
av öppna områden såsom kalhyggen, ängar och sjöstränder. Närområdet är dessutom 
glesbebyggt vilket minskar antal personer som ser verken enligt punkt 2. Enligt samma 
bok dominerar vindkraftverk omgivningen inom en cirkel med radien 900 meter i detta 
fall. Vindkraftverk smälter in i landskapet på avstånd av 100 gånger tornhöjden eller ca 
10 km håll. Slutsatsen blir att landskapspåverkan kommer att vara betydligt mindre vid 
etablering av vindkraftverk i skogsmiljö jämfört med kustnära, öppna områden. 

  

                                                             
73 (1999:75, 1999) 
74 (The Lanscape Institute and Institute of Enviromental Management and Assessment, 2002)  
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SÄKERHET OCH HÄLSA 

PERSONSKADOR 
Efter drifterfarenheter från tusentals vindkraftverk i Sverige och resten av världen har 
en slutsats kunnat göras om att risken för att personskador skall uppkomma till följd av 
havererande vindkraftverk är minimal och kan försummas. 

ISBILDNING 
Det har noterats att vindkraftverk kan släppa is från vingarna under speciella 
förhållanden. Rekommenderat säkerhetsavstånd enligt Boverket uppgår till navhöjden 
plus 3 gånger rotordiametern. Vid beräkning för tilltänkta verk blir säkerhetsavståndet 
350-400 m. Vindkraftverken kan utrustas med isdetektorer som känner av när 
isbildning sker och stoppar verken. Verken kan då endast återstartas efter att problemet 
åtgärdats och kvitterats. Detta gör att djur, människor och annan omgivning inte löper 
risk att skadas av fallande istappar i enlighet med hänsynsreglerna, miljöbalken 2:a 
kapitlet 3§ Försiktighetsprincipen. Vindkraftverken i Maglarp, Trelleborg, utrustades 
med isdetektorer när de byggdes men har inte behövts stoppas en enda gång under dess 
livstid.  

AVFALL 
Ett vindkraftverk av den typen som är tänkt att uppföras i den här vindkraftparken 
opererar utan växellåda. Därför finns ingen växellådsolja som kan läcka ut till naturen 
och därmed betydligt mindre total mängd olja än i ett verk med växellåda. Utbildad och 
behörig personal kommer att ansvara för att byte av övrig olja sker vid lämpliga 
intervaller utan att spilla olja till naturen. Oljan uppskattas behöva bytas var 4-5 år men 
kommer i praktiken att bytas vid behov. Den använda oljan kommer att föras till därtill 
avsedd avfallsanläggning och tas om hand enligt hänsynsreglerna, miljöbalken 2:a 
kapitlet 8§ Skadeansvaret. Efter verkens livstid kommer dessa att monteras ner och 
nästan samtliga delar kommer att kunna återvinnas i enlighet med hänsynsreglerna, 
miljöbalken 2:a kapitlet 5§ Hushållningsprincipen. Endast fundamentet kommer att 
återstå efter en nedmontering. Det kvarvarande fundamentet kommer att kunna 
användas vid uppförande av nya vindkraftverk eller tids nog kommer naturen att växa 
igen över fundamentet. 

TRANSPORTER 
De transporter som krävs för att installera, nedmontera och underhålla vindkraftverken 
beräknas inte medföra någon påtaglig miljöpåverkan. Sammanlagt krävs det 
uppskattningsvis 1000 lastbilstransporter under den tjugofemåriga livslängden. Den 
energin som går åt för transport och tillverkning av verken har parken utvunnit ur 
vinden på endast ett fåtal månader.    
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BULLER 
Ett aerodynamiskt ljud uppkommer då vindkraftverkens vingar bryter luften. De 
mekaniska delar som finns i vindkraftverken skapar även de ljud, men dessa kan anses 
som försumbara i jämförelse med det aerodynamiska ljudet. Beräkningarna är baserade 
på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderade metod "Ljud från landbaserade 
vindkraftverk", 2001 (ISBN 91-620-6249-2). Riktvärden har tagits fram enligt 
naturvårdsverkets allmänna råd (SNV RR 1978:5) med riktlinjer för externt 
industribuller nattetid. Riktvärdena ligger på 40 dB (A) för ett genomsnittsvärde och ett 
momentanvärde på 60 dB (A). Beräkningarna har beräknats under förhållanden vid en 
medelvind om 8 m/s och på 10 m höjd. Ljudnivåerna är framtagna under 
extremförhållanden som sällan förekommer. Vid vindhastigheter över 8 m/s överstiger 
det naturliga ljudet från vinden det ljud som skapas av vindkraftverken och vid låga 
vindhastigheter står verken stilla. Detta medför att beräknade värden förekommer 
ytterst sällan. 

