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Abstract 

 

You can say a lot about wind power – beautiful, ugly, annoying, necessary, unnecessary, 

natural or unnatural are some of the words. Everybody thinks differently. But one thing is for 

sure, the fact that fossil fuels is about to run out demand other ways of creating electricity. 

Today there are renewable energy sources that give us electricity in an environmentally 

friendly way. Wind power is one of them. 

Although wind power generates power in an environmentally friendly way, wind turbines are 

considered harmful to the environment according to the Swedish environmental law, 

Miljöbalken. A part of the process to build wind turbines is that the operator must produce an 

environmental impact assessment where the effects and actions of the environment are 

reported. To this study we have read environmental impact assessments from seven different 

wind farms: Hjuleberg, Skogaby, Oxhult, Skedala-Enslöv, Uddared, Tommared and Fröslida, 

all situated in Hallands län, Sweden. It is these environmental impact assessments together, 

with for instance scientific papers and research reports, that is the basis of our results. 

To limit this study we have chosen to focus on the parts we think are more conflicting than 

others regarding to wind power constructions. These are birds, bats, noise, shadow flicker and 

landscape.  

We noticed that the environmental impact assessments like to show how environmentally 

friendly it is with wind power, and that multiple environmental quality standards and the 

Swedish environmental objectives would be fulfilled. According to this we estimated that the 

environmental impact assessments want to show the advantages rather than the disadvantages. 

They often point out that no negative effect on the environment will happen. In the 

environmental impact assessments we also noticed that the operator can do calculations on 

noise and shadow with one kind of wind turbine, but in the end they install another kind of 

wind turbine. Therefore we choose to make our own calculations in the computer program 

WindPRO where we could see the difference between the different wind turbines and their 

noise level and period with shadows. The differences were large, and this of course makes 

large impacts on properties near the wind farm. However, there are no environmental impact 

assessments that leave out any important effects, and where there are effects they often 

recommend one or more actions to prevent them. Everyone follows the sixth chapter in 

Miljöbalken and has stated the parts that are important in wind power constructions.  
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Sammanfattning 

 

Man kan säga mycket om vindkraft – fint, fult, störande, nödvändigt, onödigt, naturligt eller 

onaturligt är några utav orden man kan få höra. Alla tycker vi olika. Men en sak är säker, då 

de fossila bränslena är på väg att ta slut krävs det andra sätt att skapa el på. Idag finns det 

förnybara energikällor som ger oss el på ett miljövänligt sätt. Vindkraft är en sådan källa.  

Men även om vindkraft genererar ström på ett miljövänligt sätt, räknas vindkraftverk som en 

miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. En del utav processen i att få bygga vindkraftverk 

är att verksamhetsutövaren ska lämna in en miljökonsekvensbeskrivning där effekter på 

miljön och åtgärderna för dessa redovisas. Till detta arbete har vi läst 

miljökonsekvensbeskrivningar till sju olika vindkraftsparker: Hjuleberg, Skogaby, Oxhult, 

Skedala-Enslöv, Uddared, Tommared och Fröslida, alla belägna i Hallands län. Det är dessa 

miljökonsekvensbeskrivningar, tillsammans med bland annat vetenskapliga artiklar och 

forskningsrapporter, som sedan ligger till grund för vårt resultat.  

För att begränsa denna studie valde vi att fokusera på de delar vi anser är mest konfliktfyllda i 

samband med vindkraftsbyggen. Dessa är fåglar, fladdermöss, buller, skuggor och 

landskapsbild. 

Vi märkte att miljökonsekvensbeskrivningarna gärna lyfter fram hur miljövänligt det är med 

vindkraft, samt att flera miljökvalitetsnormer och miljömål uppfylls med det. I och med detta 

fick vi uppfattningen av att miljökonsekvensbeskrivningarna vill visa på att fördelarna 

överväger nackdelarna. De anser ganska ofta att ingen negativ påverkan kommer att ske på 

miljön. Vi lade även märke till i miljökonsekvensbeskrivningarna att verksamhetsutövarna 

kan göra ljud- och skuggberäkningar på en typ av verk, men att de i slutändan kan komma att 

sätta upp en annan typ. Vi valde därför att göra egna beräkningar i dataprogrammet WindPRO 

där vi fick se skillnaden blev på ljudnivå och skuggtid om verksamhetsutövaren skulle göra på 

detta sätt. Skillnaderna blev stora, och detta ger självfallet då också en stor påverkan på 

bostäder runtomkring. Däremot är det inga miljökonsekvensbeskrivningar som utelämnar 

viktiga effekter, och där det sker en påverkan föreslår de vanligtvis en eller flera åtgärder till 

detta. Alla följer sjätte kapitlet i Miljöbalken och har redovisat de delar som anses väsentliga 

inför vindkraftsbyggen.  
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Förord 

 

Vårt suveräna samarbete visade sig redan från början: Anna fann efter mycket letande ett 

debattinlägg i Hallandsposten och utefter det kom Johanna på idén. Vi älskar vindkraft, vilket 

gjorde det här till ett perfekt arbete för oss. Trots att vi aldrig riktigt har suttit sida vid sida och 

jobbat så har vi lyckats - och vi är helnöjda. Det har varit ett mycket intressant ämne och 

arbetet har gett oss en fin avslutning på vårt tredje och sista år i Halmstad. 

Som tack för hjälpen med ett bra arbete vill vi tacka Jonny Hylander, vår handledare. 

Professor i energiteknik med enorm kunskap om vindkraft och allt därtill. Han har varit 

oerhört hjälpsam och vägledande under arbetets gång. 

Vi vill också ge ett särskilt tack till vår studierektor Anna Hansson för att hon vägledde oss i 

början på denna resa. Vi var som två förvirrade hönor hösten 2011 innan hon gav oss rätt 

riktning. 

Ett slutligt tack vill vi ge alla underbara lärare och klasskamrater på Miljö- och 

hälsoskyddsprogrammet! Ni har gjort dessa tre år värt allt slit.  

 

Anna Dahlborg och Johanna Engberg 

Halmstad 2012-05-08 
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1. Inledning 

 

Världen står idag inför en energikris - de fossila bränslena är på väg att ta slut. För att 

förhindra att vi en dag står strömlösa måste vi hitta nya sätt att skapa el på. De förnyelsebara 

energiformerna ger oss inte bara bra el, utan el på ett miljövänligt sätt. Vindkraft är ett 

exempel på förnyelsebar energi. Man utnyttjar vindens rörelseenergi till att generera ström 

utan att använda sig av fossila bränslen eller genom att släppa ut farliga ämnen till naturen. I 

Sverige är idag planerna stora på att bygga ut just vindkraften - år 2020 ska 30 TWh el 

komma från vindkraft. Vi har en bit på väg innan vi har uppnått det målet då vi idag 

producerar ca 6 TWh el från vindkraft (Frisk, 2012).  

Men även om vindkraften är miljövänlig i det stora hela så finns det en del negativa effekter 

som det medför. För människornas del gäller det ofta störningar i form av buller, ljus eller 

rörliga skuggor. Dessa konflikter med människor uppstår främst när vindkraften byggs på 

land. För trots att Sverige är stort är det också litet - och vindkraften på land hamnar ofta nära 

bostäder i alla fall, även om det inte var tänkt så. Vindkraften påverkar också naturen - fåglar 

och fladdermöss är särskilt utsatta djurarter som lätt dödas av rotorbladen om de har otur. 

Speciellt rovfåglar, som ofta är sällsynta, är utsatta eftersom de tycker om att hangvindsegla 

(Ahlén, 2008). När vindkraftverken ska anläggas påverkas även naturen i området negativt då 

skog ofta får tas ned för nya vägar och fundament. Habitat förstörs och djur kan skrämmas 

iväg. Buller, ljus och rörliga skuggor från verken är oundvikligt. Bullret framkommer i olika 

former och låter aldrig samma hela tiden - vilket kan vara frustrerande att lyssna på 

(Naturvårdsverket, 2010). Hörselintrycket förstärks också lättare om man ser verket 

(Pedersen, 2007). Ljuset är nödvändigt för att flygplanen ska kunna se dem och undvika 

kollision. Rörliga skuggor uppkommer när solen lyser på och varierar hur högt solen står. 

Eftersom rotorbladen snurrar är det lätt att blicken dras till verket, vilket kan öka störningen 

och även hörselintrycket. I många fall blir inte landskapet detsamma med en 

vindkraftsutbyggnad. Allt detta går inte att förhindra, men man kan förmildra det genom noga 

uttänkt placering och eventuellt regleringssystem. Att bygga vindkraftverk nära bostäder 

innebär ofta konflikter med de boende. Ofta är man som berörd rädd för att bli störd av ovan 

nämnda saker, att inte få lugn och ro eller att värdet på ens fastighet ska sjunka. Den forskning 

som finns säger att inga hälsoförsämrade effekter kan kopplas ihop med vindkraftverk, men 

däremot att välbefinnandet sänks (Pedersen, 2007). Det finns flera fall i Sverige där 

vindkraften stör människor i sina hem - och de kan inte göra något åt det. 

Vindkraftverk räknas som miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken (1998:808). För att 

bygga miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd, från antingen Mark- och miljödomstolen eller 

Länsstyrelsen beroende på parkens storlek. I förberedelserna inför tillstånden ska 

verksamhetsutövaren lämna in en miljökonsekvensbeskrivning till det beslutande organet och 

hålla samråd med alla berörda, till exempel med de boende som finns i närheten. Kraven för 

miljökonsekvensbeskrivningen återfinns i sjätte kapitlet i Miljöbalken. Syftet med rapporten 

är att kartlägga eventuella effekter för miljön och redovisa åtgärder för dessa. Man brukar 

även redovisa olika alternativ, däribland ett nollalternativ som beskriver effekterna av att inte 

bygga. Visar rapporten att effekterna blir för stora eller att åtgärderna inte är tillräckliga ska 
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normalt inget tillstånd fås. Om man som berörd sakägare läser miljökonsekvensbeskrivningen 

ska man få reda på hur man kommer påverkas. Det ska även framkomma hur naturen och 

djurlivet runt omkring kommer att förändras. Finns det risk för störningar ska 

verksamhetsutövaren komma med alternativ för att minska dessa till skäliga nivåer. Idag finns 

det krav på hur mycket man ska tåla när det gäller buller och rörliga skuggor. Det får max 

bullra upp till 40 dB vid ens boende och skuggreflexerna får inte överstiga 8 timmar per år 

eller 30 minuter om dagen (Boverket, 2008). 40 dB kan till exempel liknas vid hur mycket en 

diskmaskin låter som är igångsatt. Kraven är strängare än vad som gäller andra miljöfarliga 

verksamheter.  

Verksamhetsutövaren ska själv ta fram miljökonsekvensbeskrivningen och göra de 

utredningar som behövs. Detta innebär att rapporten blir partisk i de flesta fall. Som berörd 

sakägare måste man dock kunna lita på det som framkommer i rapporten. Vindkraftsparkerna 

innebär mycket pengar för verksamhetsutövarna och de vill gärna få sitt tillstånd för att börja 

bygga så snabbt som möjligt. Detta innebär att miljön kommer i andra hand. Det är viktigt att 

kartlägga varje parks effekter på människor och miljö innan bygget kommer igång eftersom 

det då är för sent. Det är också viktigt att innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen är sant 

och riktigt utan att försköna bilden av det framtida bygget, eftersom de flesta lekmän inte är 

experter på vindkraft. Viktigare är det då att redovisa hur effekterna kan minskas, eftersom 

det är omöjligt att bygga en vindkraftspark utan några som helst effekter på miljön eller 

människor. Om bilden av vindkraft förskönas kommer många bli upprörda efteråt, vilket kan 

ge vindkraften dåligt rykte.  

Vindkraften är en god källa till el, men man kan inte låtsas att det är helt problemfritt. Man 

ska också komma ihåg att vissa människor störs olika mycket beroende efter sin attityd till 

vindkraft, men oavsett så är det möjligt att störas och känna sig obekväm. Vindkraft har i 

dagens Sverige blivit ett objekt man antingen är för eller emot. Det är lättare att anse sig störd 

om man redan från början är emot vindkraft. Man kan också tycka om vindkraften i sig utan 

att för den sakens skull vilja ha det bakom husknuten – den så kallade ”NIMBY”-effekten 

(Not In My Backyard). Men för att undvika mer irritation än vad som redan finns i Sverige 

skapar det en bra grund att i miljökonsekvensbeskrivningen vara ärlig och tydlig med vad som 

kommer att förändras.  

I det här arbetet har vi valt att begränsa oss i vissa avseenden. Till exempel har vi valt att 

fördjupa oss i delarna fåglar och fladdermöss, buller, skuggor och landskap, just för att dessa 

områden är mest konfliktfyllda. Det finns andra områden som kan anses vara mer 

miljöfarliga, men det är alltså dessa ämnesområden vi har valt att studera närmare.  

 

1.1 Metod 

Vi har valt att granska sju vindkraftsparker i Hallands län: Hjuleberg, Skogaby, Oxhult, 

Skedala-Enslöv, Uddared, Tommared och Fröslida. Miljökonsekvensbeskrivningarna utgör 

basen för undersökningen men vi har även tittat på bland annat verksamhetsutövarnas 

utredningar, inventeringar och samrådsprotokoll. Genom att granska 
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miljökonsekvensbeskrivningarna med en opartisk blick ser vi hur vindkraften framställs, 

vilken fakta de väljer att ta med, vilka effekter de bedömer kommer att påverka miljön och 

vilka åtgärder de tänker bidra med för att minska eventuella effekter. Utifrån de miljö- och 

lägesbeskrivningar de tar med gör vi också en egen bedömning om hur stora effekterna 

eventuellt skulle kunna bli. Grundläggande är också att kontrollera att lagen har följts.  

Som grund till arbetet har vi samlat in forskningsresultat, rapporter och lokala artiklar för att 

få en samlad bild av vad som bör redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning. Tidningsartiklar 

tillsammans med samrådsprotokoll visar vilka frågor som allmänheten bryr sig om. Vi har 

också granskat vad lagen säger ska vara med i en miljökonsekvensbeskrivning, främst 

Miljöbalken (1998:808). Som en källa har vi också med en dokumentär från SVT’s 

”Vetenskapens värld”, som i ett program tog upp vissa svårigheter med vindkraft.   

Som ett komplement till arbetet har vi valt att göra egna ljud- och skuggberäkningar. Detta för 

att göra en jämförelse mellan olika typer av modeller på vindkraftverk.  

