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1.1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

 

Sökande: Dackevind AB 

 Storgatan 10  

 574 32 Vetlanda 

 

 Kontaktperson: 

 Ola Forsell  

 Tfn: 073-066 63 43 

 E-post: ola.forsell@kanonaden.com 

 

Konsult: Energi och Miljöstrategi Norden AB  

 Box 17     

 597 21 Åtvidaberg 

 

 Kontaktperson:  

 Emma Polder  

 Mobil:076- 867 02 75    

 E-post: emma.polder@emstrategi.se 
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1.2 PRESENTATION AV PROJEKTET 

Dackevind AB planerar för en vindkraftsanläggning belägen i ett skogsområde sydväst om Målilla, 

Kalmar län.  

 

Detta dokument är ett underlag för samråd med allmänheten, framtaget av Energi & Miljöstrategi AB 

på uppdrag av Dackevind AB. Underlaget beskriver planerad verksamhet med avseende på 

lokalisering, omfattning och utformning. Rapporten omfattar även kartläggning och analys av 

riksintressen, naturvärden, fågel- och fladdermusfauna och kulturhistoriska värden. Förekommande 

värden inom det föreslagna projektområdet och i varierande radie omkring detta redovisas.  
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2. MILJÖPRÖVNINGSPROCESSEN 

 

2.1 MILJÖBALKEN (MILJÖFARLIG VERKSAMHET) 

Att uppföra och driva vindkraftverk kräver i vissa fall 

tillstånd. När tillstånd krävs och hur tillståndsprövningen 

går till framgår av miljöbalkens 9 kapitel samt av 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (FMH).  

 

Avgörande för hur en anläggning ska prövas är 

anläggningens storlek och dess utformning. För att få bygga 

sju eller fler vindkraftverk med en totalhöjd överstigande 

120 meter krävs ett miljötillstånd. Detsamma gäller för att 

få bygga två eller fler vindkraftverk med en totalhöjd 

överstigande 150 meter.  

 

Dackevind AB planerar att uppföra maximalt 15 stycken 

vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 250 meter. 

Anläggningen omfattas således av tillståndsplikt. 

Tillståndsgivande myndighet är Länsstyrelsen i Kalmar län. 

 

2.2 TILLSTÅNDSPROCESSEN 

Processen med att söka tillstånd inleds med samråd med 

tillsynsmyndigheten (i detta fall Länsstyrelsen i Kalmar), 

övriga statliga myndigheter, kommuner, och organisationer 

och den allmänhet som kan tänkas bli berörda. Detta för 

att säkerställa att den kommande 

miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som ska tillföras 

tillståndsansökan1 får en tillräcklig omfattning och för att 

berörda i ett tidigt skede ska få möjlighet att lämna 

synpunkter och ställa frågor2. En MKB är ett dokument 

som utförligt redogör för den planerade verksamhetens 

omfattning, utformning och förväntade miljöpåverkan. 

 

2.3 BAKGRUND 

Dackevind AB påbörjade under 2016 att undersöka möjligheterna att bygga vindkraftverk i området 

utanför Målilla. Som ett steg i den processen hålls nu samråd med allmänhet, föreningar och 

organisationer.  

 

2.4 SAMRÅDSUNDERLAGET 

Denna rapport är ett samrådsunderlag, vilken innehåller en beskrivning av anläggningens omfattning 

och utformning samt dess förväntade miljöpåverkan framgår. Underlaget har utformats för att ge 

                                                           
1 6 kap. 1§ MB 
2 6 kap. 4§ MB 
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allmänhet, intresseorganisationer och övriga berörda ett underlag inför planerat samrådsmöte samt 

en möjlighet att framföra sina synpunkter på projektet.  

Samrådsunderlaget finns tillgängligt dels via denna skrift samt som ett öppet hus med en utställning 

den 22 maj kl. 15.00-20.00. Utställningen äger rum i Skeppet, Målilla. För det fall att någon part inte 

har möjlighet att besöka samrådsutställningen går det även att använda sig blanketten på sista sidan i 

detta underlag för att avge synpunkter skriftligen eller skicka e-post till 

samrad.vindkraft@emstrategi.se. Synpunkter skall ha inkommit till Energi och Miljöstrategi senast den 

17 juni 2019. Se kontaktuppgifter under rubriken Administrativa uppgifter i kapitel 1 ovan. 

En inbjudan med översiktlig information samt information om var man kan läsa detta underlag har 

sänts till Fastighetsägare inom en radie av 4 km från det planerade projektområdet. All information 

finns samlat på sidan http://www.dackevind.se.  

Utöver ägare av fastigheter i närområdet har följande samrådsparter identifierats och sänts inbjudan: 

• Emådalens naturskyddsförening 

• Östra Smålands Ornitologiska Förening 

• Fågelklubben Hultsfred 

• Friluftsfrämjandet Mörlunda-Vimmerby 

Följande parter har hörts via samråd, remissförfrågan eller övrig underhandskontakt: 

• Länsstyrelsen i Kalmar län (tillståndsgivande myndighet) 

• Myndigheten för samhällsberedskap 

• Hultsfreds kommun 

• Luftfartsverket 

• Vetlanda kommun 

• Försvarsmakten 

• Post och Telestyrelsen 

• Berörda radiooperatörer 

• Trafikverket 

• Närbelägna flygplatser  

• Skogsstyrelsen  

Samtliga samråd protokollförs och dokumenteras i en samrådsredogörelse, vilken kommer att bifogas 

tillståndsansökan.

 

  

mailto:samrad.vindkraft@emstrategi.se
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3. OM VINDKRAFT 

 
 

3.1 VINDKRAFTVERK 

Ett vindkraftverk kan grovt indelas i fyra delar; fundament, torn, maskinhus och rotorblad. 

Maskinhuset är placerat på tornets överdel och inrymmer en generator och vanligen även en 

växellåda samt avancerad kraftelektronik och styrutrustning. På maskinhusets framsida är 

vindkraftverkets rotorblad monterade. Bladen som oftast är tre till antalet kallas sammantaget för 

rotorn. 

När vinden träffar rotorn uppstår det tryckskillnader på bladens fram- och baksida. Det är denna 

tryckskillnad som får rotorbladen att rotera. Rotationskraften förs, via en axel och en växellåda, över 

till vindkraftverkets generator. Den elektricitet som alstras matas sedan via elkablar genom tornet 

och transformeras till högspänning, vilken sedan matas ut till elnätet.  

