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1 Inledning 
Eurowind Energy utreder möjligheten att uppföra en vindpark i det utpekade vindbruksområdet, A3 Mellan 
Liasjön och Gråshultasjön, i Osbys kommun, Skåne län, se Figur 1. Området har visat på goda vindresurser 
och få motstående intressen. Projektets utgångspunkt är en park omfattande 15 vindkraftverk där respektive 
verk har en totalhöjd på 270 m. Vidare kommer benämningen Utredningsområde att användas för det 
aktuella området som är beläget cirka 7,5 kilometer norr om Osby öster om väg 23. Föreliggande dokument 
utgör underlag för avgränsningssamråd och beskriver den planerade verksamheten. Placeringar av 
vindkraftverk anges i dokumentet men är preliminära i detta inledande skede av tillståndsprocessen. 
Utredningsområdet som visas i Figur 1 är området som utreds avseende placering av vindkraftverk. Därtill 
tillkommer anläggning av ytor för byggskedet, ny väg, nyttjande av befintliga vägar och förläggning av 
elektrisk ledning för internt elnät och annan kringutrustning.   

Syftet med föreliggande dokument är att presentera det tänkta vindkraftsprojektet för att initiera en dialog 
mellan verksamhetsutövaren Eurowind Energy, länsstyrelsen och berörda kommuner samt att inhämta 
yttranden från länsstyrelse och kommuner inför den fortsatta projekteringen och framtagandet av MKB och 
tillståndsansökan. Avgränsningssamråd kommer att ske i flera etapper med myndigheter, företag, 
organisationer, allmänhet och enskilda som berörs av verksamheten. 

Figur 1 Utredningsområde för vindpark Liasjön. 
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1.1 Administrativa uppgifter 
 
Sökande och projektör är: 

Eurowind Energy    Kontaktperson 

Bolagsnamn: Eurowind Energy AB  Tove Hagström, projektledare 

Organisationsnummer: 556753–6049  tha@eurowindenergy.com 

Nellickevägen 20    Tel. 073-0961627  

412 03 Göteborg    

1.2 Om Eurowind Energy 
Eurowind Energy är en vindkraftsutvecklare 
som utvecklar, bygger, äger och förvaltar 
vindparker. Idag har vi ca 300 anställda och 
har sedan grundandet 2006 byggt vindparker 
nästan varje år någonstans i Europa. Utöver 
projektering och byggnation så omhändertar 
Eurowind Energy driften av vindkraftverk. För 
närvarande ansvarar vi för driften av ca 1 600 
MW vindkraft, varav hälften under eget 
ägande. I Sverige har vi arbetat sedan 2016 
från vårt kontor i Göteborg. 2022 driftsätts vår 
första vindpark i Sverige och nästföljande 
vindpark planeras att driftsättas 2024. Utöver 
Sverige är vi verksamma i bl.a. Danmark, 
Finland, Tyskland, Polen, Storbritannien, 
Sydeuropa, Rumänien, Bulgarien och USA. 

 
För mer information se https://eurowindenergy.com/se   
 

2 Energi, miljö och vindkraft 
Vinden som energikälla har många fördelar. Den kostar inget att producera eller att använda och den tar 
aldrig slut, en outsinlig energikälla. En övergång till energi från vindkraft istället för fossila bränslen minskar 
utsläppen av miljöskadliga ämnen såsom växthusgaser och svaveldioxid. Vindkraft utgör ett av de främsta 
alternativen till en ökad andel förnybar energi i Sverige och passar väl in i det svenska energisystemet. 

2.1 Vindkraftens miljönytta 
Vindkraft och annan förnybar el kommer att spela en avgörande roll för elektrifiering av transportsektorn och 
industrin och därigenom vara basen för det fossilfria samhället. 

Under drift genererar vindkraftverk inga utsläpp och kan vid hyfsade vindförhållanden producera igen den 
energi som gått åt för att tillverka vindkraftverket, på 3–6 månader [1]. All produktion därefter under verkets 
resterande livstid på ca 30 
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år innebär således ett nettotillskott av elektricitet som producerats utan att generera föroreningar som t.ex. 
växthusgaser eller miljöskadliga ämnen. De flesta delarna i vindkraftverket kan återvinnas och nedmonteras 
utan att lämna bestående spår på platsen.  

2.2 Nationella perspektiv  
Världen står för närvarande inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala klimatet. 
För att bromsa den globala uppvärmningen krävs det att utsläppen av växthusgaser minskar och 
energiförsörjningen har en stor roll att spela i omställningen.  

Elanvändningen inom industrisektorn antas öka vilket till stor del drivs av behov att fasa ut fossila bränslen för 
att uppnå klimatmål. En ökad digitalisering innebär ökad elanvändning i datacenter. Inom transportsektorn 
förväntas också elanvändningen öka i och med elektrifieringen av transporter. I takt med denna utveckling 
kommer det att vara viktigt att säkerställa en hållbar energiproduktion.  

Energiförsörjningen är också kritisk vad gäller nationella säkerhetsintressen. Mot bakgrund av Rysslands 
invasion av Ukraina har EU-kommissionen lanserat RePower EU – en plan för att göra Europa oberoende av 
ryska fossila bränslen genom en påskyndad utbyggnad av förnybar energiproduktion [2] .  

Sveriges energianvändning har historiskt baserats på elproduktion från vattenkraft och kärnkraft samt 
förbränning av fossila bränslen och biobränslen. Fossila bränslen står idag för ungefär en femtedel av Sveriges 
energianvändning. Vindkraften har sedan 2010-talet börjat tillföra ett betydande bidrag och står idag för ca 
17 % av Sveriges elproduktion, se Figur 2. 

Sverige har ett energipolitiskt mål om ett 100 % förnybart elsystem till år 2040 [3]. År 2021 producerade Sverige 
drygt 27 TWh el med vindkraft, vilket är ungefär samma som under produktionsåret 2020[4]. Detta innebär en 
viss avmattning av produktionstakten jämfört med de senaste åren där elproduktionen med vindkraft stadigt 
ökat.[4].   

Figur 2 Vänster: Sveriges årliga elproduktion med vattenkraft, kärnkraft och vindkraft från 1974 – 2021 [5] 
Höger: Sveriges elproduktion 2021[6]. 

 

 

 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483
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Energimyndigheten kommer med jämna mellanrum med prognoser över den framtida elanvändningen. 
Sveriges elanvändning har de senaste 30 åren legat relativt konstant runt 140 TWh per år. För några år sedan 
var bedömningen att det endast skulle ske en mindre ökning de kommande 30 åren. En förändring har dock 
skett och de senaste åren har scenarier för allt högre elanvändning börjat lyftas fram. I en analys från 2021 
prognostiseras en ökning från dagens nivåer till 170–234 TWh till 2050. Svenska kraftnäts motsvarande högsta 
prognos ligger på 290 TWh per år vid 2045, medan Energiföretagen förutspår en elanvändningsnivå upp till 
310 TWh per år vid 2045. Faktorer som påverkar prognoserna om ett ökat elbehov är t.ex. elektrifieringen av 
fordonsflottan samt helt nya elintensiva industrier som har etablerats eller annonserats (t.ex. batteritillverkaren 
Northvolt, datacenter och ståltillverkaren H2GS) [7] [8].  

Energimyndigheten bedömer att en betydande mängd vindkraft är en förutsättning för att täcka upp för 
den framtida elanvändningen och för att uppnå ett 100% förnybart elsystem. Beroende på scenario så 
förväntas vindkraftsutbyggnaden bli 64–156 TWh fram till 2050, där den landbaserade vindkraften utgör en 
klar majoritet [6]. Energimyndigheten bedömer också att det finns många fördelar med att vindkraften är 
jämnt fördelat över Sverige avseende både kostnad, miljö samt för elsystemet. 

