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INLEDNING
MILJÖKVALITETSMÅL

De miljökvalitetsmål som är
relevanta för vindkraftsetableringar är framförallt ”begränsad
miljöpåverkan”, ”frisk luft”, och
”god bebyggd miljö”.
Även miljömålen ””ett rikt
odlingslandskap” och ”levande
skogar” har viss relevans för
vindkraftetableringar

BAKGRUND
Vindkraft är idag den snabbast växande energiformen i världen (Energimyndigheten
2008). Vid årsskiftet 2006/2007 fanns i Sverige 784 vindkraftverk i drift, med en sammanlagd effekt på 520 MW. Vid årsskiftet 2007/2008 hade Sverige 887 vindkraftverk med
en sammanlagd installerad effekt på 706 MW (Vindforsk, 2008). Energiproduktion från
vindkraft utgör dock fortfarande en minimal del av Sveriges energiproduktion, idag under 1%.

Nationella mål

FOSSILBRÄNSLEFRI REGION

Regionförbundet Kalmar län
arbetar för att bli fossilbränslefritt
2030. Ett övergripande mål är
att vindkraft ska utgöra en betydande del i detta arbetet.
Regionens verksamhet med
vindkraft ska medverka till att
uppfylla nationella och regionala
miljömål om minskade utsläpp
av klimatgaser genom höjd grad
av självförsörjning med förnyelsebar och lokalt producerad
energi.

Riksdagen antog år 2009 en planeringsram som innebär att det ska finnas planmässiga
förutsättningar för en årsproduktion om 30 TWh el från vindkraft år 2020. Av dessa ska
20 TWh genereras från vindkraft på land och 10 TWh från vindkraftverk till havs. Detta
innebär att antalet vindkraftverk behöver öka från knappt 900 till 3 000-6 000 stycken
beroende på effekt.
I propositionen ”Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt vindbruk”
(prop. 2005/06:143) betonade regeringen vikten av att bl.a. kommuner aktivt bidrar till
förbättrade förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktig
hållbar elproduktion från vind.

Prövning av vindkraft
Vid prövning av vindkraftverk är det framförallt miljöbalken (MB) och Plan- och bygglagen (PBL) som är styrande. Från och med 1 augusti 2009 gäller nya regler för prövning
av vindkraftverk . Syftet med de nya reglerna är att underlätta utbyggnaden av vindkraft
utan att minska kraven på en rättssäker och omsorgsfull prövning.
Generellt gäller att vindkraftverk är bygglovpliktiga om de uppfyller någon av följande
förutsättningar:
• är högre än 20 meter över markytan,
• placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
• monteras fast på en byggnad, eller
• har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.
Om vindkraftverket tillståndprövas enligt 9 eller 11 kapitlet miljöbalken gäller dock
inte bygglovplikten. Krav på detaljplan för vindkraftverk gäller endast inom ett område
där det råder stor efterfrågan på mark för t.ex. byggnader. Detta krav gäller oavsett om
bygglov krävs eller inte.
Tillstånds- och anmälningsgränsen enligt miljöbalken baseras numera på höjd och
antal i stället för produktion. Anläggningar med två vindkraftverk där varje verk är högre
än 150 meter, inklusive rotorblad, eller anläggningar med sju eller fler verk där varje verk
är högre än 120 meter är tillståndspliktiga enligt miljöbalken och prövas av länsstyrelsen.
Enstaka vindkraftverk som är högre än 50 meter (inklusive rotorblad), två eller fler verk
som står tillsammans eller ett verk som kommer att stå tillsammans med ett befintligt
verk är anmälningspliktiga. För alla tillståndsärenden för vindkraftverk gäller att kommunen ska tillstyrka den planerade exploateringen, annars kan tillstånd inte meddelas,
dvs kommunen har vetorätt. Kommunen ska avge en eventuell negativ uppfattning redan
i samrådsprocessen för tillståndsansökan.

Hjälpreda för etablering vindkraftverk
Oskarshamns kommun har tagit fram en hjälpreda för vindkraftetablering tillsammans
med Nybro, Torsås, Högsby, Lessebo, Västervik, Hultsfred, Emmaboda och Uppvidinge
kommuner. Här finns information om kommunens hantering av vindkraftansökningar
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samt om vilka handlingar som ska ingå i en komplett anmälan eller ansökan om bygglov.
Hjälpredan kan tillhandahållas av kommunen vid förfrågan vid etablering.

SYFTE
Detta tillägg till översiktsplanen behandlar temat vindkraft för området väster om E22.
Avsikten är att området öster om E22, d.v.s. kusten, ska hanteras i ett separat tillägg till
översiktsplanen. Syftet är att skapa ett långsiktigt förhållningssätt för att undvika att behandla varje enskilt ärende för sig utan att vara medveten om vad det sammanvägda resultatet av alla verk kommer att bli. Avsikten är att identifiera de områden som är mindre
lämpliga för vindkraftetablering och undanta dessa. För övriga områden är avsikten att
formulera riktlinjer för vindkraftetablering.

Miljökonsekvensbeskrivning
Konsekvensanalyser har gjorts kontinuerligt vid upprättandet av planen i samband med
att olika lokaliseringsmöjligheter vägts mot varandra. Miljöbedömningen finns därför integrerad i handlingen. En sammanfattning av miljökonsekvenserna finns i slutet av handlingen. Genom att anta planen tar kommunen också ställning till att miljökonsekvensbeskrivningen utgör ett tillräckligt underlag för beslut.

UTSTÄLLNING
SAMRÅD

politiskt beslut

politiskt beslut

UPPDRAG

DISPOSITION
Denna översiktsplan beskriver inledningsvis hur vindkraftverk generellt ser ut och fungerar, vilken energi som produceras, vilken markåtgång som krävs etc. Därefter beskrivs
vilka förhållanden som gäller i Oskarshamns kommun med avseende på olika bevarandeintressen m.m. En landskapsanalys med fokus på vindkraftetablering ingår i denna del.
Utifrån de förhållande som beskrivs har ett antal bedömningsgrunder tagits fram för att
kunna undanta de områden där kommunen anser att vindkraftsutbyggnad helt ska undvikas samt formulera riktlinjer för övriga områden.

möjlighet att lämna
synpunkter

Vindkraft är en planeringsfråga som är av särskilt stort mellankommunalt intresse eftersom etableringar ofta sträcker sig över kommungränser. Exempelvis sträcker sig de utpekade riksintresseområden över kommungränserna. Det är därför viktigt att samråd sker
tidigt med kringliggande kommuner vad gäller planeringsunderlag för vindkraft samt
tillstånds- och anmälningsärenden där vindkraft kan komma att påverka angränsande
kommuner.
Västervik och Mönsterås kommuner har för avsikt att upprätta tematiska tillägg för
vindkraft till översiktsplanen. Hultsfreds kommun har för avsikt att behandla frågan i sin
nya översitksplan ÖP09.

politiskt beslut

möjlighet att lämna
synpunkter

MELLANKOMMUNALT INTRESSE

ANTAGANDE

TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN
Planeringsfrågor som inte hanterats i en aktuell översiktsplan kan behandlas i ett tematiskt tillägg. I tillägget ska konsekvenserna och sambandet med den kommunomfattande
översiktsplanen framgå tydligt. Liksom den kommunövergripande översiktsplanen är tematiska tillägg till denna inte rättsligt bindande.
Förfarandet vid upprättande av ett tillägg till översiktsplan regleras av 4 kap PBL och
processen är densamma som för den kommunomfattande översiktsplanen. Dialogen
med medborgare och myndigheter är en viktig del. Planen godkänns av kommunstyrelsen och antas av kommunfullmäktige.
En översiktsplan antas alltid medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 § MKB-förordningen vilket innebär att en miljöbedömning ska göras. Detta gäller även ett tillägg till
översiktsplanen. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så
att en hållbar utveckling främjas.

Process för den fördjupade
översiktsplanen och tillhörande miljlöbedömning
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OM VINDKRAFT
TEKNIK OCH UTSEENDE
Människan har länge utnyttjat vinden som energikälla. Man uppskattar att det redan för
tre tusen år sedan fanns väderkvarnar i Kina och Japan medan utbyggnaden av väderkvarnar i Europa tog fart under 1200-talet. Under 1980-talet började vindkraften utvecklas till en kommersiellt konkurrenskraftig och storskalig industri. Utvecklingen har gått
mot större verk med högre effekt. Under början av 1980-talet fram till 1990-talet ökade
storleken på verken från 25 kW till 250 kW och vidare till 2 500 kW i början på 2000-talet (Wizelius, 2007). Under samma tidsperiod har vindkraftverkens storlek fördubblats
ungefär vart tredje år. Idag finns verk med en effekt på 3 MW för kommersiell etablering
på land och verk på 5 MW för etablering till havs är under framtagande för kommersiella
syften.
Ett vindkraftverk utnyttjar vindens rörelseenergi för att producera elenergi. I praktiken överförs vindens rörelseenergi till en axel som får ett vridmoment, driver runt en
generator och alstrar ström. Generatorn alstrar vanligen växelström. Ett vindkraftverk
producerar energi vid vindhastigheter mellan 4 och 25 m/s. Maximal effekt, så kallad
märkeffekt, uppnås vid ca 12-14 m/s, beroende på turbintyp.
Det finns flertalet olika konstruktioner av vindkraftverk. Det finns modeller med axeln mellan rotor och generator placerad vertikalt, till exempel den så kallade Savoniusrotorn, men det vanligaste är att axeln är placerad horisontellt. Även antalet rotorblad kan
variera. Dagens stora vindkraftverk har oftast tre rotorblad.
Den energi som ett vindkraftverk producerar avgörs, bortsett från den lokala vindenergin, på vilken effekt verket kan ge. Effekten beror i sin tur på flertalet tekniska variabler såsom rotorns svepyta, rotorns förmåga att fånga upp vind samt generatorns och
växellådans verkningsgrad.

Ett vindkraftverks uppbyggnad. Måtten i bilden till vänster gäller ett trebladigt vindkraftverk med ca 750 kW effekt (Bilderna hämtade från Wizelius 2007)
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Ett modernt vindkraftverk utnyttjar idag ca 50 procent av vindens energiinnehåll och
producerar energi under 98 procent av årets timmar under optimala förhållanden (Wizelius, 2007). Ett vindkraftverk med en effekt på 2 MW producerar i ett bra vindläge ca 5
000 MWh/år, vilket motsvarar hushållsel till ca 1 000 villor vid en elförbrukning på 5 000
kWh/år (Vindkraftshandboken – Boverket, 2008). Eftersom det blåser mer under vinterhalvåret följer vindkraftverkets produktion dessa villors elbehov under året.

LITTERATUR OCH KÄLLOR:

•

•

Framtid

•

För att ytterligare öka vindkraftverkens effekt och energiproduktion krävs i regel en större
dimensionering. Mycket resurser läggs därför idag på materialutveckling. Hög hållfasthet
och styvhet i materialen är en förutsättning för stora rotorer och höga torn samtidigt som
vikten av generatorn kommer att utgöra en större begränsning för etableringen ju större
verken blir. Större rotor medför högre ljudemission varför mycket resurser även läggs
på bladutveckling. Genom en justering av utformningen av bladen kan ljudemissionen
minska och energiutvinningen öka.
Inom ramen för det EU-finansierade forskningsprojektet Upwind med samordningscentrum på Risö forskningsinstitut, Danmark, utvecklas samtidigt designen för vindkraftverk på mellan 8-10 MW. Man förutspår här en framtida rotordiameter på över 150 meter
(http://www.upwind.eu/default.aspx).
För landbaserade vindkraftverk är det dock många gånger logistiska problem som begränsar utvecklingen av verken. Bladen i vindkraftverkens rotorer transporteras hela, vilket gör etableringen mer kostsam ju större rotor ett vindkraftverk har. För en landbaserad
etablering i mer svårtillgängliga områden kommer därför detta vara en stor begränsande
faktor. I nuläget är även elnätets kapacitet en begränsande faktor.

•

•
•
•

•

Wizelius, Tore; 2007,
”Vindkraft i teori och praktik, 2:a uppl”,
Vindforsk, 2008, ”Vindstatistik januari 2008”, http://
www.vindenergi.org
Vindkrafthandboken - Boverket 2008
Energimyndigheten, 2008
www.energimyndigheten.
se
http://www.upwind.eu/
default.aspx
www.lansstyrelsen.se/
kalmar
Planeringsunderlag för
stora vindkraftanläggningar
i Kalmar län (2005)
Planeringsunderlag för
storskalig vindkraftsetablering på land, Kalmar län
(2006)

VINDFÖRHÅLLANDEN
Grundläggande för en god vindkraftsetablering är områdets vindförhållanden. Vind
uppkommer genom tryckskillnader i atmosfären men påverkas även av andra krafter
som gravitation.
På låg höjd påverkas vinden av markfriktionen, det vill säga terrängförhållanden som
topografi och ytråhet. Av denna anledning ökar vindens energiinnehåll med höjden över
marken. På ca 1 000 meters höjd uppkommer den geostrofiska vinden, det vill säga vind
helt opåverkad av jordytans friktion. Höjden då den geostrofiska vinden uppstår varierar
med jordytans friktion, varför den över hav kan uppkomma redan vid 200 meter.

Vindkartering
Genom MIUU-modellen, framtagen av Meterologiska institutet vid Uppsala universitet, har Sveriges vindklimat kartlagts. Vindförhållandena redovisas för 71 respektive 103
meter över nollplansförskjutningen. Eftersom vindkraftverken tenderar att bli allt högre
är det framförallt karteringen av vindförhållanden på 103 meter som är intressanta för
större vindkraftsetableringar.
Vid utpekande av riksintresseområden har Energimyndigheten valt områden där årsmedelvinden är lägst 6,5 m/s på 71 meters höjd över nollplansförskjutningen. Detta bedöms vara en nedre gräns för att storskalig utbyggnad av vindkraft ska vara gångbar.