Vindkraftverk beroende på modell börjar vanligen producera el när det blåser mellan 2,5–4 m/s men 

når sin maximala effekt vid en vindhastighet på ca 10–12 m/s. Verkens styrsystem vinklar bladen så 

vind släpps förbi när vindhastigheten ökar ytterligare. På så sätt kan effekten bibehållas på den 

maximala nivå som generatorn kan producera. Blåser det mer än 20 till 25 m/s stoppas 

vindkraftverket automatiskt för att minimera slitage. Ett vindkraftverk har en normal livslängd om ca 

25 år. Det finns flera olika leverantörer av vindkraftverk etablerade på den svenska marknaden idag 

som kan erbjuda vindkraftverk i 4 till 5 MW klassen, och inom något år även något större effekt.  

Produktionsuppskattning utifrån den teknik som finns tillgänglig i skrivandets stund ger att ett 

vindkraftverk med en totalhöjd på 250 m och effekt på 4 till 5 MW förväntas ge i storleksordningen 

240 till 300 miljoner kilowattimmar per år. Det motsvarar elförbrukningen för 15 000 till 19 000 st 

villor med värmepump. 

3.2 MÅL FÖR VINDKRAFTEN 
Vindkraft är en förnybar och utsläppsfri energikälla, för vilken utvecklingen gått mycket fort sedan 

1980-talet. De landbaserade vindkraftverk som byggs i Sverige idag har totalhöjder på upp till ca 210 

meter. Redan under sommaren 2019 byggs i Norden vindkraftverk med totalhöjder på 250 m.  

Utbyggnaden av vindkraft begränsar påverkan på den storregionala och globala miljön genom att el 

från vindkraft kan ersätta el producerad i fossileldade anläggningar.  

Globalt finns en stark vilja att minska utsläppen av bland annat växthusgaser. Som en del av EU:s 

energipolitik har därför en målsättning antagits om att 20 procent av all energi som konsumeras av 

medlemsstaterna ska vara förnybar år 2020. Till år 2030 har man enats om att 32 % av elen ska 
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komma från förnyelsebara källor3. Som ett led i att genomdriva de åtaganden som följer av Sveriges 

medlemskap i EU och i syfte att synliggöra vindkraften i den fysiska planeringen beslutade riksdagen i 

juni 2009 att anta en ny planeringsram för vindkraft. Tidigare planeringsmål, vilka beslutats 2006, hade 

fastställts till en årlig produktionskapacitet av förnyelsebar elproduktion på 17 TWh år 2016.4 Genom 

propositionen ”En sammanhållen klimat- och energipolitik” skärptes således planeringsambitionen 

gällande vindkraft och en ny planeringsram motsvarande 30TWh till år 2020, varav 20 TWh på land 

och 10 TWh till havs fastställdes.  

Branchorganisationen Svensk Vindenergi bedömde tidigare att Sverige skulle kunna generera cirka 15 

TWh vindel år 2020. Detta nåddes redan under år 2015 med 17 TWh el producerad av vindkraft5, 

vilket motsvarar ca 10 procent av Sveriges elanvändning per år6.  

Under 2016 beslutade S, M, Mp, C och KD om att Sverige år 2040 ska ha 100 % förnyelsebar 

elproduktion. 7Under 2017 producerade vindkraftverken i Sverige 17,6 TWh, vilket motsvarade hela 

11 % av Sveriges elproduktion.  

3.3 VINDKRAFTENS MILJÖVINSTER 

3.3.1 MILJÖVÄNLIG ENERGI  

Det främsta motivet till att etablera vindkraft är att producera energi. Därtill kommer att det är den 

förnybara energikälla som har störst utbyggnadspotential idag. Vinden är en förnybar resurs som kan 

brukas på ett långsiktigt hållbart sätt. Sveriges läge i västvindsbältet ger oss generellt goda 

vindtillgångar. Sverige är dessutom ett relativt glesbefolkat land, vilket ger oss bättre förutsättningar 

än många andra länder att utnyttja vinden för produktionsändamål. 

Till skillnad från fossila energikällor bidrar vindkraften varken till växthuseffekten, försurning eller 

övergödning av våra mark och vattendrag under drift. Genom att låta nya vindkraftverk ersätta 

importerad el producerad med fossila bränslen från kolkraftverk i övriga Europa kan en rad 

miljöfördelar uppnås. 

3.3.2 RESURSHUSHÅLLNING 

Vindkraft är fördelaktigt ur ett livscykelperspektiv. Ett led i detta är vad som brukar omnämnas i 

termer av ett vindkraftverks ”pay off-tid”. Med pay off-tid avses hur lång tid det tar innan den energi 

som utnyttjats för tillverkning av ett vindkraftverk har producerats av samma vindkraftverk när det 

väl tagits i drift. Den totala energi som går åt för att tillverka ett vindkraftverk motsvarar cirka två 

procent av vindkraftverkets totala energiproduktion. Det innebär att ett vindkraftverk redan efter 6–

7 månader har producerat lika mycket energi som åtgått vid dess tillverkning.8 Efter denna tid 

kommer vindkraftverket att producera ren och förnybar energi under sin kvarvarande livstid, vilket 

uppgår till 20–30 år. Nästan allt material från vindkraftverket kan återvinnas efter att det tjänat ut.  

                                                           
3 http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20181106IPR18315/energi-nya-ambitiosa-mal-for-
fornybara-energikallor-och-energieffektivitet 190502 
4 2005/06:143 Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt vindbruk 
5 http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/marknadsstatistik/ny-sida/vindkraftens-del-av-elforsorjningen-
2015/ 2017-02-10 
6 Energiöverenskommelse 2016-06-10. Ramöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de 
gröna, Centerpartiet och Krisdemokraterna.  
7 https://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/overenskommelse-om-den-svenska-energipolitiken/ 2019-04-24 
8 Energifakta, Energimyndigheten 2010 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/marknadsstatistik/ny-sida/vindkraftens-del-av-elforsorjningen-2015/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/marknadsstatistik/ny-sida/vindkraftens-del-av-elforsorjningen-2015/
https://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/overenskommelse-om-den-svenska-energipolitiken/
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4. PROJEKTOMRÅDE 
I detta kapitel redogörs för vindkraftparkens lokalisering, hur många vindkraftverk som planeras, 

verkens effekt och markintrång. 

4.1 LOKALISERING MÅLILLA 

Det föreslagna projektområdet ligger i södra delarna av Hultsfreds kommun, sydväst om samhället 

Målilla. Projektområdet ligger på sydsvenska höglandets östra kant och är bitvis kuperat. 9 Det 

planerade projektområdet omfattar ca 18 km2. 

Figur 1. Översiktskarta. Projektområdets lokalisering markerad med blå linje. 

