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1.1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
 
Sökande: Tranås Energi AB 
 Box 386 
 573 24 Tranås 
 
 Besöksadress: 
 Norra Storgatan 64 
 537 34 Tranås 
 
 Kontaktperson: 
 Niklas Johansson, VD 
 Tfn: 0140-681 25 
 E-post: niklas.johansson@tranasenergi.se 
 
Konsult: Energi och Miljöstrategi Norden AB  
 Box 17     
 597 21 Åtvidaberg 
 
 Kontaktperson:  
 Emma Polder  
 Tfn: 010-209 12 04     
 Mobil: 076-886 86 75     
 E-post: emma.polder@emstrategi.se 
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1.2 PRESENTATION AV PROJEKTET 
 

Sedan december 2013 har Tranås Energi ett miljötillstånd med rätten att uppföra 11 stycken 
vindkraftverk med en totalhöjd om 150 m söder om Hestra i Ydre kommun. Den snabba 
utvecklingen av vindkraftverk och de lägre priserna på elmarknaden gör att vindkraftverk med en 
totalhöjd på 150 m ej är ekonomiskt lönsamma. Därför har Tranås Energi påbörjat processen att 
söka nytt miljötillstånd för maximalt 6 stycken vindkraftverk men med högre totalhöjd. Därmed 
anpassa projektet för den snabba utveckling som skett.   
 
Nu valt projektområde består endast av den nordliga delen av de tidigare lagakraftvunna 
projektområdena. Anledningen är infrastrukturmässiga fördelar och bättre vindläge. Elnätanslutningen 
är planerad till transformatorstation i Hestra och kabeldragning blir minimerad om vindkraftsgruppen 
blir sammanhållen. Transformatorstationen i Hestra begränsar även möjlig anslutningseffekt i 
dagsläget till ca sex vindkraftverk. Den nu tänka utformningen presenteras närmare under kap 4.  
 
Denna skrift är framtagen av Energi & Miljöstrategi AB på uppdrag av Tranås Energi AB med syfte att 
utgöra ett underlag för samråd med allmänheten. Nedanstående redogörelse syftar till att 
övergripande beskriva planerad verksamhet med avseende på lokalisering, omfattning och utformning. 
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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.  
 
Tranås Energi AB planerar att uppföra maximalt 6 stycken 
vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 250 meter. 
Anläggningen omfattas således av tillståndsplikt. 
Tillståndsgivande myndighet är Länsstyrelsen i 
Östergötlands län. 

 
2.2 TILLSTÅNDSPROCESSEN 
Processen med att söka tillstånd inleds med samråd med 
tillsynsmyndigheten (i detta fall Länsstyrelsen i 
Östergötland), 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 
Tranås Energi AB har sedan 31 december 2013 ett laga kraftvunnet miljötillstånd att uppföra 11 st 
vindkraftverk med en totalhöjd om 150 meter. Projektet är lokaliserat söder om Hestra i Ydre 
kommun. Under år 2016 beslöt Tranås Energi att påbörja processen för att söka nytt miljötillstånd 
för färre men högre verk. Det tänkta projektområdet omformades delvis, genom att endast fokusera 
på den norra delen av det område som det nuvarande tillståndet gäller. Därför har nu 
samrådsprocessen precis inletts.  

                                                           
1 6 kap. 1§ MB 
2 6 kap. 4§ MB 
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2.4 SAMRÅDSUNDERLAGET 
Denna rapport är ett samrådsunderlag, vilken innehåller en beskrivning av anläggningens omfattning 
och utformning samt dess förväntade miljöpåverkan där förändringar och nytillkommen information 
sedan nuvarande miljötillstånd trädde i laga kraft framgår. Underlaget har utformats för att ge 
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 
under dagarna 23 mars 2017 kl. 14.00-19.00 och 25 mars 2017 kl. 10-15. Utställningen äger rum i OK 
64 Torpas lokal. 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 april 2017. Se kontaktuppgifter under rubriken Administrativa uppgifter i 
kapitel 1 ovan. 