YTBEHOV
Etablering av vindkraft tar mark i anspråk. För fundamentet krävs en yta på ca 300 - 500
m2 beroende på turbintyp och markunderlag. På mark med normal beskaffenhet etableras så kallade gravitationsfundament som i princip innebär att vindkraftstornet gjuts fast
i armerad betong nergrävd under markytan. Vid etablering på berg förankras tornet med
bultar som klämts fast med betong i djupa hål i berggrunden.
Utöver fundamentet åtgår mark till byggnation av väg fram till vindkraftverket. Vind-
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kraftverk etableras i regel inom outbyggda områden där vägnätet ofta håller en sämre
standard. Av denna anledning kan anläggandet av vägar utgöra en stor kostnad vid en
vindkraftsetablering.
För anslutning till elnätet anläggs i regel en transformatorstation i närheten av vindkraftverken. Elledningarna förläggs främst under mark.
Vindkraftverken måste stå på ett visst avstånd från varandra för att utnyttja vindenergin optimalt. På land behövs det 4-5 gånger rotordiameterns avstånd mellan verken
i en grupp beroende på hur de placeras i förhållande till vindriktningen. I ett område med
stora höjdvariationer kan verken stå tätare. Enligt Boverkets Vindkrafthandbok beräknas
ytbehovet för en vindkraftspark till 0,1-0,2 km2/MW beroende på hur terrängen ser ut.

Beräkning av ytbehov för
park med vindkraftverk med
rotordiameter 80 m. Utdrag
ur Planeringsunderlag för
stora vindkraftanläggningar i
Kalmar län.
Källa: Länsstyrelsen i Skåne
län

INFRASTRUKTUR
Elnätet
En vindkraftspark ansluts till elnätet via ett ställverk. Vissa vindkraftsmodeller innefattar
även en mindre transformatorstation invid varje verk. I andra modeller innefattas transformatorn i tornet. Kabel förläggs normalt under mark.
Ju högre spänning en ledning har desto mindre förluster uppkommer vid transport av
el. Transport av el över stora avstånd sker därför i Sverige genom det så kallade stamnätet med en spänning på 400 eller 230 kV. Distribueringen härifrån sker i två steg, genom
regionnätet och det lokala distributionsnätet, där spänningen transformeras ner till 130
eller 70 kV respektive 40, 20 eller 10 kV. Distribueringen till användning från en lägre
spänning ger visserligen större förluster, men ledningar och annan utrustning blir betydligt billigare.
Dagens vindkraftverk producerar i regel en spänning på 690 V. Eftersom dyrare utrustning krävs för att transformera upp spänningen vid en anslutning till ett elnät med
högre spänning kopplas ett vindkraftverk i regel på det lokala distributionsnätet.
Inom Oskarshamns kommun finns ett omfattande ledningsnät med stora kraftledningar upp till 400 kV.

Vägar
En vindkraftsetablering kräver att anslutningsvägar etableras fram till varje vindkraftverk. Vägarna används dels för att transportera verken och dels under driftsskedet i samband med service och reparation. Stora krav på bärighet, bredd och lutning föreligger för
de vägar som ska användas under byggskedet för transport. Av denna anledning är det av
stor vikt att nyanläggning och förstärkning av befintliga vägar föregås av god planering.
Invid varje vindkraftverk etableras en hårdgjord yta för uppställning av kranar i anläggnings- och nedmonteringsskeden samt vid underhåll. Ytans storlek är beroende på
verkens storlek, men vanligen i storleksordningen 45x25 meter.

8
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VINDKRAFT I OSKARSHAMN
NULÄGET
Det finns i dagsläget inga uppförda vindkraftverk inom Oskarshamns kommun. Intresset
för vindkraftetablering ökar dock och ett antal konkreta förfrågningar har prövats. Den
gällande översiktsplanen för Oskarshamn är positiv till vindkraft i kommunen. Kommunens mål är därför att skapa en bättre beredskap inför utbyggnad av vindkraft i kommunen.
I Kalmar län finns det idag, 2008, cirka 60 vindkraftverk. Det produceras nästan 150
GWh i länet, varav merparten alstras på Öland (www.lansstyrelsen.se/kalmar).
Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram planeringsunderlag för vindkraftetablering
inom länet: Planeringsunderlag för stora vindkraftanläggningar i Kalmar län (2005) samt
Planeringsunderlag för storskalig vindkraftsetablering på land, Kalmar län (2006).

RIKSINTRESSE VINDKRAFT
Energimyndigheten har genomfört en översyn av riksintresseområdena för vindbruk i
hela landet. I maj 2008 togs beslut om ett antal nya riksintresseområden.
Att ett område är angivet som riksintresse för vindbruk innebär att Energimyndigheten bedömer området som särskilt lämpligt för elproduktion från vindkraft. Bedömningen har gjorts med hänsyn till bl.a. medelvinden i området. Områden av riksintresse
för vindbruk är en sammanvägning av Energimyndighetens och länsstyrelsernas bedömningar. Processen har skett i samråd med Boverket och andra berörda centrala myndigheter.
Det vilar på berörda kommuner att ta hand om utpekade områden i sin översiktsplanering. Länsstyrelserna ska se till att de berörda kommunerna tillgodoser riksintresset.
Att ett område är riksintresse för vindbruk är vägledande vid prövning av mark- och
vattenanvändning.

Riksintresseområden i Oskarshamns kommun
Inom Oskarshamns kommun finns totalt 6 riksintresseområden varav 4 ligger väster om
E22. Två av dessa ligger delvis i Hultsfreds kommun. Utöver dessa finns två riksitnresseområden i havet öster om Simpevarv.
Totalt omfattar riksintresseområdena väster om E22 mer än 40 000 ha. Tre av områdena sammanfaller till stor del med stora opåverkade områden.

VINDFÖRHÅLLANDEN I OSKARSHAMN
Energimyndighetens huvudkriterier vid utpekande av riksintresseområden har varit områden med en beräknad medelvind på lägst 6,5 m/s på 71 meters höjd över nollplansförskjutningen. Vindkarteringen visar att vindförhållanden på 71 m är goda längs kusten
och på 103 meters höjd är förhållandena relativt goda i hela Oskarshamns kommun. På
71 m höjd över nollplansförskjutningen är årsmedelvinden 6,0-6,5 m/s över större delen
av utredningsområdet och på 103 m höjd är årsmedelvinden 7,0-7,5 m/s över större delen av utredningsområdet.
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3. Mörtfors

2. Illern
4. Björnhult
1. Bjälebo

Riksintresse vindbruk i Oskarshamn och kringliggade kommuner. Inom utredningsområdet,
väster om E22 i Oskarshamns kommun, finns 4 riksintresseområden.
1. Bjälebo
2. Illern
3. Mörtfors
4. Björnhult
Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län
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Årsmedelvind (m/s) 71 m över nollplansförskjutningen

NOLLPLANSFÖRSKJUTNING

Nollplansförskjutningen (i bilden
markerat d) kan uppskattningsvis sättas till tre fjärdedelar av
vegetationens höjd (angett som
h). För ett område med 20 meter
hög skog ska alltså tre fjädedelar
av höjden, det vill säga 15 meter,
läggas till för att få höjd ovan
mark. För fallet med en 20 meter
hög skog ska resultaten exempelvis för höjden 72 meter tillämpas
för 72 + 15 = 87 meter ovan mark.
Källa: Energimyndigheten

Årsmedelvind (m/s) 103 m över nollplansförskjutningen
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ÖVERGRIPANDE
LANDSKAPSANALYS
DEFINITION AV LANDSKAP
ENLIGT EUROPARÅDETS
LANDSKAPSKONVENTION

”ett område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av och samspelet mellan naturliga och/eller
mänskliga faktorer”

VIKTIGA ASPEKTER
FÖR UPPLEVELSEN AV
L ANDSKAPET:

• skala och sammanhang
• landmärken
• riktningar, utsiktspunkter
• vegetation

INLEDNING
En landskapsanalys kan bidra med en detaljerad förståelse för landskapets karaktär och
känslighet för förändringar, som exempelvis vindkraft. Landskapsanalysen består av två
steg - beskrivning av landskapets karaktär samt en analys av landskapets tålighet för vindkraftsetableringar. I vissa delar kan vindkraftverk innebära en positiv förändring som
tillför nya värden medan andra delar av kommunen är mer känsliga för nya inslag i landskapet.
Syftet med denna övergripande landskapsanalys är att lyfta fram landskapets kvaliteter. Analysen omfattar, förutom de visuella aspekterna, även naturgeografiska och kulturhistoriska aspekter samt det sociala och funktionella sammanhanget. Utifrån dessa
aspekter värderas landskapets kvaliteter. Denna värdering ligger sedan till grund för bedömning av olika områdens känslighet/tålighet för förändring och intrång med fokus på
vindkraft.

VINDKRAFT I LANDSKAPET
Vindkraftverk utgör ett relativt nytt inslag i landskapet. De skiljer sig från andra element
dels genom sin skala, dels genom att de är i rörelse och därmed drar till sig blickar. Även
färgen avviker ofta från omgivningen. En viktig aspekt är att identifiera hur synliga vindkraftverk är i olika typer av landskap och från vilka håll verken kan vara synliga. Både
små och stora verk kan påverka landskapet. Enstaka verk och grupper av verk påverkar
landskapet på olika sätt och skiljer sig även åt vad gäller möjligheten att anpassas till
landskapet.
Erfarenheten är att stora vindkraftverk kan få en tämligen stor effekt på nära håll och
en klar dominans inom en närzon. Storleken på denna zon är beroende av de topografiska förhållandena och landskapstypen. I ett öppet landskap bedöms denna närzon vara
ca 0-3 km (Opstilling af store vindmöller i det åbne land – en undersögelse av de visuelle
forhold, Miljö- og energiministeriet, 1996).
Viktiga frågor i landskapsanalysen är om vindkraftverken kan försvåra helhetsupplevelsen av landskapet eller om specifika värden riskerar att gå förlorade. Vindkraftverk
kan exempelvis påverka och förändra upplevelsen av historiska inslag i landskapet och
kulturmiljön, som gravhögar, kyrkor, större gårdar eller särskilda kulturhistoriska sammanhang.
Vid sidan av analysen hur pass väl vindkraftverken syns, är upplevelsen av landskapet
i stor utsträckning subjektiv. Inställningen till vindkraft som energikälla kan till exempel
påverka hur vi värderar landskapets tålighet för vindkraftverk. Även om vindkraftverk
påtagligt påverkar landskapsbilden behöver detta alltså inte nödvändigtvis uppfattas som
negativt.

BESKRIVNING AV LANDSKAPET I OSKARSHAMN
Området väster om E22 i Oskarshamns kommun utgörs huvudsakligen av mellanbygd
dvs ett övergångsområde mellan slätten och skogsbygden. Andelen uppodlad yta är låg
och befolkningstätheten är relativt gles. Bebyggelsen är i huvudsak koncentrerad till mindre tätorter och små grupper av samlad bebyggelse/byar.
Oskarshamns kommun har ett landskap som präglas av att berget ligger nära markytan och ibland går i dagen. Berget är oftast täckt av ett tunt lager med sandig jord, vilket
ger marken en nästan jämn och något lutande yta. Dessa bergmarker är bevuxna med
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barrskog som har inslag av lövträd. Ek och tall är karaktärsgivande trädarter. Landskapsbilden har i stort en lugn och robust grundkaraktär. Höga bergklackar och andra dramatiska terrängformer är sällsynta. I detta skogslandskap kan man ofta endast överblicka
närområdet medan utblickar över större avstånd är ovanliga.

Jämn och skogsbeklädd landskapstyp dominerar väster om E 22.

På ett fåtal platser är landskapet mer kuperat med en tydlig sprickdalskaraktär. Detta är
tydligast i kommunens norra del. Dalgångar ligger här inskurna mellan högre liggande
bergområden. Bebyggelse och jordbruksmarker ligger samlade i dalbottnarna medan
höjdområdena är skogstäckta.

Ett sjörikt landskap
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Landskapet är rikt på sjöar som ofta ligger i sprickdalarna och får sin form av de långa
smala dalgångarna. I kommunens norra delar finns stora sammanhängande system av
dessa långsmala sjöar. Sjöarna erbjuder utblickar i det skogsdominerade landskapet.
Insprängda i skogsbygden ligger idylliska små landskapsrum med gårdar, byar, hagar och åkrar. Upplevelsen av levande landsbygd är påtaglig med betande kor och hästar
samt aktivt jordbruk. Karaktären är småskalig och ibland något ålderdomlig med gamla
gårdsmiljöer, gärdsgårdar och stora gamla träd.
Landskapet är på några platser redan påverkat av anläggningar. Mest påtaglig är väg
E22 som ligger en bit in i landet men parallellt med kusten. Från kärnkraftverket i Simpevarp strålar flera ledningsgator ut genom skogsbygderna.