Påverkan 

Beräkningar har gjorts i programmet Windpro och redovisas i bilaga III A-D. 
Vindkraftverken kommer att medföra en ökad ljudnivå i närområdet, men håller sig 
inom riktvärdet 40 db(A) för samtliga alternativ. Vid huvudalternativet kommer ett 
antal bostadshus att ligga i närheten av riktvärdet. Elva fastigheter beräknas få en 
ljudnivå mellan 39–39.9 dB (A) vid värsta tänkbara scenario. Resterande hus och 
fastigheter beräknas få en ljudnivå på mellan 33 och 39 dB (A). Vid alternativ 2, 3 och 4 
beräknas ljudnivåerna något lägre då färre vindkraftverk är tänkta att byggas. Alternativ 
4 ger bästa beräknade resultat av ljudet med en högsta beräknad ljudnivå på 39.2 dB (A) 
för ett hus. Endast fyra hus förhåller sig mellan 38-39 dB (A) och resterande hus får 
betydligt lägre ljudnivåer mellan 31-38 dB(A).  Då vissa beräknade värden ligger väldigt 
nära riktvärdet 40 dB(A) kan detta tyckas oroväckande, men eftersom samtliga hus är 
belägna med skog och träd mellan dem och verken kommer en del av ljudet att avta på 
vägen mot påverkade objekt. Därmed förväntas inte riktvärdena för industribuller 
nattetid överskridas ens under värsta tänkbara scenario. 

SKUGGOR 
Under driftfasen uppkommer rörliga skuggor (flicker) och reflexer från vindkraftverken. 
Hur stor påverkan blir relateras till antal soltimmar, närhet, solvinkel, tidpunkt på dagen 
och väderstreck. Gränsvärdet för antal faktiska skuggtimmar som får påverka en 
fastighet är 8 timmar/år. Det teoretiskt maximala gränsvärdet som används som praxis 
är 30 timmar/år. Det senare gränsvärdet, det så kallade worst-case scenariot är högre 
eftersom här tas ingen hänsyn till att solen skyms av moln eller träd, vilket den i 
praktiken gör en stor del av tiden.  
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Påverkan 

Uträkningar har gjorts i programmet Windpro och redovisas i bilaga IV A-D. Riktvärden 
för skuggor överskrids för ett flertal fastigheter i samtliga alternativ. Enligt de 
beräkningar utförda i Windpro fås en exakt uppfattning om när berörda fastigheter 
påverkas av flicker. Verken kommer att förses med programvara och ljusdetektor som 
gör att verken automatiskt stannar vid rätt tillfällen för att förhindra flicker. Då 
överskridet antal timmar av flicker för fastigheterna endast uppgår till 40 timmar/år 
påverkas produktionen för närliggande verk endast minimalt av denna åtgärd. I 
beräkningarna för skuggtimmar har ingen hänsyn tagits till att skogen kommer att 
skymma solen en del av tiden. Detta kommer att få en förminskande effekt på uträknade 
skuggvärden. Med andra ord kommer skuggproblemen att avhjälpas i samtliga 
alternativ genom att välja bästa möjliga tillgängliga teknik i enlighet med 
hänsynsreglerna, miljöbalken 2:a kapitlet 3§ Försiktighetsprincipen.  

SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA ALTERNATIVEN 
Tabell 7.1.4. Förklaring: ++ är mycket bra/liten påverkan, -- är mycket dåligt/stor påverkan och 0 är 
varken stor eller liten påverkan/varken bra eller dåligt. Källa: P. Svantesson och D. Pettersson 

 Huvudalternativ Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Nollalternativ 

