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Uppdrag  
Samhällsbyggnadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen (2007-09-11 KS § 75) upprättat en
vindkraftsplan för Hylte kommun. Planen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för 
Hylte kommun, ÖP2001, och gäller tillsammans med denna. 
 
Planen antogs av fullmäktige den 1 oktober 2009 och vann laga kraft den 6 november 2009.
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Sammanfattning av planförslag 
Syftet med vindkraftsplanen är att klargöra kommunens övergripande syn på vindkraft, att föreslå 
lämpliga respektive olämpliga områden för vindkraft och ange riktlinjer för dess lokalisering och 
prövning. Planarbetet handlar i hög utsträckning om att balansera det allmänna intresset att bygga ut 
vindkraft mot behovet av att värna kommunens boendemiljöer och landskapsvärden. Vindkraftsplanen 
behandlas som ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, ÖP2001, och kommer att gälla som 
översiktligt styrdokument tillsammans med denna. Vindkraften har inte tidigare behandlats i 
kommunens översiktsplan eller i andra styrdokument. 

Hylte kommun har mycket goda vindförutsättningar och anspråken på få etablera vindkraftsanlägg-
ningar i kommunen är stora. Enligt beräkningar uppnår större delen av kommunens yta tillräcklig 
årsmedelvindhastighet för att etablering av vindkraft ska vara lönsam. Nya tekniska förutsättningar för 
vindkraft i skogsbygd tillsamans med och den låga befolkningstätheten i kommunen underlättar 
ytterligare lokalisering av vindkraft.  

Hylte kommun är i grunden positiv till vindkraft och har som målsättning att användningen av förnyel-
sebar energi ska öka. Utbyggnaden ska företrädesvis ske inom de områden som bedömts ha bäst 
vindförutsättningar, lägst påverkan på närområde och landskapsbild och som avvägts mot allmänna 
intressen enligt gällande översiktsplan.  

Tio områden (VKP1-11) föreslås som prioriterade områden för vindkraft. Dessa utgör tillsammans 
knappt 110 km² vilket motsvarar 12% av kommunens yta och sammanlagt bedöms kunna producera 
1,10 TWh/år. Utbyggnad av vindkraft skall företrädesvis ske inom dessa områden. Två större sam-
manhängande områden (VKF1-2) föreslås som fredade från vindkraft vilka tillsammans motsvarar 
cirka 425 km², vilket motsvarar 45% av kommunens yta. Inom dessa områden föreslås en mycket rest-
riktiv prövning av vindkraftsärenden. Vid etablering i övriga områden i kommunen bör en bedömning 
av vindkraftens sammanlagda inverkan på kommunen som helhet göras, liksom en noggrann prövning 
av motstående intressen och påverkan på landskap och närmiljö i enlighet med denna vindkraftsplan. 
 

 
Figur 1: Vindkraftverk i skogsbygd. Vansbro januari 2008. Foto L. Ahlgren.
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Inledning 
Bakgrund 
Intresset för vindkraftsutbyggnad i Hylte kommun har på kort tid vuxit mycket kraftigt. Tidigare foku-
serades intresset enbart på havsbaserad vindkraft eller etableringar vid kusten i öppna slättlandskap. 
Sen kom stormarna Gudrun och Per som tydligt visade att vindpotentialen kan vara mycket stor i in-
landet. Många drabbade skogsägare började fundera på vindbruk som ett komplement till skogsbruket 
samtidigt som de stora vindkraftsbolagen fick upp ögonen för inlandet.  

På initiativ av den statliga Energimyndigheten gjordes en vindkartering av hela Sverige som visar att 
förutsättningarna för vindbruk är mycket goda i Hylte kommun. Kommunen är dessutom relativt glest 
befolkad vilket underlättar lokalisering av vindkraft. Befolkningstätheten är 11 invånare per km², att 
jämföra med Halland som har 57 inv./km²och Sverige som har 22 inv./km².1  

Vidare har den tekniska utvecklingen också påverkat förutsättningarna för vindkraft i skogsbygd. Ut-
veckingen mot allt högre och effektivare verk minskar ingreppen i landskapet och ger högre lönsam-
het, men innebär också att vindkraftverkets rotor hamnar tillräckligt högt över skogens trädtoppar för 
att inte hindras av turbulens.  

De nya vindhastighetsberäkningarna tillsammans med nya tekniska förutsättningar för vindkraftsetab-
lering i skogsbygd innebär att en utbyggnad av vindkraft i Hylte kommun nu blivit både möjlig och 
intressant, vilket det stora antalet vindintressenter som kontaktat samhällsbyggnadskontoret visar på.   
I dagsläget har förfrågningar på 82 verk kommit in till samhällsbyggnadskontoret.  

Varför vindkraft? 
Samhällets energiförbrukning står för en mycket stor del av miljöbelastningen då mycket av den 
energi som används kommer från fossila bränslen. Sverige har skrivit under Kyotoprotokollet vilket 
innebär ett rättsligt bindande att minska koldioxidutsläppen, och riksdagen har beslutat att energi-
politiken ska utformas så att den underlättar för en omställning mot en hållbar samhällsutveckling. 
Detta innebär att energiförsörjningen i framtiden ska komma från inhemska, varaktiga och förnyelse-
bara energikällor. På lång sikt måste koldioxidutsläppen från fossila bränslen minska med 70-90%. I 
Hylte kommuns översiktsplan, ÖP2001, anges vidare som en övergripande målsättning att använd-
ningen av förnyelsebar energi i kommunen ska öka. 

Vindkraften bidrar till att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser och det är därför ett viktigt 
miljöpolitiskt mål att påskynda utbyggnaden.2 Riksdagen satte 2002 upp målet att vindkraften i 
Sverige ska producera 10 terawattimmar (TWh) per år 2015, varav 6,4% i Halland. Energimyndig-
heten har överlämnat ett förslag till regeringen om ett nytt planeringsmål för vindkraft på 30 TWh år 
2020, vilket betyder att antalet vindkraftverk behöver öka från dagens knappt 900 till uppemot 6000 
verk.3 Om Halland även fortsättningsvis ska stå för samma andel av den totala vindenergiproduktionen 
kommer det nya planeringsmålet motsvara cirka 2 TWh för Hallands del, vilket motsvarar 400 verk à 
5 GWh/år.  

Varför just i Hylte? 
Så mycket som drygt en halv procent av den energi som används i Sverige, används inom Hylte kom-
muns gränser. Eftersom det i kommunen bara bor en tiondels procent av Sveriges totala befolkning 
innebär det att energiförbrukningen per invånare är nästan 5 gånger så stor i Hylte som i Sverige som 
helhet, se figur 1. Mycket av denna stora energikonsumtion beror givetvis på vår industri, men denna 

                                                 
1  Befolkningstäthet den 31 dec 2006. Statistiska centralbyrån, www.scb.se 2008-02-09 
2  Naturskyddsföreningen, www.snf.se 2007-09-18  
3  Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se 2008-02-03 
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ger arbetstillfällen och få skulle nog hävda att det vore bättre om till exempel pappersproduktionen 
skedde någon annanstans.  
 

ENERGIBALANS 2006 Hylte kommun Hallands län Sverige 
Bruttotillförsel   2 349 926 MWh  65 889 576 MWh 561 638 636 MWh 
Slutlig användning (efter förluster och 
produktionstillskott) 

  2 222 086 MWh  11 581 026 MWh 415 065 845 MWh 

- varav industrisektorn   1 930 098 MWh    4 029 171 MWh 184 543 695 MWh 
- varav övriga sektorer      291 988 MWh    7 551 855 MWh 230 522 150 MWh 
Antal invånare        10 371 inv.       288 859 inv.     9 011 392 inv. 
Slutlig användning/invånare      214 260 kWh/inv        40 092 kWh/inv    45 545 kWh/inv 
- slutlig anv./inv. exkl. industri        28 154 kWh/inv        26 144 kWh/inv    25 581 kWh/inv 

 Figur 1: Jämförelse av energibalansen 2006 mellan kommunen, länet och riket. Källa www.scb.se  

Så länge vi använder energi i den omfattning som vi gör så måste den också produceras någonstans: på 
platser där förutsättningarna finns och på ett sätt som är hållbart ur klimatsynpunkt. Under långa tider 
hämtades energin lokalt. Kvarnarna placerades där vattnet eller vinden kunde driva kvarnhjulen, pap-
persbruken där vattenkraften fanns, och så vidare. Efterhand centraliserades energiproduktionen till 
större anläggningar för vattenkraft, olje- och kolkraft och kärnkraft.  

Satsningen på vindkraft i stor skala innebär att energiproduktionen åter sprids ut till fler områden, och 
till de områden som har bäst vindförutsättningar. I Halland blåser det allra bäst till havs och i inlandet i 
Laholms och Hylte kommuner, se figur 2 nedan. Hur mycket vindkraft som är rimligt att producera 
inom Hylte kommun diskuteras vidare på sidan 33. 
 

 

Figur 2: Årsmedelvind (m/s) på höjden 71 meter över nollplansförskjutningen. Hans Bergström, Uppsala universitet, 
http://130.238.141.12/default.htm (2008-02-18) 
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Planeringens syfte 
Eftersom vindkraften inte tidigare har behandlats i kommunens översiktsplan eller i andra styrdoku-
ment, saknas nödvändiga underlag för handläggning av inkommande vindkraftsärenden. Syftet med 
denna kommunövergripande vindkraftsplan är att klargöra kommunens övergripande syn på vindkraft, 
att utifrån de kunskaper vi har idag föreslå lämpliga respektive olämpliga områden för vindkraft och 
ange riktlinjer för dess lokalisering och prövning.  

Vindkraftsplanen behandlas som ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, ÖP2001, och 
kommer att gälla som översiktligt styrdokument tillsammans med denna. Dess aktualitet kommer att 
prövas minst en gång under varje mandatperiod, med målet att arbeta in vindkraften som en naturlig 
del av nästa ÖP och att i samband med det göra en uppföljning av innehåll och användbarhet. 

Vindkraftsplanen omfattas därmed av den gängse planprocessens samrådsförfarande där dialogen med 
allmänhet, myndigheter och andra intressen har en framskjuten roll. Vindkraftsintresset avvägs i 
planen mot andra allmänna intressen och miljöbedömningen av planen bidrar till att integrera miljö-
aspekterna i planarbetet. 

Avvägningar 
Förutsättningarna för vindkraft i kommunen är således mycket goda och anspråken på att få etablera 
vindkraftsanläggningar stora. Storskalig vindkraftutbyggnad är också en viktig del av övergången från 
fossila bränslen till förnyelsebara energikällor vilket en hållbar samhällsutveckling och internationella 
och svenska klimatmål kräver.  

Men en utbyggnad av vindkraften innebär inte bara fördelar utan också nackdelar. Den påverkar land-
skapsbilden påtagligt och kan medföra buller och skuggor på nära håll. Den kan också hamna i kon-
flikt med andra intressen såsom turistnäringen eller luftfarten. Konkurrens kan uppstå mellan olika 
exploatörer och motsättningar mellan dem som vill kunna bygga ut vindkraft på sina marker och dem 
som inte vill ha utpekade områden för vindkraft i närheten överhuvudtaget. Liksom för all planering 
handlar arbetet med vindkraftsplanen om att göra rimliga avvägningar mellan olika intressen och att 
skapa fungerande spelregler för aktörer och medborgare. Planarbetet handlar i hög utsträckning om 
att balansera det allmänna intresset att bygga ut vindkraft mot behovet av att värna de boendemiljöer 
och landskapsvärden som ger karaktär och identitet åt Hyltebygden. 
 

 
Figur 3: Vindkraftverk i skogsbygd, Rabbalshede september 2008. Foto Nina Andersson. 
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DEL 1 – Förutsättningar  

VINDENERGI OCH TEKNIK 

Vindkartering 
Tillgången på vindenergi är den enskilt viktigaste faktorn för ett vindkraftverks årliga produktion och 
skillnaden mellan bra och dåliga lägen är mycket stor: En fördubbling av vindhastigheten ökar effek-
ten åtta gånger, vilket i sin tur innebär att färre verk behövs för samma energiproduktion. 

Meterologiska institutionen vid Uppsala universitet har på uppdrag av Energimyndigheten gjort över-
siktliga beräkningar av vindhastigheter i hela Sverige. Informationen bygger på ett medelvärde på en 
kvadratkilometer och visar därför bara en ungefärlig vindhastighet. Vindkartorna är nedladdningsbara4 
för 49, 71 respektive 103 meters höjd över nollplansförskjutningen, med vilket menas att vindarna inte 
är uträknade för marknivå utan för den upplevda markhöjden. Ungefär tre fjärdedelar av vegetationens 
höjd måste läggas till för att få höjden som karteringen gäller vid, det vill säga att med en 20 meter 
hög skog blir resultatet för höjden 71 meter istället 86 meter ovan mark.  
Kartorna visar att vindpotentialen är mycket stor i Hylte kommun. Enligt dessa beräkningar uppnår 
större delen av kommunens yta vindhastigheter på 6,49 m/s eller mer på 71 meters höjd. En gräns på 
6,5 m/s skall enligt Energimyndigheten vara utgångsläge för att vindhastigheten skall göra det ekono-
miskt lönsamt att sätta upp vindkraftverk. Det krävs dock alltid mätningar på plats för att ta reda på 
den exakta vindkvaliteten i området, det vill säga vindhastigheter, extremvindar och var luften är fri 
från turbulens. Detta görs oftast med en mätmast där data samlas in under minst ett år.  

 
Figur 4: Årsmedelvindhastighet i m/s 71 meter över nollplansförskjutningen.  

                                                 
4  http://130.238.141.12/default.htm  

    < 6,2 m/s 
6,2-6,4 m/s 
6,4-6,6 m/s 
6,6-6,8 m/s 
6,8-7,0 m/s 
7,0-7,2 m/s 
    > 7,2 m/s 
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Vindkraftverken omvandlar vindens rörelseenergi till elektrisk energi då vinden passerar bladen på 
verket. När det blåser mot vindkraftverkets båda sidor uppstår tryckskillnader som får turbinaxeln att 
rotera. Turbinaxeln överför rörelseenergin till en generator där den omvandlas till elektrisk energi.5 
Vindkraftverket producerar elenergi när det blåser mellan 4 och 25 meter per sekund, med maximal 
effekt mellan 12 och 14 m/s.  