Figur 3 Prognoser för årlig elanvändningen i Sverige, enligt Energimyndighetens rapport med referenser [7]  .  

 

Det ska till sammanhanget noteras att detta inte behöver betyda fler vindkraftverk i Sverige. De 
vindkraftverk som byggs idag har en mångdubblad produktionskapacitet jämfört med verken som 
byggdes för tio år sedan. Efterhand kommer äldre verk att bli uttjänta och nedmonteras medan nya 
moderna verk uppförs. I Sverige finns idag ungefär 4500 vindkraftverk enligt branschorganisationen Svensk 
Vindenergi, som vidare bedömer att elproduktionen åtminstone behöver tredubblas till 2040 för att möta 
det kommande energibehovet. Svensk Vindenergi beräknar att även med en tredubblad elproduktion till 
2040 så skulle antalet verk fortfarande bli 4000–5000 st. På samma tema visas i   
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Figur 4 ett räkneexempel från Energimyndigheten av hur många vindkraftverk som krävs för att producera 
drygt 80 TWh med olika turbintekniker. Sökanden vill med detta lyfta fram hur viktigt det är att få möjligheten 
att använda moderna vindkraftverk vid tidpunkten för byggnation och att inte fastna i begränsningar av 
vindkraftverkens höjd. 

Figur 4 Räkneexempel över hur många vindkraftverk som krävs för att producera drygt 80 TWh. Hämtat från 
[7].  

 

Elpriset är något som har en stor påverkan på både svensk industri och hushållens privatekonomi. Då det 
med största sannolikhet behövs nya produktionsanläggningar är det i sammanhanget relevant att värdera 
kostnaden för olika produktionsslag. Tabell 1 är hämtat från forskningsföretaget Energiforsks rapport El från 
nya anläggningar 2021 [9]. Den beskriver på ett jämförbart sätt vad det kostar att bygga olika typer av 
kraftverk och är tänkt som ett viktigt kunskapsunderlag för industri och beslutsfattare i Sverige. Så som framgår 
av tabellen så är landbaserad vindkraft det billigaste sättet att producera el på. Det är därtill det kraftslag 
som på kortast tid kan byggas ut i störst skala i Sverige för att möta det ökade energibehovet i närtid. 

I historisk närtid så har troligtvis kostnaden för storskalig solel sjunkit mest utav alla nedanstående 
produktionsslag. I en svensk kontext har dock den storskaliga solelen vissa begränsningar i och med det stora 
markanspråk som behövs för att uppnå en betydande elproduktion.  

Enligt Energimyndighetens prognoser så behövs olika typer av kraftslag även i framtiden. Vindkraften 
förväntas dock utgöra en betydande del med avsevärt högre årsproduktion än idag. För att underlätta 
utbyggnaden av vindkraft har regeringen i april 2022 tillsatt en särskild utredning. Utredningen ska bl.a. 
presentera förslag för att ge kommunerna stärkta (ekonomiska) incitament till att medverka till 
utbyggnaden av vindkraften och ska vara framtaget till mars 2023 [10].  

Tabell 1 Produktionskostnader för olika kraftslag (medelvärde). Hämtat från [9]. 

Vindkraft på land: 32 öre per kWh 

Solel, stora parker: 43 öre per kWh 
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Kraftvärme, avfall: 48,5 öre per kWh 

Vattenkraft, ny station: 52 öre per kWh 

Vindkraft till havs: 53 öre per kWh 

Kraftvärme, skogsflis: 55 öre per kWh 

Kärnkraft: 56 öre per kWh 

Solel, små villasystem: 79 öre per kWh 

2.3 Kommunala och regionala planer 
Osby kommun antog under slutet av 2021 en ny klimat- och energiplan [11]. Planen är Osby kommuns 
styrdokument för det lokala arbetet med att uppfylla Sveriges nationella åtaganden om minskade utsläpp 
av växthusgaser. Syftet med planen är att identifiera och ta till vara på kommunens förutsättningar för att 
bidra till en omställning av energisystemet och en minskning av klimatutsläppen samtidigt som en säker och 
tillräcklig energiförsörjning till kommunen tryggas. Kommunen pekar målet om fossilbränslefri 
energianvändning som särskilt viktigt. 

Planen bygger vidare på den Klimat- och energistrategi [12] som tagits fram av Länsstyrelsen Skåne, Region 
Skåne och Skånes kommuner inom Klimatsamverkan Skåne som är en plattform för att stärka det regionala 
samarbetet i klimat- och energifrågor. Strategin ska ge vägledning för det fortsatta klimat- och energiarbetet 
i länet, och innehåller regionala målsättningar och prioriterade åtgärdsområden för arbetet fram till år 2030. 
I strategin finns följande klimatmål för Skåne:  

1. Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år 2030 vara minst 80 procent lägre än år 1990.  

2. Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre år 2030 än år 2010.  

3. Energianvändningen i Skåne ska år 2030 utgöras av minst 80 procent förnybar energi.  

4. Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005  

5. Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som görs med 
kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.  

6. Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person 
och år. 

Åtgärdskatalogen som finns i den skånska klimat- och energistrategin har varit en utgångspunkt för 
åtgärderna i Osbys kommuns handlingsplan som även den mynnar ut i åtta områden:  

1. Energitillförsel, distribution, eleffekt och energi-lager  

2. Effektiva och fossilfria bostäder och lokaler  

3. Effektiva och fossilfria verksamheter  

4. Förnybar energiproduktion: Främjande av fjärrvärme, vindkraft och solelproduktion  

5. Effektiva och fossilfria transporter  
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6. Klimatsmart fysisk planering  

7. Klimatsmart konsumtion 

8. Offentlig verksamhet som förebild 

Kommunen har stor rådighet över är möjligheten till punkt 4,förnybar energiproduktion i kommunen genom 
att nyttja, det i vindbruksplanen utpekade, vindbruksområdet A3 som redogörs för nedan.   

Osby kommun har 2014 antagit en vindbruksplan  som ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen [13]. Syftet md 
planen är att kartlägga förutsättningarna för ny vindkraft i Osby kommun utifrån vindförhållanden, de 
motstående intressen som föreligger i kommunen samt vilka hänsyn som behöver iakttas. De största områden 
utan bebyggelse eller utpekade skyddsvärden lyfts fram som särskilt lämpliga för vindkraft. Kommunens 
ställningstaganden i vindbruksplanen är att kommunen är positiv till utveckling och utnyttjande av 
förnyelsebara energikällor.  

Planen utmynnar i tre så kallade A-områden, där förutsättningarna bedöms vara goda för etablering av 
vindkraft. På en övergripande nivå är de motstående intressena relativt små och dessa områden ska 
prioriteras vid förfrågningar om vindkraftsetableringar. Tillsammans utgör de tre A-områdena 2,24 procent av 
kommunens yta.  

Figur 5 Utpekade vindområden Vindbuksplan Osby kommun [13] 
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I Osbys kommuns vindbruksplan hålls ett avstånd om 500 meter från hus i utpekade vindområden.  Inom eller 
i nära anslutning till Utredningsområdet ligger tre hus som vid besök på plats och i samtal med fastighetsägare 
kan räknas bort på grund av dess dåliga skick och att de inte är att betrakta som bostadshus. Däremot blir 
det totala Utredningsområdet mindre än vad som pekats ut i planen då vi valt att  hålla ett avstånd om minst 
1000 m till övriga bostadshus.  

Allmänna riktlinjer vid exploatering av vindkraft i Osby kommun: 

1. Osby kommun kommer att pröva alla ansökningar om vinraftsetablering mot vindbruksplanen. 
 

2. Vid en etablering av vindkraft är det viktigt att konflikter med motstående intressen kan undvikas och att 
varsamhet visas gentemot boende och landskapsbild. 