En sammanställning har gjorts för att jämföra de olika miljökonsekvensbeskrivningarnas 

påstådda påverkan utifrån deras individuella område.  

 

1.2 Syfte 

I detta arbete ska vi titta närmare på hur vindkraften framställs i 

miljökonsekvensbeskrivningarna. Vi fokuserar på de områdesfakta de lägger fram, hur de 

bedömer att vindkraften ska påverka sitt närområde, vilka åtgärder de tänker vidta samt hur 

deras allmänna uppfattning ser ut.  

Vi har fyra frågeställningar vi ska försöka besvara i detta arbete: 

 Hur framställs vindkraftens effekter på miljön?  

 Utelämnas vissa effekter på miljön?  

 Beskriver man bra lösningar på eventuella problem?  

 Vad säger forskningen om vindkraftens effekter på miljön? 
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2. Fördjupning 

 

Vad säger lagen om miljökonsekvensbeskrivningar? Hur påverkas landskapet, fåglar och 

fladdermöss? Vad är det som gäller angående skuggor och ljud från vindkraftverken? Denna 

del ger en fördjupning i vad man måste ta hänsyn till när man ska upprätta en vindkraftspark.  

 

2.1 Vad lagen kräver av en miljökonsekvensbeskrivning 

Ett vindkraftsbygge berör många delar av Miljöbalken (1998:808), bland annat kapitel 2, 3, 6 

och 9. Kapitel 9 definierar vad miljöfarlig verksamhet innebär och där faller vindkraft in. 

1 § 3 punkten beskriver definitionen: ”Med miljöfarlig verksamhet avses… användning av 

mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen 

genom buller, skakningar, ljus, joniserande – eller ickejoniserande strålning eller annat 

liknande.” Vindkraftverk framkallar både buller, ljus och rörliga skuggor, vilket gör att denna 

paragraf är tillämplig. Miljöfarlig verksamhet kräver tillstånd innan bygget får påbörjas. 

Eftersom vindkraftsverksamheter räknas som B-verksamheter söks tillståndet hos 

Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är den myndighet som utreder och samråder med andra aktörer 

om tillståndet ska fås igenom eller ej (6 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd).  

Enligt 6 kapitlet 1 § i Miljöbalken (1998:808) ska en miljökonsekvensbeskrivning ingå när 

man söker tillstånd för verksamheter enligt kap. 9. Kapitel 6 tar upp alla övergripande krav 

som en miljökonsekvensbeskrivning har på sig. 3 § talar om syftet med rapporten: det är 

meningen att det ska framkomma de direkta och indirekta effekter verksamheten kommer att 

ha på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö. Den 

samlade bedömningen ska även ta upp hushållning med mark, vatten och råvaror som 

kommer att tas i anspråk vid utbyggnaden.  

Det finns också krav på hur tillståndsprocessen ska gå till. Den som avser bedriva 

verksamheten måste samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda 

sakägare som kan tänkas beröras. Man börjar med att lämna in alla viktiga uppgifter till ovan 

nämnda aktörer, till exempel uppgifter på lokaliseringen, omfattningen och utformningen. Då 

får alla berörda en chans att läsa på och skaffa sig en uppfattning innan samrådet sker. Sedan 

görs samrådet och detta ska göras i god tid innan man planerar att bygga. Det är många frågor, 

funderingar och krav som kan dyka upp från alla håll som man som verksamhetsutövare 

måste bemöta. Ibland måste man helt tänka om sin plan på grund av de villkor som ställs från 

myndigheterna. Länsstyrelsen ska ge information och krav om hur 

miljökonsekvensbeskrivningen ska utformas i varje enskilt fall. Alla 

miljökonsekvensbeskrivningar följer en viss modell, men eftersom varje område är unikt kan 

det krävas individuella utredningar och undersökningar. Det är alltid verksamhetsutövarens 

ansvar att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen och ordna för samrådet (Kap. 6 

Miljöbalken).  
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6 kap. 7 § tar upp de punkter som måste vara med i rapporten. 

1) en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering, 

omfattning och utformning, 

2) en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas, 

minskas eller avhjälpas och hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden 

medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. inte följs, 

3) de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på 

människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser 

som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra, 

4) en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa 

utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, 

dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte 

kommer till stånd, en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-4.  

 

Bedömningen om att alternativa platser finns eller ej kan gå isär. Är syftet att producera el på 

ett förnyelsebart sätt finns det flera olika alternativ till vindkraft. Att producera biogas eller att 

använda sig av solenergi är inte främmande idag. Vindkraften har inte heller bedömts kunna 

byggas på endast en sorts mark eller i en sorts miljö – det finns med andra ord många 

alternativ. Att bygga ute till havs är ett alternativ som oftast innebär färre konflikter med 

människor. När det gäller att bygga på land håller man på att utreda vilka miljöer som passar 

bäst utan konflikter med människor eller natur. Men det finns inga föreskrivna miljöer som 

måste användas till just vindkraft. 

Bedömningen av påverkan på miljön och människors hälsa går också ofta isär mellan 

verksamhetsutövare och myndighet. Men eftersom bevisbördan ligger på 

verksamhetsutövaren är det upp till denne att bevisa att inga risker eller påverkningar 

föreligger med sin verksamhet. Att ta fram bevis kan ligga i att till exempel göra inventeringar 

av djur och växter, undersöka djurens habitat och strövstråk samt göra utredningar i form av 

att mäta avstånd till bebyggelse eller mäta buller- eller skuggspridning. Dock kan man göra 

olika tolkningar av det material som tas fram, till exempel att biologer gör olika bedömningar 

när det gäller djurens levnadssätt med mera. Det man inte får glömma bort i sådana fall är att 

man måste ta hänsyn till naturen och komma med åtgärder redan när risken finns. 

Försiktighetsprincipen i 2 kapitlet 3 § tar upp detta.  

Kapitel 2 tar upp alla hänsynsregler. Förutom försiktighetsprincipen, som redan nämnts, finns 

kunskapskravet i 2 §, produktvalsprincipen i 4 §, lokaliseringsprincipen i 6 § och 

rimlighetsavvägningen i 7 §. Dessa är de vanligaste som går att tillämpa på de flesta 

verksamheter. Kunskapskravet kommer ofta med automatiskt in i bilden när 

verksamhetsutövaren måste göra utredningar och undersökningar. Lokaliseringsprincipen är 

en av de viktigaste när det gäller just vindkraft. Det finns både bra och dåliga platser för 

vindkraft och det gäller att lokalisera de bästa. Tyvärr går många åsikter isär när man 

diskuterar den bästa platsen – vissa tycker att vindkraften hör hemma i fjälltrakterna, långt 

ifrån civilisationen, medan vissa menar att man ska placera dem närmare annan industri och 

bebyggelse. Som tidigare sagts finns det inget direkt rätt eller fel idag var man placerar dem – 

så länge inte olägenheterna för människa och miljö blir för stora. Rimlighetsavvägningen 
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kommer också ofta in i alla påtänkta byggnationer. Lagtexten menar att kraven inte får vara 

för orimliga att uppnå och nyttan av skyddsåtgärderna ska vägas mot kostnaderna. Denna 

paragraf ger utrymme för egna tolkningar. Det finns dock en tumregel: kraven är okej så länge 

kostnaderna inte överstiger vad som är typiskt för just den branschen.  

De flesta nybyggnationer berörs även av kapitel 3 i Miljöbalken (1998:808) som tar upp 

hushållningsbestämmelserna om mark och vatten. 1 § tar till exempel upp att ett markområde 

ska användas till det som det är mest lämpat för. Stora och opåverkade områden ska också så 

långt som det är möjligt skyddas från ingrepp som ändrar dess karaktär enligt 2 §. Detta är en 

av huvuddiskussionerna man hör inom vindkraft – att det inte bör byggas stora verk i vackra 

naturområden. Föreningen Svenskt Landskapsskydd arbetar för att förhindra detta i Sverige. 

Vidare tar kapitel 3 upp andra konkreta områden att undvika, till exempel områden för 

rennäring och yrkesfiske (3 kap. 5 §).  

En miljökonsekvensbeskrivning följer som tidigare skrivet en viss modell, men lagen ger 

inget specifikt svar på hur den ska se ut. Vissa rubriker är dock genomgående vanliga när det 

gäller just miljökonsekvensbeskrivningar för vindkraft. Dessa bör finnas med: 

 Påverkan på mark och vatten 

 Hushållning med mark, naturresurser och råvaror 

 Naturmiljö 

 Landskap 

 Kulturmiljö 

 Friluftsliv 

 Ljud/buller 

 Skuggor 

 Ljus 

 Risker och faror 

 Areella näringar 

 Kumulativa effekter 

 

Dessutom bör man göra en samlad bedömning som sammanfattar hela bygget i stort. De 

kumulativa effekterna spelar särskilt stor roll om det finns fler vindkraftsparker i närheten – 

då blir påverkan ännu större för den bebyggelse som finns i området och de boende riskerar 

att bli omringade av vindkraftverk.  

 

2.2 Påverkan på landskapet 

Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) grundades en gång i tiden för att göra motstånd 

mot 3G-master, men är idag inriktade mot vindkraft och har 30 000 medlemmar 

(Vetenskapens värld, 2012). De menar att vindkraft idag är det största hotet mot vår natur och 

landskapsbild (Fagerström, 2012). Elisabeth von Brömsen, som är före detta ordförande i 

FSL, menar att vindkraftverken inte liknar träd och därmed inte passar in. Hon beskriver det 

som en förfulning och en ödeläggelse av landskapsbilden och att de inte hör hemma vare sig 

på slätterna eller på höjderna (Vetenskapens värld, 2012).  
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Detta är ett exempel på hur vissa människor upplever vindkraften. Åsikterna i landet går dock 

isär när man diskuterar om vindkraften är ”fin” eller ”ful”. Vissa ser det som någonting 

vackert, eftersom man vet bakgrunden – det skapas grön och giftfri el. Andra tycker som 

Elisabeth, att vindkraften inte alls passar in i Sveriges landskap. Man brukar också tala om 

begreppet ”NIMBY” - Not In My Backyard, att man tycker om vindkraftens syfte, men man 

vill inte se det i sin direkta närhet.  

Bild 1. Vindkraftspark. Vy över vindkraftsparken Tolvmanstegen utanför Strömstad.  

Exploatörerna som vill bygga ut vindkraften är inte sena med att påpeka att vindkraft inte 

behöver betyda någonting negativt för landskapet – det beror ju helt på ens attityd och 

inställning till vindkraften överlag. I Skogabys miljökonsekvensbeskrivning skriver man till 

exempel såhär under rubriken landskap: ”Det bör även tilläggas att intrycket av 

vindkraftverken präglas starkt av vilken inställning man har till vindkraften som 

energikälla.”. Oavsett om det påverkar negativt eller positivt så gäller för de flesta parker att 

vindkraften på något sätt kommer att ändra landskapsbilden.  

Det är alltså oundvikligt för vindkraften att inte påverka sitt närområde. Det blir dock en 

annan slags påverkan än med buller och rörliga skuggor. Landskapet är en del av varje 

människas vardagsliv och sin miljös identitet. Men man upplever också landskapen olika, 

beroende på tidigare erfarenheter, känslor, minnen, ljud och lukter. Det har en social och ofta 

också en viktig betydelse för oss (Boverket, 2008).  

Vindkraftverken behöver stå antingen i öppna områden eller på höjder för att vara effektiva. 

Oavsett om de står många i en grupp eller enstaka var och en för sig utgör de en påverkan och 

förändrad bild av landskapet. Inför en utbyggnad av vindkraft kan man göra en så kallad 

landskapsanalys. Den kan göras på tre olika sätt (Boverket, 2008):  

1) som en bakgrundsanalys som beskriver området generellt 

2) som en riktad analys, till exempel inför en vindkraftsutveckling 

3) som en konsekvensanalys som tar upp konsekvenserna för landskapet 
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Ett landskap är uppbyggt i olika element, till exempel ett berg, en dalgång eller en 

fornlämning, som tillsammans bildar strukturer. Element som spelar en extra viktig roll i 

landskapet brukar kallas landmärken. Olika linjära element, till exempel floder, kan skapa 

landskapsrum, barriärer eller riktningar. I en landskapsanalys tar man också hänsyn till skalan 

på alla elementen. Komplexiteten beskriver hur detaljrikt och omväxlande ett landskap är. 

Tillsammans skapar allt detta ett unikt och individuellt landskap. Helhetssynen måste också 

kompletteras med intervjuer med berörda om hur de uppfattar området. Som ett sista steg i 

analysen försöker man värdera landskapet och komma fram till en slutsats om hur mycket 

vindkraftverken kommer att förändra landskapet. 

Bild 2. Vindkraftspark. Vy över Tolvmanstegen.  

Individuella upplevelsevärden är centrala och får inte glömmas bort. Man talar om fyra olika 

typer av upplevelsevärden som är extra känslig (Boverket, 2008): 

1) kontemplativa eller sakrala landskapsrum 

2) ålderdomliga landskapsrum 

3) monumentala landskapsrum 

4) symboliska landskapsrum 

 

Extra hänsyn bör tas till dessa. Utöver dessa finns det sedan många olika individuella 

upplevelser. Man talar även om bruksvärden – vilken resurs landskapet bidrar med, till 

exempel näringsliv, friluftsliv eller för boende. Hur mycket vindkraften påverkar beror 

sammanfattningsvis på tåligheten – kan vindkraften samverka eller kommer det att dominera 

alternativt underordna sig landskapet? Hur stora bedöms upplevelsevärdena vara? (Boverket, 

2008.)  

Man vill oftast inte att verken ska dominera i landskapet. För att undvika detta ska man tänka 

på att skalan ska vara enhetlig, att de ska hållas till samma landskapsrum och helst ha samma 

navhöjd. Ska man göra en gruppformation får inte placeringarna se slumpmässigt utvalda ut – 

de ska vara placerade i förhållande till varandra, till exempel genom geometriska mönster. 

Om gruppen kan ses från alla synriktningar fås ett övertaget och industrialiserat intryck, som 

bör undvikas (Boverket, 2008). Idag bygger man gärna högre verk med större rotorblad. 
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Nackdelen med dessa är att de tar större plats i landskapsbilden, men med längre rotorblad 

sänks hastigheten och detta kan ge ett positivt lugnande intryck (Naturvårdsverket, 2006).   

Att själv ge sig ut i området är det bästa för att skapa sig en egen uppfattning om hur 

landskapet upplevs (Boverket, 2008). På så vis kan man förstå värdet i området och få sig en 

ny tankeställare. Att påverka landskapet i en utbyggnad rör ofta upp extra många känslor 

eftersom man har så pass personliga kopplingar till områden. Det är omöjligt att bygga 

osynliga verk – det bästa är att placera dem på sådana platser som inte så många människor 

har känslor för.  