Ett vindkraftverk består av fundament, torn, rotor med rotorblad och maskinhus. I maskinhuset finns 
vidare generator, hydraulik, i vissa fall en växellåda och ett styrsystem som övervakar vindriktning, 
vindhastighet och själva vindkraftverkets funktion. Den maximala verkningsgraden är cirka 40-50 pro-
cent, vilket innebär att ungefär hälften av luftens rörelseenergi kan överföras till elenergi.6 Livscykel-
analyser visar att energiförbrukningen vid tillverkning, transport, byggande, drift och rivning av ett 
vindkraftverk motsvarar cirka 1% av dess energiproduktion under dess livslängd, att jämföra med till 
exempel ett oljekondensverk där motsvarande siffra är 12%.7  

Energimyndigheten har bedömt att vindkraften är en av de billigaste förnyelsebara teknikerna för el-
produktion. Efter tre till sex månader har ett modernt vindkraftverk utvunnit lika mycket energi som 
det går åt för att tillverka det. Vindkraftverken har en teknisk livstid på cirka 25 år, men en ekonomisk 
livstid på 10-15 år, eftersom det på grund av teknikutvecklingen ofta lönar det sig att byta ut verken 
tidigare. Efter avslutad drift demonteras de utan att lämna några större spår efter sig, för att säljas på 
antingen begagnatmarknaden eller som industriskrot.8 

Vindkraftverk brukar delas in i tre kategorier: hobbyverk med en produktion som understiger 125 kW 
och inte kräver miljöanmälan och i de flesta fall inte heller bygglov9, gårdsverk på 125-600 kW som 
producerar el för ett fåtal hus, med en navhöjd på 25-30 meter, och kommersiella verk på över 600 
kilowatt. Mindre verk bullrar generellt mer än stora verk, men har för övrigt mindre påverkan på när-
område och landskapsbild än de kommersiella verken.  

Vindkraftsutvecklingen har lett fram till allt större, tystare och effektivare verk, med lägre produk-
tions- och driftkostnader. Från att under början av 1980-talet ha en totalhöjd på 20 meter med en effekt 
på 20 kilowatt (kW), har de kommersiella vindkraftverken idag en höjd på cirka 150 meter med en 

 
Figur 5a) Utvecklingen av höjden på vindkraftverk från 1980 fram till idag; b) Navhöjden är avstånden mellan marken och rotorn. 
Totalhöjden är navhöjden samt halva rotordiametern. 

                                                 
5  Naturvårdsverket 2006 
6  Boverket 2007 
7  Statens offentliga utredningar 1999 
8 Boverket 2007 
9 Enligt PBL 8:2 krävs bygglov för verk med rotordiameter över 2 meter, om verket placeras närmare fastighetsgräns än verkets 
totalhöjd eller om verket ska monteras fast på en byggnad. 
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effekt på 3-5 megawatt (MW). Moderna vindkraftverk har ett variabelt varvtal, vilket gör att energi-
utvinningen kan anpassas efter hur mycket det blåser och vad elnätet behöver, samtidigt som ljudnivån 
minimeras. Ju större rotordiameter på vindkraftverket desto lägre varvtal behövs vid samma vind-
hastighet, vilket också minskar bullret.10 Högre verk innebär att vindkraftverkets rotor hamnar till-
räckligt högt över skogens trädtoppar för att inte hindras av turbulens. Större och effektivare verk 
minskar ingreppen på marken och ger högre lönsamhet. I praktiken begränsas dock användningen av 
större verk idag av kravet på blixtbelysning vid högre verkshöjder än 150 meter, se vidare sidan 11.  

 
Figur 6: Bilden visar olika höga element. Tv-masten utanför Oskarström i Fjällgime är den högsta anläggningen i Hyltes närhet. 
Turning Torso i Malmö är idag Sveriges högsta byggnad och är ett riktmärke i Skånes slättlandskap. Ett objekt jämförs ofta i 
storlek till omgivande element. Silon i Kinnared upplevs för många som mycket stor då den står helt öppet med ett par hus 
framför. Bild L. Ahlgren 

Markåtgång 
Uppförandet av vindkraftverk på land är relativt okomplicerat och innebär små ingrepp i marken. 
Fundamentet tar maximalt 20 gånger 20 meter i anspråk om det är frågan om största tillgängliga verk 
på marknaden med sämsta tänkbara markförutsättningar, annars betydligt mindre. Dessutom krävs 
lednings- och kabeldragning, tillfartsväg och transformatorstation, vilket kan ta mycket plats i anspråk. 
Transformatorstationen placeras i närheten av tornen eller byggs in i verket, och via denna kopplas 
vindkraftverket till kraftledningsnätet11. I många fall utgör vägdragningen ett större markingrepp än 
byggande av fundament och resning av verken, och här skiljer sig olika mark- och vegetationstyper i 
fråga om känslighet.12  

När vindkraftverk utvinner energi bromsas samtidigt vinden upp. Därför bör verken stå på minst fyra 
till sex rotordiameters avstånd från varandra för att de inte ska vindskugga varandra, det vill säga cirka 
en halv kilometer mellan två verk med rotordiametrar på 90 meter. I kuperad terräng med ojämna 

                                                 
10 Boverket 2007 
11 Boverket 2008 
12 Naturvårdsverket 2006 
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markförhållanden där det inte går att lägga ut vindkraftsparker i schablonmässiga mönster, kan verken 
dessutom behöva läggas ut med ännu större avstånd till varandra. Den vindsamlande arealen för en 
vindkraftsanläggning kan med andra ord bli ganska stor. Detta kan göra det svårt att uppfatta 
anläggningar som samlade grupper i landskapet om avstånden mellan grupperna blir för små. 

I takt med att vindkraftverk blir större ökar således det inbördes avståndet, vilket i sin tur påverkar det 
avstånd som behövs mellan olika vindkraftsparker. För att en anläggning ska uppfattas som en väl 
samlad grupp bör avståndet mellan grupperna vara tillräckligt stort och det inbördes avståndet mellan 
verken inte vara för långt.Ett riktvärde på minst 3 kilometer mellan grupperna och högst 1 km mellan 
verk brukar användas, men beror i hög utsträckning på anläggningens storlek, lokala förutsättningar 
och den sammanlagda påverkan på landskapsrummet.  

Elnät 
Närheten till elnätet är en viktig förutsättning vid val av plats för vindkraftetablering, men också el-
nätets förmåga att ta emot producerad effekt och utjämna effektvariationer. Eventuella kapacitetsför-
stärkningar bekostas idag delvis av elproducenten enligt nyttoprincipen.13 

Det svenska elnätet är uppdelat i tre nivåer: det nationella stamnätet, regionala nät och lokala nät. 
Svenska Kraftnät förvaltar stamnätet och är systemansvarig myndighet enligt ellagen, med övergri-
pande ansvar för balansen mellan produktion och förbrukning av el. Stamnätet har en spänning på 220 
eller 400 kilovolt (kV). De regionala näten har en spänning på mellan 10 och 130 kV och kopplar 
samman stamnätet med de lokala näten och vissa större mottagare. De ägs och förvaltas av ett fåtal 
stora aktörer, i Hylte kommun av E.on, vilka också producerar egen el.  

De lokala näten för över el till slutanvändarna och ägs av E.on, Fortum, Vattenfall, kommuner eller 
små privata aktörer och ekonomiska föreningar vilka alla har ensamrätt, koncession, att ansluta och 
överföra el inom sina områden. Lokalnätet består av två delar, en mellanspänningsdel på 10 eller 20 
kV, och en lågspänningsdel där spänningen transformerats ner till 400 V för distribution till slutanvän-
darna. 

Effekten som vindkraftverken producerar varierar med vindstyrkan, vilket ger varierande spänning när 
vindkraftnäten ansluts till elnätet. Dessa spänningsförändringar hanteras lättast i högspänningsledning-
ar i det regionala nätet.14 Större anläggningar ansluts därför till 70 eller 130 kV-ledningar. 

Tillfartsvägar 
För att kunna uppföra och sedan underhålla vindkraftverk behövs tillfartsvägar. Transporter av olika 
typer av vindkraftverk ställer varierande krav på vägkvaliteten men vanligtvis räcker det med en 
grusväg i normal kondition. Skogs- och traktorvägar måste dock oftast rätas ut, förstärkas och breddas, 
så att de blir cirka 4 meter breda och klarar ett axeltryck på 4 ton. Aggregaten transporteras i sektioner 
och levereras med lastbil och reses med hjälp av en större mobilkran.15 Transporter av verk till etable-
ringsplatser bör av trafiksäkerhetsskäl i första hand ledas via planskilda korsningar med järnvägen. 

Säkerhet och riskavstånd 
Vindkraftverk kan innebära en viss olycksrisk på grund av den elektriska utrustningen, isbildning på 
vingarna under vissa förhållanden eller som hinder för luftfarten. Behovet av skydd vid bostäder 
uppfylls normalt genom att ett riskavstånd, som inkluderar ljud- och skugghänsyn, upprättas mellan 
vindkraftverk och platser där människor vistas ofta vistas. 

Vindkraftverk innebär som regel ingen fara för näraliggande verksamhet eller trafik på marken i form 
av lossnande delar. Risken för detta är mycket liten, men när det har hänt har nedfallen hållit sig inom 

                                                 
13 Boverket 2007 
14 Kristinehamns kommun 2007 
15 Boverket 2003 och 2007 
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500 meter.16 Vid mycket dåliga väderförhållanden ställs blad och rotor så att lyftkraften förloras.17 Den 
enda beaktansvärda säkerhetsrisken gäller islossning från vingarna vintertid, vilket kan förebyggas 
med ishindrande system eller isdetektorer som stannar verken vid nedisning. Beräkningar som gjorts 
visar på ett högsta riskavstånd på 350 meter vid en maximal hastighet på 25 m/s.18 

Kommunen ansvarar för att bedöma behovet av riskavstånd och om någon särskild riskanalys behöver 
göras. Vindkraftverkens rörliga delar och höga höjd innebär stora krav på säkerhetssystem, åskledare 
och att det finns information och hinderbelysning. För att man ska kunna upprätthålla en bra säkerhets-
nivå behöver vindkraftverk, liksom de flesta stora tekniska anläggningar, regelbunden service och 
underhåll enligt tillverkarens direktiv.  

Avstånd till allmän väg bör enligt Vägverket vara minst verkets totalhöjd, dock minst 50 meter oavsett 
vägtyp. Generellt gäller att väghållaren är sakägare intill 12 meter från vägområdet, vilket kan ut-
sträckas till 50 meter enligt väglagen. Även intill järnvägar ska totalhöjden plus 20 meter gälla som 
minsta avstånd till banor och kontaktledningar. För järnvägstrafiken finns ett radiosystem utbyggt och 
dess master är inte alltid belägna i anslutning till järnvägen. Banverket ska därför vara remissinstans 
vid alla planer och projekt som berör vindkraft. Vid lokalisering av verk i närheten av allmän eller 
enskild väg ska samråd hållas med Vägverket eller den enskilde väghållaren.19 Säkerhetsavstånd ska 
även hållas till de el- och gasledningar som går genom kommunen, och samråd ska hållas med 
Svenska Kraftnät, E.on och de lokala nätägarna. Minsta avstånd mellan vindkraftverk och elledning 
bör vara 200 meter vid verk över 50 meter eller vid verk med stag. Vid verk med en totalhöjd på 15-25 
meter bör hållas ett minsta avstånd på 1,5 x verkets höjd till kraftedning. 

Från och med 1 oktober 2008 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om markering av byggnader, 
master och andra föremål för luftfartens säkerhet.20 Bland annat behöver vindkraftverkens högsta 
punkt inte längre markeras, utan navet. Jämfört med de äldre kraven ökar också möjligheterna till att 
dimma medel- och högintensiva ljus under god sikt. Dimning av högintensiva ljus får under mörker 
ske ned till 2000 candela jämfört med nuvarande krav på 100 000 candela och dimning av medel-
intensiva ljus får ske ned till 200 candela. Nuvarande grundläggande principer för markering bibehålls: 
rött fast ljus innebär att hindret är under 150 meter; rött blinkande ljus symboliserar att hindret är 
under 150 meter men har en rörlig del eller har stor utbredning i höjd- eller sidled utöver hinderljusets 
placering; vitt blinkade ljus symboliserar att hindret är över 150 meter. Se även sidorna 13 och 30.  

Slutsatser vindenergi och teknik 
• Eftersom det är mest lönsamt både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel att använda de platser 
som ger mest vindenergi för vindkraftetablering, bör vindkraften i första hand lokaliseras till de områ-
den där det blåser bra. På så sätt blir produktionen mer effektiv och färre verk behövs för att producera 
samma mängd energi.  

• Då vindkarteringen endast redovisar medelvindhastighet och inte de lokala variationerna, behövs 
mätningar på plats under en längre tid för att ta reda på de exakta vindförhållandena i området. 

• Eftersom större vindkraftanläggningar tar mycket plats och är relativt glesa kan det vara svårt att 
uppfatta anläggningar som samlade grupper i landskapet om avstånden mellan grupperna blir för små 
eller avstånden mellan de enskilda verken inom gruppen blir för stort. Grupperna bör i möjligaste mån 
koncentreras visuellt. Avståndet mellan grupperna bör vara minst 3 km och det inbördes avståndet 
mellan verken högst 1 km för att anläggning ska uppfattas som en väl samlad grupp.  