3. Vindkraftverk bör etableras i grupper för att undvika enstaka verk. Med grupp avses två eller flera verk. 

4. Större vindkraftsparker bör ges företräde framför minde parker ur resurshushållningssynpunkt.  

5. Avstånd till annan markägares fastighetsgräns ska vara minst verkets höjd om ej skriftligt medgivande 
från berörd fastighetsägare har getts. 

6. Uppförda verka ska ha liknande utseende. 

7. Text logotype eller annan reklam utöver tillverkarens eller ägarens namn eller logotyper får ej förekomma, 
varken på turbinhus, torn eller på anda byggnader i anslutning till vindkraftsverken. 

8. Vid ansökan om bygglov/tillstånd ska redovisas hur skrotning av uttjänta vindkraftverk och återställning 
av mark ska utföras. 

9. De lägen och placeringar där påverkan på landskapsbilden blir liten bör väljas för de lägen där 
påverkan på landskapsbilden blir stor.  

10. Samråd ska hållas med angränsande kommuner om tilltänkt park är inom 5 km från kommungränsen.  

Ett modernt vindkraftsverk producerar cirka 20 000 MWh under ett år. En vindkraftspark med 15 verk skulle 
uppskattningsvis producera cirka 280-320 GWh.  

Idag uppgår elbehovet i Osby kommun till ca 127 GWh/år [11] och parken skulle sörja för den egna 
förbrukningen och även ta höjd för att energikonsumtionen förväntas fördubblas. I dag står den lokala 
förnybara elproduktionen för 20% i kommunen [11] 

2.4 Lokala och regionala arbetstillfällen 
Vindkraften byggs ofta i glesbygd där behovet av nya arbetstillfällen är särskilt stort. Genom att engagera 
det regionala näringslivet bidrar en vindkraftsetablering och följdinvesteringarna till ökad sysselsättning och 
skatteintäkter. Kompetenser byggs upp som sedan kan medföra flera långsiktiga uppdrag inom 
branschen. Efter utbyggnaden ska en vindpark vara i drift och förvaltas i minst 30 år. Bredden av 
kompetenser som behövs under driftstiden i en vindpark ger intressanta möjligheter för 
klusterbildning, särskilt i glesbygdsområden där samverkan mellan små företag kan ge större chans att  
lyckas ombesörja kundbehoven lokalt. Några exempel på möjliga klusterbildningar kring drift och underhåll 
av vindkraft är vägunderhåll, snöröjning, tredjepartsunderhåll så som vindkrafttekniker, elektriker, 
byggtjänster samt servicetjänster för inresta företag så som boende, lokalvård, restaurang, catering och 
fritidsaktiviteter. I nedan tabell återspeglas några utav arbetstillfällena som vanligen skapas i en vindpark, 
hämtat från Vindkraftscentrum som är en projektorganisation finansierad av Energimyndigheten, med syfte 
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att med utprovade metoder och verktyg bidra till den lokala och regionala nytta som uppstår när en 
vindkraftpark etableras. 

Figur 6 Exempel på vanligt förekommande arbetsmoment 

Byggnation  
Drift & underhåll Anläggningsarbete Elnät Transport och montering 

av vindkraftverk 
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- Skogsarbetare 
- Skogsmaskinförare 
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krossningsanläggning 
- Sprängexpert 
- Betongarbetare 
- Bergsborrare 
- Armerare 

- Linjemontörer 
- Elmontör 
- Elkonsult 
- Nätelektriker 
- Utvecklingsingenjörer 
- Driftpersonal 
- Elkraftingenjör 
- Dristributionselektriker 
- Driftoperatör 
- Maskinist 

- Chaufförer 
- Transportledare 
- Logistikexperter 
- Hamnarbetare 
- Lyftkranförare  
- Montörer 
- Tekniker 
- Hälso- och -----------------
--säkerhetsansvariga 
- Administrativ personal 

- Vindkrafttekniker 
- Servicetekniker 
- Underhållstekniker 
- Drifttekniker 
- Arbetsledare 
- Specialister för -----------
--maskindelar,  
  torn,turbiner, hissar, -----
--inspektion mm 
- Service av byggnader, 
--fordon, elnät, vägar  
- Säkerhet och -------------
--bevakning 
- Besiktningstjänster 
- Kran och lyfttjänster 
- Svetsning 

 

Figur 7 Anläggningsarbete som utförs av lokala underentreprenörer i vindpark Knöstad, Säffle kommun. 

   

3 Teknisk beskrivning 
Vindkraftverk omvandlar energin i vinden till elektrisk energi. Den elektriska energin levereras sedan ut på 
elnätet och vidare till användarna. Energin kan även användas för t.ex. produktion av elektrobränslen som 
framställs från el och vatten genom elektrolys till vätgas och syrgas. Vätgasen kan sedan reagera med t.ex. 
koldioxid från industrins rökgaser och bli till metanol (s.k. ”grön metanol”) som kan används som drivmedel.  
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3.1 Teknisk beskrivning av en vindpark  
Ett vindkraftverk består av ett torn, maskinhus och rotor. Tornet är normalt utfört som en cylinder med hiss 
och stege inuti. Maskinhuset är placerat högst upp i tornet. I maskinhuset hittas verkets generator samt 
andra mekaniska och elektriska system som styr vindkraftverket för att uppnå säker drift och bästa möjliga 
elproduktion. Rotorn består av tre rotorblad, vilka kan roteras kring sin axel för att uppnå lämpligt 
rotorvarvtal utifrån aktuella vindar. Vindkraftverkets torn kan tillverkas i stål eller en hybrid med stål och 
betong, där utförande i stål är vanligare. Spänningen på den elkraft som lämnar vindkraftverket ligger 
normalt på ett tiotal kilovolt. Figur 8 visar en principskiss av ett vindkraftverk och vanligt förekommande 
begrepp.   

Respektive vindkraftverk förankras i marken med hjälp av ett fundament. Vid etablering av flera 
vindkraftverk så kan dessa sammankopplas i ett internt elnät för att sedan leverera elen vidare från en 
gemensam kopplingsstation. Byggnationen av vindparken erfordrar vägar till vindkraftverken och 
uppställningsytor.  

Ett vindkraftverk producerar elektricitet vid vindhastigheter från ca 3–25 m/s. Vid extrema 
väderförhållanden stoppas driften av säkerhetsskäl. Idag är ett modernt vindkraftverk i drift under 80–90 % 
av årets timmar och kan producera i storleksordningen 20–30 GWh per år. Vindkraftverken har en teknisk 
livslängd på minst 30 år. 

Energin i vinden ökar kraftigt då vindens hastighet ökar. Vindens hastighet, i sin tur, ökar med höjden över 
marken, speciellt i skogsterräng där träden bromsar vinden nära marken. Detta leder till att vindkraftverkets 
höjd ofta är mycket viktigt för dess produktionsförmåga.  

Figur 8 Principskiss av ett vindkraftverk. Bilder hämtade från [1]. 
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3.2 Vindkraftens tekniska utveckling 
Utvecklingen av vindkraftverk har gått snabbt och fortsätter att gå snabbt. Utvecklingen mot större 
rotordiametrar medför att vindenergin kan fångas inom en större yta och att vindenergin kan nyttjas på ett 
mer effektivt sätt. För att större rotorer ska kunna nyttjas ökar också totalhöjden för att rotorn ska komma 
tillräckligt högt upp.  