 

2.3 Risker för fåglar och fladdermöss 

År 2002 gjordes en studie på Gotland, Öland, Småland, Skåne och Blekinge där man tittade 

på marken under vindkraftverk efter döda fåglar och fladdermöss. Resultatet blev 33 stycken 

fåglar och 17 stycken fladdermöss. Inte mycket kan tyckas, men det är ett bevis på att 

vindkraftverken är dödliga för dessa djur (Ahlén, 2008).  

Varför dödas fåglar och fladdermöss av vindkraftverken? Om vi börjar förklara 

fladdermössens problem så beror det oftast på att de söker föda i närheten av verken. 

Insekterna samlas kring verkets motorhus och kring rotorbladen eftersom de dras till ljus, 

vilket lockar fladdermössen dit. Att flyga kring rotorbladen är ingen lätt uppgift och därför 

träffas fladdermössen lätt av bladen. Vissa forskare tror också att de misstar verken från att 

vara träd. Fladdermöss brukar även söka föda längs linjer och eftersom vindkraftverk ibland 

byggs på det sättet, längs en lång linje, så kommer de för nära av den anledningen (Kunz et. 

al., 2007).  

Fladdermössen hör mycket bra och dras gärna till olika ljud som verkar intressant, till 

exempel insekternas läten (Fladdermus.net). Vissa forskare tror därmed att fladdermössen 

dras till vindkraftverken på grund av att deras utsöndrande ljud verkar intressant (Kunz et. al., 

2007).  

Man har på vissa fladdermusindivider som dödats av verken observerat att de inte har några 

ytliga skador på kroppen. En teori är då att vindkraftverken producerar komplexa 

elektromagnetiska fält som skapar en snabb kompression av atmosfärsikt tryck vilket ger 

svåra inre skador (Kunz et. al., 2007).  

Det man kan göra för att minska utplånandet av fladdermössen är att helt enkelt att stänga av 

verken, då man till exempel inte kan stänga av ljuset på grund av säkerhetsrisken. Verken kan 

också stängas av vid de tidpunkter då mycket insekter samlas runt dem (Naturvårdsverket, 

2005-2007).  

När det gäller fåglar är det vissa fågeltyper som ligger i riskzonen att dödas av rotorbladen. 

Svalor och seglare är utsatta på grund utav att de precis som fladdermössen jagar insekter i 

närheten av verken. Rovfåglar är också utsatta, men inte på grund utav insekter, utan på grund 

utav deras flygteknik. Örnar, vråkar, glador och gamar är fåglar som gärna utnyttjar 

hangvindar när de flyger (Ahlén, 2008). Hangvind skapas när friska vindar blåser mot en 
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sluttning eller ett berg. Då tvingas luftmassorna sig uppåt och fåglarna glider med på den 

uppåtgående strömmen (Wikipedia, 2011). I och med att rovfåglar är större och väger mer blir 

det svårt för dem att manövrera sig om det står ett vindkraftverk på toppen av sluttningen 

(Naturvårdsverket, 2005-2007). Att bygga vindkraftverk vid åsar, sluttningar och branter är 

alltså inte särskilt fördelaktigt om det finns många rovfåglar i området (Ahlén, 2008).  

Stora habitatförluster kan ske för fåglarna om man bygger helt nytt i ett område som har varit 

oexploaterat tidigare. Vindkraftverken i sig tar relativt liten plats, men vägar och ledningar 

måste alltid dras och kräver att ytor röjs (Naturvårdverket, 2011). Bättre är då att utnyttja 

områden som redan är bebyggda eller där skog inte behöver tas ner i någon större mängd.  

Vindkraftverken kan hindra fåglarnas flygstråk genom att fungera som en barriär. Oftast 

innebär detta att fåglarna får flyga runt och hitta nya vägar, vilket innebär en ökad inre 

energiförbrukning och längre transportsträckor. Bra är att planera hur vindkraftverken är 

ställda i förhållande till varandra (Naturvårdverket, 2011). 

Även om vindkraftverk dödar fåglar så är det inte många i antal om man jämför med till 

exempel trafiken eller oljeutsläpp. Ca 2,3 fåglar dödas per år av varje vindkraftverk medan 

trafiken dödar mellan 6-7 miljoner fåglar per år. Man bedömer att ca 11 500 fåglar dödas i 

Sverige varje år, och de vindkraftverk som dödar flest är de i fågeltäta och skogsrika 

områdena. Vindkraftverk ute på slätter har mindre dödsfrekvens. Även om relativt få fåglar 

dödas, så är rovfåglarna utsatta. De reproducerar sig långsamt och har svårare att återhämta 

sig om många individer går bort (Naturvårdsverket, 2011).  

Studierna som har gjorts över vindkraftverk, fåglar och fladdermöss går ibland isär. I vissa 

delar av världen uppnår man högre dödssiffror än i andra. Man kan sammanfattningsvis säga 

att risker finns, men de är inte särskilt stora. De är dock något större vad det gäller rovfåglar. 

Rovfåglar är redan en känslig grupp i naturen och behöver skyddas. Miljöbalken (1998:808) 

säger att försiktighet ska iakttas redan när risken för störning föreligger (2 kap. 3 §). Det 

innebär, att sedan vi nu har konstaterat av forskningsresultaten att det föreligger risker för 

fåglar och fladdermöss, att när man ska bygga ut vindkraftverk måste man vidta vissa 

åtgärder. Valet av platsen bör till exempel väljas omsorgsfullt. Våtmarker, sluttningar, åsar 

och berg bör undvikas – där är risken för olyckor som störst. Inför varje utbyggnad bör en 

inventering göras över alla arter som har sitt habitat, flygstråk eller jaktområde i området. 

Efter att inventeringen är gjord bör man också ta fram kunskap om alla arterna. Vissa arter 

kan vara extra känsliga för förändringar i sin miljö och detta bör man ta hänsyn till. Har man 

otur kanske dessa arter väljer att inte vistas mer i området. Som tidigare sagts är även 

rovfåglar, seglare och svalor också extra utsatta på grund utav sina egenskaper. Vissa arter 

övervintrar och rastar i stora koncentrationer tillsammans. I sådana områden bör vindkraftverk 

undvikas helt (Naturvårdsverket, 2011).  

Man får inte glömma bort som verksamhetsutövare att det är olagligt att avsiktligt döda vilda 

fåglar och djur, enligt 4 § Artskyddsförordningen. Det innebär att om man vet om att det 

vistas många betydelsefulla arter i området som risker att dödas i stora mängder – då bör 

ingen utbyggnad ske. Detta blir ännu tydligare om området är förenat med riksintresse eller är 

skyddad genom Natura 2000. Tydliga intressen för att skydda naturen bör gå före utbyggnad 
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av elproduktion. I de miljökonsekvensbeskrivningar vi har granskat har inga områden varit i 

direkt konflikt med dessa typer av skydd.  

   

2.4 Ljud från vindkraftverk 

Vindkraftverk alstrar två typer av ljud, ett aerodynamiskt och ett mekaniskt. Det 

aerodynamiska ljudet kommer från de roterande bladen på verket, och anses vara det mest 

dominerande på moderna vindkraftverk. Hur ljudet uppkommer bestäms av hastigheten på 

bladen, hur bladen är formade och av turbulensen i luften (Naturvårdsverket, 2010). De 

moderna vindkraftverk som finns idag är utformade på så sätt att de minimerar de ljud och 

den turbulens som alstras, men det är inte möjligt att eliminera dessa ljud helt (Minnesota 

Department of Health, 2009). Det aerodynamiska ljudet sägs ha ungefär samma karaktär som 

det naturliga vindbruset, därför är det vanligt att det ljud som vindkraftverket alstrar kan 

överröstas av vindbruset från träd och buskar vid kraftig vind. Detta kallas för maskering. Det 

mekaniska ljudet kommer främst från växellådan på vindkraftverket och är därför helt olik det 

aerodynamiska ljudet. Det mekaniska ljudet är dock normalt svagare än det aerodynamiska, 

framför allt på moderna vindkraftverk. Men trots detta kan det komma att upplevas som mer 

störande (Naturvårdsverket, 2010). 

Det är ett känt faktum att ljud avtar ju längre ifrån källan man är och detta beror på att 

ljudenergin fördelas över ett allt större område. Med avstånd på cirka 100 meter från 

vindkraftverken, kan man säga att ljudenergin sprids över en halvsfär. Ljudenergin blir allt 

större ju mer avståndet ökar, och vid en avståndsfördubbling ökar halvsfärens area hela fyra 

gånger. Detta leder till att per avståndsfördubbling blir ljudnivån ungefär 6 dB lägre. Denna 

geografiska utbredningsdämpning är huvudorsaken till att ljudnivån blir lägre då man 

avlägsnar sig från ett vindkraftverk. Meteorologiska förhållanden, såsom lufttemperatur och 

vind i variation med höjden påverkar också ljudnivån. Med ökande lufttemperatur ökar också 

ljudets utbredningshastighet. Vid dagtid och klart väder avtar vanligtvis lufttemperaturen med 

höjden, vilket leder till att ljudvågorna böjs uppåt. Detta medför en extra dämpning av 

ljudnivån. Nattetid är det däremot motsatt effekt. Då är det vanligt att lufttemperaturen ökar 

med höjden under klara och vindstilla förhållanden och det leder i sin tur till att ljudvågorna 

böjs neråt. Ljudkällor kan då alltså höras på stora avstånd. Det här kallas för negativ 

temperaturgradient respektive temperaturinversion. Ljudnivån påverkas dessutom också utav 

markens egenskaper tillsammans med vindförhållandena, beroende på om vinden går 

uppströms eller nedströms vindkraftverket. Ljudnivån tenderas att bli lägre uppströms, 

eftersom ljudvågorna då böjs uppåt (Naturvårdsverket, 2010). Ljudet från en vindkraftspark 

kan bli mycket högre än vad ljudet från endast ett verk blir, eftersom det självfallet handlar 

om fler vindkraftverk. Under konstanta vindförhållanden kan det till och med bli ett högre 

ljud från hela parken än från det verk man står närmast (Minnesota Department of Health, 

2009). 

Det riktvärde som gäller för buller utomhus från vindkraftverk är normalt 40 dB(A). Om 

vindkraftverken alstrar ljud i form av rena toner är det riktvärdet 35 dB(A) som gäller. Detta 

beror på att rena toner inte maskeras lika lätt av det naturliga vindbruset och kan därför anses 
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vara mer störande (Boverket, 2008). Rena toner, eller hörbara tonkomponenter som man 

också kan säga, är inte något speciellt för vindkraftverk utan kan även förekomma utanför 

exempelvis bullriga industrier (Naturvårdsverket, 2010).  

Det finns få studier om hur människor påverkas av ljudet från vindkraftverk, men enligt en 

undersökning av Pedersen och Persson Waye (2002) framgår det att med stigande ljudnivå är 

det desto fler som finner det störande. I en annan undersökning av Pedersen et. al. (2009) har 

man tittat på hur vindkraftverksljud påverkar hälsan hos människor. Där har man inte funnit 

något samband mellan ljud från vindkraftverk och sjukdomar såsom till exempel hjärt- och 

kärlsjukdom, högt blodtryck eller diabetes. Man har inte heller funnit något samband gällande 

stressymptom, som till exempel huvudvärk eller onormal trötthet. Däremot fann man ett 

samband mellan sömnkvalitet och störning av ljud från vindkraftverk, där personer som 

upplever sin sömn som dålig och personer som stördes i sömnen av en bullerkälla också oftare 

störs av ljudet från vindkraftverk (Pedersen et. al., 2009). Det pågår forskning om huruvida 

man bor i olika landskapstyper spelar en roll i hur man störs av vindkraft, det vill säga om 

ljudet uppfattas annorlunda om man ser vindkraftverket eller inte (Boverket, 2008).  

2.4.1 Hur ljudberäkningar går till 

Det är verksamhetsutövarens ansvar att ta fram ljuddata om vindkraftverken som ska sättas 

upp. Det hör till tillståndsprocessen och ska skrivas med i miljökonsekvensbeskrivningen. Det 

vanligaste verktyg som används till detta är dataprogrammet WindPRO.  

Tillverkare av vindkraft redovisar ljuddata från deras vindkraftverk i form av en 

ljudeffektsnivå, LWA, ref. Ljudeffekten bestäms vanligtvis med vindhastigheten 8 m/s vid 10 

meters höjd, då får man fram ett medelvärde på vindhastigheten över vindkraftverkets rotor. 

Vindhastigheten är något som normalt ökar med höjden, så vid navet på verket, som är 

mycket högre upp än 10 meter, blåser det såklart betydligt kraftigare. Detta är något man tar 

hänsyn till vid redovisningen av resultatet. Ljudalstringen sker däremot genom mätning på ett 

aggregat, vilket kan betyda viss osäkerhet eftersom alla aggregat är olika. Men genom 

internationell ljuddata med stora säkerhetsmarginaler kan man göra mätningar som väldigt 

sällan får högre bullervärden än vad som redan finns i den datan (Naturvårdsverket, 2010).  

Mätningar och beräkningar vid vindkraftverket sker vanligtvis när det är medvind. Detta 

eftersom beräkningsosäkerheten blir betydligt större om det är motvind. Om vindkraftverken 

har en ljudnivå som är 10 dB(A) lägre än bakgrundsljudet finns det undersökningar som säger 

att vindkraftverken inte kommer att höras alls. När man mäter ljudnivån från vindkraftverk 

där möjlighet till maskering finns, är det vanligast att man gör en långtidsmätning. Vid sådana 

ljudberäkningar är det viktigt att man undviker att andra bullerkällor inkluderas i resultatet. 

För att med säkerhet göra detta kan man bland annat bestämma LA,90-nivån, den nivå som 

överskrids 90% av mättiden, i perioder om fem eller tio minuter. Under dessa perioder kan 

man urskilja ett konstant ljud, som är vindkraftverket, eller ett kortvarigt ljud, som till 

exempel kan vara ett fordon eller fågelläte. På så sätt minskar man det kortvariga ljudets 

inverkan i beräkningen (Naturvårdsverket, 2010).  
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2.5 Skuggbildning från vindkraftverk 

Vindkraftverk ger upphov till skuggor som roterar när solen lyser på. Många människor 

tycker detta är ett störande inslag i naturen. Hur störande skuggorna blir beror på bland annat 

navhöjd, rotordiametern, solstånd, avstånd, väder, siktförhållande, vindriktning och topografi 

(Boverket, 2008).  