Kulturbärande element i landskapet

Landskapet kring E22 är redan påverkat

LANDSKAPETS KÄNSLIGHET
Den dominerande landskapstypen med jämn och skogsbeklädd mark har en god tålighet
mot visuell påverkan från främmande anläggningar som vindkraftverk. Tåligheten beror
på att marken är jämn över stora områden, vilket ger landskapsbilden en lugn och stabil
grund. Skogen bidrar dessutom till tåligheten genom att helt enkelt dölja främmande
anläggningar.
Den känsligaste landskapstypen är de småskaliga jordbrukslandskap som ligger insprängda i skogen. De har en idyllisk och småskalig karaktär som gör att vindkraftverk
skulle uppfattas som ett mycket främmande inslag. På dessa platser finns dessutom ofta
äldre bebyggelse, vilket ger en kulturhistorisk dimension åt landskapsupplevelsen. Runt
Kristdala finns större områden med denna känsliga landskapstyp.
Runt sjöar blir vindkraftverk väl synliga på stora avstånd över sjöarnas lugna ytor.
Särskilt känsligt är landskapet kring de sjöar som ligger i det kuperade spricklandskapet
då sjöarna ofta är smala, vilket ger dem en småskalig och mer känslig karaktär. I kommunens norra delar finns större system med långa smala sjöar som dessutom har höga
naturvärden. Dessa områden har en högre känslighet för visuell påverkan.
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BEVARANDEINTRESSEN
RIKSINTRESSEN

RIKSINTRESSEN VÄSTER OM E22

Allmänna intressen som är särskilt värdefulla och betydelsefulla för hela landet kallas
riksintressen. Riksintressen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller möjligheterna att använda dem för avsett ändamål. Vid konflikt mellan olika
intressen ska företräde ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. De riksintressen som framförallt riskerar att hamna i konflikt med vindkraftutbyggnad är riksintresseområden för naturvård, kulturmiljövård och friluftslivet.
Riksintressena finns redovisade i Oskarshamns översiktsplan. Generellt gäller att flertalet områden behöver inventeras ytterligare för att bättre kunna redovisa de mest väsentliga delarna. Nedan redovisas de riksintresseområden som framförallt skulle kunna
innebära konflikt med vindkraftsetableringar väster om E 22.

Naturvård och Natura 2000
Väster om E22 i Oskarshamns kommun finns sju områden som är av riksintresse för
naturvården. Samtliga är även utpekade som Natura 2000-områden. Natura 2000 är ett
nätverk av särskilt värdefulla naturområden inom EU. För verksamheter eller åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område krävs tillstånd.
Riksintresseområdena är relativt tydligt avgränsade utifrån de värden som de avser.
Flera av områdena är kopplade till vattensystemen inom kommunen eller omfattar kultur-och odlingslandskap.

Natur
• Stora Ramm–Marströmmen
• Viråns vattensystem
• Krokshult
• Bråbygden
• Hammersbo brandfält
• Ängsmossen
• Ösjökärr
Kultur
• Krokshult
• Stensjö by
• Ishult
Friluftsliv
• Stora Ramm-Marströmmen
Kommunikationer
• E 22
• Riksväg 37
• Stångådalsbanan

Kulturmiljövård
Riksintresseområden för kulturmiljövården kan omfatta såväl små miljöer eller enstaka
objekt som större landskapsavsnitt som karaktäriserar en särskild tidsepok. Det finns tre
områden av riksintresse för kulturmiljövården väster om E 22.

Friluftsliv
Det finns endast ett område väster om E 22 som är utpekat som riksintresse för friluftslivet, Stora Ramm-Marströmmen. Området är framförallt värdefullt med avseende på
fritidsfiske, kanoting och naturupplevelser.

Kommunikationer
Väster om E 22, som tillhör TEN-T (transeuropeiska transportnätet ) och är av riksintresse, finns två till riksintressen för kommunikationer. Dessa är riksväg 37, som är en
väg av särskild betydelse för regional eller interregional trafik, samt Stångådalsbanan,
som är av riksintresse för järnväg.

STORA OPÅVERKADE OMRÅDEN
Enligt miljöbalken 3 kap 2§ ska stora opåverkade områden skyddas mot åtgärder som
påtagligt påverkar områdets karaktär. I Oskarshamns kommun finns ett flertal områden
som bedömts vara opåverkade dvs inte alls eller endast obetydligt påverkade av exploatering eller andra ingrepp.
Syftet med att peka ut opåverkade områden är att kunna bevara dessa i så stor utsträckning som möjligt med tanke på den biologiska mångfalden och användningen av
områdena, bl.a. för rekreation. Dessutom finns det ett värde i att bevara större landsbygdsområden för t.ex. jord- och skogsbruk.
Exploateringsföretag som vill utnyttja mark- och vattenområden inom utpekade opåverkade områden ska i första hand utnyttja andra redan exploaterade områden.
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Riksintressen, natura 2000-områden
och stora opåverkade områden

MÖRTFORS

MISTERHULT

KRISTDALA
FÅRBO
FIGEHOLM

BOCKARA

OSKARSHAMN

0 1 2 3 4 5 kilometer

Natura 2000
Riksintresse kulturmiljö
Riksintresse naturvård
Riksintresse friluftsliv
Stora opåverkade områden
E22
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PÅSKALLAVIK
EMSFORS

SÄRSKILT SKYDDADE OMRÅDEN
För att skydda värdefulla natur- och kulturvärden kan länsstyrelsen och i vissa fall även
kommunen förordna om att ett visst område eller objekt ska omfattas av skyddsföreskrifter. Natur- och kulturreservat, strandskydd samt landskapsbildsskydd hör till de områden
som kan hamna i konflikt med vindkraftsetablering. Andra exempel på särskilt skyddade
områden eller objekt är naturminnen, biotopskydd, byggnadsminnen och fornlämningar.

Naturreservat
Syftet med naturreservat är att bevara biologisk mångfald samt att vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer. Naturreservat syftar även ofta till att tillgodose behov av områden för friluftslivet. Reservaten omfattas av skyddsföreskrifter som exempelvis kan innebära förbud mot bebyggelse och i vissa fall även beträdandeförbud.

NATURRESERVAT VÄSTER OM E22

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fårhagsberget
Hammarsebo brandfält
Hulteglänn
Humlenäs
Ishult
Krokshult
Malghult
Skrikebo
Ängsmossen

Strandskydd
Syftet med strandskydd är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt
att bevara goda livsmiljöer för växt- och djurliv.
Kring de större sjöarna inom området gäller 200 m strandskydd och kring övriga vattendrag gäller 100 m.

ÖVRIGT
Naturvårdsprogram
I länsstyrelsens naturvårdsprogram från 1997, Natur i Östra Småland, beskrivs värdefulla
naturmiljöer indelade i tre olika klasser. Inom utredningsområdet väster om E22 finns ett
flertal naturvårdsområde varav de flesta inom klass 1, högsta naturvärde, sammanfaller
med antingen riksintresseområden eller naturreservat.

Övriga kulturmiljövärden
I kommunens översiktsplan redovisas 12 kulturhistoriskt värdefulla miljöer som ligger
inom utredningsområdet. Dessa miljöer finns även redovisade i Kulturmiljöprogram för
Oskarshamns kommun (1993). I den mån de inte redan omfattas av något skydd är kommunens ambition att verka för att skydda dessa miljöer samt att på ett varsamt sätt gör
dem mer tillgängliga för allmänheten.
Det finns ett stort antal fornlämningar i Oskarshamns kommun. Många är belägna i
de inre delarna av kommunen i anslutning till någon, genom landhöjning, avsnörd insjö.

Friluftsliv
Genom Oskarshamns inland går vandringsleden Oskustleden. Leden är ungefär 16 mil
lång och uppdelad på 8 etapper. Tärtortsnära grönområden och andra natursköna skogar, särskilt i anslutning till vandringsleder, ska i enlighet med översiktsplanen bevaras.
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Särskilt skyddade områden

MÖRTFORS

MISTERHULT

KRISTDALA
FÅRBO

BOCKARA

OSKARSHAMN

0 1 2 3 4 5 kilometer

Naturreservat
Strandskydd (200 m kring de stora sjöarna)
Värdefull natur enligt Naturvårdsprogrammet
Värdefull kulturmiljö enligt ÖP2000

Vattenskyddsområde
E22
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PÅSKALLAVIK
EMSFORS

FIGEHOLM

VINDKRAFT OCH BEVARANDEINTRESSEN
De naturområden som ovan redovisats med särskilt bevarandevärde (riksintresse natur,
Natura 2000, naturreservat, strandskydd) är väl avgränsade och definierade utifrån de
höga naturvärden som finns i området. Det innebär att vindkraftverk kan medföra en
konkret påverkan på skyddsvärd flora och fauna inom dessa områden. Flera av Natura
2000-områdena har sitt ursprung i fågeldirektivet. Det är därför önskvärt att tillämpa ett
visst skyddsavstånd för vindkraftsetablering runt dessa områden.
Dessa skyddade områden utgör en förhållandevis liten del av kommunens yta och är
i stor utsträckning koncentrerad till sjöar och vattendrag. Det är därför rimligt att undanta dessa i sin helhet från framtida vindkraftsetablering. Stora Ramm – Marströmmen
är även av riksintresse för friluftslivet, vilket ytterligare förstärker motiv att undanta det
från vindkraft.
När det gäller de värdefulla naturmiljöer som finns utpekade i länsstyrelsens Naturvårdsprogram bör stor hänsyn tas även till dessa naturvärden vid vindkraftsetablering. Särskilt viktiga är områden som tillhör klass 1 och områden som har ornitologiska
värden.
Även riksintresseområdena för kulturmiljövården är väl definierade utifrån de specifika värden som finns på platsen, vilket även gäller de områden och objekt med höga
kulturvärden som särskilt pekats ut i kommunens översiktsplan. Vindkraftverk i dessa
miljöer riskerar störa upplevelsen och förståelsen av det historiska sammanhanget. Rekommendationen är att undanta dessa områden i sin helhet från vindkraftsetablering.
Kring kyrkor finns ett behov av skyddsavstånd till vindkraftverk för att undvika att
de på ett negativt sätt konkurrerar. Detsamma gäller de flesta byggnadsminnen. När det
gäller eventuella skyddsavstånd till fornlämningar måste detta avgöras från fall till fall.
Två av de fyra riksintresseområden för vindbruk som finns inom Oskarshamns kommun, Illern och Bjälebo, sammanfaller med stora opåverkade områden. Mindre vindkraftsparker i dessa miljöer behöver inte nödvändigtvis vara negativt för den biologiska
mångfalden eller ur rekreationssynpunkt. Storskalig utbyggnad innebär dock att den opåverkade karaktären förändras påtagligt. Det kan därför finnas behov att undanta några av
de opåverkade delarna av kommunen från vindkraftsetablering för att bevara karaktären.
Särskilt intressant kan det ur rekreationssynpunkt vara att bevara tysta områden.
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STÖRNINGAR OCH RISKER
NÄRHETEN TILL BEBYGGELSE
När vindkraftverk etableras i närheten av bebyggelse och blir ett inslag i människors miljö
kan verken på olika sätt bli störande och orsaka ohälsa för boende. Störningen kan ha sin
orsak i eller påverkas av:
• vindkraftverkens visuella dominans i omgivningen
• skuggor och reflexer
• ljud/buller

Buller

Läs mer: Ljud från vindkraftverk,
Naturvårdsverket 2001

Ett vindkraftverk genererar buller av två typer, dels i form av mekaniskt ljud från maskinhuset och dels i form av aerodynamiskt ljud från rotorns rörelse. För moderna vindkraftverk är det aerodynamiska ljudet det mest påtagliga.
Vid en vindkraftsetablering tillämpas riktvärden från Naturvårdsverket, Riktlinjer för
externt industribuller (RR 1978:5). Riktvärdet för buller utomhus som tillämpas är i de
flesta fall 40 dB(A) för bostäder.
Det finns studier som visar att upplevelsen av störning från buller har ett starkt samband med den visuella störningen d.v.s. att verkets synlighet och hur det påverkar landskapet har betydelse för om man upplever sig störd av buller.

Skuggor
Rotorbladens rörelser skapar vissa timmar på dygnet skuggor som kan upplevas som störande. Främst uppkommer skuggorna då solen står lågt d.v.s. tidigt på morgonen och sent
på kvällen. Skuggstörningen minskar ju längre bort ifrån verkan man kommer. Risken för
skuggstörningar är störst då vindkraftverken placeras sydost-sydväst om bebyggelse.
Det finns inga officiella riktvärden eller rekommendationer för hur mycket en vindkraftsetablering får skugga en bostad. Det konstateras dock i Boverkets Vindkraftshandbok att den faktiska skuggstörningen inte bör vara över 8 timmar per år och 30 minuter
per dag på ett störningsområde motsvarande en hustomt.
Idag kan skuggeffekter reduceras genom att definiera de timmar på året när verken
skapar störningen och under dessa timmar stänga av verken.
Reflexer eller solkatter från vindkraftverk anses idag vara i stort sett obefintliga.
Verken är numera behandlade för att få en matt yta, vilket har avlägsnat problemen.