Samrådsunderlaget i sin helhet har tillsammans med en inbjudan till samrådsmöte sänts samtliga 
fastighetsägare inom ett avstånd upp till 1 kilometer från planerade vindkraftverk. Fastighetsägare 
inom ett avstånd överstigande 1 kilometer men understigande 3 kilometer har sänts en inbjudan till 
samrådsmötet tillsammans med information om var samrådsunderlaget kan inhämtas. All information 
finns samlat på sidan http://www.emstrategi.se/projekt/hestra-ydre-kommun.  

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

• OK 64 Torpa 
• Friluftsfrämjandet i Ydre 
• Naturskyddsföreningen i Kinda/Ydre 
• Asby sockenförening 
• Ydre jaktvårdskrets 
• Aneby fågelklubb 

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

• Länsstyrelsen i Östergötlands län (tillståndsgivande myndighet) 
• Myndigheten för samhällsberedskap 
• Ydre kommun 
• Luftfartsverket 
• Tranås kommun 
• Aneby 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
http://www.emstrategi.se/projekt/hestra-ydre-kommun
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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 
cirka 25 år. Det finns flera olika leverantörer av vindkraftverk etablerade på den svenska marknaden 
idag som kan erbjuda vindkraftverk i 3 till 4 MW klassen.  

Ett 3,5 MW vindkraftverk placerat på land i ett normalt vindläge producerar cirka 10 till 12 GWh3 
per år, vilket motsvarar hushållsel för ca 2200 hushåll eller det totala elbehovet för drygt 440 
eluppvärmda villor baserat på genomsnittlig årsförbrukning av hushållsel om 5 000 kWh/år och 
totalförbrukning om 25 000kWh/år.  

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 200 
meter. 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 också en stark vilja att minska utsläppet 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. Som ett led i att genomdriva de åtaganden som följer av 

                                                           
3 1 GWh (gigawattimme) är lika mycket som en miljon kWh (kilowattimme) 
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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.  

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.7 Efter denna tid 
kommer vindkraftverket att producera ren och förnybar energi under sin kvarvarande livstid, vilket 
uppgår till 20–25 år. Nästan allt material från vindkraftverket kan återvinnas efter att det tjänat ut.  

                                                           
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 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/


 
 

10 
 

4. PROJEKTOMRÅDE 
I detta kapitel redogörs för vindkraftparkens lokalisering, hur många vindkraftverk som planeras, 
verkens effekt och markintrång. Tidigare aktuella områden nämns med kortare beskrivning.  

4.1 LOKALISERING FOLKESMÅLEN 
Projektområdet ligger beläget söder om samhället Hestra och öster om Raklången i Ydre kommuns 
nordvästra del, Östergötlands län, cirka 10 kilometer sydöst om Tranås och cirka 12 kilometer 
nordväst om Österbymo. Söder om området löper väg 559. Väster om området löper väg 551 och 
öster om området sträcker sig väg 131. 

 
Figur 1. Översiktskarta. Projektområdets lokalisering markerad med röd linje. 
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4.1.1 ALTERNATIVA OMRÅDEN I TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

 
Figur 2. Översiktskarta. Områden för vilka förutsättningarna för vindkraft har utretts. Folkesmålen, Högamålen och 
Hultna markeras i grönt. Slogebo och Brostorp markeras i rött. 

Inför nu gällande miljötillståndsansökning studerade bolaget följande områden med avseende på 
förutsättningar för elproduktion, motstående intressen samt närboende.  

Folkesmålen, Högamålen och Hultna utgjorde bolagets huvudalternativ, eftersom detta område 
hyser få värdefulla naturmiljöer. Området bedömdes ej heller ha något högre ornitologiskt värde. 
Maximalt 11 stycken vindkraftverk bedömdes kunna etableras i området. 

Slogebo och Brostorp hade enligt mätningar en lägre årsmedelvind för möjliga 
vindkraftsplaceringar än huvudalternativet och områdets centrala delar hyser ett flertal värdefulla 
naturmiljöer, vilka utgör potentiell livsmiljö för flera hotade arter av flora och fauna, däribland fågel. 
En etablering i detta område skulle medföra en större påverkan på naturmiljön. Området bedömdes 
ha förutsättningar att hysa maximalt åtta till nio vindkraftverk. 

En detaljerad jämförelse av de båda områdena finns att läsa i den MKB som lämnades in i samband 
med tillståndsansökan för nu gällande miljötillstånd. 