Ingen studie har gjorts i Sverige på om hur många människor som eventuellt störs av detta i 

sina hem. Utomlands har studier gjorts på huruvida skuggorna kan framkalla epileptiska 

anfall. Resultatet visar att anfall kan framkallas om hastigheten överstiger 60 varv/minut 

(Harding et. al., 2008). Idag bygger man gärna större verk i Sverige, med längre rotorblad, 

vilket gör att hastigheten minskar och ett lugnare intryck fås (Naturvårdsverket, 2006). Detta 

borde innebära att risken är ganska liten för att epileptiska anfall.  

Även om man inte lider av epilepsi kan man känna förvirring och yrsel av att utsättas för 

roterande skuggor. Om man blir påverkad eller inte beror på i vilken frekvens blinkningarna 

sker. När frekvensen ligger mellan 2,5 – 40 Hz brukar man känna sig påverkad. Dagens 

vindkraftverk brukar ligga under 2,5 Hz men detta kan överstigas om det sitter fler än tre 

rotorblad på eller om det står flera verk i en linje (Björkman, Jalming, 2009).  

Risken är störst för störningar om verken placeras sydost eller sydväst om bebyggelsen och 

det går att uppfatta skuggorna på ett avstånd av 1,5 km. När man inför en utbyggnad av 

vindkraft ska beräkna skuggtiden går det inte att beräkna den faktiska skuggtiden. Den 

faktiska skuggtiden beror på vädret och det kan man aldrig veta hur det ser ut i framtiden. 

Däremot kan man räkna ut den sannolika skuggtiden och i ett ”worst case scenario” där man 

utgår från bland annat att solen alltid lyser och att vinden alltid blåser (Boverket, 2008). Detta 

innebär i praktiken att skuggtiden blir lägre i verkligheten. I de flesta 

miljökonsekvensbeskrivningar görs denna typ av ”worst case scenario”-beräkningar som ett 

led i de utredningar som görs.  

 

  
Bild 3. Solnedgång. Man kan aldrig förutspå vädret i framtiden.  
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Det finns riktlinjer för hur mycket skuggtid man ska stå ut med som privatperson. Den 

faktiska skuggtiden får inte överstiga 8 timmar per år eller 30 minuter om dagen (Boverket, 

2008). Märker man i beräkningarna att skuggtiden blir alltför lång bör man tänka om. Det 

bästa grundläggande alternativet är att placera verken på en plats där lite skugga uppstår: att 

se till väderstreck och avstånd till närmaste bebyggelse. Det finns idag också avancerad 

utrustning som kan reglera verket efter skuggtiden. Märker systemet att skuggtiden blir för 

lång så stänger systemet av hela verket.  

Ett examensarbete har gjorts om huruvida störning upplevs från skuggor eller ej. I resultatet 

kom det bland annat fram att det fanns ett samband mellan att känna sig störd och hur mycket 

skuggtid man utsattes för. Ju mer skuggtid, desto mer störd av det kände man sig. Ändå visade 

det sig att det var få människor som störde sig på fenomenet, vilket kan betyda att riktvärdena 

följs eller att man hittills har valt bra placering för vindkraftsparker (Björkman, Jalming, 

2009).  

Sammanfattningsvis kan sägas att det är viktigt att undvika skuggor i bebyggelse eftersom ju 

mer skuggtid desto mer störning. Att vara utsatt för skuggor påverkar dock troligtvis inte 

hälsan betydligt. Dock bygger man gärna idag högre verk som sträcker långt över 

trädtopparna – och riskerar att påverka mer och längre bort.   
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3. Presentation av vindkraftsparkerna 

 

I denna del följer en beskrivning av de sju olika vindkraftsparkerna - hur verksamhetsutövarna 

vill etablera sin park samt hur områdena i och runtom parkerna ser ut. 

 

3.1 Hjuleberg 

Vattenfall AB kom in med en tillståndsansökan för utbyggnad av en vindkraftspark i 

Falkenbergs kommun under 2008. Vindkraftsparken vill de ha på fastigheten Hjuleberg 2:1, 

därav namnet. De vill bygga 22 verk med en maxhöjd på 170 meter.  

Något direkt alternativ redovisas inte. Istället har man fokuserat på hur grupperingen, antalet 

verk och den tekniska biten ska se ut på Hjulebergs området. Man redovisar tre olika 

alternativ, med 22, 11 respektive 30 verk på samma plats. Den största skillnaden mellan dessa 

är att riktvärdena för ljudnivåer inte kan hållas för det med 30 stycken verk. Det är ingen 

skillnad i områdets storlek mellan alternativet för 22 verk och det med 11. Endast det med 30 

verk utmärker sig och är något större.  

Området kan beskrivas som ett kuperat barrskogsområde med flertalet myrar. Det gränsar till 

fyra större och två mindre sjöar. En bäck rinner också ihop med en större å. Ett antal mossar 

finns också. Skogen består mestadels av gran och tall, men även delar av al, glasbjörk och 

lärkträd. En del växter är rödlistade. En stor del av skogen ska ha blivit utsatt för stormen 

Gudrun. Skogen ligger på höjder. I närheten finns riksintresse för kulturmiljö, naturvård och 

friluftsliv. 4 km bortom finns även två Natura 2000 områden. Alla vattendrag omfattas även 

av strandskyddet. Det finns även ett flertal sumpskogar som påverkas olika mycket vid 

exploatering. Enligt Falkenbergs ornitologiska förening ska det finnas en rik förekomst av 

rovfåglar och ugglor i området. Det finns även 17 rödlistade fåglar i området.  

 

3.2 Skogaby 

Denna park är belägen i Laholms kommun, nära Skogaby. Här gäller tillståndet minst sju 

vindkraftverk som är 120 meter höga. Det är Arise Windpower som vill bygga och Sweco har 

på konsultuppdrag skrivit miljökonsekvensbeskrivningen.  

En alternativ lokalisering som de redovisar är en park på sju vindkraftverk i Unnaryd i Hylte 

kommun. Här finns det två Natura 2000 områden i närheten och det beskrivs utgöras av bland 

annat gammal bokskog och rik lavflora. Ur ett artperspektiv bedöms det inte vara lägligt att 

bygga just där. Enligt författaren förekommer det mer konflikter med naturen i alternativet 

Unnaryd än med Skogaby. 

Största delen av området utgörs av skogsmark men landskapet öppnar upp sig här och var för 

bebyggelse. Även denna skog är hårt drabbad av stormen Gudrun. I närheten finns ett 

riksintresseområde för naturvård och som ingår i Natura 2000 och även är ett naturreservat. 
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Skyddet kommer sig av att det finns gammal bokskog med artrik lavflora, sumpskogar, 

ädellövskog, kärr och stor förekomst av ek. Naturen har fått sitt skydd via habitatdirektivet. 

Enligt den fågelinventering som har gjorts finns det flera olika fågelarter i området, bland 

annat röd glada, bivråk, duvhök, ormvråk och kungsörn. Av fladdermusinventeringen att 

döma kommer det inte ske några konflikter med rödlistade fladdermusarter. Överlag ska 

området inte passa fladdermöss.  

 

3.3 Oxhult 

I Oxhult i Laholms kommun ville man bygga 12 vindkraftverk med en totalhöjd på 150 meter. 

Även här är det Arise Windpower som är entreprenör och Sweco som är författare till 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

Alternativet till Oxhultsparken redovisas inte i detalj. Man säger sig ha alternativ inåt land 

eftersom den bebyggelsen ökar mot kusten, vilket skapar konflikter med de boende.  

Precis som för Skogaby redovisar man Oxhultsområdet som skogsmark, dock påverkat av 

stormen Gudrun. Här och var öppnar landskapet upp sig för bebyggelse. Dansbygget är den 

gård som ligger närmast parken. Smedjeån omfattas av riksintresse för naturvård på grund av 

de forssträckor och ängsmarker som finns. Detta område ligger en bit söder om parken och 

skulle kunna påverkas negativt av en exploatering. Här gäller även strandskydd. En hel del 

sumpskog finns direkt i området. Rovfåglar finns.  

 

3.4 Skedala-Enslöv 

I Skedala-Enslöv i Halmstad kommun vill Stena Renewable Energy etablera högst 24 

vindkraftverk med en maxhöjd på 185 meter. Det är COWI som har uträttat 

miljökonsekvensbeskrivningen. Även Triventus vill etablera vindkraft i detta område, men 

miljökonsekvensbeskrivningen omfattar bara Stenas vindkraftverk. 

Man skriver inte om några direkta alternativ, utan man nämner ett flertal platser i olika 

kommuner där Stenas kriterier för en vindkraftspark kan uppfyllas. Skedala-Enslöv anses som 

mest lämplig utav dessa, då de andra områdena har sämre vindförhållanden och det krävs mer 

hänsyn till motstående intressen. 

Området består av olikåldrad barrskog, med inslag av bok och lärk. Det finns två Natura 

2000-områden i Fylleån och Ullasjöbäcken, ett riksintresse för naturvård i Simlångsdalen-

Tönnersjöheden, ett naturreservat i Ullasjöbäcken och flera kommunala naturvårdsprogram 

som ligger i anslutning till vindkraftsparken. I området finns det även mycket sumpskog och 

våtmarker. I närheten finns det dessutom två riksintressen för friluftsliv. Enligt en 

fågelinventering av EcoKonsult finns det fem rovfågelarter i området. Dessa är bivråk, 

tornfalk, duvhök, sparvhök och ormvråk varav de tre sistnämnda häckar i området.  En 

fladdermusinventering har också gjorts och endast ett lågt antal fladdermöss har påträffats 
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inom området, och ingen utav dem var rödlistade eller sällsynta. Området är enligt konsulten 

inte särskilt gynnsam för fladdermöss. 

 

3.5 Uddared 

Stena Renewable Energy vill bygga högst 15 vindkraftverk med en maxhöjd på 185 meter i 

Uddared, Laholms kommun. De som har uträttat miljökonsekvensbeskrivningen är FB 

Engineering.  

Även här har Stena inga direkta alternativ, utan har nämnt ett par andra områden i Laholms 

respektive Halmstads kommun som anses lämpliga för vindkraft. Dessa två ställen är dock av 

riksintresse för försvarsmakten och bedöms som svåra att få tillstånd till.  

Området domineras av skogsmark, men har delar av kalhygge samt bitvis med sumpskog. 

Inom ett par kilometers avstånd från etableringssområdet finns det tre riksintressen för 

naturvård; Laholmsområdet, Krokans dalgång och Göstorp-Blåalt. I de två sistnämnda finns 

det ett Natura 2000-område respektive ett Natura 2000-område samt ett naturreservat. I 

fågelinventeringen fann man sex fågelarter i området. Dessa är fiskgjuse, bivråk och röd glada 

samt ormvråk, duvhök och sparvhök som är rovfågelarter som även häckar i området. Enligt 

den inventering på fladdermöss som har gjorts konstaterade man att sex olika arter har rört sig 

inom etableringsområdet. Inga utav dessa var rödlistade eller sällsynta. 

 

3.6 Tommared 

Eolus Vind vill sätta upp sju vindkraftverk med en maxhöjd på 150 meter i Tommared i 

Laholms kommun. Det är Eolus Vind som upprättat sin miljökonsekvensbeskrivning.  

Man har studerat en alternativ utformning och en alternativ lokalisering. Den alternativa 

utformningen innebär ett verk med mindre navhöjd, men detta skulle också sämre vindläge 

och lägre produktion av el. Den alternativa lokaliseringen är att etablera 3 vindkraftverk i ett 

slättlandskap. Detta skulle dock ge en större påverkan på landskapsbilden. 

Området beskrivs som ett skogslandskap med en del sumpskog. Det finns inga riksintressen, 

skyddade områden eller Natura 2000-områden i närheten. Enligt den fågelinventering som har 

gjorts har man endast beaktat två fågelarter vid vindkraftverksplatsen, tranor och ormvråk. 

Ormvråken häckar i närheten utav ett tänkt verk. Duvhök, sparvhök och röd glada häckar 

också i området, men inte i närheten av där det är tänkt att vindkraftverken ska placeras. 

Angående fladdermöss skrivs det att detta område normalt inte är attraktivt, och någon 

inventering har inte gjorts. 
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3.7 Fröslida 

I Fröslida, Hylte kommun, har ägaren till skogsfastigheten Fröslida Egendom beslutat att 

denne vill sätta upp 12 vindkraftverk med en maxhöjd på 150 meter. Det är Triventus 

Consulting som har skrivit miljökonsekvensbeskrivningen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen tar upp två olika alternativ till etablering samt en alternativ 

lokalisering. Det ena etableringsalternativet är det som nämns ovan och det andra omfattar 

samma typ av verk fast med 16 vindkraftverk istället för 12. Den alternativa lokaliseringen är 

även där av samma verktyp, men med nio vindkraftverk som placeras 10 km bortom 

huvudlokaliseringen. 

Området består av barrskog med mycket sumpskog. Inom 1,5 km från området finns det ett 

naturreservat samt Natura 2000-område, Skrockeberg. 5 km från etableringsområdet finns 

även riksintresset Store Jöns mosse. Ett utav verken kommer att placeras inom ett 

strandskyddsområde. Den fågelinventering som har gjorts visar att det är sex rovfågelarter 

som häckar inom området. Dessa är ormvråk, sparvhök, duvhök, tornfalk, fiskgjuse och 

bivråk. Fladdermusinventeringen visar på att det är ont om fladdermöss inom 

etableringsområdet. 
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3.8 Tabell 

 

Tabell 1. De sju vindkraftsparkerna. En sammanfattning över hur de sju olika områdena ser 

ut. 

 Hjuleberg Skogaby Oxhult Skedala  

- Enslöv 

Uddared Tommared Fröslida 

Naturtyp Kuperat 
barrskogs-

område med 

sumpskog. 

Skogsmark men 
inslag av 

sumpskog och 

ädellövskog. 

Skogsmark med 
mycket 

sumpskog i 

direkt anslutning 
till parken. 

Skogsmark med 
barrskog och 

inslag av bok 

och lärk. Finns 
mycket 

sumpskog och 

våtmarker. 

Domineras av 
skogsmark. 

Består bitvis av 

sumpskog. 

Domineras av 
skogsmark. 

Finns en del 

sumpskog. 

Skogsmark med 
barrskog. Finns 

mycket 

sumpskog. 

Nyckelarter/ 

rödlistade arter 

Ett antal 

nyckelbiotoper i 
området, flera 

rödlistade växter 

och 17 
rödlistade fåglar. 