Det föreslagna projektområdet ligger inom mark som i översiktsplanen för Hultsfred kommun 

bedömts vara lämpligt för etablering av vindkraft, se figur 2.10  

 

                                                           
9 Översiktsplan Hultsfreds kommun 2009, antagen 2010-06-21.   
10 Sammanställningskarta för översiktsplan för vindbruk i Hultsfreds kommun, antagen 2010-06-21. 
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Figur 2. Sammanställningskarta. Aktuellt projektområde utmärkt med en fylld grönblå färg precis norr om område 

benämnt H004. Notera att områden i kartan markerade som riksintresse för vindkraft har ändrats efter att denna 

översiktsplan antogs av kommunen. Källa: Översiktsplan Hultsfreds kommun 2009. 

4.2 UTFORMNING OCH PLACERING 

Figur 3. Kartan visar det placeringsförslag som tagits fram som underlag för beräkningar såsom ljud, skugga och 

synbarhet. Placeringarna ska ses som exempel. 

Projektområdet omfattar fastigheterna Gårdveda 1:3, Äshult 1:3, Äshult 1:5, Äshult 1:6, Kristineberg 

2:7, Kristineberg 2:4 och Lilla Aby 1:2.  Ett layoutförslaget har utformats för att visa på möjlig 
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placering med hänsyn till de olika skyddsintressen som berörs. Layoutförslaget presenteras i figur 3 

nedan.  

Bolaget önskar möjlighet att fastställa placeringen av vindkraftverken inom projektområdet, se figur 1, 

efter det att miljötillståndet lämnats. Det innebär att man söker ett s.k boxtillstånd. De vindkraftverk 

som ritats in ska ses som exempel på placeringsalternativ. Detta för att medföra möjlighet att 

optimera platsen med avseende på produktion och minimal miljöpåverkan för kommande val av 

vindkraftverk. Bolaget önskar således att få lämna in till tillsynsmyndigheten förslag på slutlig placering 

vid upprättande av kontrollprogram för byggnation efter upphandlingsskedet. Med andra ord att ett 

så kallat ”boxtillstånd” lämnas. Det förslag som presenteras i denna skrift ska därför ses som ett 

förslag, inte de exakta positionerna bolaget avser söka tillstånd för. En utförligare redogörelse 

kommer att presenteras i MKB. 

4.3 OMFATTNING 

4.3.1 ANTAL VINDKRAFTVERK 

Ansökan planeras omfatta maximalt 15 stycken vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 250 

meter.  

 

4.3.2 FÖRVÄNTAD PRODUKTION 

Produktionsuppskattning har gjorts utifrån den teknik som finns tillgänglig i skrivandets stund. 

Vindkraftverk med en totalhöjd på 250 m och effekt på 4 till 5 MW förväntas ge i storleksordningen 

240 till 300 GWh (GWh = miljoner kilowattimmar). 

4.3.3 VÄG 

För transport av material och utrustning vid byggande av vindkraftverken behövs vägar av tillräcklig 

standard som uppfyller ställda krav på kurvradier, maxlutning och vägbredd. Befintlig vägdragning 

kommer att användas så långt som det är möjligt. Vid nyanläggning av väg kommer det att göras med 

hänsyn till- och på ett sådant sätt att intrång i områden med natur- och kulturvärden undviks.  

 

4.3.4 FUNDAMENT OCH UPPSTÄLLNINGSYTOR 

De två vanligaste typerna av fundament för vindkraft är gravitationsfundament och bergsförankrade 

fundament. Val av fundamentstyp kommer att ske först efter det att geotekniska undersökningar har 

utförts för de platser där fundament ska anläggas.  

 

Uppställningsytor, vilka nyttjas för uppställning av maskiner och arbetsutrustning under byggtiden 

anläggs invid respektive vindkraftverk. Uppställnings- och arbetsområdet kräver en yta om cirka 2000 

till 3000 m2 per verk. 

 

4.3.5 ELANSLUTNING 

Den el som produceras i parken ska på ett tillförlitligt sätt matas ut på elnätet. EON är elnätsägare i 

området.  

 

4.3.6 HINDERLJUS 

Vindkraftverk behöver utrustas med hindermarkeringar enligt gällande bestämmelser. Vindkraftverk 

som överstiger 150 m i totalhöjd utrustas med ett högintensivt vitt blinkande ljus i ytterkant. 

Vindkraftverk i innerkant får utrustas med ett rött lågintensivt fast ljus.  
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5. PROJEKTOMRÅDE OCH DESS FÖRUTSÄTTNINGAR 

5.1 OMRÅDESBESKRIVNING  

Inom det föreslagna projektområdet bedrivs ett aktivt skogsbruk med skog i olika ålder och ett nät 

av skogsbilvägar. Ca 4 km öster om det föreslagna projektområdet passerar väg 34, ca 3 km söder 

om området löper väg 37 som i väst ansluter till väg 23. Väg 23 ligger på ca 3 km avstånd från det 

föreslagna området och ansluter till väg 34 norr om området. Öst om projektområdet ligger 

Målilladeltat med Emån och Gårdvedaån som är ett regionalt viktigt dricksvattenområde. Inom 

Målilladeltat finns både riksintresse för kulturmiljövård och naturvård. Se kap 3.2 nedan.  

 

Tall och gran är dominerande trädslag. Topografin är kuperad och höglänt med flera toppar, mellan 

vilka mindre våtmarks och sumpskogsområden förekommer. Markhöjden inom projektområdet 

uppgår till cirka 175 meter över havet. I projektområdet finns gott om skogsbilvägar.  

 

Bebyggelsen nordöst om projektområdet utgörs av större lantbruksgårdar längst Emån emedan 

bebyggelsen i övrigt runt området i huvudsak utgörs av bostadshus med gårds- och torpkaraktär. 

Endast två fritidshus återfinns i ytterkant av projektområdet. Projektområdet omfattas inte av 

detaljplan.  

 

5.2 RIKSINTRESSEN 

Det föreslagna projektområdet ligger endast inom riksintresset för skyddade vattendrag, se kap 5.3.4. 

Inom Hultsfreds kommun finns inga riksintressen för tele- och radiokommunikationer eller 

energidistribution11. Nedan redovisas riksintressen inom 10 km radie från projektområdet, se figur 4.  

                                                           
11 Översiktsplan Hultsfreds kommun 2009, antagen 2010-06-21.  S. 95 
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Figur 4.  Riksintressen i förhållande till projektområdet. 

5.2.1 RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRD 

5.2.1.1 Emådalen (A) 

Knappt 1 km nordöst om det föreslagna projektområdet breder ett riksintresse för kulturmiljövård 

ut sig. Området Emådalen är en dalgångsbyggd med en mångfald av väl sammanhållna kulturmiljöer 

och tillsammans återspeglar utvecklingen av en småländsk dalgång. Området av riksintresse för 

kulturmiljövården är 164 kvadratkilometer stort och följer Emån, vilket innebär att det är troligt att 

vindkraftverken endast är synliga från en liten del av området för riksintresset och att den visuella 

påverkan av vindkraftverken endast är ringa. Emån som vattendrag är även klassat som riksintresse 

för naturvård, se vidare under kap. 5.2.2.1.  