Nollalternativ 

Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som syftar till att åskådliggöra konsekvenserna av, 
alternativt beskriva en förväntad framtida situation om det aktuella projektet inte genomförs. I ett 
nollalternativ antas därför att markanvändningen fortlöper utan förändring och att nuvarande mark- 
och miljöförhållanden bibehålls oförändrade. En utförlig redovisning av förutsättningarna för det fallet 
att en etablering ej kommer till stånd kommer att redovisas inom ramen för MKB. 

4.2 UTFORMNING OCH PLACERING 
Vindkraftverken inom planerad vindkraftpark planeras att anslutas till transformatorstationen i 
Hestra. Transformatorstationen kan beroende på olika uppgraderingar ta emot olika effekt.  

Projektområdet är lokaliserat till fastigheterna; Folkesmålen 1:7, Folkesmålen 1:4, Härsmålen 1:2, 
Härsmålen 1:3 och Hedningsmåla 1:7. Ett layoutförslaget har utformats för att visa på möjlig 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. 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 
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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. 

Inför den MKB som skrevs för nuvarande miljötillstånd, genomfördes en rad inventeringar och 
undersökningar kring arkeologi, fågel, fladdermöss och friluftsliv i området. Dessa beskrivs närmre 
nedan under kap. 5.4–5.5.  

4.3 OMFATTNING 
4.3.1 ANTAL VINDKRAFTVERK 
Ansökan planeras omfatta maximalt 6 stycken vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 250 m.  
 

4.3.2 FÖRVÄNTAD PRODUKTION 
Produktionsuppskattning har gjorts utifrån den teknik som finns tillgänglig i skrivandets stund. 
Vindkraftverk med en totalhöjd på 200 m och effekt på ca 3 till 3,6 MW förväntas ge i 
storleksordningen 70 GWh (sjuttio 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. Tranås Energi Elnät 
AB är elnätsägare i området. En utredning av hur anslutning av parken skulle kunna ombesörjas har 
genomförts. Lämplig anslutningspunkt är till befintlig transformator i Hestra. Transformatorstationen 
kan förstärkas till att ta emot 18, 27 eller 42 MW.  Mest ekonomiskt blir det att förstärka och ansluta 
18 MW. Elanslutning planeras ske genom markförlagd kabel. Kablaget kommer så långt som praktiskt 
möjligt att följa befintliga och nyanlagda vägar 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  

Figur 3. Natur- och kulturvärden inom eller i anslutning till projektområdet. Placeringen av vindkraftverken inom 
projektområdet är att se som ett förslag. 
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 Naturlandskapet söder om Hestra, vilket projektområdet utgör en del av, uppvisar en relativt stor 
variation. Storskalig jordbruksmark, rasbranter, dalar, mindre sjöar, naturskogar, slåtterängar, 
sumpskog och betesmarker samsas med sammanhängande ytor av produktionsskog. Detta gör att 
naturlandskapets karaktär kan beskrivas vara mosaikartad.  
 
Projektområdet utgörs av skogsbeklädda morän och hällmarker, vilka i huvudsak brukas för 
skogsproduktion. Spår av aktiv markanvändning är väl synligt i området genom brukade åkrar och 
nyligen avverkade skogsytor eller ungskog. Tall och gran är dominerande trädslag, även om inslag av 
lövträd är vanligt förekommande i anslutning till bebyggelse. Topografin är kuperad och höglänt med 
flera toppar, mellan vilka mindre våtmarks och sumpskogsområden av typen kärr- och myrskog är 
vanligt förekommande. Markhöjden inom Projektområdet uppgår till cirka 275–300 meter över 
havet. Det innebärande en stigning på drygt 60 meter från omgivande terräng en kilometer öster, 
söder respektive väster om projektområdet. Större delen av projektområdet genomkorsas av 
skogsbilvägar. Strax utanför projektområdet finns flera mindre sjöar och dammar.  
 