Nyckel- 

biotoper i form 
av sumpskog 

och ädellövskog. 

Flera 

naturvärden, 
nyckelbiotoper  

och sumpskog. 

Ett par 

naturvärden, 
några 

nyckelbiotoper 

och flera 
sumpskogar. 

En nyckelbiotop 

i området, några 
naturvärden och 

flera 

sumpskogar. 

Inga naturvärden 

eller 
nyckelbiotoper 

finns i området. 

En nyckelbiotop 

och flera 
sumpskogar. 

Skyddade 

områden/ 

riksintresse  

Två Natura 

2000-områden 4 

km sydöst om 
parken. 

Riksintresse för 

kulturmiljö 
direkt väster om 

parken samt 

riksintresse för 
naturmiljö och 

friluftsliv 5 km 

bort. 

Området Blåalt 

omfattas av 

riksintresse för 
naturvård (400 

m) och Natura 

2000 (1300 m). 

Riksintresse för 

naturvård söder 

om parken. 

Två Natura 

2000-områden, 

ett i öst och ett 
sydost om 

parken. 

Riksintresse för 
naturvård ligger 

också sydost om 

parken. 

Tre riksintressen 

för naturvård 

inom ett par 
kilometer. 

Inga 

riksintressen, 

skyddade 
områden eller 

Natura 2000-

områden finns i 
området. 

Ett riksintresse 

beläget 5 km 

från området 
samt ett 

naturreservat 1,5 

km från området. 
Ett verk kommer 

att placeras i ett 

strandskyddat 
område. 

Fågelliv Rik förekomst 

av rovfåglar och 
ugglor. 

Flertalet arter 

häckar i ett 
ostört lövskogs-

område. Olika 

rovfågelarter 

återfinns också. 

En del rovfåglar 

finns i området. 

En del rovfåglar 

finns i området, 
varav tre arter 

häckar i 

området. 

Sex 

rovfågelarter 
finns i området, 

varav tre av dem 

häckar i 

området. 

En del rovfåglar 

finns i området. 

En del rovfåglar 

finns i området, 
och några av 

dessa häckar där. 

Bullernivå 40 dB uppnås på 

3 objekt, resten 

ligger mellan 
30-40 dB. 

Mellan 30-39,9 

dB. 

40 dB uppnås 

för Dansbygget, 

resterande ligger 
mellan 35-39 

dB. 

Under 40 dB. Under 40 dB vid 

bostäderna, 40-

45 dB vid 
ridleden. 

Mellan 34,3-

38,4 dB. 

Under 40 dB. 

Skuggor Riktvärdena för 

skuggor 

överskrids. 

Riktvärdena för 

skuggor 

överskrids. 

Riktvärdena för 

skuggor 

överskrids. 

Riktvärdena för 

skuggor 

överskrids. 

Riktvärdena för 

skuggor 

överskrids. 

Riktvärdena för 

skuggor 

överskrids. 

Riktvärdena för 

skuggor 

överskrids inte. 

Avstånd till 

bostad 

Ca 700 m till 

närmaste bostad. 

770 m till 

närmast bostad. 

Ca 800 m till 

närmaste bostad. 

Mer än 600 m 

till närmaste 
bostad. 

Mer än 600 m 

till närmaste 
bostad. 

Mer än 600 m 

till närmaste 
bostad. 

Ca 400 m till 

närmaste bostad. 

Typ av 

vindkraftverk 

22 verk på 2 

MW eller mer 
vardera. 

Maxhöjd 170 m. 

8 verk mellan 

1,8-3 MW 
vardera. 

Maxhöjd 150 m. 

I en första etapp 

vill man ha 12 
verk mellan 2-

2,5 MW vardera. 

Maxhöjd 150 m. 

24 verk på 2,5 

MW vardera. 
Maxhöjd 185 m. 

Upp till 15 verk 

på 2-4 MW 
vardera. 

Maxhöjd 185 m. 

7 verk på 2 MW 

vardera. 
Maxhöjd 150 m. 

12 verk 2-3 MW 

vardera. 
Maxhöjd 150 m. 

 

 

 



 

26 
 

4. Resultat 

 

Vårt resultat består av en fördjupningsdel där vi går närmare in på vissa delar som vi tycker 

brister eller kunde ha gjorts något bättre. I en tabell har vi sammanställt all bedömda 

påverkan. Vi har även med våra egna ljud- och skuggberäkningar som visar om det blir 

skillnad mellan olika verkmodeller.  

 

4.1 Anmärkningsvärda delar från miljökonsekvensbeskrivningarna 

I denna del redovisar vi en fördjupning av vissa delar i miljökonsekvensbeskrivningarna. 

Dessa delar är de som vi ansett vara anmärkningsvärda i något avseende och behöver 

diskuteras djupare. 

4.1.1 Hjuleberg 

Fågellivet 

I Hjuleberg gjordes en besiktning av fågellivet i området av JP Fågelvind. Man har också haft 

möte med Falkenbergs ornitologiska förening och fått fram att det finns ett stort bestånd av 

rovfåglar och ugglor i området. Örnar, duvhök, bivråk, fiskgjuse, ormvråk, sparvhök och 

kärrhök ska finnas bland rovfåglarna. Enligt ornitologerna brukar kungs- och havsörnarna 

utnyttja åsarna för att hangvindsegla väster om området. Man har även sammanställt en lista 

över de rödlistade fågelarter som finns i området - totalt finns det 17 stycken. Vissa av dessa 

arter är beroende av bland annat äldre skog som habitat eller uppehåller sig vid vattendrag.  

Man bedömer att främst rovfåglarna kan påverkas vid en utbyggnad, men i en första 

bedömning så tros inte planerna behöva ändras på grund av fåglarna. Man hänvisar till att en 

ny inventering kommer att behöva göras, som fokuserar mer på hur rovfåglarna flyger i 

området. Visar det sig att det blir en konflikt är de beredda att omplacera eller ta bort vissa 

verk. De rödlistade arterna bedöms inte påverkas alls då deras habitat eller flygstråk inte 

kommer bli utsatta. De flesta har sina habitat nedanför det påtänkta området, i andra typer av 

träd eller flyger inte på höjder som är farliga.  

Sammanfattningsvis tycks rovfåglarnas utsatthet tas på allvar. Det är ett typiskt område som 

rovfåglarna trivs i och som de gärna flyger i (höjdskillnader). Detta har Vattenfall redovisat 

och medgett att det är en risk. Utredning om rovfåglarnas levnadssätt i området borde dock ha 

gjorts tidigare och ingått i miljökonsekvensbeskrivningen. Man sammanfattar också hela 

området som mycket fågelrikt i bilaga 3. Ändå tros bara fiskgjuseparet påverkas mest och den 

störningen ska också utredas närmare. Övriga fåglar tros påverkas temporärt eller inte alls då 

de lätt kan undvika rotorbladen.  

Det kan tyckas riskfyllt att bygga i ett område som är så fågelrikt och dessutom innehåller så 

många värdefulla arter. Med tanke på den speciella artrikedom som finns borde inte en såpass 

omfattande vindkraftspark byggas i området, eftersom risken ändå finns att de rödlistade 

arterna flyr från platsen eller i värsta fall dör ut av tidigare sagda anledningar. Vår bedömning 
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är att verken inte borde byggas på platsen med hänvisning till det rika fågelliv som finns. Vi 

ser ändå att hotet mot rovfåglarna har tagits på allvar och tillräckliga planerade åtgärder finns. 

Däremot saknar vi samma allvarsamhet för de rödlistade fåglarna.  

Buller 

För att beräkna bullernivåerna för de boende i området har Vattenfall använts sig av 

beräkningsmodellen Nord 2000. Beräkningarna är gjorda för Siemensverk av typen SWT-2.3-

93 (2,3 MW). Tre stycken bostäder klarar precis riktvärdena med en beräknad bullernivå på 

40 dB. Övriga bostäder ligger mellan ca 33 – 39 dB. Det är tydligt att de bostäder som ligger 

närmast verken får utstå mer buller. De som uppnår 40 dB ligger cirka 700 m från närmaste 

verk.  

Eftersom riktvärdena kan hållas bedömer Vattenfall att ljudutbredningen är godtagbar. De 

säger även att andra verk kan komma att användas och som kan ge annorlunda ljudnivåer – 

men oavsett vilka verk som sätts upp kommer riktvärdena att kunna hållas.  

Som en åtgärd redovisar de att en ljudimmissionsmätning kommer göras när verken är uppe. 

Mätningen görs då vid bostaden i vindriktningen från parken.  

Det är tydligt att vissa bostäder kommer att vara utsatta i detta fall. Med bara 700 meter till 

närmaste verk riskerar några att utsättas för mer buller än vad som är tillåtet. Buller från 

vindkraftverk utgör som tidigare redovisat inte några hälsorisker men kan orsaka sänkt 

välbefinnande, särskilt i sådana miljöer där lugn och ro eftersträvas. Det finns dock en del 

frågetecken kring dB-värdena. I närheten av Vattenfalls vindkraftspark ligger även en park 

som Triventus äger. Dessa ligger såpass nära varandra att kumulativa effekter är oundvikliga. 

Inför detta har en utredning om ljudutbredningen gjorts, som innefattar bägge parkerna. I 

denna beräkning har man dock reglerat ned verken, vilket innebär att ljudet har reducerats. 

Frågan blir då om detta är ett tillstånd som verken alltid kommer att drivas på eller om 

värdena riskeras att höjas i framtiden eftersom verken då kommer köras för fullt? I denna 

beräkning har i vilket fall riktvärdena kunnat hållas.  

Det verkar föreligga en risk att bullernivåerna kommer överstiga riktvärdena. Eftersom man 

inte har redovisat att man kommer att stänga av verken vid för mycket buller verkar denna del 

något osäker.  

Kulturmiljö 

I miljökonsekvensbeskrivningen beskriver man områdets kulturmiljö på detta sätt: ”Ett stort 

antal lämningar från forntidens alla epoker och medeltida marknadsplatser, 

försvarsanläggningar och kyrkor vittnar om mänsklig verksamhet och levande agrart 

landskap med lång kontinuitet i bosättningen inom området”. Väster om parken finns två 

fasta fornlämningar och inom området finns det sammanlagt 13 kulturhistoriska lämningar, 

mestadels torp.  

 



 

28 
 

Bil

Bild 4. Hjuleberg. De blåa kryssen representerar de kommande vindkraftverkens placering. De röda ringarna 

på bilden markerar var kulturlämningarna finns.  

På grund av det värdefulla kulturhistoriska värdet som finns på platsen har man valt att låta 

området väster om den tilltänkta parken bli ett riksintresse för kulturmiljö. Lämningarna är 

många och vindkraftverken ska placeras mitt bland dem – oavsett vid vilken lämning man 

befinner sig vid lär man se ett verk. Vattenfall resonerar att placeringen i skogen är bättre än i 

odlingslandskapet, för att dämpa påverkan. Eftersom riksintresseområdet är stort drar man 

slutsatsen att påverkan blir liten. En arkeologisk undersökning kommer att göras och innan 

den är klar bedömer man att kunskapsunderlaget är litet, men påverkan anses fortfarande som 

ringa.  

Vi bedömer att påverkan knappast kan ses som ringa i och med den omfattning 

fornlämningarna förekommer. Påverkan bör bli stor men behöver inte vara ett hinder för en 

utbyggnad.  

4.1.2 Skogaby 

Naturmiljö 

Området Blåalt är ett naturreservat som omfattas av Natura 2000. Det är även ett riksintresse 

för naturvård. Enligt Länsstyrelsen i Hallands län domineras Blåalt av ek- och bokskog samt 

är präglat av ädellövskog. Stora delar av skogen är orörd. På grund av att skogen är så pass 

gammal och orörd innehåller den mycket värdefulla och sällsynta arter. Döda träd är särskilt 
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viktigt för vadsvampar, insekter och hackspettar. 

 

Bild 5. Skogaby. Kartan visar vindkraftverkens placering i förhållande till vägar, reservat, m.m.  

Kartan visar dåligt var naturreservatet är beläget i förhållandet till parken. Det man kan utläsa 

av kartan är att parken kommer att ligga mellan två riksintressen för naturvård och det mycket 

nära. Det är också svårt att förstå om riksintresset och Natura 2000 omfattar samma yta eller 

om det handlar om två helt olika platser när man läser miljökonsekvensbeskrivningen. Det är 

allmänt otydligt vilka arter som finns var. 

Utbyggnaden lär inte påverka skogen eftersom vägarna byggs utanför riksintresseområdet. 

Dock framgår det inte i miljökonsekvensbeskrivningen om det finns rödlistade eller andra 

värdefulla arter i området som kan påverkas direkt eller indirekt. Istället hänvisar de till citat 

ur bevarandeplanen för Blåalt, bland annat: ”äldre ekskogar på sura, sandiga marker”, 

”skogsbevuxen myr” och ”fattiga och intermediära kärr och gungflyn”, det vill säga endast 

olika växtarter. Sammanfattningsvis bedömer de att ingen påverkan kommer att ske, på grund 

av avståndet till riksintresset och Natura 2000. De anser inte heller att en tillståndsprövning 

enligt 7 kap. 28 a § behöver göras. 

Vi anser att 1300 m är tillräckligt för att kunna begära en särskilt tillståndsprövning enligt 7 

kap. 28 a §. Även om inte vindkraftparken byggs i det direkt skyddade området ligger det 

tillräckligt nära för att eventuellt kunna påverka området. Man bör vara mer observant och 

noggrann när det handlar om så pass värdefulla naturtyper. Redovisningen om naturmiljön i 

miljökonsekvensbeskrivningen anses vara för tunn och faktamässigt fattig.  
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Fågellivet 

Christopher Gullander gjorde en fågelinventering åt Arise Windpower under vintern och 

våren 2008. Man inleder diskussionen i rapporten med att säga att inga direkta konflikter ska 

föreligga mellan fåglar och vindkraften. Dock häckar det många arter i lövskogen, bland annat 

i söder om naturreservatet, där skogen är svårtillgänglig och också svår att inventera. Det kan 

alltså finnas fler arter än vad inventeringen har hittat. Bland annat ska tjäder finnas i området, 

med till exempel röd glada, bivråk, duvhök och ormvråk. Några kungsörnar har också visat 

sig finnas runt omkring. De nämner inte om vissa av dessa arter är rödlistade eller särskilt 

värdefulla.  