                                                 
16 Boverket 2008 
17 Boverket m.fl., 2003 
18 EU-forskningsprogrammet WECO. Beräkningarna redovisas i Braam & Rademakers, 2004, Guidelines on the Environmental 
Risk of Wind Turbines. Resultetaen från WECO-projektet redovisas i Elforsk, 2004, Svenska erfarenheter av nedisninmg i Kallt 
klimat, Elforsk rapport 04:13 www.elforsk.se   
19 Boverket 2007 
20 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av byggnader, master och andra föremål, LFS 2008:48,  
www.luftfartsstyrelsen.se/templates/LS_InfoSida_70_30____39761.aspx, 2008-09-22 
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PÅVERKAN PÅ NÄROMRÅDE 

Störningar för boende 
De störningar som närboende till vindkraftverk framför allt kan uppleva är visuell påverkan, buller och 
skuggor, se sidorna 13-16. Uppfattningar om hur mycket vindkraftverken stör är subjektiva bedöm-
ningar. Medan en del människor upplever vindkraftverk som förfulande uppfattar andra dem som för-
skönande. Åsikterna är framförallt ett tecken på personligt engagemang.21  

Åsikter och upplevelser kan förändras över tiden då människor vänjer sig eller får andra inställningar 
till ett vindkraftverk.22 En del människor som tidigare haft en positiv inställning till vindkraft kan 
ändra åsikt då en etablering blir aktuell nära den egna bostaden eller fritidshuset. Denna effekt kallas 
NIMBY-effekten; Not In My Back Yard (inte på min bakgård). Fenomenet förklaras med att individen 
försöker maximera sitt eget levnadsutrymme, användning och tillgång till miljön.23 NIMBY-effekten 
har studerats och visar att inställningen hos en grupp kan börja positiv. Då ett konkret projekt såsom 
vindkraft presenteras blir en del i gruppen oroliga och andelen positiva sjunker hastigt. Efter att pro-
jektet är genomfört och varit igång ett par månader stiger andelen positiva och ofta till och med över 
den nivå som uppmättes innan projektet drog igång. Genom tidiga och stora informationsinsatser kan 
NIMBY-effekter undvikas. Acceptansen för vindkraftverk ökar betydligt då följande principer följs24: 

• avståndet till bostäder är tillräckligt 
• tysta verk 
• boende hålls informerade 
• ekonomisk nytta för lokalsamhället 
• lokal förankring hos projektören 
• markägarna konsulteras vid lokalisering av verk 
• delaktighet i projektet 

Det är viktigt att de som är berörda är delaktiga i planer som berör närmiljön. Om närboende inte blir 
kallade till samråd eller får tillräcklig information finns stor risk att de känner en maktlöshet av att inte 
kunna påverka sin hemmiljö.25 Tillsammans med bygdens invånare kan lokal kännedom om land-
skapet och dess värden utrönas och leda till att en lämpligare lokalisering kan hittas. Oftast irriterar sig 
människor mindre på verken om de haft möjlighet att vara med och delta i processen. Detta kan dels 
bero på att olyckliga placeringar undviks och dels på att man fått vara med och påverka processen.26 

Lyckade fall visar att då vindkraftsföretag i ett tidigt skede gjort upp med markägare och närboende 
om intrångsersättning har de lyckats undvika större konflikter. En annan lösning är att närboende 
erbjuds någon form av delägarskap eller fördelaktiga villkor för köp av vindkraftsel.27 Svårigheten 
ligger i att hitta vilken ersättning som ska gälla för boende som är olika mycket berörda. Det kan också 
uppstå konflikter mellan angränsande markägare. På grund av skyddsavstånd kan verk inte placeras 
för nära varandra. En markägare med angränsande marker där vindkraftverk blir placerade kan därför 
gå miste om möjligheten att själv kunna placera verk eller arrendera ut marken. En lösning kan vara att 
även markägare till angränsande marker får ersättning. 

För att undvika störningar för boende brukar ett generellt minsta skyddsavstånd på 500 meter till 
bostadshus rekommenderas vid lokalisering av större vindkraftverk. Detta avstånd måste dock prövas i 
varje enskilt fall och vid behov utökas. 

 

                                                 
21 Energimyndigheten 1998 
22 Wizelius 2007 
23 Energimyndigheten 1998 
24 Wizelius 2007 
25 Grönjord 2003 
26 Boverket m.fl., 2003 
27 Energimyndigheten 1998 
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Figur 7: Vita områden ligger 
utanför ett skyddsavstånd på 
500 meter från bostad. Enstaka 
bostadshus med tillhörande 
cirkel som finns markerade på 
kartan har i några fall visat sig 
vara inaktuella. Källa: Läns-
styrelsen Hallands län 

Visuell påverkan 
Upplevelsen av vindkraftverkens visuella påverkan är individuell. I debatten om vindkraft handlar det 
ofta om förändring kontra bevarande. Bland annat lyfts landskapets skönhetsvärden fram och kritiker 
menar att rotorbladens rörelse drar blickar till sig och förhindrar ett betraktande av landskapet. Detta är 
en argumentation som bygger på att landskapet ses som en bild. Andra betraktar vindkraft som en del 
av markanvändningen och ser positivt på landskapets förändringar och möjligheten till kompletterande 
näring.  

Enskilda verk som placeras utspridda i landskapet verk ger ofta ett rörigare intryck och uppfattas som 
en större påverkan på landskapet än samma antal verk samlade i ordnade grupper. Studier visar att 
allmänheten föredrar enhetliga anläggningar med en tydlig avgränsning.28 Forskning visar att de flesta 
föredrar anläggningar med en tydlig avgränsning. För att en anläggning ska uppfattas som en väl 
samlad grupp bör det inbördes avståndet mellan verken inte vara för långt och avståndet mellan 
grupperna vara tillräckligt stort. I kuperad skogsbygd där verken får en oregelbunden placering, är en 
samlad ”djup” grupp där bakomliggande verk fyller luckorna mellan de framförvarande verken att 
föredra framför en gles och utsträckt park. 
Rörelsen i verken är det som skiljer dem från andra stora anläggningar. Ögat uppfattar en rörelse bättre 
än något som är helt stilla. En jämförelse mellan större och mindre verk har visat att de större verken 
ger ett mer harmoniskt intryck eftersom bladen roterar långsammare. I områden där verk redan är upp-
förda är det viktigt att alla verk har snarlik rotationshastighet, eftersom stor skillnad kan uppfattas som 
störande.29  
Vindkraftverk har också en visuell påverkan på sin omgivning vid mörker och dålig sikt på grund av 
den hinderbelysning som krävs för luftfartens säkerhet, se vidare sidorna 11 och 30. Påverkan blir 
större om verken har en höjd som kräver vitt högintensivt blinkande ljus. Idag går den gränsen vid en 
totalhöjd på 150 meter eller mer. Reglerna för hindermarkering varierar mellan olika länder, och det 
pågår ett arbete med syfte att nå ett enhetligt internationellt regelverk vad gäller hindermarkering för 
att ge maximal flygsäkerhet och minimal störning på marken.30 Ytterligare förändringar i regelverket 
kring hindermarkering är förmodligen att vänta på sikt. 

                                                 
28 Boverket m.fl. 2003 
29 Boverket m.fl. 2003 
30 Se t.ex. Montgomery, 2004 
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Figur 8: Vindkraftverk på ca 140 m totalhöjd placerade vid E6:an söder om Varberg (Tvååker). Fotografierna tagna på 1, 2, 3, 4 
respektive 5 kilometers avstånd visar hur den visuella påverkan minskar proportionerligt till avståndet. Foto L. Ahlgren.  
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Buller 
Den övervägande delen av ljudet från ett vindkraftverk har aerodynamiskt ursprung och uppstår då 
bladen skär genom luften. Detta ljud har ungefär samma karaktär som naturligt vindbrus och kan upp-
fattas som ett svischande ljud. På längre avstånd förändras ljudet och blir dovare. Ljud mäts i decibel 
(dBA) vilket är ett mått som anger de ljud som uppfattas av det mänskliga örat. Jämförelsevis har ett 
modernt kylskåp 35-40 dBA, en storstadsgata ca 75 dBA och en pub ca 100 dBA. Ljudutbredningen 
från vindkraftverk beräknas alltid med den förutsättning att marken är öppen, hård och platt så att alla 
ljudvågor reflekteras. Det är med andra ord den värsta tänkbara situationen som visas.31 Med hänsyn 
till buller finns ett gränsvärde för vindkraftverk utfärdat av Naturvårdsverket på 40 dBA för bostäder.  

Ljud från vindkraftsverk hörs endast under vissa förutsättningar. Vissa element i naturen kan göra att 
ljud förstärks medan andra gör att de dämpas. Vid stiltje står verken stilla och inga ljud kommer från 
dem. Vid mer än 8 m/s överröstas ljudet från verken av bakgrundsljud såsom vindbrus och lövprassel. 
Det är vid vindstyrkor från 3-4 m/s upp till 8 m/s som ljudet hörs inom området för ljudutbredningen. 
Även om vindkraftverk ger ifrån sig mer ljud då vinden är starkare, maskeras ljudet från verken och 
därför blir inte bullret lika påtagligt. På kvällar när andra bakgrundsljud blir lägre kan ljud från vind-
kraftverk upplevas särskilt påtagligt, beroende på att vindhastigheten på högre höjder fortfarande är 
hög medan det vid marknivå kan vara vindstilla. För att minska störningen för närboende kan varvtalet 
sänkas på kvällar.32 Vindkraftsindustrin har som mål att ljud från vindkraftsverk ska bli lägre än 
bakgrundsljudet vid alla vindstyrkor.33  

Vid fallstudier av vindkraftverk i boendemiljöer på Gotland har 69 personer som bor i omedelbar när-
het av vindkraftverk intervjuats.34 Av alla intervjuade anger så mycket som 85% att de inte blir störda 
av ljud från vindkraftverken de har omkring sig. Sambandet mellan beräknad ljudnivå och faktisk stör-
ning av rotorbladljud är tydlig, vilket pekar på att 40 dBA är en rimlig gräns som riktlinje för buller. 
En studie som gjorts bland närboende till 16 vindkraftverk i Laholm35 visade att buller från rotorbladen 
var den vanligaste orsaken till störning. Bland dem som exponerades för ljudnivåer 37,5-40,0 dBA 
stördes 20% mycket. Mest kände sig de boende störda av bullret vid avkoppling utomhus eller då 
fönster stod öppna under sommartid. Resultaten är dock inte direkt överförbara på de nya större verk 
med variabelt varvtal som är aktuella i skogsbygden. Vegetation, terräng och vindriktning påverkar 
också ljudbilden.  

Utvecklingen inom vindkraftsindustrin går mot allt tystare verk. Vid gamla verk hörs det mekaniska 
ljudet tydligt vilket helt eliminerats vid moderna verk. Det är därför riskabelt att jämföra det ljud som 
äldre verk ger ifrån sig för att få en uppfattning om bullret.  

Skuggor och reflexer 
Skuggor från vindkraftverk uppträder då verkens rotorblad bryter solens strålar. Vindkraftverk ger 
upphov till roterande skugga som rör sig snabbt och kan skapa irritation. Rörliga skuggor på en vägg 
kan efter en tid ge stressreaktioner varför skuggstörningar ska uppmärksammas för såväl bostads- eller 
fritidshus, kontor, arbetsrum, lokaler för utbildning och vård.36 

Skuggornas störningsgrad beror på navhöjd, rotordiameter, solstånd, avstånd, väder, sikt, vindriktning 
och topografi. Risken för skuggor är störst då verken placeras sydost–sydväst om störningskänslig 
bebyggelse. Det finns inga nationella riktvärden för antal skuggtimmar, utan enbart rekommendationer 
grundade på praxis. Enligt denna bör den teoretiska skuggtiden inte överstiga 30 timmar per år och 
                                                 
31 Wizelius 2007 
32 Naturvårdsverket 2001 
33 Wizelius 2007 
34 Wizelius, Britse och Widing 2005. Tre olika vindkraftsområden på Gotland har valts ut: När, där alla som bor inom 1100 meter 
från två grupper av vindkraftverk (3*150 kW och 2*600kW) intervjuats; Klintehamn där 18 hushåll intervjuas bor inom skuggav-
stånd från 2 verk på 490 resp. 500 kW ; och Näsudden där 38 hushåll bor bland 80 verk mellan150 kW-3 MW på själva udden. 
35 Pedersen & Waje 2002. 6 områden med sammanlagt 16 verk, varav 14 hade effekten 600 kW. Samtliga 356 intervjuade 
bodde med    en beräknad ljudnivå mellan 25 och 40 dBA. 
36 Boverket 2008 
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den faktiska skuggtiden på en störningskänslig plats begränsas till 8 timmar per år och maximalt 30 
minuter per dag. Ett tillståndsbeslut enligt miljöbalken kan villkoras enligt denna praxis och medföra 
att verk stängs av vissa tider för att inte överstiga dessa riktinjer. Solljus som reflekteras mot rotor-
bladen kan också upplevas som störande och synas på långa avstånd.37 Detta är i stort sett eliminerat 
idag då bladen på moderna verk är antireflexbehandlade.38  

Elektromagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält (EMF) förekommer överallt. Det kan vara bakgrundsstrålning från rymden och 
jordytan eller fält kring elektriska apparater. Frågan om elektromagnetiska fält vid vindkraftsanlägg-
ningar kommer ofta upp vid planering. Utifrån de kunskaper som finns idag vet vi att mycket starka 
magnetfält, vilka allmänheten aldrig kommer i kontakt med, kan vara direkt farligt för människan. De 
svaga magnetfälten finns det för lite kunskaper om och därför bör försiktighet råda.39  

Laholms kommun har undersökt den elektromagnetiska strålningen från befintliga verk.40 Undersök-
ningen visar att vindkraftverk inte ger ifrån sig några högre nivåer av magnetfält i frekvensområdet 30 
Hz – 2000 Hz. Den största källan till magnetfält är ledningar, transformatorer och ställverk/strömför-
delning. 

För att minimera magnetfälten bör förbättringar utföras runt den elektriska utrustningen: Dels bör 
kablarna grävas ner så att faserna och pennledaren ligger i samma hölje och är twistade. På så sätt 
minskas magnetfältet kraftigt jämfört med luftledningar; dels bör transformatorer och ställverk 
placeras på ett lämpligt avstånd från känsliga platser, till exempel bostäder, eller om detta inte är 
möjligt istället skärmas med aluminiumplåt. 