De flesta vindkraftverk som byggdes mellan år 2005–2010 har en totalhöjd runt 150 meter och rotorer med 
diametrar i storleksordningen 90–110 meter. Dessa vindkraftverk har en effekt runt 2 MW och producerar i 
storleksordningen 4–6 GWh/år. Vindkraftverk som byggs idag har ofta en totalhöjd runt 200 meter och 
rotorer med diametrar i storleksordningen 140–170 meter. Dessa vindkraftverk har ofta en effekt runt 4–6 
MW och producerar i storleksordningen 13–18 GWh/år. De vindkraftverk som planeras för idag och som 
finns tillgängliga inom 3–5 år bedöms ha en totalhöjd runt 270–300 meter och rotorer med diametrar i 
storleksordningen 170–220 meter. Dessa förväntas ha en effekt runt 7–9 MW och producerar i 
storleksordningen upp till 30 GWh/år.  

Sammantaget innebär den snabba teknikutvecklingen att väsentligt mycket mer energi kan utvinnas ur ett 
givet område med större moderna vindkraftverk än med tidigare generationers vindkraftverk. Större 
vindkraftverk ställer till viss del högre krav på infrastruktur så som kranplatser samt större ytor för fundament. 
Det sammantagna ianspråktagandet av ytor blir dock klart mindre än om lägre vindkraftverk hade 
använts för att producera samma mängd energi. Det är således av stor vikt att möjliggöra för den 
teknikutveckling som pågår. 

4 Tillståndsprocessen 
Den planerade verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808) vilket medför att en 
specifik miljöbedömning ska genomföras. Det innebär att en MKB ska tas fram i ett samrådsförfarande av 
den som avser att bedriva verksamheten. 

En beskrivning av tillståndsprocessen ges i Figur 9. Vid utvecklingen av vindparken beslutar 
miljöprövningsdelegationen vid Skåne länsstyrelse om tillstånd enligt miljöbalken och Osby kommun om 
kommunal tillstyrkan. 
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Figur 9 Beskrivning av tillståndsprocessen. 

 

4.1 Samråd 
En viktig del av tillståndsprocessen utgörs av olika typer av samråd mellan verksamhetsutövaren, 
kommunen, länsstyrelsen samt de myndigheter, organisationer, allmänhet och enskilda som kan bli särskilt 
berörda av verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning samt miljöpåverkan 

En ansökan om tillstånd inleds med en samrådsprocess enlig 6 kap. miljöbalken. Verksamhetsutövaren ska i 
den inledande fasen av samrådet avgöra om den planerade verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan eller inte. Vissa verksamheter är enligt lagstiftningen utpekade som en 
verksamhet som innebär betydande miljöpåverkan per automatik. Den aktuella vindparken är en sådan 
verksamhet som alltid ska anses medföra betydande miljöpåverkan. I och med detta behövs inget 
undersökningssamråd eller beslut om betydande miljöpåverkan från länsstyrelsen. Den aktuella 
verksamheten omfattas därför av kravet på en specifik miljöbedömning. 

Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd. Syftet med avgränsningssamrådet är 
att ge den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) rätt omfattning och detaljeringsgrad. Detta 
samråd sker med länsstyrelse, kommun, enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten, övriga 
statliga myndigheter och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten. Möjlighet att lämna 
synpunkter finns dels under samrådsprocessen, dels under kungörelsetiden. Avgränsningssamrådet sker i 
flera etapper vid olika tillfällen. Samråd med närboende och allmänhet kommer ske skriftligen och 

Utredning Avgränsnings-
samråd

Färdigställande 
ansökan ink 

MKB
Ansökan till 

MPD

Eventuell 
kompletteringKungörelseBeslutEventuell 

överklagan

Tillstånd vinner 
laga kraft

Möjlighet att lämna 
synpunkter (sker i flera 
etapper med olika 
sakägare). 

Möjlighet att lämna 
synpunkter 
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muntligen genom utställning med öppet hus. Utredningsområdets lokalisering, förutsättningar och 
förutsedda miljöeffekter kommer även att presenteras på Eurowind Energys specifika projekthemsida 
tillsammans med samrådsunderlaget. Där kommer även fotomontage och siktanalys visas för att illustrera 
vindparkens synlighet i landskapet. 

4.2 Tillståndsansökan med MKB 
Efter avslutat avgränsningssamråd upprättas en MKB som tillsammans med ansökan om tillstånd lämnas in 
till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. I ansökan anges bland annat val av plats, yrkanden och 
åtaganden avseende den planerade verksamheten. I MKB:n görs bland annat beskrivning av rådande 
miljöförhållanden och påverkan på miljö samt lokaliseringsalternativ för att identifiera och beskriva effekter 
som kan uppstå på människors hälsa och miljö. MKB:n ska representera en helhetssyn av den miljöpåverkan 
som kan uppstå i Utredningsområdet och dess närområde vid en etablering av aktuell verksamhet. MKB:n 
kommer sedan att ligga till grund för miljöprövningsdelegationens prövning. 

5 Lokalisering 
För att finna lämpliga lokaliseringar för vindkraft har Eurowind Energy de senaste åren gjort omfattande 
undersökningar i södra och mellersta Sverige. Detta med målbilden att hitta större, sammanhängande 
områden med få motstående intressen där goda vindförhållanden råder. Liasjön är ett av de områden som 
anses särskilt lämpligt och Eurowind Energy har därför valt att gå vidare med en djupare utredning av 
området. 

5.1 Lokaliseringsprocess 
Följande faktorer är de viktigaste för lokaliseringen av en vindpark både från ett tekniskt och ekonomiskt 
perspektiv; de har listats i ungefär den ordningen som de uppkommer i projektfaserna utveckling, byggnation 
och drift: 

• Kommunala planer  
• Energin i vinden 
• Möjligheten att få markägarnas tillåtelse att bygga vindparken (via avtal) 
• Samexistens med befintliga intressen, t.ex. Försvarsmakten, luftfarten, natur- och friluftsintressen m.m. 
• Möjligheten att ansluta till elnätet 
• Ersättningar och avgifter för att använda den lokala nätägarens elnät 

 
Ovanstående faktorer värderas kontinuerligt under projektets gång utefter att bilden förtydligas. I detta 
inledande skede görs bedömningen att förhållandena i Utredningsområdet är mycket lämpliga för vindkraft.   

5.2 Vindpark Liasjön 
Figur 10 visar Utredningsområdet för vindpark Liasjön och en preliminär layout av vindparken. 
Utredningsområdets utformning härstammar från Osbys kommuns vindkraftsutredning samt ett generellt 
avstånd på minst 1 km till bebyggelse som vi utgår ifrån vid tidig planering.  Avsikten är att söka tillstånd enligt 
en så kallad box-modell. Med detta menas att tillståndet söks för ett maximalt antal vindkraftverk inom 
Utredningsområdet och att det inom detta område finns frihet att placera vindkraftverk efter 
detaljprojektering förutsatt att gällande krav avseende miljö- och omgivningspåverkan uppfylls. 
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Figur 10 Utredningsområdet och placering av vindkraftverk enligt huvudalternativet. 
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Annan vindkraft i området 
Det finns, enligt Vindbrukskollen, endast ett mindre verk inom en radie av 30 km från Utredningsområdet, se 
Figur 11. Närmsta vindkraftspark hittas 34 km öster om Utredningsområdet. Det föreligger ingen risk för 
kumulativa effekter gällande ljud eller skugga.   

Figur 11 Utredningsområdet för vindpark Liasjön och kringliggande vindkraftverk i drift. 

 

6 Omfattning 

6.1 Vindkraftverk 
Verksamhetsutövaren undersöker placeringen av 15 vindkraftverk inom Utredningsområdet med en 
totalhöjd om max 270 m. Vindkraftverken har en teknisk livslängd på minst 30 år.  