 

5.2.1.2 Hagelsrum (B) 

Ca 8 km nordöst om det föreslagna projektområdet ligger riksintresset för kulturmiljövården 

Hagelsrum. Området är en bruks- och storgårdsmiljö med brukslämningar som vittnar om 

industriverksamhet under slutet av 1700-talet och 1800-talet och är ca 6 kvadratkilometer stort. 

Området bedöms eventuellt få en ringa visuell påverkan av etablering av vindkraft sydväst Målilla 

eftersom området mellan de planerade vindkraftverken och Hagelsrum är relativt öppet och flackt.  

 

5.2.1.3 Järeda höglandsbyar (C) 

Ca 7,5 km nordväst om projektområdet ligger riksintresseområdet för kulturmiljövård Järeda 

höglandsbyar. Området består av småskaligt odlingslandskap på höglandet präglat av kärva 

topografiska och klimatmässiga förhållanden. Inom detta område finns även riksintresset för 

naturvård, Skinnskälla-Högeruda, se kap 5.2.2.5. Avståndet och den kuperade miljön gör att 
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etablering av vindkraft endast på vissa utsiktspunkter kommer kunna synas och då på ett långt 

avstånd med ringa påverkan. Riksintresset är tio kvadratkilometer stort.    

 

5.2.2 RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD  

5.2.2.1 Emåns vattensystem (D) 

Nordost om utredningsområdet sammanfaller området för riksintresse för kulturmiljövård, 

Emådalen, delvis med ett område av riksintresse för naturvård, Emåns vattensystem. Emån löper som 

en båge på östra sidan om projektområdet, och tangerar i nordöst delvis det planerade 

projektområdet. Grunden för riksintresset för naturvård bedöms inte påverkas av 

vindkraftsetableringen. 

 

5.2.2.2 Odensås (E) 

Odensås ligger ca 2 km sydväst om det föreslagna projektområdet och är ett område med välbevarad 

naturbetesmark med fin flora.12 Grunden för riksintresset för naturvård bedöms inte påverkas av 

vindkraftetableringen. 

 

5.2.2.3 Virserumsåsen (F) 

Virserumsåsen är en av södra Sveriges märkligaste åsbildningar och ligger ca 6 km väst om 

projektområdet. Åsen ingår i naturreservatet Slagdala.13 Grunden för riksintresset för naturvård 

bedöms inte påverkas av vindkraftetableringen.  

 

5.2.2.4 Ramsebo Äsen (G) 

Sydväst om projektområdet ligger Ramsebo Äsen är en del av Virserumsåsen, med strandvallar som 

visar olika stadier i den forna issjön. Åspartierna hör till de botaniskt rikaste i Sverige.14 Avståndet till 

projektområdet är 5 km. Grunden för riksintresset för naturvård bedöms inte påverkas av 

vindkraftsetableringen. 

 

5.2.2.5 Skinnskälla- Högeruda (H)  

Skinnskälla- Högeruda är stora områden av representativt odlingslandskap på småländska höglandet. 

Här finns naturbetesmarker med i form av blandlövhage, ekhage och annan träd- och buskbärande 

hagmark. Floran är hävdgynnad och flera ovanliga arter förekommer.15 Områdena ligger knappt 9 km 

nordväst om det planerade projektområdet och är 186 ha stort. Avståndet och den kuperade miljön 

gör att etablering av vindkraft troligen inte kommer ha någon påverkan på riksintresset. 

 

5.2.3 RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV 

5.2.3.1 Stora Hammarsjöområdet (I) 

4 km norr om nordligaste planerade vindkraftverk ligger Stora Hammarsjöområdet, som är av 

riksintresse för friluftsliv. Området sträcker sig norrut mot Hultsfred och erbjuder natur med goda 

möjligheter till svamp- och bärplockning, vandrande, bad och fritidsfiske. Genom området går även 

Smalspåret med sin dressinverksamet. Delvis sammanfaller området av riksintresse för friluftsliv även 

                                                           
 12 Marcus Forslund. Registerblad för område av riksintresse för naturvård, Odensås, Länsstyrelsen i Kalmar län. 1998-10-
22. Uppdaterad 2001-02-13 
 13 https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/besok-och-upptack/naturreservat/slagdala.html 2018-10-07 
 14 Marcus Forslund. Registerblad för område av riksintresse för naturvård, Ramsebo Äsen, Länsstyrelsen i Kalmar län. 
1998-10-22. Uppdaterad 2001-01-27.  
15 15 Marcus Forslund. Registerblad för område av riksintresse för naturvård, Skinnskälla-Högeruda, Länsstyrelsen i Kalmar 
län. 1998-10-23. Uppdaterad 2001-02-13.   

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/besok-och-upptack/naturreservat/slagdala.html
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med riksintressena för naturvård och kulturmiljövård vid Emån16.  Det går inte att utesluta en viss 

visuell påverkan på riksintresset för friluftsliv. Den bedöms dock bli acceptabel, eftersom områdena 

inte sammanfaller och riksväg 47 passerar mellan projektområdet för vindkraftsetableringen och 

riksintresset för friluftsliv.  

 

5.2.4 RIKSINTRESSE FÖR VATTENDRAG 

Det tänka projektområdet ligger inom Emåns avvattningsområde. Området är skyddat mot 

nyetablering av vattenkraft, vattenreglering och vattenöverledning får inte heller ske. Men det 

omfattas inte av vindkraft.17  

 

5.3 VÄRDEFULL NATUR 

Inom projektområdet, eller dess direkta närhet återfinns ett antal mindre områden som på grund av 

sina naturvärden är av betydelse för flora och fauna. En beskrivning av de olika områdena följer i 

kapitel 5.3.1–5.3.4 nedan. Områdenas lokalisering i förhållande till kända naturvärden framgår av figur 

5. 

 

Inom det föreslagna projektområdet finns idag inga biotopskyddade områden, inga områden klassade 

som djur- och växtskyddsområden, inga Natura2000- områden, naturvårdsavtal eller ängs- och 

betesmarksobjekt (TUVA). Placering av vindkraftverk och vägdragning kommer att utarbetas med 

hänsyn till områden utpekade som särskilt värdefulla. Även om kända naturvärden nästan helt saknas 

inom projektområdet finns ett antal artrikare områden/objekt i dess närområde. Norr om 

projektområdet finns flera sjöar som binds samman med mindre vattendrag. I anslutning till dessa 

finns ett antal nyckelbiotoper som har höga ornitologiska värden. Se vidare under avsnitt 5.5 Fåglar. 