Energiutvinning ++ + 0 + -- 

Ljud + + + ++ ++ 

Skuggor + + + + ++ 

Fågelliv 0 0 0 0 ++ 

Fornlämningar + + + + ++ 

MOTIVERING TILL VALT ALTERNATIV 
Världen är i början av en energikris där en övergång från fossila bränslen till förnybar 
energi är ett måste. Vindkraft är en av de förnybara källor som i dagsläget verkligen kan 
göra skillnad. Huvudalternativet strävar mot att utvinna så mycket förnybar energi som 
möjligt från ett bestämt område enligt miljöbalken 2:a kapitlet 5§ Hushållningsprincipen 
för att hushålla med markareal. Planeringsmål för stora vindkraftsanläggningar i 
Kronobergs län nämner att vindkraftverken bör samlas i parker för att effektivisera 
utrymmen så mycket som möjligt. Huvudalternativet följer detta förslag bäst då mindre 
vindkraftverk behöver installeras på övriga platser i länet för att nå upp till de miljömål 
som antagits regionalt. Därmed blir den visuella påverkan mindre totalt sett. Visserligen 
ligger gränserna för buller nära aktuella riktvärden och riktvärden för skuggor/flicker 
överskrids, men eftersom buller och skuggnivåer är baserade på worst-case scenarion 
anses huvudalternativet gå mest i riktning med uppsatta miljömål och hänsynsregler. 
Enligt miljöbalken 2:a kapitlet 7§ skälighetsprincipen medför all form av uppförande av 
byggnader och energiproduktion skador på miljön i olika grad men en begränsning av 
miljöpåverkan är ett måste, på rimlig nivå.  
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BILAGOR TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN 

BILAGA I – FOTOMONTAGE I WINDPRO 
a) Käskhult 

 

 
 
 
 
 
 
  



69 
 

b) Kalhygget öster om verk 1-3. 
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c) Badplats Römningen

 

Samtliga fotomontage visar hur huvudalternativet hade påverkat lanskapsbilden. 
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BILAGA II – ENERGIBERÄKNINGAR I WINDPRO 
a) Energiberäkning för Huvudalternativet 
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b) Energiberäkning för alternativ 2 
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c) Energiberäkning för alternativ 3 
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d) Energiberäkning för alternativ 4 
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BILAGA III – LJUDBERÄKNINGAR I WINDPRO 
a) Huvudalternativ med  ljudnivåer på ljudkänsliga områden 
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b) Alternativ 2 med ljudnivåer på ljudkänsliga områden 
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a) Alternativ 3 med ljudnivåer på ljudkänsliga områden 
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a) Alternativ 4 med ljudnivåer på ljudkänsliga områden 
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BILAGA IV – SKUGGBERÄKNINGAR I WINDPRO 
a) Huvudalternativ ingående data och resultat 
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b) Alternativ 2 resultat 
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c) Alternativ 3 resultat 

 

 
 
 
 
 



92 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



93 
 

 

 
 
 
 
 
 



94 
 

 

 
 
 
 
 
 



95 
 

d) Alternativ 4 resultat 
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BILAGA V - MILJÖMÅL 
 

Nationella Miljömål 

I april 1999 antog riksdagen mål för miljökvaliteten inom 15 områden. 
 
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans, levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
 
I november 2005 antogs ett 16:e miljömål: Ett rikt växt och djurliv. 
  

Regionala miljömål (berörande denna MKB) 

Begränsad klimatpåverkan 

Utsläpp av koldioxid från fossilt bränsle  
Utsläppet av koldioxid från direkt användning av fossila bränslen i Kronobergs län skall 
till år 2010 ha minskat till 3,5 ton per år och per länsinvånare. 

Energianvändning från förnyelsebara källor  
Hälften av den totala energianvändningen i Kronobergs län kommer år 2010 från 
förnybara källor. 

Frisk luft 

Svaveldioxid                                                                                                                                                             
Halten 5 mikrogram/m³ för svaveldioxid som årsmedelvärde skall vara uppnådd i 
samtliga kommuner år 2005.  

Kvävedioxid 
Halterna 60 mikrogram/m³ som timmedelvärde och 20 mikrogram/m³ som 
årsmedelvärde för kvävedioxid skall i huvudsak underskridas år 2010. Timmedelvärdet 
får överskridas högst 175 timmar per år.  
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Marknära ozon  
Halten marknära ozon skall inte överskrida 120 mikrogram/m³ som åtta timmars 
medelvärde år 2010.  

Flyktiga organiska ämnen  
Utsläppet av VOC exklusive metan i Kronobergs län ska ha minskat till högst 4000 ton år 
2010.  

Utsläpp av VOC från tillverkningsindustri  
Utsläppen av VOC från tillverkningsindustri i länet som omfattas av förordningen om 
miljöfarlig verksamhet (miljöbalken) har sammanlagt minskat med 50% till år 2010 
jämfört med år 2000.  

Bara naturlig försurning 

Försurning av sjöar  
År 2010 skall högst 15 procent av antalet sjöar i länet, eller högst 5% av den totala 
sjöytan, vara drabbade av försurning som orsakats av människan.  

Försurning av skogsmark  
Före år 2010 skall trenden mot ökad försurning av skogsmarken vara bruten i områden 
som försurats av människan och en återhämtning skall ha påbörjats.  

Utsläpp av svaveldioxid  
År 2010 skall utsläppen av svaveldioxid i Kronobergs län ha minskat till 350 ton/år. 