Störningar för växt- och djurliv 
Etablering av vindkraft medför åtgärder som schaktning, gjutning av betongfundament, lednings-
dragning, väganläggning med mera som innebär bestående förändringar av miljön och kan påverka 
flora och fauna. Inför varje etablering är det därför viktigt att konsekvenserna för djur- och växtliv 
utreds noggrant i form av en miljökonsekvensbeskrivning.  

Det finns ett flertal studier gjorda på kollisionsrisk mellan fåglar och vindkraftverk. Dessa undersök-
ningar visar att sträckande fåglar endast i liten utsträckning kolliderar med vindkraftverk. Kollisions-
risken ökar vid dålig sikt men normalt sträcker fåglar i stilla väder med god sikt och ofta på högre 
höjder än vad vindkraftverken ligger på. Då fåglar närmar sig vindkraftverken byter de som regel 
riktning. En studie vid Utgrunds fyr i Kalmar sund visar att 10-12 fåglar av 12 miljoner förolyckades 
per år. Risken för att fåglar kolliderar med vindkraftverk är mindre i parker med minst 400 meter 
mellan verken och med stora långsamroterande verk. 41  

För vissa rovfåglar finns det en förhöjd risk för kollision vid bytesjakt. Lokalisering av vindkraft intill 
häckningsplatser och födosökslokaler är därför olämpligt. För att bedöma bedöma påverkan på fåglar 
är det nödvändigt att kartera fågelfaunan inom aktuella områden under minst en årscykel. Särskild 
försiktighet ska också iakttas nära fågelskyddsområden. Särskilda skyddsområden enligt minister-
rådets fågeldirektiv42 som ingår i Natura 2000 och så kallade RAMSAR-områden43 bör helt undvikas 
vid lokalisering. 

                                                 
37 Boverket m.fl., 2003 
38 Wizelius 2007 
39 Strålskyddsinstitutet 
40 Laholms kommun 2007. Undersökning beställd av företaget Miloten som i samarbete med Chalmers utfört mätningar på 
vindkraftverk i Månstorp och i Vallbergatrakten. 
41 Naturvårdsverket 2008 och Boverket 2008. 
42 EU:s fågeldirektiv (79/409/EEG) från 1979. I Hylte omfattas Natura 2000-områdena Lunnamossen och Tira öar av 
fågeldirektivet, se sid 25  
43 RAMSAR-områden, enligt enligt den internationella våtmarkskonventionen, finns inte inom Hylte kommun. 
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Det finns indikationer på att fladdermöss oftare krockar med vindkraftverk än fåglar. Jagande fladder-
möss attraheras av insekterna som samlas vid verken på grund av värmeutstrålningen, framför allt vid 
svaga vindar. Eftersom fladdermöss har en långsammare reproduktionstakt än fåglar är de också käns-
ligare för ökad dödlighet. Genom observationer och automatisk registrering kan de mest koncentrerade 
flygstråken kartläggas. För att undvika kollisioner kan man låta rotorbladen stå stilla vid vindstyrkor 
mindre än t.ex. 4 m/s under den årstid då mest fladdermusaktivitet pågår, mellan 20 juli och 20 
september. 

Slutsatser påverkan på närområde  
• Eftersom etablering av vindkraft innebär en påverkan på människor i närområdet bör vindkraft 
lokaliseras till områden med så få bostäder och andra störningskänsliga verksamheter som möjligt och 
tillräckliga skyddsavstånd hållas. Det är också viktigt att de boende som berörs av en planerad 
vindkraftetablering blir delaktiga i ett tidigt skede.  

• Eftersom de flesta människor föredrar anläggningar med en tydlig avgränsning bör avståndet mellan 
verken inte vara för stort och fria zoner eftersträvas mellan vindkraftsparkerna. I kuperad skogsbygd 
där verken får en oregelbunden placering, är en samlad ”djup” grupp där bakomliggande verk fyller 
luckorna mellan de framförvarande verken, att föredra framför en gles och utsträckt park.  

• Kravet på vitt högintensivt blinkande ljus över en viss totalhöjd, idag 150 meter, medför en ökad 
påverkan på närområdet jämfört med ett rött sken, och bör om möjligt undvikas.  

• För att minimera de elektromagnetiska fält som uppstår kring ledningar, transformatorer och ställ-
verk vid en vindkraftanläggning bör förbättringar utföras runt den elektriska utrustningen.  

• Eftersom etablering av vindkraft kan innebära en förhöjd risk för framför allt rovfågel och fladder-
möss bör lokalisering inte ske i närheten av fågelskyddsområden, häckningsplatser och födosöks-
lokaler för rovfågel eller koncentrerade flyttstråk för fladdermöss. Särskild kartläggning bör göras 
inför lokaliseringsprövning och i förekommande fall behöver verkens drift anpassas. 

PÅVERKAN PÅ LANDSKAPSBILD  

Placering i landskap 
Vindkraft påverkar landskapet visuellt genom sin storlek och sina roterande egenskaper. Eftersom 
rotorbladen rör sig uppfattar ögat snabbt vindkraftverket även om det bara syns i utkanten av synfältet. 
Vindkraftverk blir därför ofta synliga på stora avstånd och utgör ett dominerande inslag i landskaps-
bilden. Att vindkraftverken syns behöver dock inte vara en nackdel. Vid en bra placering kan vind-
kraftverk bli ett positivt tillskott till miljön.  

Placering av verk i inlandet är betydligt svårare än vid kusten, där man inte behöver ta hänsyn till 
terrängen på samma sätt som i inlandet. Verken kan där placeras i bestämda formationer med ett visst 
avstånd från varandra. Undersökningar visar att det är omöjligt att uppfatta mönster från marken för 
större grupper om de inte placeras i rät linje,44 något som är svårt att åstadkomma i kuperad terräng där 
placeringen av verk i hög grad bestäms av terrängförhållandena. 

Det finns inget generellt avstånd där vindkraftverken slutar dominera, samverka eller underordna sig 
landskapet. Lokala förutsättningar tillsammans med anläggningens utformning bestämmer hur stor 
påverkan ett vindkraftverk har på ett landskap.45 Som vedertagen uppfattning kan sägas att ett vind-
kraftverk dominerar landskapet inom ett avstånd som är tio gånger verkets navhöjd, vilket motsvarar 
ca en kilometer vid en navhöjd på 100 meter. På längre avstånd kan verket fortfarande synas tydligt 
för att sedan smälta in i landskapet.  
                                                 
44 Wizelius 2007 
45 Boverket m.fl., 2003 
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Vindkraftverkens färg och dess relation till omgivningens färgskala och rådande ljusförhållanden 
påverkar också hur vindkraftverken uppfattas i landskapet. I medljus finns stor möjlighet att bestämma 
avstånd medan motljus plattar ut landskapet och avståndsbedömning blir svårare. I sidljus kan detaljer 
utläsas i större grad. Det har visat sig att varma gråtoner gör att vindkraftverken smälter in i landskapet 
snabbare på avstånd,46 en färg som de flesta verk har idag.  

 

Figur 10: Bilder tagna i medljus respektive motljus. Foton L. Ahlgren. 

Skala och komplexitet  
För att inte vindkraftverken ska dominera i landskapet bör de placeras där de kan samverka med eller 
underordna sig landskapets skala. Skalan beskriver storleken på de enskilda elementen eller den struk-
tur de är en del av. Ett storskaligt landskap har generellt en större tålighet för stora vindkraftanlägg-
ningar än ett småskaligt. Om ett vindkraftverk står nära ett föremål som vi kan uppskatta måtten på, 
t.ex. ett kyrktorn, påverkas upplevelsen och verket känns oändligt högt. Om vindkraftverken däremot 
är beläget utan några referenser i närheten uppfattar vi den i landskapets skala. 

 

Figur 11a) Industrivy på Laholmsslätten med närbeläget vindkraftsverk; b) Fotomontage med kyrka och vindkraftsverk beläget 
på tillräckligt avstånd för att inte direkt kunna refereras till kyrktornet. Foton L. Ahlgren. 

Relaterad till skalan är landskapets komplexitet, vilket beskriver hur omväxlande och detaljrikt ett 
landskap är. Ett landskapsrum som har hög komplexitet innebär att rummet upplevs ha en stor mängd 
element, såsom bebyggelse, vegetation, rumsbildningar etc. Om dessa delar blir för många blir land-
skapet svårt att överblicka och upplevs som om det saknar struktur. En sådan miljö kan uppfattas som 
rörig och orolig. Ett landskapsrum med låg komplexitet kan däremot uppfattas som ointressant och 
tråkig.47 Vindkraftverk tillför alltid komplexitet till landskapet. Ett landskap tillförs mindre komp-
lexitet om verken är färre och större än fler mindre verk. Dock medför detta att verken syns på längre 
avstånd. 48 

                                                 
46 Energimyndigheten 1998 
47 Statens offentliga utrednigar 1999 
48 Energimyndigheten 1998 
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Relationen mellan skala och komplexitet har betydelse för upplevelsen av landskapet och för dess 
visuella tålighet.49 Tabellen nedan beskriver hur denna relation påverkar landskapsbilden och 
illustrerar spännvidden mellan två ytterligheter: i ena änden (grönt) ett storskaligt ensartat landskap 
som lämpar sig väl för större vindkraftetableringar; i den andra änden (rött) ett småskaligt varierat 
landskap med hög känslighet för den landskapspåverkan som en vindkraftetablering utgör. Tabellen 
kan användas för att bedöma den visuella tåligheten på en översiktlig eller detaljerad nivå, med olika 
grader av noggrannhet.  
 
                      KOMPLEXITET  
SKALA 

FÅ ELEMENT, ENS-
ARTAT LANDSKAP 

LAGOM OMVÄX-
LANDE LANDSKAP  

MÅNGA ELEMENT, 
DETALJRIKT LANDSK. 

SMÅSKALIGT LANDSKAP    
MEDELSKALIGT LANDSKAP     
STORSKALIGT LANDSKAP    
Figur 12. Tabell som beskriver landskapets visuella tålighet utifrån relationen mellan skala och komplexitet. De röda fälten 
bedöms ha låg visuell tålighet, och de gröna hög visuell tålighet.  

Landskapstyper i Hylte kommun 
Hylte kommun ligger på det småländska höglandet och täcks till större delen av skog som även är den 
viktigaste näringen i kommunen. Ursprungligen utgjordes den av ädellövskog såsom bok och ek, men 
numera dominerar gran- och tallskog. Det finns relativt lite jordbruk i kommunen och de små öppna 
ytor som finns är av stort värde för landskapet. Enligt den regionala indelning av det svenska land-
skapet som ofta används50 ingår kommunen dels i Finnveden, dels i Södra och mellersta Halland, en 
indelning som följer landskapsgränsen mellan Småland och Halland. De småländska röda stugorna 
med vita knutar och utsmyckade verandor är ett tydligt inslag i de östra delarna, medan det halländska 
landskapet med sina lite slutnare gårdsbildningar och inte så utsmyckade hus återfinns i de västra 
delarna. Generellt sett finns det tre utmärkande landskapstyper i kommunen: Nissadalen, Sjölandska-
pet och Skogslandskapet. 

Nissadalen är ett låglänt område med branta höjder på båda sidor. Det var via Nissans och Lagans 
vattenvägar som Hylte kommun först befolkades. Runt Nissan växte industrier upp som utnyttjade 
vattenkraft till produktion. Nissastigen (väg 26) har genom århundraden transporterat både gods och 
människor. Den följer Nissan under långa sträckor och här löper även en del etapper av 
järnvägen.51Nissadalen utgör den största sammanhängande öppna ytan i kommunen och är ett 
medelskaligt landskap med hög komplexitet, och därmed låg visuell tålighet. 

Sjölandskapet är tydligt i kommunens östra delar. Flertalet sjöar knyts samman av åar och vattendrag. 
Bolmen som är Sveriges tionde största sjö har tidigare betytt mycket för Hyltes sjöhandelshistoria. 
Idag har sjön stor betydelse för det rörliga friluftslivet och turismen med många campingplatser, 
paddlingsmöjligheter och vandringsleder. Hela Bolmen utgör ett naturvårdsområde. Sjölandskapet är 
relativt småskaligt och har hög komplexitet, och har därmed låg visuell tålighet. 
Skogslandskapet i kommunens västra delar, det vill säga väster om den gamla riksgränsen mellan 
Sverige och Danmark, består av tät skog till stor del av gran. På grund av dålig tillgång till skog i 
Danmark skedde en omfattande avverkning på medeltiden som fortsatte in på 1700-talet. På den tiden 
återplanterades inte träden och bilder från sekelskiftet visar ett skoglöst landskap. Under slutet av 
1800-talet inleddes en återplantering, dock inte av ädellövskog utan av barrskog. Skogslandskapet i 
väster är på många håll storskaligt och ensartat med hög visuell tålighet, men innehåller småskaliga 
och omväxlande partier. 
 

                                                 
49 Se t.ex. Kristianstads kommun 2008, Ystads kommun 2001 
50 Sporrong 1996 
51 Hylte kommun, kort historik www.hylte.se 
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Figur 13: Generellt sett finns det tre utmärkande landskapstyper i Hylte kommun: Nissadalen, sjölandskapet och 
skogslandskapet. Foton ur Hylte kommuns bildarkiv. 