                                                           
 16 Översiktsplan Hultsfreds kommun 2009, antagen 2010-06-21. S. 55.  
17 Mail Erika H Nilsson, Handläggare vattenverksamhet, Länsstyrelsen Kalmar län. 2018-10-08. 

Figur 5. Naturvärden inom eller i anslutning till projektområdet.  
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Nordöst om projektområdet finns ett område med riksintresse för naturvård, se 5.1.2 Riksintressen 

för naturvård.   

 

En sökning i Artportalen 2016-11-03 på rödlistade arter visar att de arter som har påträffats i 

projektområdet är kopplade till nyckelbiotoperna, med ett undantag skogsklocka18. En förfrågan om 

eventuella hotade arter som inte redovisas i Artportalen har sänts till Länsstyrelsen i Kalmar som låtit 

meddela att följande arter har påträffats inom eller nära projektområdet: brudsporre, mosippa (NT), 

blåsippa, smörboll, backsmörblomma (NT) och skogsklocka (NT) samt laven hållav (VU). 19 Ur 

Länsstyrelsen svar går inte att utläsa om arten påträffats inom eller i anslutning till projektområdet. 

Floravärden antas inte vara ett hinder för etableringen av vindkraft. Ovan angivna arter växer i 

kalkrika vägkanter, ängar, betesmarker eller skogsbryn. Smörboll är t.ex. en hävdgynnad art som 

påträffas i fuktiga betesmarker. En ny sökning gjordes i 2018-10-14. Ytterligare registrerade fynd är 

fyra olika arter av bastardvärmare. Alla fyra är klassade som NT, dvs missgynnad enligt rödlistan. 

Endast skogsklockan finns noterad som växt från ett par platser i området.20 En ny förfrågan kommer 

skickas till Länsstyrelsen gällande skyddade arter under kommande arbete.   

 

5.3.3 NYCKELBIOTOPER 

Inom det föreslagna projektområdet finns fem områden klassade som nyckelbiotoper. Dessa beskrivs 

i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Sammanställning av förekommande nyckelbiotoper i projektområdets närområde. 

                                                           
18 Artportalen, 2016-02-11 
19 Svar via mail från Thomas Johansson, Länsstyrelsen Kalmar län, 2016-02-19 
20 Artportalen, 2018-10-14 

Nyckelbiotop Betäckning i 

kartan 

Beskrivning Storlek (ha) 

Bergsbrant 

 

J Stort inslag av senvuxna träd i häll- och blockrikt 

område. Gott om död ved. Brandspår. 

4,3 ha 

Blandsumpskog 

 

K Stort inslag av senvuxna träd, en hög och jämn 

fuktighet, värdefull kryptogamflora och rikligt med 

död ved. 

1,1 ha 

Gransumpskog 

 

L Hög och jämn luftfuktighet, stort inslag av 

senvuxna träd samt värdefull kryptogamflora.  

1,6 ha 

Lövsumpskog M Stillastående vatten. Hög och jämn luftfuktighet.  1,2 ha 

Blandsumpskog N Hög och jämn luftfuktighet, rikligt med död ved 

och hänglav. Stort inslag av senvuxna träd.  

1,3 ha 



 
 

18 
 

 

 5.3.4 NATURVÄRDEN 

Inom det föreslagna projektområdet eller dess direkta närhet finns fyra områden klassade som 

naturvärden. Det innebär att de inte är nyckelbiotoper men som ändå är viktig för bevarandet av 

biologisk mångfald. Dessa beskrivs i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Sammanställning av förekommande naturvärden inom projektområdet eller dess närområde. 

Objektnamn Betäckning i kartan Beskrivning Storlek (ha) 

Norr Klintehall O Brant 0,7 ha 

Pilens Floe P Å eller bäckmiljö 4,6 ha 

Svartegöl Q Brant 3,6 ha 

Dal R Ädellövträd 0,2 ha 

 

5.3.5 SUMPSKOGAR 

Sumpskog är ett samlingsnamn för olika typer av skogsbeklädd våtmark. Naturtypen har stora 

variationer och erbjuder livsmiljöer för flera växter och djur. Inom eller i anslutning till 

projektområdet finns totalt nio områden klassade som sumpskogar. Dessa beskrivs i tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3. Sammanställning av förekomst av sumpskog i projektområdet eller dess närområde. 

Betäckning i 

kartan 

Beskrivning Storlek (ha) 

S Kärrskog som domineras av tall.  3,1 ha 

T Kärrskog som domineras av al och glasbjörk.  3,5 ha 

U Strandskog vid sjö som domineras av glasbjörk. 2,2 ha 

V Blandad kärrskog 2,4 ha 

W Kärrskog där glasbjörk dominerar. 1,1 ha 

X Strandskog vid sjö som domineras av glasbjörk. 1,0 ha 

Y Kärrskog med stor andel al. 1,3 ha 

Z Strandskog vid sjö som domineras av glasbjörk. 0,7 ha 

Å Kärrskog med stor andel al. 2,7 ha 

 

3.3.4 VÅTMARKER (Ä) 

Precis söder om det föreslagna projektområdet, gränsande mot sumpskog (Å) ligger gölen 

Trehörningen. Den är 23,9 ha stor och har högt naturvärde. 
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5.3.5 ÄNGS- OCH BETESMARKSINVENTERINGEN TUVA 

Inom projektområdet finns inga marker klassade som värdefulla betesmarker i den Ängs- och 

betesmarksinventering som Jordbruksverket genomför med jämna mellanrum.  

 

5.4. FAUNA 

5.4.1 DÄGGDJUR 

Anläggningen är lokaliserad till ett område som under lång tid nyttjats av människan för 

skogsproduktion. Arter såsom älg, rådjur, vildsvin, grävling, räv och skogshare finns sannolikt inom 

området. Vid det myndighetssamråd med Länsstyrelsen i Kalmar som hållits under hösten 2018 

framkom även att lo rör sig i området.  

 

5.4.1.1 FLADDERMÖSS 

 

Inför den kommande MKB kommer projektområdet och upp till 2 km utanför detta att inventerats 

med avseende på fladdermöss av företaget Ecocom.  

 

5.4.2 FÅGEL 

Under 2017 genomförde Naturcentrum, på uppdrag av Dackevind, en omfattande fågelinventering. 

Fokus har legat på att fokusera på arter som bedöms som särskilt viktiga att uppmärksamma i 

samband med vindkraft. Inventeringen har gjorts i ett område upp till 3 km från det planerade 

vindkraftsområdet beroende på vilken art som eftersökts. Naturcentrum har även varit i kontakt 

med lokala ornitologer. Totalt noterades 106 arter i inventeringen. Av dessa är 13 rödlistade eller 

listade i EU:s fågeldirektiv Bilaga 1. Samtliga av dessa 13 har bedömts som häckande/revirhävdande i 

eller i nära anslutning till inventeringsområdet.  