Utsläpp av kväveoxider  
År 2010 skall utsläppen av kväveoxider i Kronobergs län ha minskat till 3 500 ton/år.  

Giftfri miljö 

Giftiga ämnen i slam  
Slammet från alla kommunala reningsverken i länet ska ha halter av långlivade och 
bioackumulerande kemiska ämnen som ligger på en betryggande marginal (50 %) 
under de gällande rekommendationer/gränsvärden senast år 2010. Detta gäller bl.a. 
metallerna bly, kadmium och kvicksilver. 

Säker strålmiljö 

Elektromagnetiska fält  
Riskerna med elektromagnetiska fält skall kontinuerligt kartläggas och nödvändiga 
åtgärder skall vidtas i takt med att sådana eventuella risker identifieras. 

Grundvatten av god kvalitét 

Grundvattennivåer  
Senast år 2010 skall användningen av mark och vatten inte medföra sådana ändringar 
av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, 
markstabiliteten eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem. 

Myllrande våtmarker 
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Skogsbilvägar  
Senast år 2006 skall skogsbilvägar inte byggas över våtmarker med höga natur- eller 
kulturvärden eller på annat sätt byggas så att dessa våtmarker påverkas negativt. 

God bebyggd miljö 

Buller  
Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden 
som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder skall ha minskat med 5 % till år 
2010 jämfört med år 1998. 

Uttag av naturgrus  
Uttaget av naturgrus sänks från nuvarande 630 000 ton till 315 000 ton år 2010.  

Antal grustäkter  
Antalet grustäkter fortsätter att minska från 70 idag till 35 år 2010. 

Avfall  
Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och den resurs som 
avfall utgör skall tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som 
påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. Särskilt gäller att:  

• Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall skall minska med 
minst 50 procent till år 2005 räknat från 1994 års nivå.  

Energianvändning m m i byggnader  
Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar. 
Minskningen bör vara 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050 i förhållande till 
användningen 1995. Till år 2020 skall beroendet av fossila bränslen för 
energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt som andelen förnybar 
energi ökar kontinuerligt. 

Ett rikt växt- och djurliv 

Hejda förlusten av biologisk mångfald  
Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande 
och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner 
och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd 
med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 

Hämtad från miljomal.nu 2008-02-25, (Hermansson, 2008). 
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BILAGA VI – KARTOR FÖR ALTERNATIVLOKALISERINGAR 
 

Alternativ 2 
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Alternativ 3 
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Alternativ 4 
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BILAGA VII – ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER 
 

I Miljöbalkens andra kapitel anges allmänna hänsynsregler som den som vidtar en 
åtgärd ska följa. Dessa regler är:  

Bevisbörderegeln 

Det är den som ska vidta en åtgärd som ska visa att hänsynsreglerna följs. 

Kunskapskravet 

Den som vidtar en åtgärd ska ha tillräcklig kunskap om hur miljön och människors hälsa 
påverkas och skyddas. 

Försiktighetsprincipen 

Denna princip innebär att om det finns en risk för skador eller olägenheter medför detta 
en skyldighet att vidta åtgärder. 

Lokaliseringsprincipen 

Platsen för en åtgärd ska väljas så att ändamålet uppnås med minsta intrång och 
olägenhet. 

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna 

Den som vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja 
möjligheterna till återanvändning och återvinning. 

Produktvalsprincipen 

En bedömning bör göras när produkter ska väljas. Om det är möjligt skall produkter 
som kan medföra risk för människors hälsa och för miljön ersättas med mindre farliga 
produkter. 

Skälighetsprincipen 

Vid tillämpning av hänsynsreglerna ska en avvägning göras mellan nytta och kostnader. 
Kraven som ställs ska vara miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga. 

(SWECO FFNS Arkitekter AB, 2007) 
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7.2 BILAGA 2- VERKTYPERS TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

7.2.1 VESTAS V9075 
  

                                                             
75 (Vestas, 2008) 
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7.2.2 ENERCON E8276 
 

 

                                                             
76 (Enercon, 2008) 
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7.2.3 NORDEX N9077 

 

 

 

  

                                                             
77 (Nordex, 2008) 
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7.3 BILAGA 3- RESULTAT FRÅN ENERGIBERÄKNINGAR 

7.3.1 RESULTAT FÖR HUVUDALTERNATIV, ENERCON E82 
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7.3.2 RESULTAT FÖR HUVUDALTERNATIV, VESTAS V90 
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7.3.3 RESULTAT FÖR HUVUDALTERNATIV, NORDEX N90 
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7.3.4 RESULTAT FÖR ALTERNATIV 2 
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7.3.5 RESULTAT FÖR ALTERNATIV 3 
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7.3.6 RESULTAT FÖR ALTERNATIV 4 
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7.4 BILAGA 4- EKONOMISKA KALKYLER OCH NYCKELTAL  