Landskapets element och karaktärer  
Landskapet kan sägas vara uppbyggt av olika landskapselement som ger det dess karaktär och inne-
håll. Elementen kan vara mindre områden eller objekt, till exempel ett berg, en dalgång, en bymiljö 
eller en fornlämning. Dessa element relaterar till varandra och skapar tillsammans olika landskaps-
strukturer. Vissa element kan spela särskilt viktiga roller i upplevelsen av landskapets karaktär, till 
exempel förstärka en riktning, utgöra ett landmärke eller förstärka helheten. Följande karaktärer kan 
användas för förståelsen av hur vindkraften kan förstärka eller försvaga landskapsbilden:  

Landmärken är element som syns från många håll och stora avstånd och fungerar som en orientering i 
landskapet.52 Med sin höga höjd kan vindkraftverk bli ett landmärke i landskapet. Exempel på land-
märken är brukets skorstenar i Hyltebruk och sågens silo i Kinnared. Telefonmaster kan också utgöra 
landmärken och finns utspridda på olika platser i kommunen. Vindkraftsanläggningar kan medvetet 
utplaceras så att de bildar en orienteringspunkt eller markerar något som behöver förtydligas som 
exempelvis en entré till en stad eller en markant höjdsträckning.53 Eftersom det finns få landmärken i 
kommunen kan vindkraftverk komma att få betydelse som landmärken. Oftast utnyttjas höjder för 
vindkraft där vindenergin är högre. Därmed förstärks vindkraftverkets intryck som landmärke. Upple-
velsen av vindkraft som landmärke kan försvagas om en etablering blir alltför utspridd och frekvent.  

Skog, byggnader och nivåskillnader delar upp landskapet i olika rum, ger rumslighet. Storleken på 
rummet varierar från väldigt litet i en skog till oändligt på en slätt. Hylte har ett i många delar kuperat 
landskap med många sjöar och små öppna fält avgränsade av skog. Rumsbildningarna blir därför 
många, vilket både kan gömma och framhäva ett vindkraftverk. Om vindkraftverk placeras på en kulle 
där det finns andra höjder runtom kan dessa nivåer med sina väggar skärma av en del av sikten. 
Betraktaren kan därmed få svårt att få syn på verket då det göms bakom en annan höjd. 

Ett landskapsrum kan genom sin form uppfattas inneha en viss riktning. Långsträckta element eller 
markanvändningskaraktärer kan forma omgivningen och ge en riktning. Nissan utgör ett lågpunkts-
område som pekar ut en viss riktning. På många sträckor längs Nissan löper järnvägen och väg 26 
parallellt med ån vilket förtydligar riktningen ytterligare. Rullstensåsar utgör också en tydlig riktning 
och förr i tiden låg många leder och vägar uppe på dessa åsar. Dessa åsar pekar ut en tydlig riktning 

                                                 
52 Statens offentliga utrednigar 1999 
53 Boverket m.fl., 2003 
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såsom mellan Bexet och Färgaryd, från Femsjö och söderut, och från Yttre Mjäla i riktning mot 
Kragered. Vägar pekar också ut en riktning, framförallt de större vägarna 26 och 150 som korsar 
kommunen. Vindkraftsverk kan förstärka riktningar i landskap om de placeras i rad längs riktningen. 

Ett landskapsrum där elementen upplevs passa ihop har en hög helhet. I detta ingår; färg, funktion, 
skala, historiskt ursprung etc. Helhet kan även förklaras som sammanhang, det vill säga med olika 
element som hör ihop med varandra. Etablering av vindkraft i ett sådant område kan fungera om 
verken samverkar med landskapskaraktären i sammanhanget.54 Det finns många rum i kommunens 
landskap där helheten är påtaglig. Framförallt är det de många byarna där det historiska arvet fort-
farande är påtagligt såsom i Femsjö, Södra Bökeberg, Flahult, Hökhult, Kambo, Ballabo, Ry by, 
Fängsjö, Strömhult, Lintalund, Möllekvarn, Yaberg, Nässja, Tiraholm, Vallnäs, Vare, Åker och Färda, 
Unnaryd och Jälluntofta kyrkby. Här är placering av vindkraft känslig. Även modernare samhällen 
som Hyltebruk har en betydande helhet. Samhället är relativt nytt och de flesta byggnaderna är upp-
förda under efterkrigstiden. De centrala delarna i samhället byggdes då funktion var ledordet vilket 
tydligt genomsyrar arkitekturen. Här skulle vindkraftverk kunna samverka med helheten. 

Vid utblickar öppnar sig landskapet och områden från längre avstånd blir synliga. För att vindkraft-
verk tydligt skall synas krävs alltså en större öppen yta. Utblickar finns överallt i landskapet och kan 
röra sig om storslagna vyer ”supervyer” från höjder eller utblickar från en punkt där landskapet öppnar 
sig. Förutsättningarna för utblickbarhet varierar men kan delvis utläsas från topografin. Eftersom 
kommunen har ett kuperat landskap är utblickarna många. Särskilt påtagligt blir detta längs en väg 
omgiven av tät skog där åkrar öppnar en vy och ger överblickar över ett större landskap, eller höjd-
skillnader som gör att landskap från stora avstånd blir synliga. Från en utblickspunkt behöver det inte 
betyda att det är något negativt med synliga vindkraftverk, beroende på hur de passats in i landskapet. 
Däremot kan det vara värdefullt att utblickar från vissa håll fredas från vindkraftverk. 

Vindkraftverk kan med fördel placeras så att de: 
 

 
…framhäver en viss riktning      … följer landskapets kontur     …pekar ut en viss plats i landskapet55 
 

Värdekärnor 
Begreppet värdekärnor används företrädesvis inom naturvården för att beteckna befintliga särskilt 
värdefulla områden med höga naturvärden. Begreppet kan överföras till att identifiera landskapsvärden 
i särskilt värdefulla områden för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Följande riksintressen för 
naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv som beskrivits i ÖP2001, har uttalade landskapsvärden som 
bedöms ha behov av visuellt skydd mot näraliggande vindkraftetablering:   
 
RIKSINTRESSE ÖP2001 Beskrivning  Skyddsbedömning 
RI 7 OSBERG-
BOLKABO (NN 47) 

s. 84, 125 Riksintresse för naturvård. Representativt odlings-
landskap i skogsbygd. Ängsmark med naturbetes-
marker. Vackra utblickar över odlingslandskapet 
ner mot sjöarna. 

Landskapet bör skyddas visuellt 
inom riksintresset eller närmare än 
3 km i riktning ner mot Yasjön resp 
Fjällen och åt övriga håll 1 km. 

                                                 
54 Statens offentliga utrednigar 1999 
55 Kristinehamn kommun 2007 
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RI 9 RY BY (KN 23) s 85, 125 Riksintresse för kulturmiljövård. Skogsby med 
unikt, värdefullt, ålderdomligt och ännu hävdat 
odlingslandskap. Välbevarad ålderdomlig 
bebyggelse.  

Landskapet bör skyddas visuellt 
inom riksintresset eller närmare än 
3 km från riksintresseområdet. 

RI 11 
JÄLLUNTOFTA 
KYRKBY (KN 25) 

s 85, 125 Riksintresse för kulturmiljövård. Kyrkby med 
ålderdomlig bebyggelse typisk för västra 
smålands skogsbygder.  

Landskapet bör skyddas visuellt 
inom riksintresset eller närmare än 
3 km i riktning ner mot Jällunden 
och åt övriga håll 1 km. 

RI 14 FEMSJÖ 
KYRKBY (KN 28) 

s 86, 125 Riksintresse för kulturmiljövård. Välbevarad 
kyrkby med ålderdomlig bebyggelse och 
omgivande öppet odlingslandskap med ängs- och 
hagmarkspartier.  

Landskapet bör skyddas visuellt 
inom riksintresset eller närmare än 
3 km i riktning mot Södra Färgen 
och åt övriga håll 1 km. 

RI 15 
BOLMENOMRÅDET 
(FN 13) 

s 86, 126 Riksintresse för friluftsliv. Skogsrikt inlandsom-
råde med unik skärgård, välkänt för båtsport, 
fritidsfiske och bad samt natur- och kulturupple-
velser. Flera sammanfallande allmänna intressen, 
bl.a. naturreservat vid Tira öar, fågelskydds-
områden i Unnen, naturreservat med skydd för 
landskapsbilden vid Sjö, samt utpekat i ÖP som 
särskilt känsligt för störningar eller påverkan. 

Landskapet bör skyddas visuellt 
inom riksintresset eller närmare än 
3 km från riksintresseområdet. 

Slutsatser påverkan på landskapsbild  
• Lokala förutsättningar tillsammans med anläggningens utformning bestämmer hur stor påverkan ett 
vindkraftverk har på ett landskap.56 Som vedertagen uppfattning kan sägas att ett vindkraftverk 
dominerar landskapet inom ett avstånd som är tio gånger verkets navhöjd, vilket motsvarar ca en 
kilometer vid en navhöjd på 100 meter.  

• Landskapets visuella tålighet och verkens placering i landskapet har stor påverkan på landskaps-
bilden. Det går inte att ange en generell gräns för hur stora eller hur många vindkraftverk en viss typ 
av landskap tål. Däremot vet vi att olika landskapstyper har olika tålighet. Storskaliga landskap har 
större tålighet än småskaliga, liksom landskap med låg komplexitet har större tålighet än landskap med 
hög komplexitet.  

• Av de tre utmärkande landskapstyperna i kommunen har skogslandskapet generellt mest hög visuell 
tålighet och är lämpat för storskalig vindkraftetablering. Nissadalen och sjölandskapet har låg visuell 
tålighet och är mindre lämpade för vindkraft. 

• Särskilt värdefulla områden för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv, så kallade värdekärnor, har 
behov av visuellt skydd mot vindkraftsdominerad landskapspåverkan. Områden som ligger inom 
skyddsavstånd från identifierade värdekärnor bör fredas för vindkraft. 

AVVÄGNINGAR ALLMÄNNA INTRESSEN ENLIGT ÖP  
Vid prövning av ändrad markanvändning för till exempel vindkraft, ska allmänna intressen beaktas. 
Ett allmänt intresse har särskild betydelse för samhällsutvecklingen och ska så långt som möjligt 
skyddas mot påtaglig skada. Avvägningar mellan olika allmänna intressen sker i samband med plan-
läggning och bygglovsgivning enligt plan- och bygglagen eller prövning enligt miljöbalken. 

I tredje kapitlet i den gällande översiktsplanen för Hylte kommun, ÖP2001, redovisas de allmänna 
intressen som kommunen tagit ställning till och mot vilka vindkraftsintresset skall vägas. Eftersom 
vindkraften också är ett allmänt intresse kan de ställningstaganden som görs i denna vindkraftsplan 
innebära nya avvägningar i fråga om de allmänna intressena som redovisats i översiktsplanen.  

I tabellen nedan redovisas de allmänna intressen som behandlas i ÖP2001, samt vilka av dessa som 
berörs av vindkraften och som behandlas i den efterföljande texten. I vindkraftsplanen behandlas 
endast de delar som kan stå i konflikt med vindintresset. För en utförligare beskrivning av de allmänna 
intressena hänvisas till kommunens översiktsplan. 
                                                 
56 Boverket m.fl. 2003 
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ALLMÄNNA INTRESSEN  ÖP2001 Beskrivning och ställningstagande vindkraft 
Områden relativt opåverkade 
av exploateringsföretag 

s 13 Behandlas på sidan 24. 

Ekologiskt känsliga områden s 15 Ekologiskt känsliga områden är områden som är viktiga att bevara för den bio-
logiska mångfalden och definieras enligt följande: ängs- och hagmarker, våt-
marker, biotoper med generellt skydd, fågelskyddsområden, ädellövskogar, 
sumpskogar, nyckelbiotoper samt övriga områden med höga naturvärden där 
t.ex. hotade arter förekommer. Vindkraftverk kan placeras i närheten av känsliga 
områden utan att värdet som området skyddar går förlorat. Stor försiktighet bör 
iakttas vid en sådan placering så att inte verk, tillhörande anläggningar eller tung 
trafik under monteringstiden skadar intressevärdena. Se vidare under naturvård.  

Sjöar och vattendrag s 17 Sjöar och vattendrag är känsliga för påverkan och utgör ett sammanhängande 
ekologiskt system. Havsbaserad vindkraft innebär att verk placeras i havet eller i 
större sjöar för att utnyttja vindens hastigheter. Bolmen är den enda sjön som 
genom sin storlek i teorin lämpar sig för havsbaserad vindkraft. Hela Bolmen 
utgör dock ett riksintresse för yrkesfiske och ingår i ett större riksintresseområde 
för rörligt friluftsliv. Vindkraft är därför inte lämplig i Hyltes sjöar och vattendrag.  

Grundvatten s 21 Berörs inte av vindkraft. 
Vatten- och avloppsförsörjning s 23 Berörs inte av vindkraft. 
Jordbruk s 27 Jordbruket är en näring av nationell betydelse, men har som enskild näring inte 

så stor betydelse i Hylte kommun. Men då de öppna jordbruksmarkerna är rela-
tivt få i Hylte kommun är dessa mycket värdefulla ur landskapssynpunkt. Place-
ring av vindkraftverk på öppen jordbruksmark lämpar sig därför inte i kommunen. 
Försiktighet bör också iakttas vid placering i direkt anslutning till värdefulla 
öppna landskapsrum. 

Skogsbruk s 29 Mer än hälften av kommunens landareal utgör produktiv skogsmark. För de 
flesta av kommunens aktiva jord- och skogsbruksföretag står skogen för större 
delen av intäkterna. Intresset för att etablera vindkraft på skogsmark som komp-
lement till skogsbruket har vuxit kraftigt. Lokaler för kompletteringsverksamheter 
som gynnar driften av enskilda skogsbruksföretag ska enligt översiktsplanen, ÖP 
2001,  prövas positivt, vilket stöder etablering av vindkraft på skogsmark. Cirka 
5% av skogsarealen utgörs av lövskog varav 2% är ädellövskog, medan gran-
skogen står för 56%. Då kommunens mål för skogsbruket är att andelen lövskog 
bör öka, ska försiktighet iakttas vid etablering av vindkraft inom områden med 
ädellövsbestånd.  

Yrkesfiske s 33 Yrkesfiske inom Hylte kommun finns för närvarande endast i Bolmen som även 
utgör riksintresse för yrkesfisket (RI15) enl MB 3:5. Yrkesfisket berörs inte av 
vindkraften då etablering inte är aktuell i Bolmen, se Sjöar och vattendrag.  