Området söder om Hestra är relativt glesbebyggt. Bebyggelsen nord-nordöst om projektområdet 
utgörs av större lantbruksgårdar emedan bebyggelsen väster om området i huvudsak utgörs av 
bostadshus med gårds- och torpkaraktär. Öster samt söder om projektområdets återfinns flertalet 
hus av torpkaraktär, såsom Nyahemmet, Högstorp, Tappen, Klacken och Högamålen. Endast två hus 
återfinns på ett avstånd understigande 500 meter från planerade vindkraftverk. Dessa är torpen 
Sälleryd samt Aronstorp. Överenskommelse finns för sistnämnda och flera andra av de närliggande 
husen om att de ska omtaxeras från bostad till annan byggnadstyp för det fall att tillstånd medges för 
vindkraftsparken. Projektområdet omfattas inte av detaljplan.  

 
5.2 RIKSINTRESSEN 
Inga riksintressen finns inom, eller närmare än tre kilometers avstånd från projektområdet. Drygt 4 
kilometer öst-nordöst om projektområdets norra del ligger Sommenområdet, med bland annat 
delområdena Torpasjön och Torpön. Sommen och dess närområde innehar ett stort värde för 
naturmiljön, landskapsbilden, friluftsliv, rekreation och turism. Sommenområdet är därför klassat som 
riksintresse för friluftslivet och sjön av riksintresse för naturvården. På Torpöns sydliga udde ligger 
Torpöns naturreservat. Av reservatet, vilket totalt uppgår till en yta av 121 hektar, omfattar 19 
hektar land och 102 hektar vattenområde samt där tillhörande öar. Området avsattes ursprungligen 
för friluftslivet men innehar även biologiska, geologiska samt kulturhistoriska bevarandevärden. Öarna 
hyser också värdefull fågelfauna.8 
 
Området Ryggestorp, på ett avstånd av 7 km nordväst från projektområdet är klassat som 
riksintresse för naturvården genom sina representativa och välbevarade naturbetesmarker i form av 
öppen betesmark och blandlövhage med stor förekomst av hävdgynnad flora.  
 
Ca 9 km nordväst om projektområdet rinner Svartån, som är klassat som riksintresse för 
naturvården. Området är ett av de sista i södra Sverige med relativt god utterstam.  
 
Drygt 7 km sydöst om projektområdet ligger ängs- och betesmarkerna Ängaryd. Området är klassat 
både som riksintresse för naturvård och som Natura 2000.  

                                                           
8 Länsstyrelsen Östergötland, Torpöns naturreservat, Skötselplan 2005. 
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Närmaste riksintresseområde för kulturmiljövård återfinns drygt 8 kilometer öster om 
projektområdet och utgörs av Graby-Norrby, Sunds- och Asby socken. Söder om Graby-Norrby, 
Sunds socken, cirka 10 kilometer sydöst om projektområdet sträcker sig området Sunds kyrkby – 
Broby. Även Sunds kyrkby är av riksintresse för kulturmiljövården. 

5.3 VÄRDEFULL MILJÖ 
Inom projektområdet, eller dess 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 
5.3.1–5.3.6 nedan. Områdenas lokalisering i förhållande till kända naturvärden framgår av figur 3, 
ovan. Placering av vindkraftverk och vägdragning kommer att utarbetas med hänsyn till områden 
utpekade som särskilt värdefulla. 

 
5.3.1 NATURVÅRDSPROGRAM 
På basis av genomförda naturinventeringar har Ydre kommun utarbetat naturvårdsprogram över 
värdefull natur i kommunen. Inom projektområdet, eller i dess närhet, återfinns sammanlagt tre 
mindre områden, vilka omfattas av naturvårdsprogram.  
 
Tabell 1. Sammanställning av förekommande naturvårdsprogram inom projektområdet eller dess närområde. 

Namn Naturvärdesklass Naturvärdesbedömning 

Hagtorpets hagmarker 
och slåtteräng 

Klass 2 Odlingslandskap med ålderdomlig prägel. Mindre hagar och 
hackslåtteräng som liehävdas. Flora rik på slåtter- och 
betesgynnade arter. 

Hedingsmålagölen Klass 3 En relativt stor och två mindre myrar opåverkade av dikning, 
vilka är av visst ornitologiskt och botaniskt intresse. Vid de 
mindre finns branter och äldre skog med en del krävande 
arter. 

Härsmålens hagmarker Klass 2 Hagmark med hävdgynnade arter, värdefull flora och spår av 
ålderdomligt jordbruk som har ett synnerligen högt 
bevarandevärde. 