 

Av de vindkraftskänsliga arterna som påträffades är det främst tjäder och fiskgjuse som kan komma 

att kräva skyddsåtgärder.  

 

Tjädern verkar hysa en god stam i delar av området. I en del har inventeringen visat på fina 

tjädermiljöer med rikligt med spillning och en spelplats. Tidigare har skyddsavstånd på 1000 m runt 

större spelplatser (>5 tuppar) rekommenderats. Sedan 2017 rekommenderas istället ett ökat fokus 

på tjäderns livsmiljö, istället för att bara skydda själva spelplatsen. Därmed är det viktigt att skötseln 

av skogen sker på ett sådant sätt att tjädern gynnas.  
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5.5 KULTURMILJÖ 

Inom projektområdet finns 33 lämningar och/eller områden utmarkerade. De är nästan uteslutande 

sentida torpställen med rester av husgrunder, kulturväxter och liknande med undantag för lämningar 

av en kvarn, ett röjningsröse, en icke återfunnen fyndplats av flinta samt en plats som ska ha använts 

som ättestupa och även sägs hysa stenar som liknar formationen av en domarring.  Lämningarna har 

antikvarisk status som övrig kulturhistorisk lämning eller bevakningsobjekt. Se figur 6 och tabell 4.  
 

Tabell 4. Lämningar registrerade i Riksantikvariatets fornsök. Se figur 6. 

Betäckning 

i kartan 

RAÄ-

nummer 

Lämningstyp Beskrivning Antikvariatisk 

status 

1. Virserum 

366:1 

Fossil åker Röjningsröse Övrig kulturhistorisk 

lämning 

2. Virserum 

291:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

3. Virserum 

292:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

     

     

Figur 6.  Lämningar registrerade i RAÄ. 
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Betäckning 

i kartan 

RAÄ-

nummer 

Lämningstyp Beskrivning Antikvariatisk 

status 

4.  Gårdveda 

35:1 

Plats med tradition Plats för tradition. Stenar har 

funnits som uppfattats som 

en domarring. Stupet har 

använts som ättestupa. 

Övrig kulturhistorisk 

lämning 

5. Gårdveda 

36:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

6. Gårdveda 

70:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

7.  Gårdveda 

71:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

8  Gårdveda 

72:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

9.  Gårdveda 

77:1 

Sammanförda lämningar Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Övrig kulturhistorisk 

lämning 

10. Gårdveda 

40:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

11.  Gårdveda 

75:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

12.  Gårdveda 

51:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

13. Gårdveda 

56:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

14. Gårdveda 

55:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

15.  Gårdveda 

54:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

16.  Gårdveda 

53:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

17. Gårdveda 

44:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

18.  Gårdveda 

52:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

19. Gårdveda 

45:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 
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Betäckning 

i kartan 

RAÄ-

nummer 

Lämningstyp Beskrivning Antikvariatisk 

status 

20.  Gårdveda 

50:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

21. Gårdveda 

49:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe  

Bevakningsobjekt 

22. Gårdveda 

48:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

23. Gårdveda 

46:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

24. Gårdveda 

47:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

25. Tveta 75:1 Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

26.  Tveta 76:1 Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

27.  Gårdveda 

89:1 

Fyndplats Fyndplats för slagen flinta. 

Har inte kunnat återfinnas.  

Uppgift om 

28. Virserum 

282:1 

Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

29. Tveta 71:1 Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

30. Tveta 74:1 Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

31. Tveta 72:1 Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

32. Tveta 73:1 Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar från 

sentida torpställe 

Bevakningsobjekt 

33. Tveta 81:1 Kvarn Lämningar efter kvarnställe Övrig kulturhistorisk 

lämning 

     

 

5.5.1 VIDARE UTREDNINGAR 

En arkeologisk Etapp 1 utredning kommer genomföras inom projektområdet samt det område där 

infartsvägarna planeras. Den kommer genomföras under sommaren 2019. 
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5.6 FRILUFTSLIV 

Projektområdet bedöms inte vara plats för något omfattande friluftsliv eller turistmål.  Runt om 

Målilla och Virserum finns många sjöar och vattendrag med goda fiskemöjligheter av olika slag. Inga av 

dessa ligger dock inom projektområdet.21 Strax söder om Virserums samhälle, sydväst om 

etableringsområdet finns Dackestupet, en skidanläggning med tre nedfarter. Avståndet mellan 

projektområdet och skidanläggningen är ca 8 km. 22 Strax öst om projektområdet, ligger Målilla 

Älgpark där älg och andra djur hålles i anslutning till Kristinebergs Herrgård.23  

 

5.7 LANDSKAPSBILD 

Vindkraftverk är höga vertikala objekt vilka måste placeras på vindexponerade platser. Att 

vindkraftverk därför placeras på högt belägna eller öppna platser i landskapet medför ofta att de 

utgör ett tydligt element i landskapet.  

 

Utformningen och uppbyggnaden av landskapet har därför stor betydelse för hur en 

vindkraftsetablering uppfattas. Vissa landskapskaraktärer har en högre visuell tålighet för den 

förändring som en vindkraftsetablering medför än andra landskapstyper. 

 

Området sydväst om Målilla i Hultsfreds kommun utgörs av ett kuperat skogs- och jordbrukslandskap 

med inslag av mindre sjöar. Landskapets kuperade och skogsdominerande karaktär medför att 

siktlinjerna ofta är begränsade, varför vindkraftverken ofta döljs bakom skogshorisonten. Topografin 

medför dock en viss komplexitet när det gäller att förutsäga hur vindkraftverken kommer att 

uppfattas i området. Öster om det föreslagna projektområdet övergår skogsmarken till att i huvudsak 

vara jordbruksmark, vilket medför att sikten blir längre.  

 

Även om siktlängderna på flera platser döljs av omgivande skog och kullar, kan siktlängderna på andra 

platser plötsligt öka till följd av öppna landskapsrum, såsom sjöar eller genom att betraktaren 

befinner sig på en högre punkt i området. En synbarhetsanalys är gjord och preliminära resultat 

delges nedan.  

 

5.7.1 FOTOMONTAGE OCH SYNBARHETSANALYS 

För att synliggöra vindkraftverkens påverkan på landskapet har fotomontage gjorts på utvalda platser, 

där vindkraftverken kan tänkas bli synliga. Platserna har valts ut med hjälp av synbarhetsanalyser som 

visar var vindkraftverken troligen kommer vara synliga, med hänsyn till skogshöjd (figur 7) eller utan 

skogshöjd (figur 8). Endast vindkraftverk, vilka inryms inom den angivna vinkeln kan vara synlig inom i 

montaget. Röd ring markerar vindkraftverk som döljs helt eller till större del av skog eller byggnader. 