I Tabell 2 exemplifieras vindparkens produktionskapacitet förutsatt användandet av referensverket: Siemens 
Gamesa SG-170 med märkeffekt 6,6 MW. Det ska noteras att detta endast är ett exempel utifrån en antagen 
verkstyp. Slutgiltig verkstyp bestäms först inför byggnation. Samma referensverk används genomgående i 
föreliggande samrådsunderlag för t.ex. preliminära beräkningar av elproduktion och omgivningspåverkan.  
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Tabell 2 Exempel på vindparkens produktionskapacitet (villor antas använda 20 000 kWh/år). 

Vindkraftverk 15 st. Siemens Gamesa SG-170 
Märkeffekt 6,6 MW 
Rotordiameter 170 m 
Navhöjd/Totalhöjd 185/270 m 
Medelvind på navhöjd 7,6 m/s 
Produktionskapacitet 322 GWh/år 
Ger förnybar el till 16 100 eluppvärmda villor 
Energibehov Osby kommun 127 GWh (2021) 

6.2 Markanvändning  
Vindparken kräver mark för fundament, uppställningsplatser, vägar, elledningar och transformator. När 
vindkraftverken är byggda och tagna i drift lämnas en öppen yta kring vindkraftverket, se Figur 12. Resning 
av höga byggnader eller andra vindkraftverk inom anläggningens vindfångstområde får inte förekomma. I 
övrigt finns inga hinder för skogsbruk eller annan verksamhet så länge detta inte påverkar driften av 
vindkraftverken. Skogsbruket kan nyttja de vägar som byggs.  

Figur 12 Eurowind monterar vindkraftverk, typ Siemens Gamesa SG-170 med 200 m totalhöjd. 

 

6.2.1 Fundament  
Det finns två huvudprinciper för vindkraftverksfundament på land: gravitationsfundament och 
bergsfundament. Med gravitationsfundament stabiliseras tornet genom att ett tungt betongfundament 
gjutes ner i marken, se Figur 13. Med bergsfundament förankras tornet i berget. Val av fundament görs i ett 
senare skede och i samråd med byggentreprenören och vindkraftsverksleverantören. 
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Figur 13 Eurowind bygger bergsförankrad fundament till ett vindkraftverk, typ Siemens Gamesa SG170 med 
200 m totalhöjd. 

 

6.2.2 Vägar och transporter 
Befintliga vägar används i så stor utsträckning som möjligt. Vid behov förstärks, rätas och breddas vägarna. 
Även anläggande av nya vägar behövs. Planering görs i samråd med markägare och anpassas till resultatet 
från de utredningar som görs för etableringen. Normalt krävs en vägbana om ca 4-5 meter, med ytterligare 
breddning i kurvor när så krävs. Exempel på vägdragning kommer att arbetas fram i vidare projektering med 
hänsyn till de dimensioner som en transport av ett vindkraftverk kräver och till områdets natur- och 
kulturvärden.  

Transporten av vindkraftverken sker med speciallastbilar. Övriga transporter under byggnationen sker med 
lastbil, dumpers och grävlastare m.m. Under drift används vägarna några gånger per år av servicepersonal 
som kommer med personbil. Vid större underhållsåtgärder används tyngre fordon. 

Anläggningsytor kommer att anläggas i anslutning till respektive vindkraftverk, men kan komma att ha lite 
olika form och storlek beroende på vilken vindkraftverksmodell som väljs. Anläggningsytan kommer även att 
användas i samband med underhålls- och reparationsarbeten när vindkraftverken är i drift. Montage av ett 
vindkraftverk tar ca 2–3 dagar. Byggnationstiden för hela vindparken är normalt ca 12–15 månader. 

Som kan ses i Figur 10 så är vindkraftverken enligt huvudalternativet placerade i närheten av befintliga vägar. 
Utredningsområdet kan nås via befintlig skogsbilväg. I detta skede bedöms det vara möjligt att anlägga nya 
vägar utan att påverka skyddsvärda naturintressen (se kap 8).  
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Figur 14 Breddning av befintlig väg. 

 

Figur 15 Intransport av ett 85 m långt rotorblad. 
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6.2.3 Internt elnät och elanslutning  
Vindkraftverken i vindparken sammankopplas via elektriska ledningar till ett internt elnät. Det interna elnätet 
består normalt av markförlagd kabel mellan vindkraftverken. Kablarna är spänningssatta till ett tiotal kilovolt 
och förläggs i kabelschakt i en triangelformation bestående av tre enfasledare, ett s.k. kabelförband. I 
kabelschaktet läggs vanligtvis också ledningar för kommunikation, t.ex. optofiberledningar. 

Från det interna elnätet behövs en ledning för att överföra den producerade elen till det befintliga elnätet. 
Innan kraften kan levereras ut på det överliggande nätet behöver den transformeras till lämplig spänning. 
För vindparker av denna storlek har det överliggande nätet vanligtvis en spänning på 130 kV (medan 
vindkraftverken levererar på ett tiotal kilovolt). Ett alternativ till att leverera elen till elnätet är att använda 
elen till lokal produktion av t.ex. vätgas eller elektrobränslen. 

Verksamhetsutövaren har en dialog med nätägaren E.ON angående anslutningen vindparken till det 
befintliga kraftnätet. Vindpark Liasjön är belägen ca 8 km söder om E.ON:s kraftnät mellan Älmhult och 
Traryd, se Figur 16. Från samråd med E.ON framgår att det finns nätkapacitet för att ansluta vindpark Liasjön. 
Flera anslutningsmöjligheter finns och utredning pågår, vilket kommer redovisas närmare i MKB. I detta skede 
är förslaget att anlägga och ansluta via en ny transformatorstation på lämplig position utefter denna ledning.  

Figur 16 Preliminär anslutningspunkt och ledning till transformering 
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7 Utformning 
Verksplaceringarna har lokaliserats till delar av Utredningsområdet med goda vindförhållanden där 
intressekonflikterna är få baserat på den information som finns idag utifrån följande aspekter:  

1. Utredningsområdet har kartlagts genom platsbesök och terrängen har utvärderats övergripande 
avseende verksplaceringar och byggaspekter. 

 
2.  Arrendeavtal har tecknats med markägare för säkerställandet av marktillgång. 

 
3. Kartstudier av naturvärden har genomförts utifrån den digitala data som hittas via Naturvårdsverkets 

kartverktyg Skyddad natur och Länsstyrelsernas Geodatakatalog. 
 

4. Kartstudier av fornlämningar har genomförts utifrån den digitala data som hittas via 
Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök. 

 
5. Studier har gjorts avseende vindparkens produktionskapacitet med fokus på vindkraftverkens 

placeringar gentemot varandra för att maximera vindupptagning utifrån de lokala vindförhållandena. 
 

6. Studier av ljud- och skuggutbredning har gjorts för att säkerställa att riktlinjer för ljud- och 
skuggutbredning kan uppfyllas.  
 

7. Utredningsområdet håller ett allmänt hänsynsavstånd om 1 km ifrån kringliggande bebyggelse. 

7.1 Huvudalternativ 
Huvudalternativet i detta skede utgörs av 15 vindkraftverk med en totalhöjd på 270 m inom 
Utredningsområdet som visas i Figur 17.  

I figuren visas även exempel på hur vindkraftverken kan placeras. Justeringar av verksplaceringar förväntas 
utifrån vad som framkommer under projekteringen.  

Vindkraftverken är placerade i ett område karakteriserat av produktionsskog. Alla verk är mer minst 1 km 
från kringliggande bebyggelse. Trots att vindkraftverken är höga så är synbarheten från omgivande 
landsvägar och bebyggelse i många fall mycket begränsad då träd som växer nära vägkanter och 
bebyggelse skymmer sikten.   

Utredningsområdet utgår från ett av de A-områden som pekats ut i Osby kommuns vindbruksplan. 
Utredningsområdet karakteriseras främst av produktionsskog med låga naturvärden enligt den översiktliga 
analyser som gjorts i detta skede. Fortsatta naturvärdesinventeringar ska utföras inom ramarna för MKB:n.  