7.4.1 EKONOMISKT RESULTAT FÖR E82 HUVUDALTERNATIV - VÄRSTA SCENARIO 
 
Årlig intäkt, Iå           
            
Elpris 51         
Nätnytta 2         
Elcertifikat 15         
Miljöbonus 0         
            
Totalt/kWh 68 öre/kWh       
      Beräknad produktion 37440 MWh 
Totalt/år 25386492 kr 
            
            
Driftkostnad           

  Kostnad 
Specifik 
kostnad       

Service 880000   [kr/kW,år]     
Försäkring 3744000 0,1 [kr/kW,år]     
Elmätning 880000   fast. avg/verk     
Telefon 22000   fast. avg/verk     
Arrendekostnad 1 1015459 1015460 (Minst 50 000)     
Arrendekostnad 2   951085 (Minst 50 000)     
(Miljötillsynsavg.) 1000         
Administration 110000         
Oförutsedda 
reparationer  1650000         
            
Totalt, Då 6652459         

  

Investeringskostnad, 
Ki         

  Kostnad 
Specifik 
kostnad     

Vindkraftverk E82 299860000   [kr/kW]   
Fundament 0   [kr/kW]   
Väg och övrigt 2444442 250 [kr/m väg]   
Elanslutningsavgift 3300000       

Elinstallationer/transformator 20000000   
[kr/m 
kabel]   

Extra kranhyra 550000   [kr/kW]   
Projektering 200000       
Mark 0   [kr/m]   
          
Totalt, Ki 326354442       
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Årskostnadsmetoden         
  r=ränta   5   
  n=avskrivningstiden 20   
          

0,080242587 a       
          
          
          
Vå=Iå-Kå-Då Vå=årlig vinst   -7453492   
Kå=a*Ki Iå=årlig intäkt   25386491,6   
a=(r*q^n)/(q^n-1) Kå=årlig kapitalkostnad 26187525   
q=1+r Då=årlig driftskostnad 6652459   
  Ki=investeringskostnaden     
          
Sek/euro 9,4       

 

7.4.2 EKONOMISKT RESULTAT FÖR E82 HUVUDALTERNATIV - TROLIGASTE SCENARIO 
 
Årlig intäkt, Iå         
          
Elpris 57       
Nätnytta 2       
Elcertifikat 20       
Miljöbonus 0       
          
Totalt/kWh 79 öre/kWh     

      
Beräknad 
produktion 41600 

Totalt/år 32981582 kr     
          
          
Driftkostnad         

  Kostnad 
Specifik 
kostnad     

Service 880000   [kr/kW,år]   
Försäkring 4160000 0,1 [kr/kW,år]   
Elmätning 880000   fast. avg/verk   
Telefon 22000   fast. avg/verk   
Arrendekostnad 1 1319263 1319263 (Minst 50 000)   
Arrendekostnad 2   1191479 (Minst 50 000)   
(Miljötillsynsavg.) 1000       
Administration 110000       
          
Totalt, Då 7372263       
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Investeringskostnad, 
Ki         

  Kostnad 
Specifik 
kostnad     

Vindkraftverk E82 299860000   [kr/kW]   
Fundament 0   [kr/kW]   
Väg och övrigt 2444442 250 [kr/m väg]   
Elanslutningsavgift 3300000       

Elinstallationer/transformator 15000000   
[kr/m 
kabel]   

Mark 0   [kr/kW]   
Projektering 200000       
Extra kranhyra 220000   [kr/m]   
          
Totalt, Ki 321024442       
          
          
Årskostnadsmetoden         
  r=ränta   5   
  n=avskrivningstiden 20   
          

0,080242587 a       
          
          
          
Vå=Iå-Kå-Då Vå=årlig vinst   -150513   
Kå=a*Ki Iå=årlig intäkt   32981582,2   
a=(r*q^n)/(q^n-1) Kå=årlig kapitalkostnad 25759832   
q=1+r Då=årlig driftskostnad 7372263   
  Ki=investeringskostnaden     
          
Sek/euro 9,4       

 

 

7.4.3 EKONOMISKT RESULTAT FÖR E82 HUVUDALTERNATIV - BÄSTA SCENARIO 
 
Årlig intäkt, 
Iå           
            
Elpris 67         
Nätnytta 2         
Elcertifikat 25         
Miljöbonus 0         
            
Totalt/kWh 94 öre/kWh       
      Beräknad produktion 50000 MWh 
Totalt/år 47030062 kr 
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Driftkostnad           