Röd rektangel visar var flera vindkraftverk förhåller sig på fotot men inte syns alls från platsen. 

Fotoplatserna visas i figur 9 och översiktsbilder av fotomontagen återfinns i figur 10-28. Alla foton är 

tagna under mars 2019. 

 

Helsidesbilder tillgängliga för nerladdning på Dackevinds hemsida http://www.dackevind.se.   

                                                           
21 www2.visithultsfred.se 2018-10-11 
22 http://www.dackestupet.com/ 2018-10-11 
23  2018-10-11 

http://www.dackevind.se/
http://www.dackestupet.com/
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Figur 8. Karta som visar trolig synbarhet av vindkraftverken i navhöjd, utan hänsyn till skog som kan dölja vindkraftverken. 

 

Figur 7. Karta som visar trolig synbarhet av vindkraftverken i navhöjd, med hänsyn till skog som kan dölja vindkraftverken. 

Skogshöjdsdata från SLU med senast tillgängliga version från år 2010. 
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Platser för fotomontage 

A Flathult 

B Hagelsrum 

C Naturcamping 

D Gårveda by 

E Målilla Ingo macken 

F Bäckeby korsning N 

G Bäckeby korsning S 

H Bäckeby uteplats 

I Bastugärde V 

J Bastugärde N 

K Bastugärde S 

L Tveta kyrka 

M Målilla Älgpark S 

N Målilla Älgpark M 

O Väg mellan L Sinnerstad och Mörlunda 

P Odensås 

Q Backelid 

R Högeruda 

S Järeda kyrka 

Figur 9. Karta med fotoplatser för de fotomontage som visas nedan. För fotomontagen se figur 10-28. 
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6. ANLÄGGNINGENS FÖRVÄNTADE MILJÖPÅVERKAN 
I den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram inför tillståndsansökan görs en bedömning av den 

miljöpåverkan som projektet kan, alternativt kommer att medföra. Ett förslag till 

innehållsförteckning redovisas i kapitel 8.  

6.1 LJUD 

Riktvärdet för ljud utomhus från vindkraftverk följer enligt Naturvårdsverkets praxis den maximala 

ljudnivån som gäller industribuller nattetid, 40 dB(A). Ljudnivån beräknas utifrån fallet att 

vindkraftverken uppnår maximalt källjud. Ljudberäkningarna av förslaget har utförts med programmet 

WindPRO och resultatet redovisas i bilaga 1. Inom projektområdet finns två torp där ljudnivån 

överskrids. För dessa två byggnader pågår en diskussion med fastighetsägaren om omtaxering av 

byggnaderna för det fall att miljötillståndet vinner laga kraft. Därför är de inte med i den 

ljudberäkning som redovisas här.  

Figur 29.  Karta över beräknat ljud. 
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Vidare utredningar av placeringar och därmed ljudpåverkan i området kommer att utföras under 

fortsatt projektering. Slutlig ljudberäkning genomförs även när Miljötillstånd givits, vindkraftverken är 

upphandlade och när den slutgiltiga placeringen fastställts.  

6.2 SKUGGA 

Skuggberäkningar har utförts i syfte att möjliggöra en bedömning av uppkomsten av skuggor och 

effekten av dessa vid närliggande bostäder. Resultatet av dessa visar att den beräknade skuggtiden i 

vissa fall kan överskrida de åtta timmar per år som tillåts enligt praxis. I dessa beräkningar har inte 

hänsyn tagits till hinder såsom skog. Det är därför troligt att skuggeffekterna i praktiken kommer att 

bli lägre. Vindkraftverken kommer att utrustas med skuggurkopplingsautomatik för det fall att den 

faktiska skuggtiden överskrider 8 timmar per år. Därmed ser bolaget inget hinder mot möjligheten 

att uppfylla riktvärdena för det tänka området.   

Figur 30. Karta visar möjlig skugga enligt "värsta fall", dvs ingen hänsyn har tagits still skogshöjd.  
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7. SÄKERHET 

7.1 INFRASTRUKTUR 

 

7.1.1 LUFTFART 

Vindkraftverk är höga vertikala objekt som kan medföra påverkan på flygets navigerings- och 

inflygningsverksamhet. I syfte att säkerställa att planerad anläggning är förenlig med flygets intressen 

har Dackevind AB inhämtat ett yttrande från Luftfartsverket (LFV). Av yttrandet framgår att LFV inte 

har något att erinra mot förslaget.  

7.1.2 VÄGTRAFIK 

Trafikverkets yttrande om avstånd mellan vindkraftverk och allmän väg har inhämtats. Trafikverket 

har inget att invända så länge mot planerat projektområde, förutsatt att inga verk placeras närmre 

allmän väg än vindkraftverkens totalhöjd, i detta fall 250 meter. 

7.1.3 MILITÄRA INTRESSEN 

Ett yttrande avseende planerad anläggning har inhämtats från Försvarsmakten. Av yttrandet framgår 

att Försvarsmakten inte har något att erinra mot uppförandet av vindkraftverk i området. 

7.1.4 RADIO- OCH TELEKOMMUNIKATION 

Vindkraftverk kan i vissa fall störa mottagningen av radiosignaler. Speciellt utsatta är fasta radiosystem 

och då främst radiolänkstråk. För att undvika att störning uppstår har samråd ägt rum med berörda 

operatörer i området. Radiooperatörer, vilka skulle kunna komma att beröras av planerad anläggning 

har identifierats genom remiss till Post- och telestyrelsen. I dagsläget har endast Teracom erinrat sig 

över placeringsförslagen då de har en radiolänk som passerar genom det planerade projektområdet. 

Vid närmare analys framgår att projektområdet håller de säkerhetsavstånd från radiolänken som 

krävs, se figur 31. Säkerhetsavståndet ska vara minst 125 m från radiolänkens mitt samt rotorbladets 

radie från tornets placering.  

Figur 31. Karta över planerat projektområde (blå linje) samt skyddszon för Teracoms radiolänk (röd yta). 
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7.2 OLYCKSRISK 

7.2.1 IS 

Under vissa meteorologiska förhållanden kan is bildas på vindkraftverkets rotorblad, maskinhus eller 

torn. Olycksriskerna kopplade till fallande is skiljer sig åt beroende på om vindkraftverket är i drift 

eller om det står stilla under nedisningsperioden. 