Harsmåla asprika 
östbrant 

Klass 4 Område som på grund av aspar i fuktig rasbrant hyser goda 
förutsättningar för hotade arter. Klassat som ”Objekt med 
naturvärden” enligt Skogsstyrelsen 

 

5.3.2 NATURVÅRDSAVTAL 

Öster om projektområdet återfinns ett mindre område (1,3 ha) av naturskogsartat barrskogsområde 
för vilket ett femtioårigt naturvårdsavtal har tecknats med markägaren i syfte att reglera hur 
naturvärdena ska bevaras och utvecklas. Naturvårdsavtalet löper till och med 2052-07-03. 
 

5.3.3 NYCKELBIOTOPER 
Inga områden som klassas som nyckelbiotop återfinns inom projektområdet. Endast tre områden 
klassade som nyckelbiotop återfinns på ett avstånd om mindre än 1 km från projektområdet. 
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Tabell 2. Sammanställning av förekommande nyckelbiotoper i projektområdets närområde. 

Namn Biotoptyp Biotopkaraktär 

Högamålens lavrika 
sumpskog 

Blandsumpskog Värdefull kryptogamflora, rik hänglavsförekomst och rikligt med 
död ved. Området hyser ett stort inslag av senvuxna träd och 
har en hög och jämn luftfuktighet. 

Klackabergets 
nordostbrant 

Bergbrant Värdefull kryptogamflora, rikligt med död ved och ett stort inslag 
av senvuxna träd. Området är en sjöstrand med en hög och 
jämn luftfuktighet. I området finns en rik hänglavsförekomst. 

Södra Djupängarna  Källpåverkad mark Värdefull kärlväxtflora och kryptogamflora.  

 
 5.3.4 NATURVÄRDEN 
Ett område, vilket inte klassas som nyckelbiotop, men som ändå är viktig för bevarandet av biologisk 
mångfald återfinns inom området invid Nabben. Området har av skogsvårdsstyrelsen klassats som 
”objekt med naturvärden”.  
 
Tabell 3. Sammanställning av förekommande naturvärden inom projektområdet eller dess närområde. 

Namn Biotoptyp 

Harsmåla asprika östbrant Brant 

 

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 fyra stycken sumpskogar, vilka utgörs av myr- kärr, mosse- och 
fuktskogar. 
 
Tabell 4. Sammanställning av förekomst av sumpskog i projektområdet eller dess närområde. 

Namn Hydrologisk typ Naturvärdes-klass Beskrivning 

Hedingsmålagölen 
delområde 1 

Myrskog Preliminär klass 2 Sumpskogen ansluter till tjärn 
Eventuell nyckelbiotop 

Hedingsmålagölen 
delområde 2 

Kärrskog Preliminär klass 2 Sumpskogen ansluter till tjärn 
Eventuell nyckelbiotop 

Sumpskog vid Lindenäs Kärrskog Preliminär klass 3 Inslag av örter i markvegetationen 

Sumpskog söder om 
Nabben 

Fuktskog Preliminär klass 2 Eventuell nyckelbiotop, skiktat 
trädbestånd, ligger i sluttning 

 

5.3.5 ÄNGS- OCH BETESMARKSINVENTERINGEN TUVA 
Inom projektområdet finns flera marker som är klassade som värdefulla betesmarker i den Ängs- och 
betesmarksinventering som Jordbruksverket genomför med jämna mellanrum. Objekten inom 
projektområdet är i huvudsak inventerade under år 2002–2004.  
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Tabell 5. Inom projektområdet förekommande ängs- och betesmarksobjekt med naturtyp. Se figur 4. 

Nr Objektnamn Beskrivning Naturtyp 

1 4CB-200 
Hagtorpet 3 

En art- och odlingsrösrik betesmark med lite för mycket 
träd. Högt naturvärde 

6270 

2 B41-480 
Linnekullatorp 2 

Ohävdad mark utan stängsel. En artrik fortsättning av 
betesmarken som är planterad med gran. Dock har 
plantorna tagit sig dåligt.  

Restaurerbar  

3 CA0-C80 
Linnekullatorpet 1 

En varierande betesmark i öppenhet och fuktighet. Den 
innehåller artrika delar men även f.d. slingrande åkrar 
med odlingsrösen. Naturvärde.  