Säkerhet
Räddningsverket bedömer risken
med olika energiproduktionssystem, däribland vindkraft, i
sin rapport ”Nya olycksrisker i
ett framtida energisystem”. Här
konstaterar Räddningsverket
bl.a. att vindkraftverken i sig
inte kan betecknas som riskabla,
undantaget de risker som finns
för de servicetekniker som skall
genomföra underhåll. Att vindkraftverken skulle förstöras under
storm beskrivs som en synnerligen osannolik händelse.
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Olyckor i samband med drift av vindkraftverk är sällsynta. Driften av vindkraftverken
bevakas kontinuerligt med hjälp av automatiska system och rutinmässig service. På detta
sätt undviks haverier och vindkraftverkens livslängd förlängs.
I Sverige har enbart arbetsmiljörelaterade olyckor uppstått vid montage, service och
reparationer av vindkraftverk. Det har hittills handlat om säkerhetsvajrar som lossnat,
klämskador och fall från ställningar.
Oftast diskuteras dock risken för att hård snö eller is lossnar och slungas iväg från
bladen eller att delar från vindkraftverken lossnar och slungas iväg. Om vindkraftverken stått stilla en längre tid i kallt klimat medför det en liten risk för iskast. Fenomenet
är ovanligt men har förekommit i fall då hård snö eller is tagit fäste på vindkraftverkets
vingar och därefter slungats iväg när rotorn återigen börjar snurra. Nedisning har uppkommit främst på högre höjder och i samband med speciella väderförhållanden, som
dimma följt av frost och underkylt regn.
Boverket bedömer utifrån en rapport från Elforsk vad gäller iskastning att vid en maximal vindhastighet på 25 m/s är längsta möjliga kastavstånd 350 meter. Detta är vindhastigheter som uppkommer ytterst sällan.
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Lämpligt avstånd till bebyggelse
I kriterierna för utpekande av s.k. riksintresseområden för vindbruk anger Energimyndigheten 400 meter skyddsavstånd till bebyggelse. Störningsbilden för närboende är en
kombination av ljud, skugga och visuell påverkan. I praktiken är det dock troligen riktvärdet för bullernivåerna som styr minsta tänkbara avstånd från bebyggelse. Boverket
anger att en bedömning ska göras lokalt utifrån de speciella förhållanden som råder vad
gäller skyddsavstånd. Det är viktigt att ta hänsyn till verkens storlek och de lokala förutsättningarna, och avstånden bör öka i och med att verken blir allt större.

FLORA OCH FAUNA
Påverkan på växtliv är ytterst begränsad och kan i princip enbart härledas till själva byggnationen d.v.s. ianspråktagandet av marken. Dock finns indirekt en positiv påverkan i
form av mindre försurande och övergödande utsläpp.
Varken tama eller vilda däggdjur verkar störas av vindkraftverk. Det finns studier på
att exempelvis renar inte berörs särskilt av närhet till vindkraftverk. Man befarar att den
mänskliga aktivitet som förekommer runt ett vindkraftverk kan vara mer störande än
själva anläggningen.

Fåglar
Fåglar riskerar att påverkas av en vindkraftsanläggning på tre övergripande sätt:
• Fåglar skadas eller omkommer genom en kollision med vindkraftverk
• Fåglar undviker områden med vindkraft för häckning, vila eller för sökande av föda
• Vindkraftverken kan utgöra en barriär och påverka fåglarnas rörelsemönster
Vid en vindkraftsetablering ska hänsyn tas till skyddsvärda fågellokaler. Därför finns det
skäl att inte etablera vindkraft i specifikt utpekade flyttstråk, häckningslokaler eller födosökområden. I Vindkraftshandboken menar Boverket att särskild försiktighet krävs vid
områden som är klassificerade som:
• Natura 2000-områden enligt Ministerrådets fågeldirektiv
• Våtmarker och vattenområden utpekade enligt Ramsarkonventionen

Foto: Anders Löfgren

Boverkets Vindkrafthandbok föreslår en buffertzon på 500-1500 m för att inte störa fåglarnas inflygning, vistelse, födosök eller flykt vid kända fågelområden.

Fladdermöss
Fladdermöss kan vara känsliga för vindkraftverk genom att de riskerar att kollidera med
verken. Det finns studier som visar att vindkraftverk tenderar att dra till sig insekter och
därmed födosökande fladdermöss. Vindkraftverk bör inte placeras i de stråk som fladdermössen huvudsakligen använder. En kartläggning av eventuell förekomst av fladdermöss och deras sträckningsvägar bör därför föregå en vindkraftsetablering.

SKYDDSZONER
Väg, järnväg och kraftledningar
Enligt Trafikverket bör avståndet mellan väg respektive järnväg och vindkraftverk vara
minst totalhöjden på vindkraftverket, dock minst 50 m. Enligt Trafikverket gäller detta
oavsett vägtyp. Reklam på vindkraftverk kan påverka trafiksäkerheten negativt. Samråd
ska vid etablering av vindkraftverk ske med Trafikverket.
Kring kraftledningar gäller att vindkraftverk med en totalhöjd under 50 m ska placeras minst 100 m från kraftledning. Är verket över 50 m ska avståndet vara 200 m. Avståndet räknas från ledningen till den yttersta spetsen på vindkraftsverkets rotorblad.

Totalförsvarets riksintresse
Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet i en översiktsVINDKRAFT - ANTAGANDEHANDLING JANUARI 2011
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plan, i andra fall inte. Områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet har oftast
en koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av
Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av denna del av riksintresset som kan
påverkas av uppförandet av höga byggnadsverk som master och vindkraftverk. Därför
ska Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana prövningsärenden. Hela landets yta
är samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 50 m inom tätort.
I Oskarshamns kommun finns ett öppet redovisat riksintresse för totalförsvaret och
det är övnings- och skjutområdet ”Urban” i havet i norra delen av kommunen.

Flygplatser
Området kring en flygplats är kopplat till regler för inflygning. I en flygplats närområde
regleras högsta tillåtna höjd för byggnadsverk, t.ex. vindkraftverk, av hinderbegränsande
ytor. Längre ut från flygplatsen finns s.k. procedurområden och MSA-ytor (höjdbegränsande ytor). Även inom dessa områden kan nya hinder ha en negativ inverkan på flygtrafiken. MSA-ytan består av en cirkel med centrum vid flygplatsen och en radie på 55 km.
De höjdbegränsande Bclf-ytorna kring Oskarshamns flygplats finns redovisade på
karta på sid 24-25. Vad gäller MSA-ytor är hela Oskarshamns kommun påverkad av såväl
Oskarshamns som Hultsfreds flygplats. Södra delen påverkas även av Kalmar flygplats.
MSA-ytorna kan innebära begränsningar för etableringar av vindkraft.
Vindkraftverk kan även påverka den radioutrustning som krävs för att ta sig mellan
flygplatser. Störningens storlek är svår att förutbestämma och är beroende av ett flertal
faktorer så som navigeringsutrustningens typ, dess placering, utformning och material
samt omgivande terräng.
Transportstyrelsen har ansvar för att besluta om hindermarkering. Förenklat gäller att
vindkraftverk som har en totalhöjd mellan 45 och 150 m ska markeras med blinkande
medelintensivt ljus och vindkraftverk med en höjd som överstiger 150 m ska markeras
med blinkande högintensivt ljus.

Sjöfart
Vid lokalisering av kustnära vindkraft ska hänsyn tas till sjöfartens behov. Sjöfartsverket/Transportstyrelsen har utarbetat riktlinjer för kustnära och havsbaserade vindkraftverk. Landbaserade vindkraftsetableringar som görs på större avstånd än 20 km har
normalt ingen betydelse för sjöfarten. Kustnära etableringar av vindkraftverk ska dock
samrådas med Sjöfartsverket och planerade etableringar ska redovisas så att relationen
till sjöfartsstråk, farleder, kajer och sjösäkerhetsanordningar tydligt framgår.

GEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Grundvattenresurser
Oskarshamn baserar sin vattenproduktion på ytvatten från sjöarna Djupeträsk, Eckern
och Stor Brån. I Bockara finns en grundvattentäkt. Samtliga vattenförsörjningsanläggningar har god kapacitet kvantitetsmässigt medan kvaliteten på råvattnet varierar mellan
vattentäkterna. Flera utredningar har genomförts för att finna alternativ till ytvatten samt
att förbehandla ytvattnet från Djupeträsk. Påskallaviksåsen har undersökts på ett flertal
platser, vilket har resulterat i att två intressanta områden bör reserveras för vattenförsörjningsändamål i framtiden. Ett av områdena är beläget strax norr om Björnhult, det andra
är ett åsavsnitt vid Forshult.
Vid anläggande av vindkraftverk med tillhörande infrstruktur ska hänsyn tas till
grundvattenresurser och eventuell påverkan på grundvattenresurser ska undersökas.

Värdefulla ämnen och material
Inom Oskarshamns kommun finns tre områden som innehåller fyndigheter av ämnen
eller material som är av riksintresse; grantifyndigheterna Flivik, Hökhult och Götebo.
Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa
material.
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REKOMMENDATIONER FÖR
VINDKRAFT I OSKARSHAMN
VAD GÄLLER FÖR OLIKA TYPER AV VERK?
Rekommendationerna i den här översiktsplanen gäller för all vindkraftsetablering inom
utredningsområdet väster om E22 i Oskarshamns kommun. Förutsättningarna liksom
påverkan på omgivningen är dock till stor del beroende av verkens storlek (höjd) och av
antalet verk i en grupp.

Stora verk
Höjden på vindkraftverk har stor betydelse för den visuella påverkan. Det är i dagsläget
vanligt att vindkraftverken har en tornhöjd på 80-105 m och en rotordiameter på 90 m,
vilket ger en totalhöjd på ca 150 m. Tekniken utvecklas dock och verk med tornhöjder
på 125 m och en totalhöjd på ca 170 m kommer att bli allt vanligare. Särskilt aktuellt kan
detta bli i skogsområden där de goda vindförhållandena finns på framförallt 103 m över
nollplansförskjutningen.

Mindre verk
Landskapets tålighet för mindre verk kan bedömas som något högre än för större verk.
Däremot när det gäller bullerstörning bör dessa verk behandlas som vilka andra verk som
helst eftersom påverkan kan vara minst lika stor från små verk. Detsamma gäller även
oftast påverkan på höga natur- och kulturvärden. Mindre verk som är avsedda att energiförsörja enstaka bostadshus eller brukningsenhet kallas vanligtvis gårdsverk. Totalhöjden
på dessa är oftast 20-30 m.

Utformning av grupper av verk
För grupper av verk gäller att de ska placeras i grupper om minst tre verk. Mindre verk
får placeras om minst två verk i anslutning till varandra. Etableringar av såväl större som
mindre verk bör vara tydligt avskilda från andra vindkraftsetableringar.
Följande rekommendationer gäller för verk inom en grupp:
•
Inom gruppen ska verken ha samma färgsättning och vara av samma typ
•
En enhetlig totalhöjd för verken inom gruppen bör eftersträvas
•
På motorhuset får endast tillverkarens och/eller ägarens namn eller logotyp förekomma
•
På tornet får ingen text eller reklam förekomma

VAR SKA VINDKRAFTVERK LOKALISERAS?
Vindkraftverk ska lokaliseras till områden som i så stor utsträckning som möjligt är fria
från konflikter med andra intressen. Med utgångspunkt i denna inriktning har en avvägning gentemot andra allmänna intressen gjorts, vilket resulterat i bedömningen att vissa
områden väster om E22 bör undantas från vindkraftsetablering. Inom ytterligare vissa
områden bör särskild hänsyn tas vid prövning av vindkraft.
Vid avvägningen för att bedöma lämpligheten för vindkraft i kommunen har följande
motstående intressen särskilt beaktats:
• Höga naturvärden
• Höga kulturvärden
• Landskapets tålighet
• Risk för störningar för närboende
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Lokalisering av stora verk
Definition av typ av verk se sid 23.

. Dessutom är hela Oskarshamns kommun påverkad av MSA-ytor, se sid 22.
E22
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Lokalisering av mindre verk
Definition av typ av verk se sid 23.

. Dessutom är hela Oskarshamns kommun påverkad av MSA-ytor, se sid 22.
E22
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Områden som är lämpliga för vindkraft
Kommunen har valt att inte peka ut några särskilda områden som är lämpliga för vindkraft. Generellt gäller dock, förutom att vindkraftverk ska lokaliseras till områden med
få konflikter med andra intressen, att de ska lokaliseras till områden med goda vindförhållanden, tillgång till kraftledningar och större vägar. Vidare ska alltid en avvägning
göras mot intresset av landsbygdsutveckling eftersom vindkraftverk kan påverka denna
utveckling.
De rekommendationer som redovisas i detta kapitel ska följas vid all etablering av
vindkraft. Kommunen har för avsikt att utnyttja sin vetorätt vid prövning av anläggningar
som enligt miljöbalken är tillståndspliktiga om dessa rekommendationer inte efterföljs på
ett enligt kommunen tillbörligt sätt (se avsnitt prövning).
Inom de områden som pekats ut som riksintresse för vindbruk ska vindkraftintresset
prioriteras enligt miljöbalken. Kommunen anser att storskaliga etableringar inom dessa
områden bör uppmuntras. Motstående intressen kan dock finnas och ska beaktas även
inom dessa områden, varför särskilda rekommendationer har tagits fram.

Områden som bör undantas från vindkraftetablering
Stora verk bör undantas i
•
Naturreservat
•
Strandskyddade områden
•
Natura 2000-områden
•
Samtliga riksintresseområden, undantaget riksintresse för vindkraft
•
Värdefulla kulturmiljöer
•
Värdefulla naturmiljöer

Mindre verk bör undantas i
•
Naturreservat
•
Strandskyddade områden
•
Natura 2000-områden

Utifrån föregående kapitel framgår att det i vissa delar av utredningsområdet väster om
E22 finns allmänna intressen som kan stå i konflikt med en eventuell utbyggnad av vindkraft. Bedömningen har gjorts att risken för negativ påverkan är särskilt stor inom vissa tydligt definierade områden med höga natur-, frilufts- och kulturmiljövärden. Inom
ovanstående områden ska dessa intressen prioriteras och vindkraftverk bör därför undvikas. Detta bör även tillämpas inom andra områden som på något sätt är skyddade enligt
miljöbalkens 7 kapitel eller enligt kulturminneslagen.
Objekt eller miljöer av kultur- och naturvärde har ofta ett visst influensområde. Detta
gäller t.ex. kyrkor, fornlämningar och andra kulturmiljöer. Vid placering av vindkraftverk i anslutning till områden som bör undantas från vindkraftsetablering är det viktigt
att på den specifika platsen beakta avståndet mellan vindkraftverk och områdets avgränsning/objektet. Detta bör studeras i varje enskilt fall genom t.ex. visualiseringar från utvalda punkter.
Etablering av mindre verk i riksintresseområdena för natur-, kultur- och friluftsvärden, värdefulla kulturmiljöer och värdefulla naturmiljöer enligt naturvårdsprogrammet
ska behandlas restriktivt och en avvägning ska göras i varje enskilt fall.