  Kostnad 
Specifik 
kostnad       

Service 880000   [kr/kW,år]     
Försäkring 5000000 0,1 [kr/kW,år]     
Elmätning 880000   fast. avg/verk     
Telefon 22000   fast. avg/verk     
Arrendekostnad 1 1881202 1881202 (Minst 50 000)     
Arrendekostnad 2   1676503 (Minst 50 000)     
(Miljötillsynsavg.) 1000         
Administration 110000         
            
Totalt, Då 8774202         

 

Investeringskostnad, 
Ki         

  Kostnad 
Specifik 
kostnad     

Vindkraftverk E82 299860000   [kr/kW]   
Fundament 0   [kr/kW]   
Väg och övrigt 2444442 250 [kr/m väg]   
Elanslutningsavgift 3300000       

Elinstallationer/transformator 20000000   
[kr/m 
kabel]   

Mark 0   [kr/kW]   
Projektering 200000       
      [kr/m]   
          
Totalt, Ki 325804442       
          
          
Årskostnadsmetoden         
  r=ränta   5   
  n=avskrivningstiden 20   
          

0,080242587 a       
          
          
          
Vå=Iå-Kå-Då Vå=årlig vinst   12112469   
Kå=a*Ki Iå=årlig intäkt   47030062,5   
a=(r*q^n)/(q^n-1) Kå=årlig kapitalkostnad 26143391   
q=1+r Då=årlig driftskostnad 8774202   
  Ki=investeringskostnaden     
          
Sek/euro 9,4       
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7.4.4 EKONOMISKT RESULTAT FÖR V90 HUVUDALTERNATIV - VÄRSTA SCENARIO 
 
Årlig intäkt, Iå           
            
Elpris 51         
Nätnytta 2         
Elcertifikat 15         
Miljöbonus 0         
            
Totalt/kWh 68 öre/kWh       
      Beräknad produktion 38400 MWh 
Totalt/år 26037427 kr 
            
            
Driftkostnad           

  Kostnad 
Specifik 
kostnad       

Service 880000   [kr/kW,år]     
Försäkring 3840000 0,1 [kr/kW,år]     
Elmätning 880000   fast. avg/verk     
Telefon 22000   fast. avg/verk     
Arrendekostnad 1 1041497 1041497 (Minst 50 000)     
Arrendekostnad 2   975471 (Minst 50 000)     
(Miljötillsynsavg.) 1000         
Administration 110000         
Reparation 
(Växellåda) 3300000         
            
Totalt, Då 6774497         

 

Investeringskostnad, 
Ki         

  Kostnad 
Specifik 
kostnad     

Vindkraftverk V90 264000000   [kr/kW]   
Fundament 16500000   [kr/kW]   
Väg och övrigt 2444442 250 [kr/m väg]   
Elanslutningsavgift 3300000       

Elinstallationer/transformator 20000000   
[kr/m 
kabel]   

Extra kranhyra 550000   [kr/kW]   
Projektering 200000       
Mark 0   [kr/m]   
          
Totalt, Ki 306994442       
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Årskostnadsmetoden         
  r=ränta   5   
  n=avskrivningstiden 20   
          

0,080242587 a       
          
          
          
Vå=Iå-Kå-Då Vå=årlig vinst   -5371098   
Kå=a*Ki Iå=årlig intäkt   26037427,3   
a=(r*q^n)/(q^n-1) Kå=årlig kapitalkostnad 24634028   
q=1+r Då=årlig driftskostnad 6774497   
  Ki=investeringskostnaden     
          
Sek/euro 9,4       

 

 

7.4.5 EKONOMISKT RESULTAT FÖR V90 HUVUDALTERNATIV - TROLIGASTE SCENARIO 
 
Årlig intäkt, Iå           
            
Elpris 57         
Nätnytta 2         
Elcertifikat 20         
Miljöbonus 0         
            
Totalt/kWh 79 öre/kWh       

      
Beräknad 
produktion 42700 MWh 

Totalt/år 33853691 kr       
            
            
Driftkostnad           

  Kostnad 
Specifik 
kostnad       

Service 880000   [kr/kW,år]     
Försäkring 4270000 0,1 [kr/kW,år]     
Elmätning 880000   fast. avg/verk     
Telefon 22000   fast. avg/verk     
Arrendekostnad 1 1354148 1354148 (Minst 50 000)     
Arrendekostnad 2   1222985 (Minst 50 000)     
(Miljötillsynsavg.) 1000         
Administration 110000         
Reparation 
(Växellåda) 1650000         
            
Totalt, Då 7517148         
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Investeringskostnad, 
Ki         