Vattenbruk s 35 Vattenbruket berörs inte av vindkraft. 
Naturvård och biologisk 
mångfald 

s 37 Behandlas på sidan 25. Riksintressen finns. 

Stränder och strandskydd s 43 Strandskyddet syftar till att bevara tillgängligheten till stränderna för bad och fri-
luftsliv samt att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djur-
livet. Generellt strandskydd för alla sjöar och vattenbruk är 100 m. Utökat strand-
skydd  till 200 m gäller för Bolmen, Unnen, Jällunden, Fjällen, Färgensjöarna, 
Jansbergssjön och Kroksjön. Hänsyn ska tas till gällande strandskyddsbestäm-
melser vid etablering av vindkraft. 

Rekreation s 45 Behandlas på sidan 28. Riksintresse finns. 
Kulturmiljövård s 49 Behandlas på sidan 29. Riksintressen finns. 
Värdefulla ämnen och mineral s 53 Enligt 3 kap 7 § MB skall mark- och vattenområden som innehåller värdefulla 

ämnen eller material så långt möjligt skyddas mot åtgärder, som påtagligt kan 
försvåra ett framtida utnyttjande av resursen. I Hylte kommun finns en del grus, 
sand och berg. Vindkraftverk får ej placeras så att de försvårar utvinning av 
värdefulla ämnen eller material. 

Näringsliv s 55 Hylte kommun är en industrikommun med en stor andel småindustrier. Den 
näringsgren som vid sidan av skogsnäringen kan komma att påverkas av vind-
kraften är turistnäringen. Den relativt orörda och lättillgängliga naturen lockar 
turister, som generellt är känsliga för visuell landskapspåverkan och buller, 
varför större områden i känsliga lägen bör fredas helt från vindkraftetablering. 

Boende s 59 Behandlas under Påverkan på närområde,  sidan 12. 
Service s 63 Berörs inte av vindkraft 
Energi s 65 De högspänningsledningar som ingår i stamnätet och det regionala nätet redo-

visas på förslagskartan på sista sidan. Se även Elnät, sidan 10. Ett gaslednings-
stråk i öst-västlig riktning utgör riksintresse för energidistribution (RI 16) enl. MB 
3:8. Skyddsavstånd och  gällande restriktioner ska beaktas. Vindkraften ingår 
som allmännt intresse för energiproduktion.  
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Kommunikationer s 69 Behandlas på sidan 30. Riksintressen finns. 
Avfall s 73 Berörs inte av vindkraft. 
Totalförsvaret s 75 Behandlas på sidan 32. 
Tillgänglighet s 76 Berörs inte av vindkraft.  
Miljö- och riskfaktorer s 77 Av de miljö- och riskfaktorer som redovisas i ÖP:n berör vindkraften följande: 

Områden med särskilda miljöproblem:  vindkraften bedöms generellt bidra till 
minskad försurning; Elektromagnetiska fält:  se sidan 16; Områden som är 
känsliga för störningar eller påverkan: Bolmenområdet, se Naturvård. Övriga 
miljö- och riskfaktorer: radiokommunikation i länsbasnätet, se sidan 31, buller se 
sidan 15, skuggor och ljus, se sidorna 15 respektive 13. 

Områden av riksintresse s 83 Riksintressen är skyddsvärda områden för natur- eller kulturmiljö eller för viss 
markanvändning som är extra värdefulla  ur nationell synpunkt och som ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller möjligheter att 
använda dem för avsett ändamål. Fylleån (RI19) är utpekad som område med 
särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken 4:6 och berörs inte av 
vindkraft. Övriga riksintressen redovisas under respektive rubrik. 

Områden relativt opåverkade av exploateringsföretag 
Stora områden i kommunen kan betraktas som relativt opåverkade av exploateringsföretag i form av 
större vägar, järnvägar, industrier, bebyggelsekoncentrationer och dylikt. I översiktsplanen (ÖP) 
bedöms att hela den östra kommundelen, öster om en linje Fröslida-Rydöbruk-Färgaryd-Boarp med 
undantag för Unnaryds samhälle, och den västra kommundelen, väster om Torup-Kinnared, utgör 
större sammanhängande opåverkade områden som bör skyddas från större ingrepp som kan påverka 
miljön negativt. Stora opåverkade områden har ett visst skydd enligt 3 kap. 2 § miljöbalken, men 
något generellt hinder mot vindkraftsutbyggnad bör enligt Boverket inte finnas.57 

Vindkraftverk kan genom sin höjd komma att visuellt påverka stora områden. De kan med fördel etab-
leras i områden som redan utsatts för påverkan till exempel i anslutning till större vägar, kraftledningar 
och industriområden, men kan då samtidigt komma att beröra fler boende. Områden som pekats ut 
som opåverkade kan därför vara mer lämpliga för lokalisering av vindkraft. Påverkan bedöms i första 
hand vara visuell då exploateringen på marken i övrigt är begränsad. På korta avstånd kan påverkan i 
form av buller och skuggor förekomma. 

Samtidigt som relativt opåverkade områden enligt ÖP öppnas för vindkraftetablering, bör större sam-
manhängande områden pekas ut som helt undantas från storskalig vindkraft. Stor varsamhet bör också 
iakttas vid placeringen i landskapet så att utblickarna från särskilt känsliga områden inte domineras av 
vindkraftverk.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 14: Områden relativt opåverkade 
av exploateringsföretag, enligt ÖP2001, 
sidan 12. 

                                                 
57 Boverket 2008 
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Naturvård och biologisk mångfald 

 
Figur 15: Naturmiljö i Femsjö. Foto Hylte kommun 

Naturen är kommunens främsta och mest unika tillgång. Den biologiska mångfalden är stor både avse-
ende naturtyper och artrikedom. Den är skiftande och består såväl av skogsmark av varierande slag 
som av hävdad mark och våtmarker. Den biologiska mångfalden är stor både avseende naturtyper och 
artrikedom. Sjöar och vattendrag är oftast näringsfattiga och med god vattenkvalitet, dock är försur-
ningen påtaglig. Myrarna utgörs av fattigkärr och högmossar. Skogarna är typiska hedskogar med gran 
som dominerande trädslag och med tall på sandig-grusig mark. I anslutning till gårdar och byar har 
hagar och lövängar hävdats i sekler, landskapet har på flera ställen en parkliknande karaktär med 
vackra vårdträd och lövskogsdungar. Konflikter med motstående intressen har främst konstaterats 
inom Bolmen/Unnen-området vad gäller det rörliga friluftslivet inom vilket vissa aktiviteter stör 
naturmiljön. 

Riksintressen för naturvård är skyddsvärda naturmiljöer som är särskilt värdefulla ur nationell 
synpunkt. De ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras utpekade värden. 
 
RIKSINTRESSE ÖP2001 Beskrivning 
Naturvård (MB 3:6)     
RI 2 STOREMOSSEN-
FÄRGÅN (NN 17) 

s 83, 125 Ingår i Natura 2000 och i myrskyddsplan, strandskydd 100 m. Högt värderad och 
representativ excentrisk mosse. Rikt fågelliv, lundflora, ädellövskog.  

RI 3 FEMSJÖBYGDEN (NN 
25) 

s 83, 125 Homogen kyrkby och odlingslandskap med ängs- och hagmarkspartier, som bör 
hävdas så att den biologiska mångfalden bevaras.  

RI 4 YAMOSSEN (NN 44) s 84, 125 Ingår i myrskyddsplan. Myrsjökomplex med mycket höga naturvärden. Vissa 
botaniska värden.  

RI 5 LUNNAMOSSEN (NN 45) s 84, 125 Ingår i Natura 2000 och i myrskyddsplan. Omfattas av EU:s fågeldirektiv. 
Värdefull skogsmyrmosaik med ornitologiska värden. Omgivande kantskog.  

RI 6 IVÅS (NN 46) s 84, 125 Ängsobjekt med hamlade askar kring gården. Fornåkrar. Nyckelbiotop med vär-
defull moss- och lavflora. Särskild hänsyn bör tas till intresset vid skötsel av om-
givande skogsmark.  

RI 7 OSBERG-BOLKABO (NN 
47) 

s 84, 125 Ängsmark med naturbetesmarker. Art- och individrikt växtsamhälle. Vackra ut-
blickar över odlingslandskapet ned mot sjöarna. Fornåkrar och slaggvarp i skog.  

RI 8 SNOKAMOSSEN s 85, 125 Värdefullt myrkomplex med kärr, välvda och sluttande mossar. Ornitologiska 
värden, bl.a. orrspel.  
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Natura 2000 är en förteckning över ett ”ekologiskt nätverk” av särskilt värdefulla naturområden som 
utarbetats i EU:s regi. Syftet är att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden i Europa. Natura 
2000-områden ska skyddas så att åtgärder innanför eller utanför området inte påverkar det utpekade 
värdet negativt. Tillstånd krävs för verksamheter innanför eller utanför områdets gränser, som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-området. Åtgärder kan i vissa fall få genomföras om 
de är av stort allmänt intresse och alternativa lösningar saknas.  
 

NATURA 2000 ÖP2001 Beskrivning 
MOGÖLSMYREN (NR 2) s 39, 123 Naturreservat, ingår i myrskyddsplan, omfattas av strandskydd 100 m. Största 

värdet ligger i den ovanligt ostörda hydrologin och den varierande uppbygg-
naden.  

SKUBBHULT (NR 7) s 39, 124 Naturreservat. Inom område av riksintresse för naturvård enl MB 3:6, och omfat-
tas av strandskydd 200 meter. Medelålders till gammal bokskog, nyckelbiotoper. 
Artrik, värdefull lavflora.  

ÖDEGÄRDET (NR 8) s 39, 124 Naturreservat, inom område av riksintresse för naturvård, strandskydd 200 
meter. Fossil åkermark, mkt gammal bokskog, nyckelbiotop. Mkt artrik lavflora 
och fågelfauna. Kattuggla, gröngöling, mindre flugsnappare, större hackspett 
m.fl.   

LINTALUND (NR 5) s 39, 124 Naturreservat. Ålderdomligt kulturlandskap, artrik terräng.  
MÅRÅS (NR 3) s 39, 124 Naturreservat, omfattas av strandskydd 200 meter landsidan och 100 meter 

vattensidan. Urskogsartad bokskog, rödlistade insektsarter, rik markflora, liksom 
lav- och svampflora. 

TIRA ÖAR (NR 4) s 39, 124 Naturreservat, inom riksintresse för friluftsliv, strandskydd 200 meter. Omfattas 
av fågeldirektivet: Bivråk, fiskgjuse, fisktärna, järpe, spillkråka, storlom.  

STOREMOSSEN-FÄRGÅN (RI 
2) 

s 39, 125 Inom område av riksintresse för naturvård, strandskydd 100 meter, ingår i 
myrskyddsplan. Högt värderad och representativ excentrisk mosse med rikt 
fågelliv. Viktig rastlokal för änder, gäss och vadare. Grönbena, ljungpipare, orre.  

DULLABERGET (NR 11) s 39, 124 Kyrkligt naturreservat. Inom område av riksintresse för naturvård, omfattas av 
strandskydd 200 meter. Naturskog av skiftande typ, nyckelbiotoper, rik 
svampflora. 

LUNNAMOSSEN (RI 5) s 39, 124 Riksintresse för naturvård, samt ingår i myrskyddsplan med högsta bevarande-
värde. Omfattas av EU:s fågeldirektiv. Myrkomplex bestående av plana kärr, 
svagt välvda mossar och fastmarksholmar bevuxna med naturskog. Ljungpipar, 
orre, spillkråka, tjäder. 

KLOÖ Ny 2005 Naturreservat, samt ingår i myrskyddsplan. Stort orört myrkomplex med höga 
naturvärden och rikt fågelliv.  

SKÄRSHULTABERG Ny 2005 Föreslaget kommunalt naturreservat. Flerskiktad bok- och lövsumpskog, artrik 
svamp-, moss- och lavflora, nyckelbiotop. 

LIDHULT Ny 2005 Biotopskyddsområde. Gammal ädellövskog med höga naturvärden och unik 
lundflora.  

MOSHULT Ny 2005 Biotopskyddsområde. Liten översilad barr- och blandfuktskog. 
 

Naturreservat kan avsättas av kommunen eller länsstyrelsen för att bevara biologisk mångfald, vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett naturminne 
är ett mindre naturområde eller naturobjekt som är skyddat på liknande sätt som naturreservat. Djur- 
och växtskyddsområden kan avsättas för att skydda sällsynta eller störningskänsliga djur- eller växt-
arter. Rätten till jakt, fiske och tillträde kan begränsas, men i övrigt råder inga restriktioner för mark-
användningen. Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för tillsyn av naturskyddsområden. 
 

ÖVRIGA ALLMÄNNA 
NATURVÅRDSINTR. 

ÖP2001 Beskrivning 

Naturreservat (MB 7:4)     
NR 1 SIKÖN s 37, 123 Häckningsplats för fågel. Tillträdesförbud 31 mars - 31 augusti.  
NR 2 MOGÖLSMYREN s 37, 123 Högmosse med ovanligt ostörd hydrologi och varierad uppbyggnad. Ingår i 

Natura 2000.  
NR 3 MÅRÅS s 37, 124 Orörd bokskog med många sällsynta växter och djur. Ingår i Natura 2000.  
NR 4 TIRA ÖAR s 38, 124 Naturskog och häckningsplats för fågel. Ingår i Natura 2000  
NR 5 LINTALUND s 38, 124 Välbevarad rest av ålderdomligt kulturlandskap. Ingår i Natura 2000.  
NR 6 KLOÖ s 38, 124 Del av ett större moss-, kärr- och myrgölskomplex med rik flora och fauna. Ingår 

i Natura 2000 och i myrskyddsplan.  
NR 7 SKUBBHULT s 38, 124 Äldre, delvis orörd bokskog med intressant lavflora. Ingår i Natura 2000.  
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NR 8 ÖDEGÄRDET s 38, 124 Bokhult med omfattande system av fossila åkrar. Ingår i Natura 2000.  
NR 12 SJÖ s 38, 124 Hagmark och ädellövskog med rikt fågelliv och flora.  
HASTABÖKE Ny 2003 Orörd barrblandskog med ovanlig artrikedom.  
GASSBO Ny  2005 Ädellövskog och barrskog med höga naturvärden.  
Kommunala naturreservat som avses att bildas (MB 7:4) 
NR 9 BOSGÅRDSFALLET s 38, 124 Kulturhistoriskt intressant område med långvarigt bruk av fallet som kraftkälla. 