 Utredningsområdet är beläget minst 1 km från kringliggande bebyggelse som är relativt begränsad. Trots 
att vindkraftverken är höga bedöms synbarheten från omgivande landsvägar och bebyggelse i många 
fall vara begränsad då träd som växer nära vägkanter och bebyggelse skymmer sikten.  

2 km öster om parken löper en järnväg samt väg 23 som idag ger upphov till ljud i närområdet öster om 
parken.    
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Figur 17 Utredningsområdet med exempel på hur vindkraftverk kan placeras.  

 

7.2 Alternativ lokalisering 
Vindparken är utformad på ett sätt så att inga motstående intressen störs. Samtliga utpekade 
vindområden i Osbys kommun vindbruksplan har studerats och Liasjön är det ställe som definierats som 
mest lämpligt. 

En redovisning av alternativ lokalisering, utformning, omfattning samt alternativa lösningar för 
verksamheten, i enlighet med 6 kap. 35 § miljöbalken, kommer att göras inom ramen för MKB:n. Där 
kommer även lokaliseringsprocessen redovisas grundligt, samt motivering till valet av området för 
föreslagen vindpark. 

7.3 Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att ingen etablering av vindkraft sker. Inga nya vägar dras i området och inget 
kablage installeras. Landskapsbilden lämnas oförändrad. Då området karakteriseras av produktionsskog 
kommer skogsbruk bedrivas i området.  

Nollalternativet innebär också att en substantiell förnybar och miljövänlig elproduktion uteblir. Detta innebär 
ett uteblivet bidrag till att uppfylla de kommunala, regionala och nationella målsättningarna om en 
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omställning till fossiloberoende och förnybar energiproduktion. De lokala och regionala arbetstillfällena som 
uppkommer till följd av byggnation och drift av vindparken uteblir också.  

7.4 Vindmätningar 
Vindmätningar behövs för att med noggrannhet kunna beräkna vindparkens produktionskapacitet. I 
dagsläget planeras användandet av endast mobila mätutrustningar för vindmätning (inte mätmast). 
Storleken på dessa mätutrustningar, inklusive kraftförsörjning mm., får plats på ett släp som transporteras med 
personbil. 

7.5 Tidplan 
Tidplan 

Q3 2022 Avgränsningssamråd etapp 1 

Q1- Q4 2022   Inventeringar: fågel, fladdermus, natur- & kulturvärden 

Q1 2023 Avgränsningssamråd etapp 2 

Q2-Q3 2023 Tillståndsansökan lämnas till Länsstyrelsen 

2023/24 Vindmätningar 

2025 Tillstånd vinner laga kraft 

2025/26 Byggnation elanslutning 

2026 Byggnation vindpark 

2026/27 Driftstart 

 

Störst osäkerhet bedöms vara tidpunkt för när tillståndet kan vinna laga kraft samt byggtid för elanslutning.  

8 Miljö- och omgivningspåverkan 
Utredningsområdet ligger på en höjd i ett kuperat skogslandskap 7 km norr om Osby tätort. Skogen i området 
utgörs primärt av granskog och  används för skogsbruk. Järnvägen mellan Hässleholm och Alvesta samt väg 
23 löper ca 2 km öster om området. Strax söder om Utredningsområdet på Hushållningssällskapets fastighet 
finns ett grustag om ca 7 hektar som arrenderas av Swerock AB.  

Utanför Utredningsområdet finns några mindre sjöar och nordväst om Utredningsområdet ligger den något 
större Örsjön.  

8.1 Naturmiljö och friluftsliv 
Skyddade områden i landskapet har i detta skede undersökt baserat på Naturvårdsverkets kartverktyg 
Skyddad natur och Länsstyrelsens Geodatakatalog. Inom Utredningsområdet finns inga registrerade sådana 
områden.  

I Figur 18 visas närmsta skyddade områden utanför Utredningsområdet. För läsbarhetens skull har 
sumpskogar, nyckelbiotoper och objekt från våtmarksinventering exkluderats i figuren och kommer utgöra 
underlag för naturvärdesinventeringen längre fram i projekteringen. Det finns även tre minde områden för 
av Skogsstyrelsen klassade nyckelbiotoper i området som också kommer att utgöra underlag för 
naturvärdesinventeringen.  
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1. Tre mindre skogliga biotopskyddsområden beläget ca 3,5 km norr om parken.  
 

2. Naturreservaten tillika Natura 2000-områden Vyssle  och Vakö myr cirka 7 respektive 10 km öster ut, 
beläget på motsatt sida om väg 23. 

 
3. Ett mindre Natura 2000-området (SCI) Gråshult är beläget 1 km österut från Utredningsområdet. Området 

karaktäriseras av jordbruksmark och ängar och viss lövskog med gamla träd.  
 

4. Riksintresse för rörligt friluftsliv benämnt Vittsjöarna-Vieån-Skeingesjön samt riksintresse för Naturvård 
benämnt Hörligne ängar- Vieån-Ubbalt är beläget cirka 8 km söder om Utredningsområdet.  
 

5. Riksintresse för Naturvård Helge å mellan Delary och Hannaböke är beläget 6 km öster ut från 
Utredningsområdet. Här finns även ett mindre naturreservat, Hallaböke samt flertalet mindre skogliga 
biotopskyddsområden.  

 
6. Skogligt biotopskyddsområde 3,4 km sydöst om Utredningsområdet.  

 
Det framgår i detta skede som möjligt att bygga och uppföra vindkraftverk inom Utredningsområdet utan 
att göra markanspråk på skyddade områden. 

Figur 18 Skyddade områden för naturmiljö och friluftsliv.  
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8.2 Kulturmiljö 
Figur 19 visar fornlämningar och i landskapet vilka identifierats med hjälp av riksantikvariatsämbetes söktjänst 
Fornsök. Det finns inga registrerade fornlämningar i Utredningsområdet. 

Inventering av fornlämningar utförs vanligen som en del av projekteringen. Det framgår i detta skede som 
möjligt att bygga och uppföra vindkraftverk inom Utredningsområdet utan påverka fornlämningar. 

Figur 19 Fornlämningar i området kring vindparken. 

 

8.3 Ljud 
Ljud uppstår både under byggnation, drift och avveckling av en vindpark. Vid byggnation och avveckling 
uppstår ljud vanligen från t.ex. transporter, anläggningsmaskiner och vid behov sprängning. Under driften av 
vindparken uppstår ett aerodynamiskt ljud när vindkraftverkets rotorblad passerar genom luften. På nära håll 
brukar detta ofta beskrivas som ett rytmiskt svischande eller väsande. Ljudet kommer främst från den yttre 
delen av rotorbladen. På större avstånd blir ljudet jämnare och dovare för att sedan avta, och liknar då 
ljudet från vindsus.  

Invid ett vindkraftverk på marknivå är ljudnivån kring 50 dB(A). Ljudnivån 40 dB(A) uppnås vanligen ca 500 m 
från ett vindkraftverk. Den samlade effekten från flera vindkraftverk behöver dock beaktas när de placeras 
i grupp vilket förskjuter 40 dB(A)-nivån ytterligare några hundra meter från verken. Större vindkraftverk låter 
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inte nödvändigtvis mer än mindre vindkraftverk. Snarare tenderar modernare (och större) vindkraftverk vara 
tystare än äldre verk. 