Områden där särskild hänsyn bör tillämpas
•
•

Stora opåverkade områden
2 km kring Oskarshamn, respektive
1 km runt Kristdala, Bockara, Får-

•

bo, Mörtfors och Påskallavik/Emsfors (detaljplanekrav)
500 m kring bostäder

Restriktivitet ska tillämpas för vindkraftsetablering inom områden som är opåverkade
(Miljöbalken 3 kap 2§). Syftet är att inte splittra upp större sammanhängande rekreationsområden och skydda området mot åtgärder som påtagligt påverkar områdets karaktär. Avvägningen ska ske i varje enskilt fall men måste göras mot kommunens tillgång på
större opåverkade områden som helhet. Särskild hänsyn ska tas till friluftsintresset i de
områden där vandringsleden Ostkustleden passerar.
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Restriktivitet för vindkraftetableringar bör även tillämpas inom en zon på 2 km kring
tätorten Oskarshamn, respektive 1 km runt Kristdala, Bockara, Fårbo, Mörtfors och
Påskallavik/Emsfors för att minimera risk för störning av kringboende samt för att inte
försvåra tätortsutveckling. Inom dessa zoner och i tätorterna ska vindkraftverk alltid prövas med detaljplan.
Avståndet mellan bostad och vindkraftverk ska prövas i varje enskilt fall. Avståndet
kan variera dels beroende på platsens förutsättningar, dels beroende på storlek på verk
och grupper. Den viktigaste förutsättningen vid etablering av vindkraftverk i förhållande
till bostäder är att tillgodose ett tillräckligt skydd mot buller och skuggor. Generellt gäller
att särskild hänsyn bör tas inom 500 m kring bebyggelse. Detta skyddsavstånd ska bara
betraktas som vägledande för att kunna identifiera vilka delar av kommunen som skulle
kunna vara lämpliga för vindkraftsetablering. Mindre verk kan medges närmre. I vissa
fall kan längre avstånd på upp till 1 km vara nödvändigt.
Om inte särskild hänsyn visas i tillståndsprövningen kommer kommunen att utnyttja
sin vetorätt.

GENERELLA RIKTLINJER FÖR VINDKRAFTETABLERING
Buller och skuggor
I samband med prövning ska redovisning ske så att riktvärden för buller och skuggbildning inte överskrids. Naturvårdsverkets riktvärde 40 dBA för buller utomhus ska til�lämpas. Bullerberäkningar ska utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer. Redan störda områden kan vara särskilt lämpliga för etablering av vindkraft. Exempelvis
är området kring E22 redan relativt bullerstört och det är därför möjligt att ljud från
vindkraftverk uppfattas mindre störande i dessa områden. En sammanvägd bedömning
av bullersituationen bör därför göras vid prövning av vindkraftsetablering i dessa lägen.
Skuggberäkningar ska utföras enligt Boverkets rekommendationer med redovisning
hur riktvärdet 8 h/år och 30 min/dag kan säkerställas för rörliga skuggor. Särskild hänsyn
ska tas för att undvika skuggor på uteplatser i syd- eller västläge.

Skyddsavstånd
När det gäller s.k. MSA-ytor kring flygplats är det viktigt att påpeka att förståelsen av
ytornas funktion och analys av hur ett vindkraftverk kan påverka ytorna kräver särskild
kompetens. När det gäller fristående luftfartsanläggningar ute i terrängen som inte tillhör
en flygplats görs denna utredning av Luftfartsverket. I övrigt görs utredningen av respektive flygplats.

Fåglar och fladdermöss
Särskild hänsyn ska tas till fåglars häckningsplatser och sträckningsvägar. Vid ansökan
ska redovisning av förekomst av häckande fåglar och eventuella sträckningsvägar i aktuellt område ske. Detsamma gäller förekomst av fladdermöss och deras eventuella sträckningsvägar. Det är viktigt att inte bara beakta kollisionsrisken för fåglar/fladdermöss utan
även eventuella barriäreffekter och habitatförluster i samband med ansökan.

Vägnätet
I samband med prövning bör en transportplan redovisas som visar hur tunga och långa
transporter skall ordnas. Av planen bör det framgå vilka förändringar som krävs på det
allmänna såväl som det enskilda vägnätet. Detta för att kunna bedöma de samlade miljöeffekterna av etablering, och för att i ett tidigt skede klarlägga om det är möjligt att
transportera de tunga och långa vindkraftsdelarna till önskad plats. Nya eller förändrade
anslutningar till allmän väg kan kräva tillstånd enligt Väglagen.
Avstånd till väg bör enligt Trafikverket vara minst verkets totalhöjd, dock minst 50 m
oavsett vägtyp.
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Krav på återställande
Krav kan ställas på återställande av mark i samband med prövning. Kommunen eftersträvar att när vindkraftverken tagits ur drift ska marken så långt som möjligt återställas till
sitt ursprungliga skick av ägare/exploatör. Graden av återställande preciseras i samband
med prövning och är t.ex. baserad på var vindkraftsverket är lokaliserat. Det vill säga att
en känslig miljö medför ett högre krav på återställande.

HÄNSYN TILL LANDSKAPSBILD
Landskapshänsynen är tillämpbar på såväl grupper av verk som enstaka större och mindre verk. När det gäller mindre verk (gårdsverk) kan man dock vara något friare i placeringen eftersom dessa inte påverkar landskapsbilden i samma utsträckning. Principerna
är endast vägledande och omfattar inte alla aspekter som kan vara relevanta. De enskilda
projekten måste därför alltid studeras utifrån de förutsättningar som är unika för projektet och platsen. Krav på visualisering kan ställas. Vid placering av vindkraftverk bör
den kumulativa effekten på landskapet beaktas. Vindkraftverkens placering i landskapet i förhållande till andra tekniska element som exempelvis andra vindkraftverk, högspänningsledningar mm bör studeras i varje enskilt fall. När det gäller enstaka gårdsverk
kan det vara positivt om dessa kan läsas ihop med gården, silos etc. Vindkraftsparker
bör inte bryta landskapets rumslighet d.v.s. inte sträcka sig mellan olika landskapsrum.
Grupperingar bör utformas med tydliga avgränsningar. Verken ska om möjligt placeras i
lätt uppfattbara geometriska former. För mindre grupper kan det röra sig om raka linjer
medan det för större grupper kan vara mer relevant att eftersträva inbördes lika avstånd
mellan verken.

Lämpliga platser med hänsyn till landskapsbild
Vindkraftverken bör följa och förstärka landskapets former. Exempelvis kan vindkraftverken placeras uppe på höjder, följa höjdryggar eller stå i områden med stora plana ytor. Det
är lättare att få acceptans för vindkraftverk där de uppfattas som ett harmoniskt tillägg.
För att ge ett lugnare intryck bör man inom en vindkraftspark eftersträva att tornens
toppar ligger på en jämn horisontlinje. I kuperade landskap bör verken placeras uppe på
plana höjdpartier så att de står väl förankrade i landskapet.
På plan eller jämnt lutande mark blir effekterna olika beroende på om marken är öppen eller beskogad. I skogsdominerade områden i Oskarshamn syns vindkraftverken
främst i närområdet. Betraktaren har i skogsområden en liten siktradie även om verken
exponeras över stora avstånd, vilket ökar tåligheten. Vid placering av vindkraftverk bör
man därför i första hand välja:
• storskaliga landskapstyper som tål visuell påverkan
• landskap med liten komplexitet
• lokaliseringar som inte konkurrerar med befintliga byggnationer eller andra inslag i
landskapet när det gäller skala

Platser som bör undvikas med hänsyn till landskapsbild
Vindkraftverk bör främst undvikas i småskaliga landskapstyper. Sprickdalar har ofta en
småskalig karaktär eftersom de är smala. Stora vindkraftverk kommer att jämföras med
dalgångens bredd, vilket ger ett disharmoniskt intryck. Vindkraftverk bör därför stå uppe
på höjden och en bit från dalgången.
Sjöar har lugna ytor, vilket förstärker omgivande landskap, och i sin tur framhäver
vindkraftverk. Sjöar i sprickdalslandskap, som redan är känsliga, ökar känsligheten medan sjöar i plana områden är mer tåliga. Även om det är varierande känslighet, beroende
på sjöns läge, så rekommenderas placering på något avstånd från sjöar.
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Småskaliga jordbrukslandskap med t.ex. hagar och gärdsgårdar är känsliga för storskaliga inslag och därför bör vindkraftetableringar undvikas. Dessa områden är ofta små och
ligger insprängda i skogsområdena. Jordbruksbygden runt Kristdala är ett exempel på ett
större område med denna typ av landskap. Småskaliga bergområden, där höjdryggar och
kullar har en liten skala, är också känsliga för påverkan från höga vindkraftverk och bör
därför undvikas. Kyrkor och andra landmärken är byggda för att dominera sin omgivning
visuellt och det är därför störande att placera andra höga byggnadsverk i närheten eftersom de konkurrerar om uppmärksamheten. Lämpligt avstånd är beroende av höjd hos
vindkraftverken, det aktuella landmärket och landskapets öppenhet. I skogsområden är
siktlinjerna korta och där kan man därför placera vindkraftverk närmre ett landmärke än
i öppna landskap.
Sammanfattningsvis bör vindkraftverk undvikas på följande platser:
• sprickdalar
• sjöar
• småskaliga jordbruks- och bebyggelseområden
• småskaliga bergområden
• nära kyrkor och andra landmärken

Sjö som omges av plana områden

Småskaligt jordbruks- och bebyggelseområde
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Sprickdalssjö

REKOMMENDATIONER FÖR OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR
VINDBRUK
Riksintresseområden för vindbruk ska utnyttjas till sin fulla potential. Vid lokalisering av enstaka vindkraftverk inom riksintresseområdena ska hänsyn tas så att dessa inte försvårar en
storskalig utbyggnad. För att bevara möjligheten till mer storskalig utbyggnad av vindkraft
inom dessa områden bör nybyggnad av bostäder prövas med stor restriktivitet. Även i en zon
om 500 m kring riksintresseområdet bör enstaka bostäder undvikas och för sammanhållen
bebyggelse bör avståndet vara 1000 m. Även inom riksintresseområdena ska hänsyn tas till
naturvårdsområden enligt Naturvårdsprogrammet. I de områden som ligger i anslutning till
annat riksintresse eller Natura 2000-område ska avvägning mellan de olika intressena ske.
Generella rekommendationer och hänsyn till landskapsbild ska tillämpas vid prövning
av alla typer av vindkraftverk.

PRÖVNING
Vid prövning av vindkraftverk är det framförallt miljöbalken (MB) och Plan- och bygglagen (PBL) som är styrande. Från och med 1 augusti 2009 gäller nya regler för prövning
av vindkraftverk . Syftet med de nya reglerna är att underlätta utbyggnaden av vindkraft
utan att minska kraven på en rättssäker och omsorgsfull prövning.
Generellt gäller att vindkraftverk är bygglovpliktiga om de uppfyller någon av följande
förutsättningar:
• är högre än 20 meter över markytan,
• placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
• monteras fast på en byggnad, eller
• har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.
Om vindkraftverket tillståndprövas enligt 9 eller 11 kapitlet miljöbalken gäller inte
bygglovplikten. Bygganmälan ska dock ske till kommunen för samtliga verk med totalhöjd över 50 m eller för två eller flera verk som står tillsammans. Krav på detaljplan för
vindkraftverk gäller endast inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för
t.ex. byggnader. Detta krav gäller oavsett om bygglov krävs eller inte.
Tillstånds- och anmälningsgränsen enligt miljöbalken baseras numera på höjd och
antal i stället för produktion. Anläggningar med två vindkraftverk där varje verk är högre
än 150 meter, inklusive rotorblad, eller anläggningar med sju eller fler verk där varje verk
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är högre än 120 meter är tillståndspliktiga enligt miljöbalken och prövas av länsstyrelsen.
Enstaka vindkraftverk som är högre än 50 meter (inklusive rotorblad), två eller fler verk
som står tillsammans eller ett verk som kommer att stå tillsammans med ett befintligt
verk är anmälningspliktiga.

Kommunalt veto
För alla tillståndsärenden för vindkraftverk gäller att kommunen aktivt måste tillstyrka
den planerade exploateringen, annars kan tillstånd inte meddelas d.v.s. kommunen har
vetorätt. Om kommunen låter bli att besluta i frågan kan tillståndsprocessen inte gå vidare. Kommunen ska avge en eventuell negativ uppfattning redan i samrådsprocessen för
tillståndsansökan.
Kommunen har inledningsvis för avsikt att inte tillstyrka etableringar som är lokaliserade inom områden som bör undantas/ där särskild hänsyn bör tillämpas, enligt avsnittet ”Var ska vindkraftverk lokaliseras?” (sid 23), om kommunens bedömning är att
hänsynsfrågan inte beaktats på ett tillfredställande sätt. Exempelvis om kommunen gör
bedömningen att vindkraftsetableringen kan komma påverka unika värden på ett påtagligt negativt sätt.
Rätten att använda veto tillfaller kommunfullmäktig i Oskarshamns kommun. Dock
kan vetorätten delegeras till annan politisk instans t.ex. kommunstyrelsen.