Vacker hagmark av betydelse för friluftslivet.  
NR 10 SKÄRSHULTABERG s 38, 124 Bokskogsbevuxen bergshöjd med förekomst av hotade lavar och flertalet 

odlingsrösen.  
Kyrkligt naturreservat (frivillig avsättning) 
NR 11 DULLABERGET s 38, 124 Nyckelbiotoper med värden för landskapsbild och friluftsliv. Ingår i Natura 2000.  
Naturminne (MB 7:10)     
NM 1 YNNABO 1:4 s 39, 123 En ek.  
NM 2 NITTEBO 1:4 s 39, 123 Tre lindar.  
NM 3 HYLTEBERG 1:5  s 39, 123 Område med blåsippor.  
NM 4 SKOGSGÄRDE 1:3 s 39, 123 En ek.  
Djurskyddsområde (MB 
7:12) 

    

FS 1 KIA HOLME s 39, 101 Ö med tillträdesförbud under 1/4-15/7.  
FS 2 STORA OCH LILLA 
FÖRÖ 

s 39, 101 Öar med tillträdesförbud under 1/4-15/7.  

FS 3 STORA OCH LILLA 
SLANGHOLMEN 

s 39, 101 Öar med tillträdesförbud under 1/4-15/7.  

 
Biotopskydd, enligt 7 kap 11 § miljöbalken, är till för att bevara den biologiska mångfalden. Biotop-
skyddet innebär förbud att bedriva verksamhet eller utföra åtgärder som kan komma att skada mindre 
mark- och vattenområden (biotoper) som är livsmiljö för utrotningshotade djur- och växtarter eller 
som i övrigt är särskilt skyddsvärda. Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen meddela dispens 
från biotopskyddet i enskilda fall. Följande biotoper är generellt skyddade: alléer, källor med omgi-
vande våtmark i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker i 
jordbruksmark samt stenmurar och åkerholmar i jordbruksmark. Skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen 
kan besluta om skydd för ytterligare biotoper i skogsmark respektive jordbruksmark. Vid etablering av 
vindkraft ska biotopskydd iakttas. 

Strandskydd, behandlas under intresset stränder och strandskydd, se tabell sidan 23. 

Särskilt naturvårdsintresse. Ett antal inventeringar av områden av betydelse för naturvården har 
genomförts, bland annat av ängs- och hagmarker, odlingslandskapets bevarande, våtmarker och hotade 
arter. Med utgångspunkt från dessa inventeringar har i underlag till naturvårdsprogram för Hylte 
kommun utpekats 82 områden med särskilt naturvårdsintresse (N1–N82), se översiktsplanen sidorna 
111-123. För dessa gäller generellt att försiktighet ska iakttas vid prövning av vindkraft med hänsyn 
till det värde översiktsplanen uppmärksammar.  

Ängs- och hagmarker i Hallands län har inventerats, senast 2002-2004. I Hylte kommun har 218 ängs- 
och betesmarksobjekt med en sammanlagd areal på 298 hektar inventerats. Av denna yta består 96% 
av betesmark och 4% av slåttermark. Inventerade värden är till exempel ängsvådd, slåttergubbe, blå-
sippa, grova eller hamlade träd, fägator, torra hedar med mera. En stor mängd äldre odlingsrösen och 
sentida stentippar har också registrerats, vilka har har stor betydelse för den biologiska mångfalden 
och är biotopskyddade. Ängs- och hagmarker är olämpliga för etablering av vindkraft.  

Myrskyddsplan. I den reviderade myrskyddsplan för Sverige från 200758 redovisas de av landets mest 
värdefulla myrar som ännu inte har något långsiktigt skydd, i form av t.ex. naturreservat, biotopskydd 
eller Natura 2000-område med genomförda skyddsåtgärder enligt bevarandeplan. Syftet med ett 
långsiktigt skydd är att bibehålla våtmarkernas ekologiska och vattenhållande funktion i landskapet 
och att bevara värdefulla marker för framtiden. 
 

                                                 
58 Naturvårdsverket 2007 
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MYRSKYDDSPLAN 2007 ÖP2001 Beskrivning 
STOREMOSSEN OCH 
FÄRGÅN (RI 2) 

s 39, 125 Högt värderad och representativ excentrisk mosse. Riksintresse, ingår i 
Natura 2000.  

LUNNAMOSSEN (RI 5) s 39,124 Området utgör en ovanligt orörd och värdefull skogsmyrsmosaik som har 
representativa myrtyper och inslag av naturskog. Riksintresse, ingår i Natura 
2000.  

YAMOSSEN (RI 4) s 84, 125 Myrkomplex med mkt höga värden genom sin storlek, mångformighet och 
relativa orördhet. Vissa botaniska värden. Riksintresse för naturvård.  

KLOÖMOSSEN (NR 6) s 38, 124 Stort orört myrkomplex med mossar och mellanliggande breda kärrstråk. Våt-
markskomplexet har mycket höga naturvärden bland annat i det rika fågel-
livet.Naturreservat och del av området ingår i Natura 2000.  

MOGÖLSMYREN (NR 2) s 37, 123 Högmosse med ovanligt ostörd hydrologi och varierad uppbyggnad. 
Naturreservat samt ingår i Natura 2000. 

Vindkraft bidrar generellt till bättre naturvård och till den biologiska mångfalden då den kommer från 
förnyelsebar energikälla och inte släpper ut några farliga ämnen. Den el som vindkraftverken genere-
rar kan direkt kopplas till kraftledningar och kräver inga transporter. Lokalt kan däremot vindkraftverk 
påverka naturvården och den biologiska mångfalden. Till exempel kan de tillfartsvägar, vilka krävs för 
uppbyggnad och underhållning av verken, trafikeras med tung trafik och skada utpekade naturvärden. 
Lokaliseringen är helt avgörande för hur naturmiljön påverkas av en vindkraftsetablering. I samråd 
med kommunen och länsstyrelsen får man därför vid varje enskild etablering bedöma om vindkraft-
verken kan innebära en konflikt med naturvårdens intressen eller inte. 

Rekreation 
Hylte kommun har stora möjligheter till friluftsliv i olika former. Rekreationsmöjligheterna har stor 
betydelse både för boende i kommunen och för sommargäster. Beroende på friluftsaktivitet uppfattas 
störningar på olika sätt. I områden där människor förväntar sig låga bullernivåer störs man lättare än i 
andra. På samma sätt har oftast fritidsboende en större känslighet för t.ex. påverkan på landskaps-
bilden än en markägare som också ser till landskapets bruksvärde.  

Riksintresse för friluftsliv är skyddsvärda områden för friluftsliv som är särskilt värdefulla ur nationell 
synpunkt. De ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras utpekade värden. 
 
RIKSINTRESSE ÖP2001 Beskrivning  
Friluftsliv (MB 3:6)   
RI 15 BOLMENOMRÅDET (FN 
13) 

s 86, 126 Skogrikt inlandsområde med unik skärgård i Bolmen, av stor betydelse för 
båtsport, fritidsfiske, bad, natur- och kulturupplevelser. Naturreservat vid 
Tira öar och Sjö, fägelskyddsområden i Unnen.  

ÖP2001 pekar ut följande områden som är viktiga för det rörliga friluftslivet: 

Större badplatser: Skärshult (Stora Skärshultasjön), Ibro (Mellanfärgen), Vallsnäs (Unnen), Torup 
(Sjögårdssjön), Jälluntofta (Jällunden), Drängsered (Hålsjön), och Bexet (Stora Färgen) 

Goda lägen för turistservice: Hyltebruk (allmän service, idrotts- och simanläggningar), Skärshult 
(camping, natur, kultur), Hallaböke/Femsjö (kanot, cykel, natur, kultur), Torup/Rydöbruk (golf, 
ridsport, kultur, skidor), Bexet (camping, natur), och Jälluntofta (camping, kanot, cykel, kultur, fiske, 
skidor, idrottsanläggning). 

Större stråk vars omgivningar (speciellt rastplatser) bör beaktas är: Hallandsleden, Sverigeleden, 
Bolmenmarschen, Hylteslingan, Cykelspåret. Även mer lokala leder bör beaktas: Jälluntoftaleden, 
Skärshultsleden, Nässjaleden, Gula spåret, och Nissanleden. 

Från rekreationsområden är det viktigt att utreda hur stor påverkan planerade vindkraftverk kan 
komma att innebära. Buller och skuggutredningar bör ligga till grund för hur mycket vindkraftverken 
kan komma att påverka området i fråga. För att bevara opåverkade områden och siktlinjer bör områden 
som helt fredas från vindkraftsetableringar etableras. 
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Kulturmiljövård 

 

Figur 16: Jälluntofta är en kyrkby med ålderdomlig bebyggelse typisk för västra Smålands skogsbygder. Foto  
L. Ahlgren 

Hylte kommun är rikt på kulturmiljövärden av olika slag, varav flertalet representerar det äldre jord- 
och skogsbruket. Ett område med höga kulturmiljövärden är oftast historiskt förankrat, medan vind-
kraftverk många gånger uppfattas som en industriell anläggning från modern tid. Det kan därför vara 
svårt att förena dessa två intressen inom ett och samma område utan att det uppstår en konflikt.  

Vid etablering av vindkraft i närheten av ett område med höga kulturvärden måste avvägningar göras 
om vilket intresse som väger tyngst och hur mycket vindkraftverken påverkar det kulturhistoriska 
värdet genom sin placering. Fotomontage underlättar bedömningen av huruvida planerade verk kan 
komma att skada kulturmiljövärdena i området.  

Riksintresse för kulturmiljövård är skyddsvärda kulturmiljöer som är särskilt värdefulla ur nationell 
synpunkt. De ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras utpekade värden. 
 

RIKSINTRESSE ÖP2001 Beskrivning och kommunantikvariens59 bedömning 
Kulturmiljövård (MB 3:6)   
RI 9 RY BY (KN 23) s 85, 125 Skogsby med mycket värdefullt ålderdomligt odlingslandskap och välbevarad 

bebyggelse. Riksintresse med lantlig karaktär där särskild restriktivitet bör 
tillämpas i och i anslutning till området.  

RI 10 LANDERYD (KN 24) s 85, 125 Välbevarat järnvägsamhälle från industriell epok. Synliga vindkraftverk medför 
inget minskat värde. Dock bör inga verk placeras inom området eller i dess 
omedelbara närhet. 

RI 11 JÄLLUNTOFTA 
KYRKBY (KN 25) 

s 85, 125 Kyrkby med ålderdomlig bebyggelse typisk för västra Smålands skogsbygder. 
Riksintresse med lantlig karaktär där särskild restriktivitet bör tillämpas i och i 
anslutning till området. 

RI 12 RYDÖBRUK (KN 26) s 86, 125 Väl sammanhållen och differentierad bruksmiljö från industriell epok. Synliga 
vindkraftverk medför inget minskat värde. Dock bör inga verk placeras inom 
området eller i dess omedelbara närhet. 

RI 13 ÖDEGÄRDET (KN 27) s 86, 125 Stort bokhult med mycket välbevarat område med fossila åkrar. Riksintresse 
med lantlig karaktär där särskild restriktivitet bör tillämpas i och i anslutning till 
området. 

RI 14 FEMSJÖ KYRKBY (KN 
28) 

s 86, 125 Välbevarad kyrkby med ålderdomlig bebyggelse och omgivande ängs- och 
hagmarkspartier. Riksintresse med lantlig karaktär där särskild restriktivitet 
bör tillämpas i och i anslutning till området. 

 
Kulturmiljöer finns också skyddade som natur- och kulturreservat enligt miljöbalken, dock inga i 
kommunen. Kulturminneslagen skyddar fornminnen, liksom de flesta kyrkobyggnader, kyrkotomter, 
begravningsplatser och särskilt utvald värdefull bebyggelse. Statligt ägda särskilt värdefulla bygg-
nader skyddas med stöd av förordningen om statliga byggnadsminnen (1998:1229). Vidare är många 
kulturmiljöer och objekt av lokalt och regionalt intresse utpekade i kommunens bevarandeplan60 och 

                                                 
59 Britt-Marie Lennartsson 
60 Kommunens bevarandeplan utgörs av följande av kommunfullmäktige antagna dokument: Kulturmiljöprogrammet (1991); 
Hyltebruk (1995); Torup (1992); Landeryd (1994) och Rydöbruk (1992). 
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bebyggelseinventering61. Vissa kulturmiljöer skyddas av områdesbestämmelser eller i detaljplan, t.ex. 
Kanalstaden i Hyltebruk och bruksmiljön i Rydöbruk 

Vindkraftverk bör inte placeras i direkt närhet av de öppna delarna av landskapen med äldre jord-
bruksbyar i östra kommundelen. Här finns en rad välbevarade och ålderdomliga byar vilka är utpekade 
i det kommunala kulturmiljöprogrammet. Även några byggnadsminnen av ålderdomlig och lantlig 
karaktär bör helt bevaras från näraliggande vindkraftverk: Brunnsbacka sågkvarn och Slätteryds skola. 
Däremot medför inte synliga vindkraftverk vid byggnadsminnet Rydöbruks missionshus något 
minskat värde. Dock bör inga vindkraftverk placeras inom miljön eller i dess direkta närhet.  

Kommunikationer 
I översiktsplanen behandlas huvudsakligen vägar, järnvägar och telekommunikationer. Generellt sett 
kan vindkraftverk med fördel placeras nära befintliga vägar och järnvägar, och kan med en genom-
tänkt placering tillföra landmärken och förstärka riktningar i landskapet. Vindkraftverk får dock inte 
placeras så att de påverkar trafiksäkerheten, säkerhetsavstånd se sidan 11.  
 