  Kostnad 
Specifik 
kostnad     

Vindkraftverk V90 264000000   [kr/kW]   
Fundament 16500000   [kr/kW]   
Väg och övrigt 2444442 250 [kr/m väg]   
Elanslutningsavgift 3300000       

Elinstallationer/transformator 20000000   
[kr/m 
kabel]   

Extra kranhyra 220000   [kr/kW]   
Projektering 200000       
Mark 0   [kr/m]   
          
Totalt, Ki 306664442       
          
          
Årskostnadsmetoden         
  r=ränta   5   
  n=avskrivningstiden 20   
          

0,080242587 a       
          
          
          
Vå=Iå-Kå-Då Vå=årlig vinst   1728995   
Kå=a*Ki Iå=årlig intäkt   33853691,3   
a=(r*q^n)/(q^n-1) Kå=årlig kapitalkostnad 24607548   
q=1+r Då=årlig driftskostnad 7517148   
  Ki=investeringskostnaden     
          
Sek/euro 9,4       

 

 

7.4.6 EKONOMISKT RESULTAT FÖR V90 HUVUDALTERNATIV - BÄSTA SCENARIO 
 
Årlig intäkt, 
Iå           
            
Elpris 67         
Nätnytta 2         
Elcertifikat 25         
Miljöbonus 0         
            
Totalt/kWh 94 öre/kWh       
      Beräknad produktion 52500 MWh 
Totalt/år 49381566 kr 
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Driftkostnad           

  Kostnad 
Specifik 
kostnad       

Service 880000   [kr/kW,år]     
Försäkring 5250000 0,1 [kr/kW,år]     
Elmätning 880000   fast. avg/verk     
Telefon 22000   fast. avg/verk     
Arrendekostnad 1 1975263 1975263 (Minst 50 000)     
Arrendekostnad 2   1760328 (Minst 50 000)     
(Miljötillsynsavg.) 1000         
Administration 110000         
            
Totalt, Då 9118263         

 

 

Investeringskostnad, 
Ki         

  Kostnad 
Specifik 
kostnad     

Vindkraftverk V90 264000000   [kr/kW]   
Fundament 16500000   [kr/kW]   
Väg och övrigt 2444442 250 [kr/m väg]   
Elanslutningsavgift 3300000       

Elinstallationer/transformator 20000000   
[kr/m 
kabel]   

Mark 0   [kr/kW]   
Projektering 200000       
  0   [kr/m]   
          
Totalt, Ki 306444442       
          
          
Årskostnadsmetoden         
  r=ränta   5   
  n=avskrivningstiden 20   
          

0,080242587 a       
          
          
          
Vå=Iå-Kå-Då Vå=årlig vinst   15673408   
Kå=a*Ki Iå=årlig intäkt   49381565,6   
a=(r*q^n)/(q^n-1) Kå=årlig kapitalkostnad 24589895   
q=1+r Då=årlig driftskostnad 9118263   
  Ki=investeringskostnaden     
          
Sek/euro 9,4       
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7.4.7 EKONOMISKT RESULTAT FÖR N90 HUVUDALTERNATIV - VÄRSTA SCENARIO 
 

Årlig intäkt, Iå           
            
Elpris 51         
Nätnytta 2         
Elcertifikat 15         
Miljöbonus 0         
            
Totalt/kWh 68 öre/kWh       
      Beräknad produktion 36500 MWh 
Totalt/år 24749117 kr 
            
            
Driftkostnad           

  Kostnad 
Specifik 
kostnad       

Service 880000   [kr/kW,år]     
Försäkring 3650000 0,1 [kr/kW,år]     
Elmätning 880000   fast. avg/verk     
Telefon 22000   fast. avg/verk     
Arrendekostnad 1 1015460 989965 (Minst 50 000)     
Arrendekostnad 2   927206 (Minst 50 000)     
(Miljötillsynsavg.) 1000         
Administration 110000         
Reparation (Växellåda) 3300000         
            
Totalt, Då 6558460         
 
Investeringskostnad, 
Ki         

  Kostnad 
Specifik 
kostnad     

Vindkraftverk N90 341220000   [kr/kW]   
Fundament 16500000   [kr/kW]   
Väg och övrigt 2444442 250 [kr/m väg]   
Elanslutningsavgift 3300000       

Elinstallationer/transformator 20000000   
[kr/m 
kabel]   

Extra kranhyra 550000   [kr/kW]   
Projektering 200000       
Mark 0   [kr/m]   
          
Totalt, Ki 384214442       
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Årskostnadsmetoden         
  r=ränta   5   
  n=avskrivningstiden 20   
          

0,080242587 a       
          
          
          