6270, 6410, Annan 
naturtyp 

4 E36-500 
Linnekullatorpet 3 

Liten betesmark som betas ihop med storfållan och 
ogödslade åkrar. Delar med naturvärde.  

6270, Annan 
naturtyp 

5 98C-F00 
Hagtorpet 2 

En artrik slåtteräng med enstaka träd och buskar. 
Högsta naturvärde.  

6510 

6 92B-A80 
Hagtorpet 1 

En ganska högt belägen, art- och odlingsröserik 
betesmark som ligger mellan mindre åkrar som är 
omgärdade med stenmurar. Högt naturvärde.  

6270 

7 316–200 
Skyttatorpet  

En omväxlande fårbetesmark som domineras av gräs. 
Hela skiftet ligger i en stor slänt med olika trädslag. 
Naturvärde.  

6270, Annan 
naturtyp, Kultiverad 
fodermark 

8 808-UYF 
Folkesmåla 1 

En i huvudsak öppen betesmark med hävdgynnad flora 
som ingår i en större fålla. Naturvärde.  

6270 

9 E2C-YIY 
Folkesmåla 2 

En artrik, delvis fuktigt parti av en större fålla. Delar 
röjda, delar i behov av att röjas. Högt naturvärde.  

6270 

10 346-FOU Harsmåla 
1 

En betesmark som restaureringshuggits. Södra delen 
högt naturvärde.  

6270, Annan 
naturtyp 

11 672-HFR Harsmåla 
3 

En gårdsnära, välbetad och artrik betesmark. Längst i 
söder ingen hävd. Högt naturvärde.  

6270, 6410, 
Kultiverad 
fodermark 

12 96E-GMP 
Harsmåla 4 

Ett litet objekt i en större fålla. Högt naturvärde. 6270, Annan 
naturtyp 

13 59E-OUC 
Harsmåla 5 

Ett litet objekt som till större delen numera är 
gräsmatta till en sommarstuga. 

Ej aktuell 

 
5.3.1.1 Vidare utredningar 
Länsstyrelsen i Östergötland har begärt att det görs en översiktlig naturvärdesinventering inför 
kommande ansökan. Denna kommer att genomföras under våren 2017. 
Figur 4. TUVA-objekt inom eller i anslutning till projektområdet. 
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Figur 4. TUVA-objekt inom eller i anslutning till projektområdet. 

5.4. FAUNA 
5.4.1 DÄGGDJUR 
Anläggningen är lokaliserad till ett område som under lång tid nyttjats av människan för skogs- och 
jordbruksproduktion. Kulturlandskapet som bär tydliga spår av mänsklig infrastruktur hyser, så vitt 
bolaget vet, inga känsliga eller större viltpopulationer. Arter såsom älg, rådjur, vildsvin, grävling, räv 
och skogshare finns sannolikt inom området. 
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5.4.1.1 FLADDERMÖSS 
Under 2011 genomförde konsultföretaget Ecocom på uppdrag av Tranås Energi AB en 
fladdermusinventering med syfte att kartlägga riskerna för eventuella fladdermöss i området. Detta 
gjordes genom att undersöka förekomst av arter både manuellt och med så kallade autoboxar, samt 
kartlägga lämpliga biotoper för fladdermöss. Inventeringen visade att undersökningsområdet inte 
hyser några habitat som bedöms som särskilt viktiga för fladdermusfaunan. Inga riskarter för kollision 
med vindkraft noterades i det nu aktuella projektområdet. Slutsatsen av inventeringen var att 
området är väl lämpat för etablering av vindkraft med avseende på fladdermusfaunan, eftersom 
området saknar särskilt viktiga habitat för fladdermöss då det i huvudsak består av produktionsskog.  
En kompletterande sökning i Artportalen 2016-10-04 visar inte heller några rapporterade publika 
fynd inom projektområdet eller dess närmiljö efter att denna inventering genomförts.  
 

5.4.1.1.1 Vidare utredningar 
Inför den kommande MKB kommer den del av projektområdet som tidigare inte inventerats med 
avseende på fladdermöss att inventeras i fält. Detta kommer ske under sommaren 2017.  
 