Stillastående vindkraftverk är att betrakta som vilken byggnad som helst och riskerna med att 

uppehålla sig i verkets absoluta närhet är varken större eller mindre än för andra byggnadsverk 

vintertid. För vindkraftverk som är i drift under nedisningsperioder finns en risk att is bildas på 

rotorbladen. I vilken hastighet is bildas och till vilken massa isbildningen kan uppgå för ett 

vindkraftverk i drift är inte möjligt att ange generellt då detta är beroende av en rad faktorer såsom 

temperatur, vindhastighet, molnhöjd, luftfuktighet, topografi, solstrålning, verkets storlek, form, 

materiella uppbyggnad m.m. Majoriteten av den is som faller från ett vindkraftverk i drift beräknas 

vara av storleken 0–500 gram och faller i nära anslutning till tornet.24 . Nedisning så pass att 

vindkraftverk stannar helt är ovanlig i södra Sverige. Bolaget kommer vid upphandling undersöka hur 

offererade vindkraftverk hanterar eventuell ispåbyggnad. 

7.2.2 TILLTRÄDE/PERSONALSÄKERHET 

Samtliga av de i Sverige förekommande personolyckorna som föranletts av vindkraftverk har till dags 

datum drabbat personer vilka arbetat med vindkraft eller uppehållit sig på arbetsplatsen. Det har i 

dessa fall rört sig om kläm- och fallskador, fallande föremål vid montering och service samt skador till 

följd av elinstallationer. För att minimera riskerna för personskada och öka säkerheten i 

vindkraftverken kommer endast behörig personal att äga tillträde till vindkraftverken. Samtliga 

arbeten kommer att utföras av behörig och kunnig personal, vilka är skyldiga att följa de 

säkerhetsföreskrifter som gäller för arbetsmomentet.  

7.2.3 ELETROMAGNESTISKA FÄLT 

I Sverige finns sedan år 2002 allmänna råd rörande referensvärden för allmänhetens exponering för 

magnetfält. Dessa råd, vilka utgavs av tidigare Statens strålskyddsinstitut bygger på riktlinjer från EU. 

Syftet är att skydda allmänheten mot kända hälsoeffekter vid exponering för magnetfält. Av denna 

anledning är referensvärdena satta till en femtiondel av de värden för vilka forskarna har kunnat 

konstatera negativa hälsoeffekter. För magnetfält med frekvensen 50Hz är referensvärdet 100 µT. 

Magnetfält avtar dock med kvadraten på avståndet från ledningen vilket betyder att fältets styrka 

minskar snabbt med ökat avstånd. Av denna anledning är magnetfältet under de största 

kraftledningarna(400kV) inte större än ca10-20 µT. Det vill säga lägre än styrkan på magnetfält kring 

vanliga hushållsapparater. Som exempel kan nämnas att styrkan på magnetfältet 10 centimeter från en 

hårtork uppgår till cirka 30 µT.25 

När det gäller vindkraftverk uppstår magnetiska fält främst i transformatorer och kablar och 

luftledningar. Detta har även bekräftats genom de mätningar som utfördes på uppdrag av 

samhällsbyggnadskontoret i Laholm år 2006. Genom att mäta elektromagnetiska fält kring 

                                                           
24 Morgan Colin, Bossanyi Ervin, Seifert Henry, Assassement of Safety Risks Arising from Wind Turbine Icing, 
Garrad Hassan and Partners Ltd, Deutsches Windenergie-Institute, BOREAS IV, 31 March-2April 1998, Hetta 
Finland. 
25 Strålsäkerhetsmyndigheten, Magnetfält och hälsorisker, sid 6, 2009-07-03 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se 
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vindkraftverk i Månstorp och Vallbergatrakten konstaterades att vindkraftverk inte emitterar några 

högre nivåer av magnetfält i frekvensområdet 30Hz-2000Hz.  

Med utgångspunkt i att ett vindkraftverk ansluts till en elektrisk spänning om 20 till 36 kV och det 

faktum att styrkan på magnetfältet avtar med kvadraten på avståndet från dess källa bedömer bolaget 

det vara osannolikt att planerad verksamhet skulle bidra till förekomst av magnetfält med en styrka 

som överskrider vad som återfinns i en normal boendemiljö.  
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8. INNEHÅLL I KOMMANDE MKB 
Icke-teknisk sammanfattning 

Administrativa uppgifter 

Uppgifter om sökanden samt information om vem som assisterat sökanden vid upprättandet av MKB. 

Lagrum, prövningsnivå, syfte och gjorda avgränsningar. 

 

Beskrivning av verksamheten 

Uppgifter om planerad anläggnings lokalisering, utformning och omfattning. Förslag på alternativ lokalisering 

och utformning presenteras och jämförs med huvudalternativet samt ett nollalternativ. Motivering av vald 

lokalisering, omfattning och utformning presenteras. 

 

Förutsättningar för projektet 

Beskrivning av planerat etableringsområde med avseende på bebyggelse, verksamheter, infrastruktur, 

överensstämmelse med kommunal och regional markanvändning, naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv, 

landskapsbild mm. 

 

Beskrivning av miljöpåverkan 

Uppgifter till grund för bedömningen av verksamhetens inverkan på människors hälsa, miljö, landskapsbild 

och hushållningen med mark och vatten under såväl uppförande-, drift och avvecklingsfasen. Beskrivning av 

de åtgärder som planeras för att identifierad miljöpåverkan skall undvikas, minimeras eller avhjälpas. 

 

Kontroll och uppföljning 

Beskrivning av åtgärder och rutiner för att minimera störnings- och olycksrisker på människors hälsa och miljö 

i samband med uppförande, drift och avveckling av planerad anläggning. 

 

Miljömål 

Hur verksamheten påverkar nationella, regionala och lokala miljömål 

 

De allmänna hänsynsreglerna 

En beskrivning av hur hänsynsreglerna i 2 kap MB beaktas 

 

Beskrivning av genomförda samråd 

Uppgifter om genomförda samråd avseende deltagare, datum, informationsspridning samt en redogörelse av 

de synpunkter som framkommit. 
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9. BLANKETT FÖR SYNPUNKTER 
  

Förnamn, Efternamn  

Adress 

 

 

Telefon, dagtid E-post 

Fastighet  

Följande bör prioriteras i det fortsatta arbetet med att utveckla projektet och 

miljökonsekvensbeskringen:  

 

Följande fakta/kunskaper/lokalkännedom är viktigt att uppmärksamma i det fortsatta 

arbetet med att utveckla projektet och miljökonsekvensbeskrivningen:  

 

Övrigt: 

 

 

 

 

Ort, Datum Underskrift 

 

Ifyllt formulär, synpunkter eller övriga upplysningar som kan vara av värde för projektet ska skickas 

per post till Energi och Miljöstrategi AB, Box 17, 597 21 Åtvidaberg. Senast den 17 juni 2019 ska 

synpunkterna ha inkommit för att inarbetas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  