Vå=Iå-Kå-Då Vå=årlig vinst   -12639704   
Kå=a*Ki Iå=årlig intäkt   24749117,1   
a=(r*q^n)/(q^n-1) Kå=årlig kapitalkostnad 30830361   
q=1+r Då=årlig driftskostnad 6558460   
  Ki=investeringskostnaden     
          
Sek/euro 9,4     

 

 

7.4.8 EKONOMISKT RESULTAT FÖR N90 HUVUDALTERNATIV - TROLIGASTE SCENARIO 
 

Årlig intäkt, Iå           
            
Elpris 57         
Nätnytta 2         
Elcertifikat 20         
Miljöbonus 0         
            
Totalt/kWh 79 öre/kWh       

      
Beräknad 
produktion 40500 MWh 

Totalt/år 32109473 kr       
            
            
Driftkostnad           

  Kostnad 
Specifik 
kostnad       

Service 880000   [kr/kW,år]     
Försäkring 4050000 0,1 [kr/kW,år]     
Elmätning 880000   fast. avg/verk     
Telefon 22000   fast. avg/verk     
Arrendekostnad 1 1319263 1284379 (Minst 50 000)     
Arrendekostnad 2   1159974 (Minst 50 000)     
(Miljötillsynsavg.) 1000         
Administration 110000         
Reparation (Växellåda) 1650000         
            
Totalt, Då 7262263         
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Investeringskostnad, 
Ki         

  Kostnad 
Specifik 
kostnad     

Vindkraftverk N90 341220000   [kr/kW]   
Fundament 16500000   [kr/kW]   
Väg och övrigt 2444442 250 [kr/m väg]   
Elanslutningsavgift 3300000       

Elinstallationer/transformator 20000000   
[kr/m 
kabel]   

Extra kranhyra 220000   [kr/kW]   
Projektering 200000       
Mark 0   [kr/m]   
          
Totalt, Ki 383884442       
          
          
Årskostnadsmetoden         
  r=ränta   5   
  n=avskrivningstiden 20   
Vå=Iå-Kå-Då Vå=årlig vinst   -5956671   
Kå=a*Ki Iå=årlig intäkt   32109473,1   
a=(r*q^n)/(q^n-1) Kå=årlig kapitalkostnad 30803881   
q=1+r Då=årlig driftskostnad 7262263   
  Ki=investeringskostnaden     
          
Sek/euro 9,4       

 

7.4.9 EKONOMISKT RESULTAT FÖR N90 HUVUDALTERNATIV - BÄSTA SCENARIO 
 

Årlig intäkt, 
Iå           
            
Elpris 67         
Nätnytta 2         
Elcertifikat 25         
Miljöbonus 0         
            
Totalt/kWh 94 öre/kWh       
      Beräknad produktion 50000 MWh 
Totalt/år 47030062 kr 
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Driftkostnad           

  Kostnad 
Specifik 
kostnad       

Service 880000   [kr/kW,år]     
Försäkring 5000000 0,1 [kr/kW,år]     
Elmätning 880000   fast. avg/verk     
Telefon 22000   fast. avg/verk     
Arrendekostnad 1 1881202 1881202,498 (Minst 50 000)     
Arrendekostnad 2   1676503,123 (Minst 50 000)     
(Miljötillsynsavg.) 1000         
Administration 110000         
            
Totalt, Då 8774202         

 

Investeringskostnad, 
Ki         

  Kostnad 
Specifik 
kostnad     

Vindkraftverk N90 341220000   [kr/kW]   
Fundament 16500000   [kr/kW]   
Väg och övrigt 2444442 250 [kr/m väg]   
Elanslutningsavgift 3300000       

Elinstallationer/transformator 20000000   
[kr/m 
kabel]   

Mark 0   [kr/kW]   
Projektering 200000       
  0   [kr/m]   
          
Totalt, Ki 383664442       
          
          
Årskostnadsmetoden         
  r=ränta   5   
  n=avskrivningstiden 20   
          

0,080242587 a       
          
          
          
Vå=Iå-Kå-Då Vå=årlig vinst   7469633   
Kå=a*Ki Iå=årlig intäkt   47030062,5   
a=(r*q^n)/(q^n-1) Kå=årlig kapitalkostnad 30786227   
q=1+r Då=årlig driftskostnad 8774202   
  Ki=investeringskostnaden   

      
Sek/euro 9,4       
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7.4.10 ELPRISPROGNOS FÖR SAMTLIGA SCENARION 

7.4.11 EKONOMISKA NYCKELTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. År 2015 t.o.m. är med i beräkning, men visas ej av lay-out skäl. 