Man ger en mycket kort förklaring till varför det inte sker några konflikter mellan fågellivet 

och vindkraften: skogen är mycket påverkad av skogsbruk. Detta ser vi som en konstig 

slutsats. Man har samtidigt i bakgrundsdelen redovisat att rovfåglar är kraftigt 

överrepresenterade i kollisionsrisker, särskilt om man placerar vindkraftverk i deras 

revirområde. Även häckande arter kan störas men man nämner inte vilka. Bakgrunden tar upp 

fler risker och tillägger att det alltid finns en kollisionsrisk – slutsatsen däremot verkar klar 

med att påverkan uteblir.  

Till skillnad mot Hjulebergs miljökonsekvensbeskrivning verkar man inte se allvaret i att 

kungsörnar finns i området. Man nämner kort i ett stycke att ett verk kan stå i vägen för en av 

kungsörnarnas flygriktning – men man har inte sett den i området. Man ger ingen djupare 

förklaring till varför påverkan av skogsbruket skulle minska konflikten med fåglarna.  

Eftersom kungsörn uppenbarligen finns i området och Arise inte visar något i intresse i sin 

miljökonsekvensbeskrivning att erkänna deras närvaro i området, anser vi att rapporten inte 

uppfyller kraven för en MKB. Risken är alltför stor att kungsörnen blir utsatt och detta borde 

man se. Istället har man bedömt att inga konflikter finns – vilket vi anser vara fel. 

Miljökonsekvensbeskrivningen borde i första hand göras bättre i just delen om fåglar – ett 

erkännande och förslag på åtgärder saknas. För det andra anser vi inte att vindkraften passar 

in i ett område där kungsörn och andra rovfåglar uppehåller sig.  

Friluftsliv 

Det som är anmärkningsvärt i denna del handlar om Laholms ridled. Ridleden är en del av 

Hallands ridled som är sammanlagt 120 km lång (Engström, 2011). Hästintresset är som väl 

känt stort i Sverige och ridleden är populär bland hästfolket.  

Ridleden kommer att som närmast komma 200 m från ett av vindkraftverken. Detta anser 

författarna inte kommer påverkan ridleden negativt.  
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Bild 6. Skogaby. Ridleden och Hallandsleden.  

Den blå prickade linjen visar hur ridleden går. Som synes så passerar den genom hela 

vindkraftsparken. Detta anser vi vara förödande för de ryttare som måste passera. Hästen är 

ett flyktdjur och kan reagera på saker vi människor inte har förståelse för. Att hästar skulle bli 

rädda för vindkraftverk är förståeligt. Risken finns att ryttare inte vågar rida på just denna del 

av rädsla att hästen ska reagera och bli rädd. Det är en mycket opassande plats ur denna 

synvinkel och detta borde framför allt redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

4.1.3 Oxhult 

Kumulativa effekter 

Oxhults miljökonsekvensbeskrivning saknar egentligen en beskrivning av de kumulativa 

effekterna, men faktum är att ett boende är särskilt utsatt för detta i området - Dansbygget.  

Bullernivån från Arise vindkraftverk bedöms kunna uppnå 40 dB, det vill säga maxgränsen 

för hur mycket det får bullra. Skuggtiden beräknas också bli hög i värsta fall. Dock ligger 

Dansbygget mitt emellan två vindkraftsparker – Oxhult och Kåphult. Som bilden visar ska 

inga höga ljusnivåer kunna drabba bostaden. 
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Bild 7. Oxhult. Fastigheten Dansbygget ligger mitt emellan två stora vindkraftsparker.  

Man kan tycka att Dansbygget är i en mycket utsatt situation – huset är i princip omringat av 

vindkraftverk. Enligt kartan verkar det vara ett under att ljudnivån hålls till acceptabla siffror. 

Enligt Arise har man gjort det man kunnat för att skapa bra nivåer för de boende i Dansbygget 

– de verkar inte tro att någon större påverkan ska ske och oavsett tänker de inte göra någon 

mer förändring i placeringen för att behålla lönsamheten.  

För att granska det här ett steg ytterligare kliver vi in i framtiden. Där finner vi ett antal 

artiklar som beskriver Dansbyggets boendesituation. De boende upplever en mycket bullrig 

miljö och har fått problem med sömnstörningar på grund av de höga ljudnivåerna (Martinell, 

2009). Trots att de har ljudisolering och treglasfönster är de störda av vindkraftverken. De 

upplever också en ökad störning i och med att de ser verken och blicken ständigt dras till dem 

(Höijer, 2009). De har även gjort egna ljudmätningar som istället för 40 dB visar på 60 dB. 

Ett önskemål från de boende är att Arise kommer och gör nya mätningar när förutsättningarna 

är som värst (Gernes, 2010).  

Arise har inte visat i sin miljökonsekvensbeskrivning att deras vindkraftspark skulle bli ett 

problem för Dansbygget. Man kar erkänt att den visuella upplevelsen kan uppfattas som 

negativt, beroende på vilken inställning man har till vindkraften. Som en åtgärd säger man sig 

kunna reducera antalet verk, optimera placeringen eller minska källjuden. Eftersom de senare 

i rapporten skriver att ändring av verkens placering innebär en förlust verkar det inte som om 

att en sådan åtgärd skulle sättas in. Istället kanske man kan förlita sig på att reglerutrustningen 
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för ljudnivåerna används. Med tanke på Dansbyggets upplevelse av buller verkar inte detta 

fungera optimalt.  

Detta är ett exempel på hur mycket vindkraften i efterhand visar sig påverka. De boende i 

Dansbygget är inte nöjda med sin nuvarande boendesituation. Det är olyckligt att riskerna inte 

har redovisats noggrannare i miljökonsekvensbeskrivningen. Arise borde definitivt ha varit 

tydligare med hur stor påverkan kunde bli.  

4.1.4 Skedala-Enslöv 

Fågelliv 

Som vi tidigare har nämnt är det viktigt att ta hänsyn till fåglarna, och då framför allt 

rovfåglarna som är de mest utsatta. Hjulebergs miljökonsekvensbeskrivning underskattar 

riskerna med rovfåglar, men när man läser miljökonsekvensbeskrivningen från Skedala-

Enslöv finner man det motsatta. De är väl detaljerade och beskriver vilka fåglar som finns i 

vilket område, de pratar om rödlistade arter, vilket det för övrigt är ont om i området, och de 

kommer med bra förslag på åtgärder och tar hänsyn för att det ska bli så bra som möjligt för 

fåglarna.  

Halmstads ornitologiska förening, HOF, har lagt sig i vindkraftsbygget och påpekat att 

området kring Örasjöarna, som hör till naturvårdsprogram för kommunen, är en viktig 

fågelbiotop med sin lövskog och inslag av döda eller döende träd. Vid Örasjöarna häckar 

ormvråk, sparvhök och mindre hackspett. Stena Renewable har tagit till sig utav denna kritik 

och accepterat att inte placera något verk enligt ett respektavstånd på 500 meter från denna 

viktiga biotop. Man har även flyttat ett verk som från början skulle stå vid Askeberget, 

eftersom HOF även ifrågasatte de svävflygande rovfåglar som fanns i området. 

4.1.5 Uddared 

Naturmiljö 

I närheten av etableringsplatsen finns det tre riksintressen för naturvård. Två av dessa ligger 

inom ett avstånd på ungefär 1000 meter. I det riksintresset väst om etableringsplatsen, 

Laholmsområdet, har diverse geologiska processer efter den senaste nedisningen format 

landskapet som det ser ut idag. Området har ett stort värde för forskning om frostsprickor från 

mellanistiderna. Riksintresset norr om etableringsplatsen, Göstorp-Blåalt, har ett stort 

vetenskapligt värde med en stor ädellövskog. Det finns även gammal bokskog och en artrik 

lavflora i området. Det finns ett naturreservat och ett Natura 2000-område inom riksintresset. I 

öst ligger Krokans dalgång. Där finns rullstensåsar, grusfält och värdefulla våtmarkskomplex 

och området har stora botaniska och ornitologiska värden. Även i detta område finns ett 

Natura 2000-område. 



 

34 
 

 
Bild 8. Uddared. Det skuggade området är etableringsområdet. De gröna, streckade områdena är riksintressen 

för naturvård. Natura 2000-områdena är inom de väl markerade, gröna kantlinjerna. 

Som en bilaga kan man se den naturinventering man har genomfört. Denna beskriver väldigt 

bra vilka signal- respektive rödlistade arter som finns och var i området de håller till. I 

miljökonsekvensbeskrivningen framgår det däremot inte hur dessa arter i området påverkas av 

byggnationen eller hur man kan skulle kunna gå till väga för att undvika stor påverkan. Med 

så pass många viktiga områden i närheten utav etableringsplatsen tycker vi att det är konstigt 

att de inte tar upp fler konsekvenser och åtgärder.  

Fågellivet 

Närmare än 500 meter från planerade vindkraftverk har man sett att det finns två respektive 

ett revir av ormvråk samt sparvhök. Men då ingen utav dessa rovfågelarter tillhör de ”tyngre 

arterna” har man bedömt att konsekvenserna blir små. Med de tyngre arterna menar man de 

som störst risk att kollidera med vindkraftverk. 

Som vi tidigare nämnt bör rovfåglarnas närvaro i en vindkraftspark tas på största allvar. 

Miljökonsekvensbeskrivningen saknar åtgärder för fåglarna, men med fågelrevir så pass nära 

planerade vindkraftverk anser vi att stor hänsyn ska tas, oavsett om de försöker lyfta fram att 

de är av ”den tyngre arten” eller inte. 

4.1.6 Tommared 

Fladdermöss 

Fladdermöss jagar vid svaga vindstyrkor, under 5 m/s, och när den ökar söker fladdermössen 

lä. Man förutser att de då håller sig borta från vindkraftsparkar. Man har också sett att de 

oftast flyger på så låg höjd att risken för att kollidera med ett vindkraftverk bör vara mycket 

liten. I miljökonsekvensbeskrivningen talar man också om skillnaden i vart fladdermössen 
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befinner sig när de söker föda, som oftast sker i en blandning av lövskog och halvöppna 

miljöer.   

Eolus Vind, som både är verksamhetsutövare och författare till 

miljökonsekvensbeskrivningen, lyfter fram att etableringsplatsens landskapsmiljö består av ett 

industriellt skogslandskap med täta granplanteringar. Områden liknande detta anses alltså inte 

vara attraktiva för fladdermöss. Därför har man beslutat att inte göra någon 

fladdermusinventering.  

Även om denna fakta har tagits fram, anser vi att beslutet är obetänksamt och att man ändå 

borde ha gjort en fladdermusinventering. Eolus kanske skulle visa sig ha rätt i sitt påstående, 

men då skulle man åtminstone få se det i en genomförd inventering.  

4.1.7 Fröslida 

Naturmiljö 

1500 meter ifrån etableringsområdet finns det ett naturreservat, Skrockeberg, som 

sammanfaller med ett Natura 2000-område. Miljökonsekvensbeskrivningen tar upp att syftet 

med Skrockeberg är att bevara den gamla bokskogen där det är rikt på moss-, lav- och 

svampflora.  

 
Bild 9. Fröslida. Innanför den blåa ringen ser man den planerade vindkraftsparken. Det ljusblåa ifyllda fältet 

söder om parken visar på vart närmsta naturreservat och Natura 2000-område, i detta fall Skrockeberg, ligger. 

I miljökonsekvensbeskrivningen lyfter man fram att Skrockeberg inte ligger i nära anslutning 

till vindkraftsparken och att dess värdefulla flora inte kommer att påverkas. Men vi anser att 

1500 meter är nära, och även tillräckligt nära för att begära en särskild tillståndsprövning 

enligt 7 kap. 28 a §. När det handlar om värdefulla naturtyper bör man vara mer observant och 

noggrann.  
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Fågellivet 

Inom området finns det elva revir av häckande rovfåglar; fyra arter av ormvråk, tre arter av 

sparvhök, en av duvhök, en av duvhök, en av tornfalk samt en fiskgjuse. I 

miljökonsekvensbeskrivningen tar man dock upp att kollisionsrisken kommer bli låg, 

eftersom att det främst är fågelarter som uppvisar låga flyghöjder (nio av elva revir) som 

befinner sig i området.  

I och med fågelinventeringen har man även påträffat flera revir av tranor, skogshöns och 

ugglor. I miljökonsekvensbeskrivningen tar man upp att den livsmiljö som är viktig för deras 

tillvaro inte kommer att påverkas nämnvärt av bygget då man inte har något vindkraftverk i 

direkt anslutning till den gamla skogen som står i mossmarkerna. Detta förtydligar man i 

texten:”[…] att den får finnas kvar är sannolikt viktigare än om några vindkraftverk byggs 

eller inte.” 

Det är visserligen bra att författaren påpekar att den skogsmarken ska lämnas ifred så fåglarna 

kan fortsätta att leva där, men i övrigt är miljökonsekvensbeskrivningen bristfällig. Det är 

många fågelrevir bygget kommer att beröra, men det är tydligen ingen som kommer påverkas 

märkvärdigt. Man nämner ingenting om någon utav arterna är rödlistade eller sällsynta. Man 

tar inte heller upp några konsekvenser eller åtgärder. Vi poängterar ännu en gång att det är 

viktigt att ta rovfåglarnas närvaro på allvar. I detta fall funderar vi på om det verkligen borde 

få byggas en vindkraftspark i detta fågeltäta område.  

 

4.2 Sammanfattning över vindkraftverkens miljöpåverkan 

Tabell 2. Vindkraftsparkernas miljöpåverkan. En kort sammanfattning över miljöpåverkan 

hos de sju vindkraftsparkerna samt om de finns åtgärder till dessa. 

 Hjuleberg 

(placering i 

skog och på 

höjder) 

Skogaby  

(placering i 

skog och på 

höjder) 

Oxhult 

(placering i 

skog och på 

höjder) 

Skedala 

- Enslöv 

(placering i 

skogslandskap)  

Uddared 

(placering i 

skogs-

landskap) 

Tommared 

(placering i 

skogs-

landskap) 

Fröslida 

(placering i 

skogslandskap) 

Mark & 

vatten 

Utsläpp av 

skadliga ämnen 

marginella, 

ringa påverkan, 

ingen stor risk 

att olja läcker 

ut. 

Vattnet 

påverkas ej på 

grund utav att 

det finns 

höjdpunkter, 

skog behöver 

tas ner.  

 

ÅTGÄRD: 

Utnyttja 

stormfälld skog.  

Vattnet 

påverkas inte, 

viss skog 

kommer tas ner.  

 

ÅTGÄRD: 

Lägga om 

vägtrummor 

och använda 

stormfällda 

områden. 