5.4.2 FÅGEL 
I syfte att utreda den planerade vindkraftsanläggningens påverkan på fågellivet och kartlägga eventuella 
risker för fågelfaunan i samband med en etablering anlitade Tranås Energi AB under våren 2010 
konsultföretaget Ecocom. Resultatet av fågelinventeringen visade att projektområdet inte hyser några 
speciella eller höga ornitologiska värden, inte heller värdefulla fågelhabitat eller häckningsplatser. Inga 
indikationer på att häckande kungsörn skulle finnas inom eller i nära anslutning till projektområdet 
återfanns. Förekomsten av rovfågel var gles och inga ovanliga rovfåglar identifierades.  

5.4.2.1 VIDARE UTREDNINGAR 
Vid samråd med Länsstyrelsen i Östergötland och Ydre kommun i november 2016 framfördes 
informationen om att antalet örnar ökat i den närbelägna sjön Sommen. Därför kommer en 
rovfågelinventering med fokus på örn att genomföras under vårvintern 2017.  

 
5.5 KULTURMILJÖ 
Etableringsförslagen ligger inte inom ett område som klassats vara av riksintresse för kulturmiljövård. 
Det finns heller inga riksintressen för kulturmiljö utpekat i nära anslutning till projektområdet. 
 
Tidigare inventeringsinsatser i Ydre kommun har endast ägt rum vid ett tillfälle åren 1985–86 och då 
endast omfattat en dokumentation av punktförekomst. Därför lät Bolaget under 2010 utföra en 
kulturmiljöinventering ((s.k. etapp 1) för att fastställa förekomst och utbredning av fornlämningar 
inom projektområdet. Inom det nu aktuella projektområdet återfanns 11 stycken ej tidigare 
registrerade kulturhistoriska lämningar. Åtta stycken har klassificerats som ”Övriga kulturhistoriska 
lämningar”, en som ”Fornminne” och en lämning som ”Uppgift om”, se figur 6.  

Den nordligaste delen av projektområdet ingick inte i projektområdet vid den tidpunkten. Därför har 
det under januari 2017 genomförts en ny kulturmiljöinventering i det nytillkomna området av 
företaget Arkeologicentrum. Resultatet av den inventeringen visade att det inom det utökade 
området inte finns några fornlämningar, utan endast fem stycken lämningar klassade som ”Övrig 
kulturhistorisk lämning”, vilket innebär lägre skyddsvärde samt ett objekt klassat som ”Uppgift om”.  
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Etableringen avses utformas för att så långt som möjligt undvika ingrepp i eller nära de registrerade 
kulturhistoriska lämningarna. Slutlig utformning av vägdragningar, fundament och arbetsytor kommer 
att ske i dialog med tillsynsmyndigheten vid länsstyrelsen i Östergötlands län i samband med 
upprättande av kontrollprogram för byggnation. För det fallet att någon del av anläggningen planeras i 
närheten av ett kulturlämningsobjekt kommer bolaget att innan arbetets påbörjande låta utmärka 
lämningen genom snitsling eller dylikt så att inga skador uppstår genom oaktsamhet. 

5.5.1 VIDARE UTREDNINGAR 

Efter avslutad inventering 2017 gör Arkeologicentrum bedömningen att ingen vidare utredning, d.v.s. 
Arkeologisk utredningsgrävning behöver inte göras. 

Figur 5. Stenbrott funnet vid 2017 års inventering. Foto: Arkeologicentrum 2017. 
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Figur 6. Påträffade lämningar vid arkeologiska inventeringarna utförda 2010 och 2017. 

5.6 FRILUFTSLIV 
Projektområdet är inte lokaliserat inom något område klassat som riksintresse för friluftsliv. 
Projektområdet utgörs av ett skogslandskap, vilket inte innehåller några särskilt utpekade miljöer av 
stort värde för friluftslivet. Inga rid- eller vandringsleder finns heller inom området.  

Den friluftslivsundersökning som genomförts i området i samband med tidigare tillståndsansökan 
visar att området främst nyttjas som närströvområde för de boende i området. En etablering av 
vindkraft i området kommer inte att påverka möjligheterna för de närboende eller allmänheten att 
utöva friluftsliv i området. För de personer som regelbundet nyttjar området för friluftsändamål 
kommer upplevelsen av området dock att förändras både visuellt och ljudmässigt genom planerad 
anläggning.  
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Figur 7. Foto från Bodaberget, Torpön med utsikt åt väst mot projektområdet. 