Ljudnivån från vindkraftverk anges i dB(A), vilket är ett mått anpassa efter var örat uppfattar. Följande är 
exempel på ljudnivåer [1]:  

• Storstadsgata: 75 dB(A) 
• Normalt tal: 65 dB(A) 
• Modernt kylskåp: 35 - 40 dB(A) 
• Tyst sovrum: ≤ 30 dB(A) 
 

Upplevelsen av ljud från en vindpark påverkas i hög grad av den befintliga ljudmiljön i området. I områden 
med mycket växtlighet skapas ett bakgrundsljud när det blåser vilket ofta dominerar ljudbilden. Vindkraftverk 
låter som mest när vinden är stark. Samtidigt skapar starka vindar större bakgrundsljud. Vid lägre 
vindhastigheter kan ljud från vindkraftverk bli mer framträdande, men vid dessa tillfällen låter också 
vindkraftverken mindre. Vindens riktning påverkar så till vida att ljudet sprids enklare i vindriktningen och 
bromsas mot vindriktningen. 

Enligt svensk praxis ska vindparken utformas efter följande ekvivalenta ljudnivåer [15]: 

• 40 dB(A) utanför bostäder. 
• 35 dB(A) i områden som nyttjas frekvent och där en låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet. Sådana 

områden är vanligen utpekade som så kallade tysta områden i kommunernas översiktsplaner. 
 

I Figur 20 visas beräkning av ljudutbredning för vindparken enligt utformningen i  huvudalternativet. 
Beräkningen är gjord med programmet WindPro som har de mer avancerade beräkningsmodulerna som 
används kommersiellt. Programmet räknar ut maxvärden efter att vinden blåst i alla väderstreck och då alla 
vindkraftverk går på full effekt. Beräkningarna är gjorda med referensvindkraftverket med källjud 106 dB(A).  

Det framgår från Figur 20 att ljudnivån understiger 40 dBA för samtliga bostäder i området.    

Efter drifttagning görs normalt en uppföljning med fältmätningar som verifierar ljudberäkningarna.  

Lågfrekvent ljud  

Vindparken kontrolleras också gällande lågfrekvent ljud, dvs. ljud inom frekvensområdet 20–200 Hz. 
Lågfrekvent ljud ligger i den lägre ändan av hörbarhetsspektra (det är dock hörbart) och brukar behandlas 
separat. Andra exempel på källor till lågfrekvent ljud är biltrafik och hushållsapparater. Riktlinjer beträffande 
lågfrekvent ljud ställs av Folkhälsomyndigheten i form av ljudtrycksnivåer inomhus vid ett antal 
frekvensvärden. Svenska studier har visat att så länge ljud från vindkraftverk inte överskrider riktvärdet 40 
dB(A), är risken liten för att man överskrider riktvärdet för lågfrekvent ljud [15]. Uppfyllande av krav avseende 
lågfrekvent ljud kommer att visas längre fram i projekteringen vid framtagandet av 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Figur 20 Beräkning av vindparkens ljudutbredning för utredningsområde med nuvarande placeringar av 
vindkraftverk. Linjerna markerar gränsen för 40 och 35 dBA enligt beräkning. 

 
Ingen bebyggelse ligger inom det område som uppnår ljudvärden på 40 dBA. Det finns ett torp inom 
Utredningsområdet och två ytterligare torp i angränsande område där 40dBA inte hålls. Dessa torp är ej 
bebodda och enligt fastighetsägarna finns inga sådana planer då torpen förfallna. Det finns en bygdegård, 
Flinkatorp, cirka 700 m norr om Utredningsområdet där ljudvärden på 40dBA inte kommer att uppnås i alla 
lägen men det utgör inget hinder då det inte är att beakta som en bostad.  

8.4 Ljus 
Vindkraftverk behöver förses med hinderbelysning på liknande sätt som andra höga objekt som t.ex. master. 
Hinderbelysning behövs av flygsäkerhetsskäl och regleras av Transportstyrelsens föreskrifter. Följande gäller i 
en vindpark där verkens totalhöjd överstiger 150 m enligt TSFS 2020:881: 

• Verken i parkens yttre gräns ska förses med vitt blinkande ljus på maskinhuset, samt (minst) tre röda fasta 
ljus på halva höjden upp till maskinhuset. 

• Verken innanför parkens yttre gräns ska förses med rött fast ljus på maskinhuset. 
 

 
1 Gäller för vindkraftverk med totalhöjd på 150–315 m. 
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Vilka vindkraftverk som befinner sig i vindparkens yttre gräns respektive innanför bestäms med hjälp av Bilaga 
3 i föreskriften TSFS 2013:9. För referenslayouten befinner sig verk nr. 1, 2, 3, 5, 8,12 i vindparkens yttre gräns 
och resterande verk är innanför (se t.ex. Figur 17 ovan för verksnummer).  

8.5 Skuggor 
Vindkraftverk är höga objekt vilket oundvikligen leder till att skuggor bildas från vindkraftverken. 
Skuggbildning uppstår beroende på väderlek, solinstrålningsvinkel, avstånd samt tidpunkt på dygnet och är 
förhållandevis enkelt att beräkna, se Figur 21. Skuggorna är uppfattbara på ca 1,5 km avstånd, men då 
endast i form av en diffus ljusförändring. Var den absoluta gränsen går är svårt att avgöra, men erfarenheten 
visar att på 3 km avstånd uppfattas ingen skuggeffekt. [1] 

Figur 21 Med hjälp av vindkraftverkets navhöjd (n), rotorarea (A), och solstrålningens vinkel mot 
horisontalplanet (v) så går det att beräkna var skuggan från rotorbladen faller alla tider på året [1]. 

 
Enligt svensk praxis ska rörlig skugga från vindparken inte överstiga 8 timmar/år och eller 30 minuter/dag på 
störningskänslig plats vid bostäder och fritidshus.  

Vindkraftverk kan förses med skuggdetektorer som tillfälligt stoppar driften av verket så att riktlinjer för 
skuggeffekt uppfylls. I skogslandskap skyms ofta vindkraftverk av kringliggande skog. I de fall vindkraftverk 
inte syns från störningskänsliga platser så utgår skuggpåverkan. 

I Figur 22 visas beräkning av skuggutbredning för vindparken enligt huvudalternativet. Beräkningen är gjord 
med beräkningsmodulen Shadow i programmet WindPro. Utförd beräkning:  

• Beaktar inte skymmande träd.  
• Utgår ifrån statistik över soltimmar i södra Sverige (Växjö/Kronoberg väderstation) och lokala 

vindförhållanden.  
• Utgår ifrån topografin i området. 
• Tar inte hänsyn till att skuggorna tunnas ut med avståndet från verken.  
 

Som kan ses i Figur 22 så överskrids riktvärdet 8 timmar/år för en del bebyggelse utifrån ovanstående 
beräkningsförutsättningar. Detta föranleder ett behov av att mer ingående studera vilka verk som är möjliga 
att se från närliggande bebyggelse och skuggdetektorer kan bli aktuellt för att uppfylla riktlinjerna. 
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Figur 22 Beräkning av vindparkens sannolika skuggeffekt för huvudalternativet, utan att beakta 
skymmande träd. Linjerna visar sannolik skuggeffekt för 8, 4 och 0 timmar/år. 

 

8.6 Kumulativa effekter 
I samband med uppförandet av en vindkraftpark tillsammans med närliggande vindkraftparker förekommer 
det risk för kumulativa effekter. Kumulativa effekter från t.ex. ljud kan uppstå när ljud från två olika vindparker 
tillsammans ger en högre ljudnivå i ett område: 

• samtidigt, eller 

• över tid även om detta inte sker samtidigt. 

Närmast intilliggande vindkraftverk ligger mer än 30 km ifrån Utredningsområdet. Detta är ett så långt 
avstånd att kumulativa effekter inte uppstår.  