ÅTGÄRD: 

Alternativa väg-

dragningar finns 

för att undvika 

hydrologiskt 

känsliga områden. 

Påverkan på 

strand-

skyddade 

områden och 

hydrologin 

räknas bli 

liten. Finns 

mossor och 

våtmarker 

inom området. 

 

ÅTGÄRD: 

Skydds-

åtgärder vid 

placering av 

verken och 

byggnation av 

vägar kommer 

vidtas.  

- Vattendrag kan 

komma att 

omfattas av 

strandskydd. 

 

ÅTGÄRD: 

Särskild hänsyn 

till kommer tas 

vattendragen. 
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Natur-

resurser & 

mark-

användning 

Liten areal tas i 

anspråk, mycket 

går att 

återvinna, ingen 

direkt påverkan. 

- - Påverkan på 

naturresursen blir 

liten. Återvinning 

kommer att 

tillämpas i så stor 

utsträckning som 

möjligt. 

Återvinning 

kommer att 

tillämpas i så 

stor 

utsträckning 

som möjligt. 

Mycket 

kommer gå 

att återvinna 

och 

återanvändas. 

Kommer 

återvinnas eller 

skrotas. 

Luft & 

klimat 

Utsläpps-

halterna 

försumbara, 
bidrar istället 

positivt till 
utsläppen. 

- - Bidrar positivt till 

utsläppen. 

Försumbara 

utsläppshalter, 

bidrar istället 

positivt till 

utsläppen. 

- - 

Naturmiljö Liten risk att 

fåglar krockar 

med verken, 

finns mycket 

rovfåglar som 

riskerar att 

påverkas,  

försumbara 

konsekvenser i 

och med de 

tidigare 

stormarna som 

fällt mycket 

skog.  

 

ÅTGÄRD: 

Göra en 

fågelinventering 

och ev. flytta 

verk. 

Ingen påverkan 

på rovfåglarna, 

riksintresse för 

naturvård eller 

Natura 2000. 

Vissa verk berör 

sumpskog och 

våtmark.  

 

ÅTGÄRD: 

Placera verken 

från skyddade 

områden. 

Det finns 

botaniska 

värden som 

påverkas 

negativt, ligger 

nära sumpskog, 

finns rovfåglar 

som berörs 

ringa.  

 

ÅTGÄRD:  

De ska undvika 

utpekade 

naturvärden och 

utnyttja 

stormfällda 

områden.  

Häckande fåglar i 

området bedöms 

inte påverkas. 

Finns dock viktig 

biotop för fåglar 

kring Örasjöarna. 

Marginell 

påverkan på 

fladdermöss. 

Finns sumpskog 

och våtmark i 

området, men 

ingen större 

påverkan kommer 

ske. 

 

ÅTGÄRD: 

En skyddszon på 

500 m kring 

Örasjöarna 

kommer vidtas. 

Känsliga biotoper 

ska tas till 

hänsyn, inga verk 

ska placeras i 

dessa områden.  

Liten risk för 

fåglar att 

krocka med 

verken, 

häckande 

fåglar kan 

komma att 

störas. Liten 

påverkan på 

fladdermöss. 

Ingen 

påverkan på 

vilda djur. 

Inga områden 

med höga 

naturvärden 

berörs.  

 

ÅTGÄRD:  

Skyddszon för 

fladdermöss 

kommer 

beaktas.  

Sägs inte ha 

någon 

påverkan på 

fladdermöss. 

Fågel-

inventering 

ska göras. 

Minimal 

påverkan på 

naturen. Den 

sumpskog 

som finns i 

området 

kommer inte 

påverkas 

fysiskt.  

 

Liten risk för 

fåglar att krocka 

med verken, 

häckande fåglar 

kan komma att 

störas.  

Ingen betydande 

påverkan på 

fladdermöss. 

Inga områden 

med höga 

naturvärden 

ligger så pass 

nära att de antas 

beröras. Det 

finns dock en 

nyckelbiotop vid 

en aktuell väg. 

 

ÅTGÄRD:  

Särskild hänsyn 

till 

nyckelbiotopen 

kommer vidtas. 

Landskap Kommer att ha 

en påtaglig 

inverkan.  

 

ÅTGÄRD: 

Placera verken i 

linjer, anlägga 

markförlagda 

kablar 

Synligheten 

minskar p.g.a. 

skogen, det som 

syns från de 

öppna delarna 

påverkar 

beroende på ens 

attityd.  

 

 

ÅTGÄRD: 

Bygga verken i 

samlad grupp. 

Skogen 

skymmer 

verken, 

påverkan från 

de öppna 

delarna.  

 

ÅTGÄRD:  

Få en samlad 

grupp.  

Kommer att 

påverkas visuellt. 

Skogen 

skymmer 

verken, främst 

påverkan från 

högre 

omgivningar. 

Bedöms inte 

påverka 

landskaps-

bilden 

betydande. 

Liten visuell 

påverkan. 

Påverkan beror 

på ens attityd. 
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Kulturmiljö Kommer att 

synas från ett 

riksintresse-

område. 

Kommer inte att 

beröra 

fornlämningar 

och dylikt.  

 

ÅTGÄRD: 

Placera verk 

och vägar långt 

från 

fornlämningar. 

Berör inga 

formlämningar.  

 

ÅTGÄRD: 

Placering 

bortanför forn-

lämningarna.  

ÅTGÄRD: 

En skyddszon på 

100 m från forn-

lämningar har 

rekommenderats.  

Berör vissa 

forn-

lämningar.  

 

ÅTGÄRD: 

En skyddszon 

på 100 m från 

dessa.  

Påverkan är 

visuell men 

mycket liten.  

Liten påverkan. 

 

ÅTGÄRD: 

Hänsyn till 

fornminnen. 

Friluftsliv Inget kommer 

att påverkas 

under driften 

förutom den 

visuella 

upplevelsen. 

Inget 

riksintresse, 

ridled & 

Hallandsled 

berörs ej, kan ge 

störande 

intryck.  

 

ÅTGÄRD: 

Justera verkens 

placering. 

Påverkan 

visuellt.  

 

ÅTGÄRD: 

Försöka få de i 

samlad grupp.  

Endast visuell 

påverkan.  

Inga 

konsekvenser 

kommer ske 

för 

friluftslivet. 

Påverkan är 

främst visuell 

men mycket 

liten. 

Främst visuell 

påverkan, men 

denna är mycket 

liten. 

Ljud Ljudet uppnår 

40 dB men är på 

godtagbar nivå.  

 

ÅTGÄRD: 

Mätningar 

kommer att 

göras i 

framtiden.  

Mellan 30-40 

dB.  

 

ÅTGÄRD: 

Reducera 

antalet verk, 

optimera deras 

placering eller 

minska verkens 

källjud. 

Fastigheten 

Dansbygget 

utsatt, mellan 

30-40 dB. 

 

ÅTGÄRD: 

Reducera 

antalet verk, 

optimera 

placeringen 

eller minska 

verkens källjud. 

Ljudnivån ligger 

under 40 dB, 

ingen påverkan. 

Ljudnivån 

ligger under 

40 dB. 

Ljudnivån 

ligger under 

40 dB, ingen 

påverkan. 

Ljudnivån ligger 

under 40 dB. 

Skuggor Den maximala 

skuggtiden 

överskrids.  

 

ÅTGÄRD: 

Reglersystem 

kommer 

användas.  

Överskrider 

riktvärdet hos 

vissa bostäder. 

 

ÅTGÄRD: 

Skugg-

reducering kan 

användas. 

Maxgränsen är 

uppnådd.  

 

ÅTGÄRD: 

Reglersystem 

kan användas. 

Överskrider 

riktvärdet hos 13 

bostäder. 

 

ÅTGÄRD: 

Skuggdetektorer 

kommer att 

användas.  

Överskrider 

riktvärdet hos 

några 

bostäder. 

Den 

maximala 

skuggtiden 

överskrids för 

två bostäder. 

 

ÅTGÄRD:  

Verken 

kommer 

installeras 

med skugg-

detektorer. 

Riktvärdet 

överskrids inte. 

Ljus Ljus kommer att 

träffa bostäder.  

 

ÅTGÄRD: 

Skärmning och 

nedreglering 

kommer ske 

nattetid. 

ÅTGÄRD:  

Om ljudet 

dimmas ner 

uppstår inga 

störningar. 

- Kommer inte 

medföra någon 

oacceptabel 

påverkan. 

 

ÅTGÄRD: 

Skärmning samt 

nedreglering 

under nattetid. 

Kommer inte 

medföra 

någon 

oacceptabel 

påverkan. 

 

ÅTGÄRD: 

Avskärmning 

samt 

nedreglering 

under nattetid. 

- - 
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Risker & 

faror 

Små risker. 

 

ÅTGÄRD: 

Övervaknings-

system. 

Fåtal boende i 

närheten vilket 

innebär en liten 

risk att träffas 

av is.  

 

ÅTGÄRD:  

God 

tillgänglighet 

för 

räddningstjänst, 

säkerhets-

åtgärder vidtas i 

arbetet.  

Små risker 

p.g.a. is faller 

rakt ner.  

 

ÅTGÄRD: 

Placeras ej för 

nära bostad.  

Små risker. 

 

ÅTGÄRD:  

Regelverk och 

föreskrifter 

kommer att följas 

för att 

anläggningen inte 

utgör någon 

säkerhetsrisk. 

Små risker. 

 

ÅTGÄRD:  

Regelverk och 

föreskrifter 

kommer att 

följas för att 

anläggningen 

inte utgör 

någon 

säkerhetsrisk. 

Små risker 

för olyckor 

som t.ex. 

bränder eller 

p.g.a. is som 

faller. 

 

ÅTGÄRD:  

Övervaknings

-system finns. 

Små risker.  

Areella 

näringar 

- Skogsmark tas i 

anspråk.  

 

ÅTGÄRD: 

Placering vid 

befintliga vägar 

för att inte ta av 

skogen.  

Skogsmark tas i 

anspråk.  

 

ÅTGÄRD: 

Placering i 

stormfällda 

områden samt 

nära vägar.  

- - - - 

Kumulativa 

effekter 

Ljud, skuggor 

och påverkan på 

landskap blir 

sammantaget 

godtagbart.  

Tillsammans 

med Stenas verk 

blir det särskild 

påverkan på 

landskap, ljud, 

skuggor och 

friluftsliv.  

- Tillsammans med 

vindkraftsparken i 

norr överskrids 

inga riktvärden.  

Tillsammans 

med verk från 

ett annat bolag 

blir det 

särskild 

påverkan på 

skuggor för en 

bostad. 

 

ÅTGÄRD: 

Reglersystem 

kommer 

användas. 

Tillsammans 

med 

vindkrafts-

parken i 

Oxhult samt 

planerade 

parker i 

Kåphult och 

Svenshult blir 

det särskild 

påverkan på 

ljud. 

 

ÅTGÄRD:  

Åtgärder för 

detta kommer 

vidtas. 

- 

Samlad 

bedömning 

Inga stora 

påverkningar, 

ringa eller 

försumbara 

effekter.  

Acceptabla 

nivåer kommer 

hållas, inga 

stora 

påverkningar, 

positiv eller 

negativ visuell 

påverkan 

beroende på 

inställningen till 

vindkraft. 

Acceptabla 

nivåer kommer 

hållas, inga 

stora 

påverkningar, 

mest visuell 

påverkan.  

Acceptabla nivåer 

kommer hållas, 

inga stora 

påverkningar. 

Inga stora 

påverkningar. 

Inga stora 

påverkningar, 

ringa eller 

försumbara 

effekter. 

Inga stora 

påverkningar, 

ringa eller 

försumbara 

effekter. 
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4.3 Våra egna beräkningar 

Till det här arbetet så testade vi att göra egna ljud- samt skuggberäkningar i dataprogrammet 

WindPRO. Dels för att få en överblick över hur programmet fungerade, men mestadels för att 

vi ville se vad skillnaden kan bli om verksamhetsutövaren gör beräkningar för en typ av verk 

men sätter upp ett annat. I de flesta miljökonsekvensbeskrivningar vi läste framgick det att 

man inte hade bestämt sig för vilken typ av verk man skulle sätta upp i parken, men att 

beräkningarna gjordes med den vanligaste typen, Vestas V90 2000. Därför har vi också gjort 

beräkningar med ett Vestas V90 2000 och sedan jämfört det resultatet med ett Siemens-SWT-

3.6-120 som är ett större verk. 

Vi gjorde beräkningarna för en utav de vindkraftsparker vi har läst om, Oxhultsparken. För att 

ge en bra överblick har vi bara räknat på ett verk. 

4.3.1 Ljudberäkningar  

Bild 10. Vestas V90 2000. Innanför den svarta cirkeln finns ett bostadshus.  
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Bild 11. Siemens-SWT-3.6-120. Även här är samma bostadshus inringat med en svart cirkel.  

Genom att titta på figurerna ovan kan man se en tydlig skillnad på ljudutbredningen om 

verksamhetsutövaren skulle sätta upp ett verk från Vestas eller det större verket från Siemens. 

Vid beräkningar med ett Vestas-verk ligger bostaden precis utanför 35-39 dB(A)-gränsen, 

vilket innebär att bostaden inte påverkas. Men vid beräkningar med Siemens-verket kan man 

se att samma bostad istället ligger inom 35-39 dB(A)-intervallet och även ganska nära gränsen 

till 40-44 dB(A). Med denna typ av verk påverkas bostaden av vindkraftverket. 

4.3.2 Skuggberäkningar 

 
Bild 12. Vestas V90 2000. Innanför den röda cirkeln ligger samma bostad som användes i ljudberäkningarna.  
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Bild 13. Siemens-SWT-3.6-120. Även här är samma bostadshus inringat med en röd cirkel.  

Tittar man på de två figurerna ovan kan man se en stor skillnad på hur skuggorna blir 

beroende på om det är verket från Vestas eller det större verket från Siemens som monteras 

upp. Med Vestas-verket ligger bostaden på gränsen mellan 10-19 och 1-9 skuggtimmar per år. 

Bostaden påverkas, men inom godtagbara förhållanden. Med Siemens-verket ligger bostaden, 

enligt vår bedömning, på gränsen någonstans mellan 30-49 och 20-29 skuggtimmar per år. 

Bostaden påverkas då med för många skuggtimmar per år. 
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5. Diskussion 

 

Resultatet som redovisats ovan kan inte ses som glasklart. Man behöver sätta sig in i varje del 

på djupet för att avgöra om redovisningen av konsekvenserna är godtagbar eller inte.  