Betydande miljöpåverkan
I prövning av vindkraftverk ska ställningstagande göras huruvida etableringen kan antas
få betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen har gjort bedömningen att tillståndspliktiga anläggningar kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt MKB förordningens 3 § med stöd av bilaga 2 (punkt 1c, 1e och 2c). Betydande miljöpåverkan på
övriga vindkraftsetableringar bedöms i det enskilda fallet.

Mellankommunal samverkan
Vid etablering av vindkraftverk i anslutning till kommungräns ska berörd kommun kontaktas i ett tidigt skede av i första hand exploatören. Detta för att föra en dialog om graden
av påverkan och ge möjlighet att upplysa om särskilda planeringsförutsättningar. Oskarshamns kommun ska när det finns mellankommunala intressen initiera en dialog med
berörd kommun i syfte att informera, samråda och underlätta vindkraftsprövningen.

Checklistor vid prövning
Till vindkraftsplanen finns tre checklistor bilagda. Checklistorna är avsedda att vara
hjälpredor, inte analysverktyg, vid handläggning av vindkraftsärenden.
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MILJÖBEDÖMNING
SYFTE
En översiktsplan, liksom fördjupningar av denna, antas alltid medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 § MKB-förordningen och ska därför miljöbedömas. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.
Planförslaget ska bedömas ur miljösynpunkt jämfört med minst ett nollalternativ. Även
rimliga alternativ för att uppnå målen med planen identifieras, beskrivs och bedöms.
Miljöbedömningen ska identifiera, beskriva och bedöma de aspekter som kan innebära
betydande miljöpåverkan.

Alternativ
I denna miljöbedömning har en metod valts som utgår från att utöver planförslaget konsekvensbeskriva ett nollalternativ och ytterligare ett alternativ. Vart och ett av dessa tre
scenarier speglar olika inriktning av kommunens hantering av vindkraftsetableringar.
Syftet med de tre olika scenarier är att ge en bredare bedömningsgrund och få en bild av
de olika effekter/konsekvenser som kan uppstå. Planens strategiska karaktär gör att alternativen inte är fysiskt knutna till markområden utan speglar olika tillvägagångssätt för
styrning/reglering av vindkraftsetableringar i Oskarshamns kommun.
Planförslaget

Detta scenario avser att redovisa konsekvenserna för en hantering av vindkraftsetableringar i enlighet med de riktlinjer som föreslås i det tematiska tillägget. Detta innebär en
generellt positiv bild av vindkraftsetableringar med en tydlig definition av vilka områden
som inte är lämpliga, alternativt mindre lämpliga, för denna typ av exploateringsföretag.
Restriktivitet

Scenariot restriktivitet innebär en allmänt återhållen inställning till vindkraft som endast
medger vindkraftsetableringar i områden där det inte råder någon som helst konflikt eller
negativ påverkan. I detta scenario skulle det finnas en enhetlig konsekvent styrning när
det gäller vindkraft. Styrningen skulle vara exakt och möjligheterna till lokala anpassningar skulle vara mycket små. Prövningar av olika förfrågningar skulle ske enligt samma
bedömningsgrunder.
Nollalternativ

Nollalternativet är ett scenario som beskriver eventuella vindkraftsetableringar utifrån
dagens situation där styrmedel och viljeinriktning saknas d.v.s. att planen och de riktlinjer som den innebär inte antas eller genomförs.

Avgränsning
Denna miljöbedömning fokuserar framförallt på hur vindkraftsetableringar kan påverka
allmänna intressen (kulturmiljö, naturmiljö, friluftslivet), landskapsbild samt eventuella
störningar för närboende. Planens upplägg innebär att det under arbetets gång gjorts avvägningar mellan olika intressen. Detta arbetssätt gör att olika alternativ för lokalisering
och hantering av vindkraftsetableringar varit uppe för diskussion och att översiktliga bedömningar av olika miljöaspekter har gjorts för att identifiera olika områdens lämplighet
för vindkraftsetablering. Dessa bedömningar och avvägningar finns redovisade i kapitel
”Störningar och risker” samt ”Bevarandeintressen”.
Eftersom detta tematiska tillägg till översiktsplanen är översiktligt avgränsas även mil-
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jökonsekvensbeskrivningen till att omfatta övergripande konsekvenser. Planen saknar
styrning i form av specifikt utpekade områden för vindkraft. Istället är det en till karaktären upplysande handling som identifierar områden där restriktivitet bör tillämpas. Miljöbedömningen speglar därför framförallt konsekvenser av strategiska åtaganden. Vid
fortsatt prövning av en vindkraftsetablering, t.ex. anmälan eller tillståndsprövning, sker
en mer djupgående bedömning av miljöpåverkan med t.ex. avseende på buller, fågelliv,
skuggeffekter och landskapsbild.

Metod
För varje scenario görs inledningsvis en bedömning som visar om scenariot kommer att
innebära att nationella och regionala mål för vindkraft uppfylls. Detta ligger sedan till
grund för den fortsatta bedömningen. Vidare har varje scenario ställts mot gällande miljökvalitetsmål i syfte att bedöma huruvida de verkar för eller emot målets genomförande.
Med utgångspunkt från de av riksdagen antagna 16 miljökvalitetsmålen har länsstyrelsen
i Kalmar län arbetat fram 93 regionala miljömål. Nedanstående regionala miljömål har
bedömts vara mest relevanta för denna konsekvensbeskrivning:
Nationellt miljömål

Regionalt miljömål

Begränsad klimatpåverkan

•
•
•

Frisk luft

I Kalmar län ska utsläppen av växthusgaser, beräknat som koldioxidekvivalenter, reduceras med 15 procent från 1990 till år 2010
Senast år 2015 ska 0,5 TWh av elproduktionen i Kalmar län komma från
vindkraft
År 2030 ska inget nettoutsläpp av fossil koldioxid ske från Kalmar län

Länsstyrelsen har satt upp detaljerade mål om minskade utsläpp av svaveldioxid, kvävedioxid, partiklar mm.

God bebyggd miljö

Senast 2010 har kommunerna (i översiktsplanerna) tagit ställning till hur energianvändningen ska effektiviseras, för att på sikt minskas, hur förnybara
energiresurser ska tas till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska främjas.

Följande miljökvalitetsmål bedöms inte påverkas av planförslaget:
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Skyddande ozonskikt
• Säker strålmiljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• Storslagen fjällmiljö
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv
Vissa av dessa övriga miljömål kan dock påverkas indirekt i vissa av scenarierna. En bedömning har även gjorts utifrån rådande miljökvalitetsnormer för att bedöma hur dessa
kan efterlevas i respektive scenario. Varje bedömningsgrund kommenteras och till varje
scenario görs en samlad bedömning av miljöpåverkan.
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KONSEKVENSER AV ALTERNATIV: PLANFÖRSLAG
Rekommendationer enligt alternativet
Rekommendationerna i planen är baserade på gällande riktlinjer och följer lagar och förordningar. I de fall planen föreslår egna rekommendationer är de baserade på de bedömningar som gjorts i samband med diskussionen i planen rörande landskapsbild och
allmänna intressen kontra vindkraft.
Rekommendationerna innebär i praktiken att de är verktyg för genomförandet av de
analyser och ställningstaganden som gjorts i planen. De tar också hänsyn till verkets karaktär när det gäller storlek, vilket medför större möjlighet att skapa en hållbar vindkraftsplan.

Nationella och regionala mål för vindkraft
Riksdagens planeringsram för den svenska vindkraftsutbyggnaden är att det år 2020 ska
finnas planeringsförutsättningar för att producera 30 TWh vindkraft per år. Regionförbundet Kalmar län arbetar för att bli fossilbränslefritt år 2030. Ett övergripande mål är att
vindkraft ska utgöra en betydande del i detta arbete.
Bedömning

Planen är generellt positiv till vindkraft, vilket innebär att den verkar för måluppfyllelse för mål rörande andel producerad el från vindkraft. Planen bidrar också till mål att
minska användningen av fossila bränslen. Planen bedöms bidra till genomförandet av de
nationella och regionala mål som finns för vindkraft.

Allmänna intressen
En grundläggande inriktning i planförslaget är att utbyggnad av vindkraft i första hand
ska ske där det finns så få konflikter med andra allmänna intressen som möjligt. Områden med dokumenterade bevarandeintressen för friluftslivet, naturvård och kulturmiljövård har således undantagits från vindkraftsetablering. Inom de områden som bedömts
vara opåverkade ska enligt planförslaget friluftslivets intressen vägas mot vindkraftintresset i varje enskilt fall. Ett av riksintresseområdena för vindbruk sammanfaller med ett
stort opåverkat område. En omfattande utbyggnad av vindkraft i kommunen kan på sikt
innebära att andelen relativt ostörda naturområden minskar.
Bedömning

Planen ger generellt goda möjligheter att hantera de allmänna intressena.

Landskapsbilden
En utbyggnad av vindkraft inom Oskarshamns kommun väster om E22 kommer att förändra landskapet. Hur stor förändringen blir är beroende av hur omfattande utbyggnaden blir. Även om inte vindkraftverk kommer att vara synliga på långt håll och det är liten
risk att man upplever flera grupper samtidigt kan en omfattande utbyggnad medföra att
känslan av att röra sig genom ett relativt orört och ”ålderdomligt” landskap förändras.
Huruvida denna förändring upplevs som positiv eller negativ är mycket individuellt. En
översiktlig landskapsanalys har genomförts i samband med planen. Denna pekar ut vilka
delar av kommunen som har särskilt värdefull landskapsbild. Dessa områden sammanfaller i flera fall med områden som omfattas av någon form av skydd eller är av riksintresse och som därmed föreslås undantas från vindkraftsetablering.
Bedömning

Planförslaget innehåller riktlinjer som är styrande för vilken hänsyn som ska tas till landskapsbild vid prövning av vindkraftverk. Förutsatt att dessa riktlinjer följs och att ytterligare studier av landskapspåverkan görs vid fortsatt planering föreligger lite konflikt
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mellan vindkraftsetablering och landskapsbildsvärden. Risken för negativ påverkan på
landskapet minimeras.

Uppfyllelse av miljökvalitetsmål
Miljömål

Uppfyllelse

Begränsad klimatpåverkan

liggör ett effektivt utnyttjande av vindresurserna i kommunen. Det finns potential

Planen innebär att riksintresseområdena för vindbruk bevakas och därmed möjför Oskarshamns kommun att bidra till länets mål om vindkraftutbyggnad. En utbyggnad av vindkraft kan bidra till minskad användning av fossila bränslen och
därmed minskat koldioxidutsläpp.

Frisk luft

Vindkraften är en ren energikälla och medför överhuvudtaget inga utsläpp av
miljöskadliga ämnen. I förhållande till en utbyggnad av andra icke förnybara energikällor som baseras på fossila bränslen, såsom kol och olja, medför en vindkraftsutbyggnad på sikt minskade utsläpp av kol-, svavel- och kvävedioxider.
De av regeringen fastställda miljökvalitetsnormerna för utomhusluft påverkas
positivt av en utbyggd vindkraft eftersom vindkraften inte bidrar med några utsläpp och att det kan innebära att förorenande energikällor ersätts.

God bebyggd

Vindkraften är en förnybar energikälla. Detta tematiska tillägg till översiktspla-

miljö

nen främjar en utbyggnad av vindkraft. Redan efter ett antal månader har ett
vindkraftverk producerat den energimängd som åtgår för tillverkning, service,
underhåll och demontering.

Övriga delmål

Indirekt bidrar vindkraftplanen positivt till uppfyllelse av delmålen Ett rikt odlingslandskap och Levande skogar genom att vindkraft föreslås undantas i de områden
som har särskilt höga natur- och kulturvärden inom utredningsområdet.

Bedömning

Planen bedöms bidra till genomförandet av de miljökvalitetsmål som kan härledas till
frågor rörande vindkraft.

Samlad bedömning alternativ: planförslag
Om vindkraft prövas i enlighet med planens rekommendationer kommer utbyggnaden
av vindkraft inte att medföra att andra allmänna intressen, t.ex. naturvärden, kulturvärden och friluftsintressen, åsidosätts. För bästa utnyttjandet av naturresurserna är det även
viktigt att vindkraftverk placeras där det är bäst vindförhållanden. Bedömningen är att
planen innebär möjlighet till en effektiv hantering av anmälan och ansökan om vindkraftetableringar inom utredningsområdet

KONSEKVENSER AV ALTERNATIV: NOLLALTERNATIV
Rekommendationer enligt alternativet
Scenariot innebär att det saknas rekommendationer för vindkraftsetableringar, vilket gör
att kommunen i stort sätt får förhålla sig till de generella riktlinjer som finns för vindkraft
så som riktvärden för buller, skuggor och skyddsavstånd etc.
Scenariot innebär vidare att kommunen saknar en samlad förteckning av de generella
riktlinjer/riktvärden som finns. Kommunen har inte heller beretts möjlighet att på ett
samlat sätt förhålla sig till dessa och i vissa fall anpassa dem till mer lokala förutsättningar. Detta försvårar upplysningen till en eventuell exploatör vilket antagligen fördröjer och
försvårar beslutsprocessen. Ett tydligt underlag är av stor vikt i frågor rörande vindkraftsetableringar.
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Nationella och regionala mål för vindkraft
Riksdagens planeringsram för den svenska vindkraftsutbyggnaden är att det år 2020 ska
finnas planeringsförutsättningar för att producera 30 TWh vindkraft per år. Regionförbundet Kalmar län arbetar för att bli fossilbränslefritt 2030. Ett övergripande mål är att
vindkraft ska utgöra en betydande del i detta arbete.
Bedömning

Scenariot innebär att kommunen inte kan förhålla sig till etableringar av vindkraft och
gällande mål på ett långsiktigt sätt. Riksdag och regering har på olika sätt tydliggjort att
kommunerna ska arbeta aktivt för en utbyggnad av vindkraft. Om inte en vägledande
vindkraftsplan finns kommer kommunen att vid varje förfrågan om vindkraftsetablering
behöva göra avvägningar och bedömningar utifrån det enskilda fallet. Detta skulle försvåra genomförandet och antagligen förlänga processen, vilket skulle verka negativt för
möjligheten att uppfylla de nationella och regionala målen.