5.7 LANDSKAPSBILD 
Vindkraftverk är höga vertikala objekt vilka bör 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. 

Norra Ydres kuperade landskap med skogsdominerande karaktär medför att siktlinjerna ofta är 
begränsade Därför kan vindkraftverken ofta delvis eller helt kan döljas bakom skogshorisonten på 
platser relativt nära vindkraftverken, där terrängen stiger kraftigt. Topografin medför dock en viss 
komplexitet när det gäller att förutsäga hur vindkraftverken kommer att uppfattas i området. 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. Framförallt väster och öster om projektområdet reser sig 
höjdryggar med lång siktlängd där verken kommer vara synliga.  

I syfte att utreda och beskriva etableringsförslagets påverkan på landskapsbilden kommer Tranås 
Energi AB låta utföra en landskapsanalys, vilken ska utgöra del av MKB, utöver de fotomontage som 
visas 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, utan hänsyn till skog (figur 8) eller skog (figur 
9). 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. Fotoplatserna visas i figur 10 
och översiktsbilder av fotomontagen återfinns i figur 11–24. 

Helsidesbilder finns att beställa trycka kopior av från Energi & Miljöstrategi eller tillgängliga för 
nerladdning på Energi & Miljöstrategis hemsida http://www.emstrategi.se/projekt/hestra-ydre-
kommun eller på Tranås Energis hemsida på 
http://www.tranasenergi.se/privat/elproduktion/pagaende-projekt/ . 

http://www.emstrategi.se/projekt/hestra-ydre-kommun
http://www.emstrategi.se/projekt/hestra-ydre-kommun
http://www.tranasenergi.se/privat/elproduktion/pagaende-projekt/
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Figur 8. Karta som visar trolig synbarhet av vindkraftverken i navhöjd, utan hänsyn till skog som kan dölja vindkraftverken. 
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Figur 9. Karta som visar trolig synbarhet av vindkraftverken i navhöjd, med hänsyn till skog som kan dölja vindkraftverken. 
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Figur 10. Karta med fotoplatser för de fotomontage som visas nedan. För fotomontagen se figur 11–24. 
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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. Beräkningar av layouten visar att riktvärdet på 40 dB(A) 
för ljud överskrids vid Moahemmet, Linnekullatorpet och Lindenäs. För dessa tre byggnader har 
sökande en överenskommelse om omtaxering av byggnad för det fall att miljötillståndet vinner laga 
kraft. Husen står i dag oanvända. För övriga fastigheter inom projektområdet underskrider den 
förväntade ljudnivån 40 dB(A).  

Vidare utredningar av placeringar och därmed ljudpåverkan i området kommer att utföras under 
fortsatt projektering innan slutgiltig placering fastslås.  

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.  
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Figur 25. Karta visar möjlig skugga enligt "värsta fall", dvs ingen hänsyn har tagits still skogshöjd.  
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Figur 26 Karta visar möjlig skugga där hänsyn till skogshöjd tagits med i beräkningen. 
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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 Tranås Energi AB inhämtat ett yttrande från Luftfartsverket (LFV). Av yttrandet framgår att LFV 
inte har något att erinra mot förslaget men hänvisar till att kontakt bör tas med Malmens flygplats i 
Linköping. Svar väntas från Malmens flygplats i Linköping. Svaret kommer redovisas i kommande 
MKB. 

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 3GIS erinrat sig över 
placeringsförslagen då de har en radiolänk som passerar söder om planerat projektområde. Vid 
närmare analys framgår att projektområdet håller de säkerhetsavstånd från radiolänken som krävs, se 
figur 27. Säkerhetsavståndet ska vara minst 125 m från radiolänkens mitt samt rotorbladets radie från 
tornets placering. 

 
Figur 27. Karta över planerat projektområde (röd linje) samt säkerhetsavstånd (blå linje) till 3GIS radiolänk (svart linje). 
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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 
dock vara av mindre storlek 0–500 gram och faller i nära anslutning till tornet.9 . 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.10 

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 

                                                           
9 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. 
10 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 endast genererar en elektrisk spänning om ca 20kV 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 april 2017 ska 
synpunkterna ha inkommit för att inarbetas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  
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