Majoriteten av miljökonsekvensbeskrivningarna är noga med att beskriva hur miljövänlig 

vindkraften är. De påpekar också att många miljökvalitetsnormer och miljömål kan uppnås 

med denna förnybara energikälla. Det kan ibland upplevas som att författarna vill visa att 

fördelarna överväger nackdelarna. Enligt Miljöbalken ska de direkta och indirekta effekter på 

människor och miljö redovisas. Lagtexten anger inte om effekterna ska vara positiva eller 

negativa, utan vill bara ha en redovisning om hur påverkan blir. Detta innebär att det är 

möjligt att redogöra även de positiva effekterna på miljön – som på ett sätt är bra att lyfta 

fram, eftersom det är själva meningen med vindkraft, nämligen att skapa goda effekter på 

miljön. I denna granskning ger det ändå en bild av en partisk författare som hellre vill lyfta 

fram det goda än det dåliga. Skrivmässigt har man dessutom valt att lyfta fram det positiva i 

början och i slutet på rapporten, antagligen en liten manipulation för att påminna läsaren en 

extra gång om det som är bra.  

I detta arbete har vi valt att fördjupa oss kunskapsmässigt i några delar som vi ansett vara 

särskilt konfliktfyllt i vindkraftsärenden. Dessa områden är fåglar, fladdermöss, buller, 

skuggor och landskapsbild. Fördjupningarna har gett oss en bra bild över den verkliga 

påverkan som vindkraften ger och tillsammans med lagtexten anser vi oss kunna bedöma 

vilken påverkan som är rimlig och inte. I denna slutliga diskussion vill vi sammanfatta vår syn 

på entreprenörernas bedömningar i de olika områdena.  

Fåglar och fladdermöss 

I några av parkerna har vi bedömt att författarna har underskattat riskerna för fågellivet. Detta 

gäller för både rovfåglar och andra fågelarter. När det gäller fladdermöss har vi inte samma 

bedömning då några värdefulla fladdermösspopulationer inte har funnits i några av parkerna. I 

de flesta fall har man gjort en inventering som visar på att många fågelarter finns i området, 

antingen rödlistade arter eller rovfåglar, eller både och. Artmångfalden har i vart fall ofta vart 

stor. I till exempel Hjuleberg erkänner man att rovfågeln rent allmänt riskerar att påverkas 

negativt, men exakt vad som händer med områdets rovfåglar kan man inte säga – det kräver 

en ytterligare utredning. Man trycker istället på experten Jan Pettersons uttalande om att en 

vindkraftspark bör kunna byggas – om en studie görs över fiskgjusens flygstråk och var den 

hangvindseglar (Hjulebergs MKB).  

I Sverige har tack och lov inga höga siffror redovisats för antalet döda fåglar på grund av 

vindkraftverk. Forskningen visar ändå att stora risker finns för rovfåglar och just av denna typ 

finns det inte ett överflöd av individer (Naturvårdsverket, 2011). Det är därför viktigt att man 

ser allvarligt på riskerna och helst undviker att bygga i områden där rovfåglar uppehåller sig, 

eller i alla fall undviker deras direkta flygstråk. Just denna del i 

miljökonsekvensbeskrivningarna har inte redovisats helt seriöst av författarna – man hade 

kunnat vara mycket tydligare med riskerna och redogjort för bättre åtgärder. Alternativt borde 
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man inte ha övervägt platsen överhuvudtaget där det finns mycket rovfågel. Författarna har 

helt klart underskattat riskerna för fåglarna.  

Buller 

Under den process där miljökonsekvensbeskrivningarna produceras har man ofta inte bestämt 

vilken verkmodell som ska stå i parken. Detta kan innebära problem, eftersom man inför 

miljökonsekvensbeskrivningen gör ljudberäkningar som ska redovisas. Dessa ljudberäkningar 

baseras på en viss typ utav verkmodell. När sedan parken byggs och andra modeller används 

kan ljudutbredningen visa sig bli en helt annan, som våra egna beräkningar har visat. Detta 

kan medföra stora konsekvenser för de boende i närheten. I Oxhultsparken står idag verk från 

Vestas. I miljökonsekvensbeskrivningen har man däremot gjort ljudberäkningar på modellen 

Nordex N90/2500 LS (A-C. Karlsson, Laholms kommun). Även i Fröslidaparken gjorde man 

beräkningar på Vestas V90 men istället satte man upp verk av modellen General Electric (J. 

Mantefors, Arise Windpower). Vi anser att det är en stor nackdel att beräkningar görs på 

andra verk, för även om buller inte är hälsoskadligt är det störande och det sänker 

välbefinnandet - särskilt om man bor på landet där det förväntas vara tyst och lugnt. Alla 

parker vi har granskat befinner sig på landet med en mindre mängd människor i närheten. 

Dessa människor har valt sin boendeplats utefter miljön - och de riskerar att få sin frid störd. 

Att ljudberäkningarna stämmer är mycket viktigt i detta sammanhang. Tyvärr är det bara 

Oxhults- och Fröslidaparken som idag står färdiga, resten inväntar tillstånd och har inte 

bestämt modell ännu och dessa kunde vi inte granska. I bägge dessa parker har man i vart fall 

gjort ljudberäkningar på en annan modell än vad som idag står där. I Oxhultsparken har man 

dessutom mottagit klagomål om buller på miljökontoret i Laholms kommun enligt miljö- och 

hälsoskyddsinspektör Anna-Carin Karlsson. Att bullerproblem föreligger för de boende runt 

parken visar också många lokala tidningsartiklar. Det är en stor nackdel att man eventuellt 

inte kan lita på de ljudberäkningar som finns i miljökonsekvensbeskrivningarna, eftersom en 

uppenbar konsekvens är att bullerproblem kan uppstå och störa de boende i närheten.   

Skuggor 

När det gäller skuggor har man hittat ett samband mellan antalet skuggtimmar och hur störd 

man känner sig av det. Ju mer skuggtid man utsätts för, desto mer störd upplever man sig 

vara. Det är å andra sidan inget hälsoskadligt att utsättas för, mer än  ens välbefinnandet kan 

sjunka (Björkman, Jalming, 2009). Enligt Johanna Björkman och Ylva Jalmings utredning är 

det dock få som störs. I miljökonsekvensbeskrivningarna redovisar de flesta skuggreglering 

som en åtgärd när skuggtiden överskrider riktvärdena. I de flesta parker överskrids 

riktvärdena på en eller flera fastigheter. Alla entreprenörer verkar dock överens om att 

skuggreglering kan användas för att minska den faktiska skuggtiden. Man kan tycka att bättre 

placering vore det ultimata. Men författarna har visat upp dokumentationen på överskridna 

riktvärden och föreslår en åtgärd, vilket gör att man inte kan kräva så mycket mer. De påtalar 

dock att uträkningarna är ett ”worst case” scenario (det påpekar alltså att skuggtiden kan bli 

kortare i verkligheten) och nämner ingenting om eventuella risker för epilepsi. Eftersom 

forskningen har visat att epilepsirisken är liten och att den minskar i och med större verk kan 

det tyckas överflödigt att kräva en redogörelse om det – men det hade gett ett seriöst intryck. 

Våra egna beräkningar visar att även skuggtiden kan variera vilken modell man använder sig 
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av. Därav är det bättre, precis som vi diskuterat om buller, att hålla sig till den modell man 

utfört beräkningarna på - så att man kan lita på att den faktiska skuggtiden som står skrivet i 

miljökonsekvensbeskrivningen faktiskt stämmer.  

Landskapet 

Majoriteten av de parker vi har granskat ska placeras i skogsområden. Med den höjd som 

vindkraftverken byggs med idag kommer alla verk att titta fram över trädtopparna och blotta 

sig. Det verkar ändå som att trenden just nu är att bygga i skog – eftersom man anser att 

påverkan blir mindre där. Oavsett om påverkan bedöms som stor eller liten tycker man i de 

flesta fall att den nya landskapsbilden är godtagbar. De flesta är dessutom noga med att 

poängtera att upplevelsen av landskapet är individuellt – det kan alltså ses som ett positivt 

inslag av vissa människor eller negativt av andra. Här anser vi att författarna inte tar ansvar 

för sin egen bedömning. Man måste kunna anta att en del människor inte uppskattar den nya 

landskapsbilden och bedöma utifrån det, och inte att alla möjligtvis tycker det är bra. De anser 

att skogen förmildrar intrycket och att med lägre hastighet på rotorbladen fås ett lugnare 

intryck. I dagens läge med så pass höga verk undrar vi hur skogen kan förmildra intrycket. Vi 

bedömer ändå att väl utförda analyser har gjorts på landskapsbilden, men att deras slutsatser 

inte blir vetenskapliga när de lägger in personliga värderingar i det hela.  

 

5.1 Slutsats 

Det är svårt att bedöma om någonting är förskönat för syns skull när verksamheten inte är 

uppenbart miljöfarlig. Vindkraften är ett av de miljövänligaste alternativen för elektricitet som 

överhuvudtaget finns. Det som vi bedömer är miljöfarligt i sammanhanget är dödsriskerna för 

fåglar och fladdermöss, olägenheter för människor i form av buller, skuggor och ljus samt 

påverkan på mark, vatten och djurliv vid anläggningsfasen. När verksamheten inte är lika 

miljöfarlig som exempelvis kärnkraft är det svårt att bilda sig en uppfattning om innehållet är 

förskönat eller helt enkelt bara sanningsenligt. Detta kan vara en anledning till att de flesta 

slutsatser i miljökonsekvensbeskrivningarna om påverkan bedöms som "ringa", "liten" eller 

"godtagbar" - just för att vindkraften inte är särskilt miljöfarlig. Men vi har redan redovisat att 

deras bedömning i vissa fall inte stämmer. Men överlag borde inte påverkan bli så stor, 

eftersom vindkraften tar liten plats och inte släpper ut några farliga ämnen till naturen - om 

man hittar en bra placering.  

Vi kan direkt göra en slutsats om att författarnas bedömningar inte alltid stämmer, de är 

ibland oseriösa och underskattar riskerna i vissa fall. Men är det förskönat? 

Inga miljökonsekvensbeskrivningar utelämnar viktiga effekter. Utifrån en lagmässig 

synvinkel har alla följt sjätte kapitlet i miljöbalken och redovisat de delar som är väsentliga 

för vindkraften. I majoriteten av de fall där vindkraften kommer att påverka området i något 

avseende föreslår man en eller flera åtgärder. Ofta handlar det om att till exempel optimera 

verkens placering, reducera antalet verk, ta extra hänsyn eller sätta in regleringssystem av 

något slag. Man talar också om att göra vidare utredningar i framtiden. Dock anser man 

ganska ofta att ingen påverkan kommer ske och därtill finns det inget behov av att beskriva 
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åtgärder. De åtgärder som beskrivs får anses vara godkända. Dock är vissa åtgärder något 

luddiga, till exempel om att ta extra hänsyn eller göra en utredning. Vem ska se till att 

entreprenörerna tar hänsyn eller inte? När görs vidare utredningar? Kommer utredningar som 

görs efter att parken har byggts har någon påverkan på den aktuella driften eller kommer man 

köra på som vanligt? Dessa frågor står man obesvarade med när man läser 

miljökonsekvensbeskrivningarna. Man ger dock förslag på åtgärd när de krävs och i de flesta 

fall är de fullt godtagbara.  

De olika effekterna framställs i stort sett hela tiden som antingen "godtagbara", "ringa" eller 

"liten". Detta stämmer inte alla gånger, som vi tidigare har redovisat. Men att effekterna ändå 

får denna slutsats beror troligtvis också på vindkraftens miljövänlighet. I de fall där effekten 

framställs som god när den inte är det, ja då är den för optimistisk. Detta ser vi i vissa delar, 

men det kan inte sägas att hela miljökonsekvensbeskrivningen är förskönad. Det är tydligt att 

man vill ge en så bra bild av vindkraften som möjligt genom att påtala de positiva effekterna, 

poängtera att buller inte är hälsofarligt, att fåglar inte löper så stor risk som man först trodde 

och så vidare. Författarna har hämtat all positiv information man kan hitta från olika källor 

och i vissa fall uteslutit det negativa som forskningen kommit fram till.  

Effekterna har en tendens att underskattas men man förskönar dem inte. Däremot utelämnar 

man ibland viktigt information som kunde varit värdefullt för läsaren. Deras beräkningar har 

visat sig kunna vara helt onödiga - om de sätter upp andra verk än vad beräkningarna är 

baserade på. Ljud- och skuggeffekterna kan bli större än vad miljökonsekvensbeskrivningen 

redovisar. Detta innebär att de boende kan få uppleva större buller- och skuggproblem än vad 

verksamhetsutövaren lovar, och vad kan man göra åt det när verken redan står uppe? Till viss 

del är skadan redan skedd, vilket kan leda till att folk flyttar därifrån. Detta problem är inget 

som redovisas i miljökonsekvensbeskrivningarna och som inte har lyfts fram som ett problem. 

Men det är ett problem och man måste bli tydligare med att redovisa det. Tillståndet som ges 

bör också baseras på den typen av verk som sätts upp och på de senaste ljud- och 

skuggberäkningarna.  

Sammanfattningsvis innebär det att rapporten inte alltid blir helt sanningsenlig och att 

effekterna får en nedtoning, vilket egentligen är förutsatt i och med att författarna ofta 

befinner sig i en partisk situation. Vi bedömer att miljökonsekvensbeskrivningarna tar med 

allt som krävs och redovisar bra åtgärder, men att effekternas framställning inte alltid är 

korrekt. Man bör vara mer tydlig med hur effekterna kan påverka djur, natur och människor, 

komma med beräkningar som stämmer samt göra sina bedömningar mer seriösa då effekterna 

underskattas. Miljökonsekvensbeskrivningarna är inte såpass förskönade att de innebär en risk 

för människa, djur eller natur.  

Miljökonsekvensbeskrivningarnas svagheter är slutligen följande: 

 Vissa av deras tilltänkta åtgärder är ibland dåligt beskrivna och blir då något mindre 

trovärdiga. 

 De underskattar vissa risker, i de flesta fall riskerna med fåglarna.  

 Deras ljudberäkningar är inte trovärdiga då de baseras på en typ av verk som kanske 

inte kommer att användas ändå.  
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 De utesluter viktig fakta som hade varit värdefull att ha med för läsaren och fokuserar 

mer på det positiva än det negativa.  

 Ibland gör författarna bedömningar av påverkan som vi anser vara gravt fel.  

 Man drar slutsatser utan att ha gjort en slutgiltig utredning.  
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