Allmänna intressen
Detta scenario, som saknar generella förhållningssätt vad gäller allmänna intressen som
naturvård, kulturmiljövård och friluftslivet, innebär att en avvägning gentemot vindkraftintresset får ske i varje enskilt fall. Kommunen skulle sakna ett enhetligt underlag
för diskussion kring vilka aspekter som är särskilt viktiga i det enskilda fallet. Detta definieras istället framför allt av exploatören.
Avsaknaden av helhetsgrepp skulle kunna medföra olämpligt placerade vindkraftverk
med hänsyn till bl.a. natur- och kulturvärden. Risk finns att prövning av olika förfrågningar inte sker enligt samma bedömningsgrunder.
En mindre genomtänkt placering av nya verk skulle även kunna innebära ett, ur resurshushållningssynpunkt, mindre effektivt utnyttjande av vindkraften med hänsyn till
skiftande vindförhållanden i olika delar av kommunen. En alltför spridd etablering av
vindkraftverk kan även försvåra kommunens målsättning att underlätta boende på landsbygden.
Bedömning

Att inte ha en samlad bild av de rådande intressena eller en initial avvägning mot vindkraftintresset gör att risken för felaktiga bedömningar är större och att viktiga intressen
kan förbises. Vid frågor rörande allmänna intressen är behovet av vägledning stort för så
väl kommun som övriga prövningsinstanser och exploatörer.

Landskapsbilden
Avsaknaden av landskapsanalys gör att varje enskilt fall får prövas separat utan någon
inledande vägledning eller gemensam bedömningsgrund. Idag finns endast vissa delar av
kommunen mer specifikt beskrivna ur landskapsbildshänseende och då ofta ur ett annat
perspektiv, som t.ex. kulturmiljö.
Avsaknaden av helhetsgrepp skulle kunna medföra olämpligt placerade vindkraftverk
med hänsyn till landskapsbild. Risk finns att prövning av olika förfrågningar inte sker
enligt samma bedömningsgrunder.
Bedömning

Avsaknaden av rekommendationer och vägledning för vindkraftsetableringar i landskapet gör att en exploatör får det svårare att i ett tidigt skede förhålla sig till landskapsbilden
på ett, ur kommunens synvinkel, tillfredställande sätt.
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Uppfyllelse av miljökvalitetsmål
Miljömål

Uppfyllelse

Begränsad klimatpåverkan

Avsaknad av strategi och vägledning för utbyggnaden av vindkraft kan
försvåra uppfyllandet av rådande miljökvalitetsmål för begränsad klimatpåverkan. Även om utbyggnad av vindkraft kan komma till stånd är det troligt att
tillstånds- och planeringsprocessen tar längre tid eftersom enhetlig bedömningsgrund saknas.

Frisk luft

På samma sätt som ovan är det troligt att utbyggnaden av vindkraft dröjer och
därmed dröjer övergången från användning av fossila bränslen till förnybar energi. Detta skulle inte inom den närmaste framtiden bidra till minskade utsläpp
av kol-, svavel- och kvävedioxider.

God bebyggd miljö

Målet att kommunerna senast 2010 ska ta ställning till hur t.ex. vindkraft ska
främjas uppfylls inte. Scenariot innebär en möjlig utbyggnad av vindkraft men
kanske inte på ett ur hushållningsperspektiv fördelaktigt sätt.

Övriga delmål

Nollalternativet bedöms inte bidra till uppfyllelse av något annat miljömål.

Bedömning

Nollalternativet kan visserligen innebära en utbyggnad av vindkraft på sikt och därmed
bidra till uppfyllelse av de miljökvalitetsmål som kan härledas till frågor rörande vindkraft. Troligt är dock att detta kommer att ta längre tid p.g.a. avsaknaden av enhetlig hantering och process kring prövningen. Risken är också att det inte sker på ett fördelaktigt
sätt när det gäller att hushålla med resurser.

Samlad bedömning alternativ: nollalternativ
Nollalternativet bedöms i sin helhet kunna verka för etablering av vindkraft men risken
för felaktig placering och tveksamma bedömningar rörande allmänna intressen gör att
scenariot antagligen verkar kontraproduktivt och försvårar etableringar. Detta genom
otydlig vägledning och att bedömningsgrunderna måste definieras i varje enskilt fall och
då skapa ur ett samhällsperspektiv ofördelaktiga vindkraftsetableringar.

KONSEKVENSER AV ALTERNATIV: RESTRIKTIVITET
Rekommendationer
Alternativet innebär ett scenario där kommunen formulerat restriktiva rekommendationer. Scenariot skärper antagligen de generella kraven på buller, skuggor etc. De mer generella bedömningsgrunder som finns i de andra två scenarierna har utvecklats till rekommendationer eller riktlinjer.
Att göra rekommendationer som delvis skärper befintliga generella rekommendationer ger ett behov av en fördjupad analys i varje enskild fråga. Det kan också vara svårt
att hävda de hårdare rekommendationerna i senare prövning då översiktsplanen som
planinstrument är rådgivande och vägledande och inte juridiskt bindande.

Nationella och regionala mål för vindkraft
Riksdagens planeringsram för den svenska vindkraftsutbyggnaden är att det år 2020 ska
finnas planeringsförutsättningar för att producera 30 TWh vindkraft per år. Regionförbundet Kalmar län arbetar för att bli fossilbränslefritt 2030. Ett övergripande mål är att
vindkraft ska utgöra en betydande del i detta arbete.
Bedömning

Ett scenario med hög restriktivitet mot vindkraftsetableringar skulle innebära att framtida vindkraftsetableringar hålls till ett minimum och endast är möjliga i zoner där inga
som helst konflikter eller begränsningar finns. Scenariot främjar inte utbyggnaden av

VINDKRAFT - ANTAGANDEHANDLING JANUARI 2011
OSKARSHAMNS KOMMUN

37

vindkraft och innebär därmed att kommunen inte på ett långsiktigt sätt kan förhålla sig
till etableringar av vindkraft och gällande mål.
Riksdag och regering har på olika sätt tydliggjort att kommunerna ska arbeta aktivt
för en utbyggnad av vindkraft. En allt för reglerande vindkraftsplan skulle antagligen försvåra utbyggnaden av vindkraft, vilket skulle vara negativt för möjligheten att uppfylla de
nationella och regionala målen.

Allmänna intressen
De allmänna intressena såsom naturvård, kulturmiljövård och friluftslivet väger tyngre
än intresset för vindkraft enligt scenariot. Scenariot innebär att vindkraftsetableringar i
sig inte får ske i områden som på något sätt påverkar ett av dessa intressen negativt.
Bedömning

Scenariot skulle innebära minimal påverkan på natur-, kultur och friluftsvärden. Dock
skulle det i stort sett saknas möjlighet att bedöma en vindkraftsetablering ur lokala förutsättningar. Risken för felaktiga värderingar är stor på grund av för omfattande restriktioner baserat på generella principiella bedömningar.

Landskapsbilden
Ett scenario med restriktivitet ger också begränsade möjligheter för etablering av vindkraft ur ett landskapsbildsperspektiv. Landskapsbild är den mest påtagliga och debatterade faktorn vid vindkraftsetableringar och är också till stor del baserad på individuellt
tyckande.
Bedömning

Att vara restriktiv ur landskapshänseende innebär att risken för negativ påverkan minimeras. Restriktiviteten innebär även att färre människor skulle kunna uppfatta vindkraftverk som ett negativt inslag i landskapet. Generella restriktioner baserat på en övergripande landskapsanalys skulle begränsa möjligheten till lokala tolkningar. Att göra en
kommuntäckande landskapsanalys, med sådan hög detaljeringsgrad som skulle behövas
i ett sådant här scenario, är tidskrävande och otroligt känsligt för förändringar. Bedömningen skulle inte vara ett effektivt och långsiktigt verktyg.

Uppfyllelse av miljökvalitetsmål
Miljömål

Uppfyllelse

Begränsad klimatpåverkan

Scenariot försvårar etableringen av vindkraft, vilket inte bidrar till målets uppfyl-

Frisk luft

Scenariot bedöms inte kunna bidra till målets uppfyllande i tillräcklig omfatt-

lande.

ning.
God bebyggd miljö

Scenariot innebär att kommunen tagit ställning till etableringen av vindkraft,
dock inte på ett sådant sätt att en utbyggnad av denna främjas.

Övriga delmål

Indirekt bidrar scenariot positivt till uppfyllelse av delmålen Ett rikt odlingslandskap och Levande skogar genom att vindkraft föreslås undantas i de områden
som har särskilt höga natur- och kulturvärden inom utredningsområdet.

Bedömning

Scenariot bedöms inte bidra till att uppfylla de miljökvalitetsmål som kan härledas till
frågor rörande vindkraft. Dock är det positivt för delmålen Ett rikt odlingslandskap samt
Levande skogar.
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Samlad bedömning alternativ: restriktivitet
Restriktivitet bidrar till bevarande av allmänna intressen såsom natur, kultur och friluftsvärden. Det bidrar även till att större hänsyn tas till landskapet. Dock innebär scenariot att det antagligen skulle krävas en mer omfattande analys av hela kommunen för
att kunna definiera den restriktiva hållningen. Analysen skulle vara mycket sårbar för
förändringar, vilket gör att den snabbt skulle visa på brister. Förmågan att anpassa varje
prövning till rådande lokala förhållanden skulle minskas. Scenariot skulle också försvåra
för Oskarshamns kommun att bidra till uppfyllelse av nationella och regionala mål med
bäring på t.ex. ökad andel förnybar energi. Planens karaktär, som ett rådgivande och vägledande politiskt dokument, skulle försvåra applikationen av den restriktivare tonen då
den inte är juridisk bindande.

SAMLAD BEDÖMNING
Den samlade bedömningen är att alla scenarier har både för- och nackdelar men behovet
av en gemensam plattform och bedömningsgrund är en aspekt som lyser igenom i alla tre
scenarier. För att i ett tidigt skede minimera risken för felaktiga lokaliseringar är det av
stor vikt för såväl kommunen som andra myndigheter och exploatörer att ha vägledning
för resonemang rörande vindkraftsetableringar.
Att i enlighet med nollalternativet lämna kommunen utan riktlinjer för vindkraftsetableringar bedöms som olämpligt. Det skulle kunna innebära en dålig hushållning med
naturresurser samt försvåra utvecklingen av landsbygden då styrning och en samlad
framtida bild av vad vindkraftsetableringar kan innebära saknas.
Det restriktiva förslaget skulle innebära att stor hänsyn tas till landskapsbilden och allmänna intressen. Det innebär samtidigt svårigheter att bidra till uppfyllelsen av nationella och regionala mål för vindkraft och miljökvalitetsmålen. För att kunna motivera den
restriktiva hållningen krävs mer djupgående analyser. På den här översiktliga nivån blir
dock analyserna mycket känsligt för förändringar och de skulle ha kort hållbarhetstid.
Kommunen har i planförslaget gjort bedömningen att det går att kombinera de mål
som finns satta för vindkraft och övriga riksintressen och allmänna intressen. Planförslaget har försökt förhålla sig till att verkligheten förändras och svårigheterna att förutspå
vad som kommer att hända. Kommunen har därför valt att definiera områden som är
olämpliga för vindkraftsetablering p.g.a. att andra värden och intressen värderas högre.
Planförslagets uppbyggnad, med en övergripande landskapsanalys och rekommendationer, medför att områden där särskild hänsyn ska tas eller områden med få uppenbara
konflikter med andra intressen ändå kan hanteras. Det finns riktlinjer att följa och kommunen bidrar samtidigt till att uppfylla av målet att främja utbyggnad av vindkraft.
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Bilaga 1. Checklista för handläggning
Checklistan är avsedd att vara ett verktyg för genomgång av ett vindkraftsärende. Eventuella frågeställningar ska
bedömas utifrån varje enskilt fall och det är inte gjort någon viktad analys av frågans betydelse i samband med
prövningen. Därför är checklistan inte ett analysverktyg utan en hjälpreda i handläggning av ärendet.
Kontroll: Ärendetyp

Ja

Nej

?

-

Kommentar

Ja

Nej

?

-

Kommentar

Tillståndspliktigt ärende enligt
miljöbalken?
Anmälningspliktigt ärende enligt
miljöbalken?
Endast bygglov?
Kontroll: Prövning
Tillståndspliktigt ärende kan enligt
tematiska tillägget alltid antas medföra
betydande miljöpåverkan.
Anmälningspliktigt ärende som efter
prövning enligt bilaga 2 kan antas
innebära betydande miljöpåverkan?

Anmälningspliktigt ärende som
kan antas medföra betydande
miljöpåverkan ska enligt miljöbalken
prövas som ett tillståndspliktigt ärende.

1.Kontroll mot tematiskt tillägg för vindkraft
Kontroll: Vad gäller för olika typer av
verk?

Ja

Nej

?

-

Kommentar

Ja

Nej

?