8.7 Landskapsbild  
Vindkraftverks placering i förhållande till landskapet har en stor påverkan på hur vindparken uppfattas av 
närboende och andra som passerar området, och är således en mycket viktig faktor i utformningen av en 
vindpark. Direkta riktlinjer för landskapspåverkan finns inte på samma sätt som för ljud- och skuggutbredning, 
men en mängd tekniker finns för att hitta lämpliga placeringar [16]. 
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I öppnare landskap tenderar synbarheten av vindkraftverk att bli större än i kuperade skogslandskap. Större 
vindkraftverk syns givetvis mer än mindre verk, samtidigt har de större verken en lägre rotationshastighet vilket 
ger ett lugnare synintryck. 

I ett skogslandskap blir vindkraftverk vanligen inte synliga från en övervägande majoritet av det 
kringliggande landskapet eftersom skogen begränsar sikten. Det är främst då landskapet öppnar sig för t.ex. 
jordbruksmark och sjöar som verk blir synbara, se Figur 24 och Figur 25. Ett kuperat landskap leder till naturliga 
sikthinder men siktfrihet från högpunkterna.  

Ett bra sätt att undersöka landskapspåverkan är med hjälp av en siktanalys och fotomontage. Siktanalysen 
visar varifrån vindkrafter syns i det kringliggande landskapet och fotomontagen visar hur vindparken ser ut 
från olika platser. Fotomontages ska utgå från fotopunkter som bedömts vara av allmänt intresse och 
dessa punkter tas fram efter dialog med kommunen och länsstyrelsen. Fotomontagen brukar tas fram ifrån 
platser där vindkraftverk i första hand syns, i närheten av bebyggelse, där många människor passerar och i 
närheten av kulturellt viktiga platser. Fotomontage tas fram längre fram i projekteringen och kommer att 
användas som underlag i samrådet med närboende och allmänhet.  
 
Det är dock viktigt att komma ihåg att det aldrig går att visa exakt hur en tänkt etablering kommer att se ut, 
utan de fotomontage som kommer att visas är ett försök att uppskatta en framtida landskapsbild utifrån 
terräng-förutsättningar (om tex förekomst av skog). Fotomontage är idag praxis inom 
tillstånshandläggningen och det anses även vara en bra metod för att ge de människor som bor eller vistas 
i området en uppfattning om den tänkta etableringen. 

Fotomontagen kommer att skaps i dataprogrammet WindPO i enlighet med praxis. Vid fotograferingstillfället 
kan väder, ljus och siktförhållanden variera kraftigt vilket också påverkar synligheten av veken även i normala 
fall. Beroende av väderlek och ljusförhållanden kan vindkraftverken ibland bli relativt svåra att se mot 
bakomvarande himmel, vilket återspeglar naturliga förhållanden av synligheten. På framtagna 
fotomontage kan verken därför ibland göras lite vitare än i verkligheten för att de ska synas mot den molniga 
himlen, och ibland visualiseras skymda verk med att vita torn med röda ringar runt vingarna har läggs in.   

Som utgångspunkt för kommande fotomontage har en siktanalys använts, Figur 26, där synligheten har 
beräknats utifrån tillgänglig information om topografi och marktäcke. En sådan analys ger en grov 
uppskattning om varifrån vindkraftverken kan bli synliga.  

Figur 23 Förenklad bild av hur föremål som t.ex. ett träd a 25 m på 100 m avstånd från betraktare skymmer 
sikten av ett vindkraftverk med 250 m totalhöjd placerat 1 km från en betraktare. 
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Figur 24 Vindkraftverk ca 1,7 km från betraktaren med totalhöjd på 200m och rotordiameter på 170m.

 

Figur 25 Exempel på mindre asfalterad väg med skog växandes vid sidan av vägen vilka skymmer 
närliggande verk. 
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Figur 26 Siktanalys för att synliggöra områden där verken är synliga.

 

8.8 Emissioner till luft, mark och vatten 
Under drift producerar vindparken el utan att avge emissioner till luft, mark eller vatten. I vindkraftverkens 
maskinhus finns smörjmedel. Eventuellt spill av smörjmedel ansamlas i vindkraftverket och når inte 
omgivningen. Vindkraftverk och vägar ska placeras så att de minimerar påverkan på befintliga vattendrag 
och under byggfasen ska gällande regler följas för att säkerställa att inga otillåtna emissioner uppstår. 

8.9 Säkerhetsaspekter 

8.9.1 Ekonomisk säkerhet och nedmontering 
Tillstånd till vindkraftsverksamhet kan enligt miljöbalken förenas med krav på att ekonomisk säkerhet ställs. 
Syftet med att ställa ekonomisk säkerhet är att skapa trygghet för markägare eller samhället att inte behöva 
stå för kostnaden för nedmontering och efterbehandling för det fall bolaget skulle gå i konkurs eller av andra 
skäl inte kan genomföra efterbehandlingen. Säkerhetens belopp beräknas i det enskilda fallet och motsvarar 
faktiska nedmonteringskostnader. Av senare praxis för vindkraftsverksamheter framgår att den ekonomiska 
säkerheten ska avsättas innan anläggningsarbetet påbörjas.  
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8.9.2 Arrendetid och ersättning till markägare och närboende 
Arrendetiden enligt avtal motsvarar den tid det tar för tillståndsprocess, anläggningstid samt den tid som 
vindkraftverken beräknas vara i drift. Under drift erhåller markägare årligen en arrendeersättning som baseras 
på försäljningen av el från vindparken.  Eurowind tillämpar en ersättningsmodell där även närliggande 
fastigheter och närboende får ersättning.  

8.9.3 Arbetsolyckor  
Risk för arbetsolyckor föreligger vid byggnation och nedmontering samt vid underhåll. Dessa risker är 
oundvikliga och bedöms vara små då det finns stor erfarenhet av att bygga och underhålla vindparker. 
Eurowind upphandlar endast verk av seriösa aktörer med lång erfarenhet som har höga krav på säkerhet.  

8.9.4 Iskast och fallande komponenter 
Iskast innebär att is som bildats på rotorbladen lossnar och slungas iväg på grund av rotationen. Specifika 
förhållanden krävs för att risken för iskast ska uppstå, och i södra Sverige uppkommer risken under ett fåtal 
dygn per år [17]. Ett teoretiskt avstånd för längsta möjliga iskast kan räknas som 1,5 x (rotordiameter + 
navhöjd) [17], [18]. För huvudalternativet innebär detta ett avstånd på ca 533 m, vilket är långt från närmaste 
bebyggelse. För särskilt utsatta områden kan vindkraftverk utrustas med både isdetektorer som stoppar 
vindkraftverken och system för avsining av rotorbladen. Utifrån drifterfarenhet är risken för fallande 
komponenter mycket liten.  

8.10  Övriga intressen 
Utredningsområdet för vindparken befinner sig ca 48 km från Kristianstad flygplats och i ytterkanten av  
flygplatsens MSA-yta. Utifrån ett initialt samråd med Luftfartsverket finns inga konflikter med flyget. Under det 
fortsatta arbetet kommer samråd ske igen med Luftfartsverket.  

Det finns inga riksintressen för totalförsvaret i eller i anslutning till Utredningsområdet för vindparken utifrån 
initialt samråd (sk Hinderremiss) med Försvarsmakten. Under det fortsatta arbetet kommer fortsatt samråd ske 
med Försvarsmakten.  

Avstånd mellan vindkraftverk och större kraftledningar, järnvägar och större vägar överstiger 
vindkraftverkens totalhöjd. Under det fortsatta arbetet kommer samråd ske med Trafikverket.  

Remiss har gjorts till Post- och telestyrelsen beträffande tillståndshavare med radiolänkstråk i landskapet. Det 
framgick att det finns tillståndshavare med vilka vi har kommunicerat för att säkerställa att vindparken kan 
uppföras utan att störa befintliga länkstråk. Aktörerna har inte haft något att erinra om utformningen enligt 
huvudalternativet eller med vindkraftverk inom Utredningsområdet.   
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