-

Kommentar

Kan verken i etableringen klassas som
mindre verk enligt sid 23 tematiskt
tillägg för vindkraft?
Kan verken i etableringen klassas som
stora verk enligt sid 23 tematiskt tillägg
för vindkraft?
Kontroll: Var ska vindkraft etableras?
Är verken lokaliserade inom område
som bör undantas för vindkraft för
mindre verk? Enl. sid 25 tematiskt tillägg
för vindkraft

Vid prövning av vindkraftverk
kan flera lagar bli aktuella för
prövning utöver miljöbalken och
plan- och bygglagen. Exemplevis
artskyddsförordningen, lagen om
skydd mot olyckor etc.
Natura 2000 regleras enligt MB 4 kap
8 § och åtgärder som kan påverka
området omfattas av tillståndsplikt.
Ett sådant tillstånd bör vara klart
innan tillstånd enligt 9 kap MB för
vindkraftsanläggning beviljas.

40

VINDKRAFT - ANTAGANDEHANDLING JANUARI 2011
OSKARSHAMNS KOMMUN

Är verken lokaliserade inom område
som bör undantas för vindkraft för stora
verk? Enl. sid 24 tematiskt tillägg för
vindkraft.

Vid prövning av vindkraftverk
kan flera lagar bli aktuella för
prövning utöver miljöbalken och
plan- och bygglagen. Exemplevis
artskyddsförordningen, lagen om
skydd mot olyckor etc.
Natura 2000 regleras enligt MB 4 kap
8 § och åtgärder som kan påverka
området omfattas av tillståndsplikt.
Ett sådant tillstånd bör vara klart
innan tillstånd enligt 9 kap MB för
vindkraftsanläggning beviljas.

Är verken lokaliserade inom område där
särskild hänsyn ska tas vid etablering av
vindkraft för mindre verk? Enl. sid 25
tematiskt tillägg för vindkraft
Är verken lokaliserade inom område där
särskild hänsyn ska tas vid etablering
av vindkraft för stora verk? Enl. sid 24
tematiskt tillägg för vindkraft
Är exploateringen placerad inom
område där detaljplan bör upprättas?
Enl. sid 24-25 tematiskt tillägg för
vindkraft.
Kontroll: Generella riktlinjer för
vindkraftsetableringar

Ja

Nej

?

-

Kommentar

Klarar etableringen att hantera
påverkan av skuggor på ett sådant sätt
att det överensstämmer med gällande
rekommendationer?
Klarar etableringen att hantera
påverkan av buller på ett sådant sätt
att det överensstämmer med gällande
rekommendationer?
Tar etableringen hänsyn till gällande
restriktioner runt flygplats och sjöfart?

Se transportstyrelsens informationsskrifter med rekomendationer.

Har hänsyn tagigts till fåglar och
fladdermöss vid lokalisering av
vindkraftverk?
Berörs några fornlämningar/
kulturminnen av exploateringen?
Finns plan för återställande av mark
redovisad i exploateringen?
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Kontroll: Hänsyn till landskapsbild

Ja

Nej

?

-

Kommentar

Är exploateringen placerad i en
landskapstyp som enligt det tematiska
tillägget bedöms som lämplig?
Är exploateringen placerad i
en landskapstyp som enligt det
tematiska tillägget bör undvikas för
vindkraftsetablering?
Kontroll: Rekommendationer för
område av riksintresse för vindbruk.
Är exploateringen placerad inom
riksintresseområde för landbaserad
vindkraft?
Kan exploatering uppfylla kriteriet som
storskalig vindkraftsanläggning enligt
tematiska tillägget för vindkraft?.
Kontroll: Mellankommunal samverkan.

Ja

Nej

?

-

Kommentar

Ja

Nej

?

-

Kommentar

Är etableringen placerad inom zonen för
tidig mellankommunal samverkan (1 km
från kommungräns)?
Kontroll: Kommunalt veto för
tillståndspliktiga vindkraftsetableringar
Bedöms exploateringen vara av sådan
karaktär att den enligt det tematiska
tillägget kan bli aktuell för avslag med
hänvisning till kommunalt veto vid
vindkraftsetableringar?
Samlad bedömning av
överensstämmelse med tematiskt
tillägg för vindkraft.
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2. Kontroll av anpassning till teknisk infrastruktur.
Kontroll: Anslutningar till elnät.

Ja

Nej

?

-

Är exploateringen väl lokaliserad för
anslutning till befintligt elnät?

Kommentar
Vid förfrågningar om anslutning till
stamnätet har Svenska Kraftnät tagit
fram ett vägledande dokument som är
ett stöd för de som planerar att etablera
en större vindkraftsanläggning.
Vindkraftsanläggningar mindre än 100
MW bör inte anslutas 220 kV nätet och
anläggningar mindre än 300 mW bör
inte anslutas till 400 kV nätet.
För verk eller parker över 1,5
MW omfattas av tekniska krav
som finns redovisade föreskriften
”Affärsverket svenska kraftnäts
föreskrifter och allmänna råd om
driftsäkerhetsteknisk utformning av
produktionsanläggningar”

Är anslutningen till befintligt elnät
redovisad för den tänkta exploateringen?
Kontroll: Anslutning till vägar.
Finns möjlighet för transporter
av vindkraftverk till den möjliga
exploateringen?

Ja

Nej

?

-

Kommentar
Vindkraftsutbyggnad förutsätter i regel
såväl tunga som långa transsporter
på vägnätet. Tidig kontakt med
Trafikverkets dispenshandläggare
rekommenderas.
I samband med transporter av
vindkraftverk kan det krävas
förstärkningsarbeten på allmän
väg. Eventuella merkostnader
bekostas av den som genomför
vindkraftsetableringen.
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Bilaga 2. Checklista betydande miljöpåverkan för vindkraft.
Checklistan är avsedd att vara ett verktyg för genomgång av om ett vindkraftsärende kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Eventuella frågeställningar ska bedömas utifrån varje enskilt fall och det är inte gjort någon viktad
analys av frågans betydelse i samband med prövningen. Därför är checklistan inte ett analysverktyg utan en hjälpreda i
handläggning av ärendet.
I vilken utsträckning påverkar vindkraftsetableringens genomförande…
1. Biologisk mångfald

Ingen

Måttlig
+/-

Stor
+/-

Kommentar

Ingen

Måttlig
+/-

Stor
+/-

Kommentar

Ingen

Måttlig
+/-

Stor
+/-

Kommentar

Ingen

Måttlig
+/-

Stor
+/-

Kommentar

Rödlistade arter
Andra unika, sällsynta eller hotade
djurarter, växtarter eller växtsamhällen
(Se Artdatabanken)
Djurskyddsområde
2. Befolkning
Kommunikationer
Rekreationsområden
Närmiljö
Arbetstillfällen
Jämställdhet
Tillgänglighet
Service
Barriäreffekter
3. Människors hälsa
Trafiksäkerhet
Buller
Vibrationer
Ljus – reflexer
Strålning, EMF
Radon
Trygghet
4. Växt- och djurliv
Strandskydd
Nyckelbiotop / biotopskydd
Naturvärde
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Naturvårdsprogram
Natura 2000-område
Naturminne
Nationalpark
Naturreservat
Viltstråk
Fiskevatten eller jaktmark
Grunda bottnar
Kustområden
Bergs- eller skogsområden
Sumpskog
Våtmark
Grönstruktur
5. Mark

Ingen

Måttlig
+/-

Stor
+/-

Kommentar

Ingen

Måttlig
+/-

Stor
+/-

Kommentar

Ingen

Måttlig
+/-

Stor
+/-

Kommentar

Risk för ras eller skred
Risk för erosion
Värdefull geologisk formation
Förorening av mark
6. Vatten
Grundvattenkvalitet
Grundvattenresurs som kan vara av
intresse för framtida vattenförsörjning
Ytvattenkvalitet
Vattentillgång i yt- eller grundvattentäkt
Infiltration, avrinning eller dränering
med risk för översvämning/uttorkning
Flöde, riktning eller strömförhållande i
betydande vattendrag
Skyddsområde för vattentäkt
Förorening av vatten
Dagvatten
7. Luft
Förorening av luft
Lukt
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8. Klimatfaktorer

Ingen

Måttlig
+/-

Stor
+/-

Kommentar

Ingen

Måttlig
+/-

Stor
+/-

Kommentar

Ingen

Måttlig Stor
+/+/-

Kommentar

Ingen

Måttlig
+/-

Stor
+/-

Kommentar

Ingen

Måttlig
+/-

Stor
+/-

Kommentar

Ingen

Måttlig
+/-

Stor
+/-

Kommentar

Vindförhållande
Luftfuktighet
Luft-, vatten-, och marktemperatur
9. Materiella tillgångar
Byggnader, anläggningar och
infrastruktur
Energi
Råvaror
10. Naturresurser
Sten/berg
Naturgrus
11. Landskap
Landskapsbild
In-/utblickar
Opåverkade områden
Geologiskt bevarandevärda formationer
12. Bebyggelse
Stadsbild
Byggnadsminne
Värdefull byggnad / bebyggelsemiljö
Vatten och avlopp
Avfall
13. Forn- och kultur- lämningar,
kulturarv
Fornlämningar / Fornminne

Kulturreservat
Kulturmiljöprogram
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Att notera vid etablering av vindkraftverk
är att kulturhistoriska lämningar kan blir
fornlämningar om länsstyrelsen anser att det är
motiverat. En arkeologisk utredning kommer
krävas vid en etablering om underlaget är
bristfälligt. Kravspecifikation vad en sådan
utredning ska innehålla finns att tillgå hos LST.

Kulturminnesvård
Historiskt, kulturellt eller arkeologiskt
betydelsefulla markområden
14. Övrigt

Ingen

Måttlig
+/-

Stor
+/-

Kommentar

Riksintresse
EG:s miljölagstiftning (t ex
vattendirektivet)
Miljökvalitetsnormer
Andra planers eller programs
miljöpåverkan
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Bilaga 3. Checklista för samrådsparter
Checklistan utgör en ett verktyg som kan ge indikation på lämpliga samrådsparter i samband med vindkraftsetableringar.
Är nedanstående samrådsparter aktuella att beakta i den aktuella vindkraftsetableringen?
Obligatoriska samrådsparter

Ja

Nej

Kommentar

Ja

Nej

Kommentar

Ja

Nej

Kommentar

Länsstyrelsen Kalmar Län
Omkringliggande kommuner
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Mönsterås kommun
Vimmerby kommun
Västerviks kommun
Myndigheter och regionala
samverkansorgan
Boverket
Energimyndigheten
Försvarsmakten
Kalmar läns museum
Kommunikationsmyndigheten PTS
Landstinget i Kalmar län
Lantmäterimyndigheten, Västervik
LKO (lokal kompetensutveckling
Oskarshamn)
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB)
Naturvårdsverket
Regionförbundet Kalmar län
Sveriges geologiska undersökningar
(SGU)
Skogsstyrelsen
Strålsäkerhetsmyndigheten
Tillväxtverket
Trafikverket
Banverket, södra regionen
Luftfartsverket
Sjöfartsverket
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Trafikverket Kalmar län
Transportstyrelsen

Flygplatser

Enligt Luftfartatyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
markering av byggnader, master och andra föremål (LFS
2008:47) ska alla föremål med en höjd av 20 meter eller
mer över underliggande mark/vatten meddelas Transportstyrelsen som beslutar om och, i förekommande fall,
hur föremålet ska markeras.
Ja

Nej

Kommentar

Oskarshamn
Kalmar
Hultsfred
Intresseföreningar

Ja

Nej

Kommentar

Ja

Nej

Kommentar

Döderhults naturskyddsförening
Elöverkänsligas förening i Kalmar län
Emåförbundet
Fastighetsägarna Sverige
Friluftsfrämjandet
Företagarna
FöretagsCentrumm Oskarshamn (FCO)
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Oskarshamnsbygdens fågelklubb
Oskarshamn Energi AB
Oskarshamns golfklubb, Skorpetorp
Oskarshamns handikappkommitté
Oskarshamns Norra Jaktvårdskrets
Oskarshamns Södra Jaktvårdskrets
Svenskt Näringsliv
Nätbolag
EON AB
Svenska Kraftnät AB
Skanova
Telia nättjänster

Aktiva samhällsföreningar i
Oskarshamn kommun

Objekten prövas individuellt därför önskas koordinater
i RT 90 2,5 gon V med meter- noggrannhet samt
upplysning om tänkt navhöjd och rotordiameter.
Ja

Nej

Kommentar

Baggetorps samhällsförening
Bråbygdens Intresseförening
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Björnhults samhällsförening
Bockara bygde- och samhällsförening
Bygdeföreningen Framtidsbygden,
Ishult
Figeholms Samhällsförening
Fårbo Samhällsförening
Kristdala Hembygdsförening
Kristdala Samhällsförening
Kroxhultsbygdens byalag
Kungl. Vitterhetsakademien (Stensjö by)
Malghults Samfällighetsförening
Misterhults Hembygdsförening
Misterhultsbygdens Intesseförening
Misterhults Samhällsförening
Misterhultsföretagarna
Mörtfors Samhällsförening
Norrgränna Byalag
Oskarshamn - Döderhults
Hembygdsförening
Påskallavik 20hundra
Sörvik Byalag
Tjuståsa Bygdeförening
Våneviks samfällighetsförening
Äshults byalag
Tunaläns hembygdsförbund
Övriga aktörer
Linköpings Stift
OKG Aktiebolag
Sveaskog AB
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Södra skogsägarna
Växjö Stift
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Nej

Kommentar
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Oskarshamns kommun, Varvsgatan 8, Box 706, 572 28 Oskarshamn
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fax: 0491-887 90,
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