RIKSINTRESSE ÖP2001 Beskrivning  
Kommunikationer (MB 3:8)     
RI 17 NISSASTIGEN (VÄG 26) s 87, 126 Länk i det svenska stamvägnätet som har  stor betydelse för kommunika-

tionerna.  
RI 18 JÄRNVÄGEN HALMSTAD-
NÄSSJÖ 

s 88, 126 Järnvägen har kvar den ursprungliga sträckningen från sekelskiftet. 
Riksintresse har under 2007 tagits bort för sträckan Torup – Landeryd. 

Luftfartens intressen har inte behandlats särskilt i ÖP 2001, men berör i hög grad vindkraftsplanering-
en. Luftfarten använder sig av procedurer för inkommande och utgående flyg. Dessa procedurer har en 
utbredning runt flygplatsen på upp till cirka 60 km. Halmstads flygplats används även av militären 
samt av privatflyg. 

I enlighet med gällande förordningar är det Luftfartsstyrelsen som svarar för att luftfartens riksintresse 
utpekas. Halmstads flygplats är sedan 1996 utpekad som riksintresse för luftfarten. Inom luftfarts-
styrelsen pågår f.n. en översyn av riksintresset luftfart, som dels kommer att avgöra vilka flygplatser 
som fortsatt ska omfattas av begreppet riksintresse, dels definiera vilka komponenter som ska ingå i 
respektive flygplats riksintresseanspråk. Det är sedan Länsstyrelsens uppgift att pröva luftfartens 
riksintresse mot andra riksintressen i samband med uppförande av byggnadsverk. Mark som enbart 
används för civil icke-kommersiell flygverksamhet ingår inte i ett riksintresse.62  

Utanför riksintresseområdena finns också influensområden inom vilka tillkomsten av anläggningar 
som t.ex. vindkraftverk kan innebära restriktioner för flygverksamheten. Dessa berör tre typer av 
hänsyn: flyghinder, flygbuller och skydd mot elektromagnetisk störning. Dessa influensområden är 
tillkomna för att luftfartens funktion inte ska skadas.  

När det gäller flyghinder finns det fyra slags höjdbegränsande ytor: hinderyta vid flygplats, cirkling-
yta, racetrackyta och MSA-yta (Minimum Sector Altitude). Av dessa berör endast MSA-ytan runt 
Halmstads flygplats Hylte kommun, se figur 17. För byggnader som ligger inom MSA-ytan och med 
viss höjd över flygplatsens nivå skall flygplatsen beredas möjlighet att yttra sig. Halmstad flygplats är 
sakägare när det gäller höjdbegränsningar runt flygplatsen och Luftfartsstyrelsen beslutar när det gäller 
markering av hinder. Dessutom ska alla byggnadsverk över 20 meter på landsbygd och 50 meter i tät-
ort anmälas till Försvarsmakten, berörd flygplats, LFV/ANS (Flygtrafiktjänsten) och Transportstyrel-
sens luftfartsavdelning för att luftfarten ska kunna yttra sig om byggnadsverket stör luftfarten och för 
att möjliggöra att det läggs in i en nationell hinderdatabas. Från den 1 oktober 2008 gäller en ny 
föreskrift avseende hindermarkering, se vidare sidorna 11 och 13. I frågan om hindermarkering fattar 
Transportstyrelsen, Luftfartsavdelningen beslut i varje enskilt fall. 

                                                 
61 Bebyggelseinventering av samtliga byggnader i kommunen genomfördes 2007 av Kulturmiljö Halland. 
62 Thomas Enell, Luftfartsstyrelsen 
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Figur 17: Hela Hylte kommun omfattas av den del av MSA-ytan för Halmstad flygplats som begränsar byggnadsverk till 487,2 
meter över havsnivån. Källa: Halstads flygplats. 

Elektromagnetisk störning kan påverka luftfartens CNS-utrustning63, vilket kan få allvarliga konsek-
venser för flygsäkerheten. Därför finns riktvärden för skyddsavstånd fastställda för olika slags CNS-
anläggningar. Flygplatserna och LFV/ANS äger CNS-utrustningen och är sakägare i dessa frågor. 
Inför en etablering i närheten av en luftfartsutrustning eller inom skyddsavståndets gräns bör samråd 
med flygplatsen eller LFV/ANS genomföras oavsett byggnadsverkets höjd.  

 
Figur 18: Del av Länsbasnätet som berör Hylte kommun. Källa Länsstyrelsen i Hallands län. Karta: Lantmäteriet 2008, ur GSD 
106-2004/188-N. 

                                                 
63 CNS=Communication, Navigation and Surveillance. Till C hör olika typer av radiostationer, till N olika slags navigeringsfyrar 
och till S olika typer av radarstationer. Skyddsavstånden kring anläggningarna har olika omfattning beroende på typ av 
utrustning och är tillkomna för att skydda utrustningens funktion. Källa Thomas Enell, Luftfartsstyrelsen. 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap driver tillsammans med Räddsam Halland och Läns-
styrelsen i Halland ett radiolänknät som kallas Länsbasnät i Halland. Nätet används dels för daglig 
kommunikation mellan räddningstjänsterna, dels utgör det reservkommunikationssystem ifall det 
allmänna telenätet slås ut. Ett av stråken i länsbasnätet passerar genom Hylte kommun, se figur 18. 
Det är av stor vikt att inte vindkraftverk placeras så att störningar uppstår. Vid vindkraftetablering 
inom eller i närheten av stråken kontaktas Länsstyrelsen i ett tidigt skede. 

Totalförsvaret 
Totalförsvaret är en nationell angelägenhet. Riksintresset för totalförsvarets militära del,64 kan i vissa 
fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och 
skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas 
öppet. De senare har ofta koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvud-
delen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset. 

I Hylte kommun finns inga öppet redovisade områden som utgör riksintreese för totalförsvarets mili-
tära del. I kommunen kan riksintresset framför allt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt, 
som till exempel vindkraftverk. De kan utgöra flyghinder eller störa olika typer av kommunikations-
system. Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och bygglovsärenden. Hela 
landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 meter utanför tätort och 50 meter inom tätort.65  

Slutsatser avvägning allmänna intressen 
• Vindkraften är ett allmänt intresse som ska avvägas mot andra allmänna intressen i samband med 
planläggning och bygglovsgivning enligt plan- och bygglagen och prövning enligt miljöbalken. 

• De allmänna intressen som framför allt kan komma i konflikt med vindkraften är naturvård, frilufts-
liv och kulturmiljövård. Riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård eller Natura 2000-
områden är därför inte lämpliga att prioritera för vindkraft. 

• Områden som utpekats som relativt opåverkade i ÖP2001 kan vara lämpliga för lokalisering av 
vindkraft. Påverkan bedöms i första hand vara visuell och stor varsamhet bör också iakttas vid place-
ringen i landskapet så att utblickarna från särskilt känsliga områden inte domineras av vindkraftverk. 
Större sammanhängande områden bör samtidigt pekas ut som helt undantas från storskalig vindkraft.  

• Vindkraft bidrar såsom förnyelsebar energikälla generellt till bättre naturvård och till den biologiska 
mångfalden. Lokalt kan däremot vindkraftverk påverka naturvärden. Lokaliseringen är helt avgörande 
för hur naturmiljön påverkas av en vindkraftsetablering. Stor försiktighet ska iakttas vid uppförande 
och underhåll av vindkraftsverk i anslutning till utpekade naturvårdsområden.  

• Hur stor påverkan vindkraften har på det rörliga friluftslivet kan uppfattas på olika sätt. I områden 
där människor förväntar sig låga bullernivåer störs man lättare än i andra. Fritidsboende har på samma 
sätt ofta en större känslighet för t.ex. påverkan på landskapsbilden. Från rekreationsområden är det 
viktigt att utreda hur stor påverkan planerade vindkraftverk kommer att innebära.  

• Hylte kommun är rikt på kulturmiljövärden av olika slag och risk för konflikt mellan vindkrafts- och 
kulturmiljöintressena finns framför allt i de öppna delarna av landskapen med äldre jordbruksbyar i de 
östra delarna av kommunen. Stor varsamhet bör iakttas vid lokalisering av verk i anslutning till 
utpekade kulturmiljövärden. 

• Generellt sett kan vindkraftverk med fördel placeras i närheten av befintliga vägar och järnvägar. 
Vindkraften kan däremot komma i konflikt med luftfartens intresse eftersom detta påverkar stora 
områden runt flygplatserna. Det är i första hand höjdbegränsningar inom Halmstad flygplats MSA-yta 
och risken för elektromagnetisk störning som påverkar lokalisering av vindkraft.  

                                                 
64 3 kap. 9 § Miljöbalken 
65 Information om remissblanketter med mera finns att hämta på www.mil.se (remisser). 
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DEL 2 – Förslag 

KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDE 

Vindkraft i Hylte kommun 
Hylte kommun är i grunden positiv till vindkraft och anser att vindkraft såsom förnyelsebar energi-
källa idag är en viktig faktor för att nå miljömålen och en hållbar utveckling. En av de övergipande 
målsättningarna i kommunens översiktsplan, ÖP2001, är att energianvändningen skall inriktas på ökat 
nyttjande av förnyelsebar energi.  

Kommunen har mycket goda vindförutsättningar och har ambitionen att större delen av nettoförbruk-
ningen66 av energi i kommunen ska produceras med hjälp av lokalt producerad vindkraft. Utbyggna-
den ska dock ske med stor hänsyn till närmiljöer och landskapsvärden, enligt de riktlinjer som utfor-
mats i denna vindkraftsplan, och i enlighet med lagstiftning i plan- och bygglagen och miljöbalken.  

Utbyggnaden ska företrädesvis ske inom de områden som bedömts ha bäst vindförutsättningar, lägst 
påverkan på närområde och landskapsbild och som avvägts mot allmänna intressen enligt gällande 
översiktsplan. De områden som enligt detta tillägg till översiktplanen utpekas som prioriterade områ-
den för vindkraft, utgör cirka 12% av kommunens yta och bedöms sammanlagt kunna producera 1,1 
TWh/år67. Detta motsvarar ungefär hälften av nettoförbrukningen av energi i kommunen och 11% av 
dagens vindkraftsmål för hela landet68. Utbyggnad av vindkraft utanför dessa områden bedöms inte 
motiverad annat än i undantagsfall och efter noggrann prövning av påverkan på landskap och närmiljö, 
motstående intressen och den sammanlagda påverkan på kommunen som helhet.  

De områden som utpekas som fredade från vindkraft motsvarar 45% av kommunens yta. Inom dessa 
områden föreslås en mycket restriktiv prövning av vindkraftärenden. Även vid etablering i övriga 
områden, dvs de områden som varken är fredade eller prioriterade, föreslås en mycket restriktiv pröv-
ning. Detta innebär att det, utöver avvägning av allmänna intressen, bör ske en noggrann prövning av 
både sammanlagd verkan för kommunen som helhet och av påverkan på landskap och närmiljö i 
enlighet med denna vindkraftsplan. Etablering av vindkraft i övriga områden bör kunna ske endast i 
direkt anslutning till prioriterade områden. 

Utgångspunkter för val om områden 
Som utgångspunkt för val av områden i kommunen som är lämpliga respektive olämpliga för lokali-
sering av vindkraft har följande aspekter överlagrats, se figur 19:  

• Vindenergi: Vindkraftsanläggningar bör lokaliseras till de områden där det blåser mest. Områden 
med en årsmedelvind på mindre än 6,6 meter per sekund på 71 meters höjd över nollplansförskjutning-
en har prioriterats bort. Dessa områden är grå i kartan.  

• Bostäder: Ett generellt minsta skyddsavstånd på minst 500 meter till bostadshus används, men kan 
vid enskilda bostadshus bli större. Vid placering av verk söder eller sydväst om bostad utökas skydds-
avståndet till 1000 meter, då risken för skuggstörningar är störst i den riktningen och de förhärskande 

                                                 
66 Nettoförbrukningen var enligt 2006 års energibalans 2,22 TWh, vilket kan produceras av ca 265 verk à 2,5 MW. Om man 
istället räknar bort industrisektorns förbrukning i kommunen och istället lägger till den andel av rikets totala energiförbrukning 
inom industrisektorn som motsvarar kommunens invånarantal, blir nettoförbrukningen istället 0,51 TWh per år vilket kan 
produceras av ca 78 verk à 2,5 MW. Källa www.scb.se och Boverket 2008. 
67 För att få en uppfattning om hur mycket energi som skulle kunna produceras inom Hylte kommun kan följande beräkning 
göras. Länsstyrelserna i södra Sverige använder faktorn 0,01 TWh/km2 för en grov beräkning av vindenergiproduktion vid tjugo-
procentigt utnyttjande av områden med vindstyrkor över 6,5 m/s (Länsstyrelserna i Kalmar m.fl. län, 2006). Ett tjugoprocentigt 
utnyttjande av föreslagna prioriterade områden för vindkraft (110 km2) ger med samma mått en produktion på ca 1,1 TWh/år. 
68 Idag 10 TWh. Av det mål på 30 TWh som föreslås av Energimyndigheten motsvarar den potentiella vindenergiproduktionen 
enligt denna vindkraftsplan istället 3,7%. 



VINDKRAFTSPLAN 
 

 

ANTAGANDEHANDLING 34(61)   

SEPTEMBER 2009 
DNR P2008/0022

vindarna från sydväst transporterar buller över en längre sträcka i nordostlig riktning. Områden med 
ringar i gul färg i kartan ligger inom det generella skyddsavståndet från bostäder. Områden med få 
ringar har prioriterats.  

• Landskap: För att tydligt kunna urskilja olika vindkraftsgrupper från varandra i landskapet har 
minsta avstånd mellan prioriterade områden på 3 kilometer används. Vidare har skyddsområden kring 
identifierade värdekärnor uteslutits. Dessa områden är lila i kartan. 

• Allmänna intressen: De allmänna intressen som framför allt kan hamna i konflikt med vindkrafts-
intresset är naturvård, kulturmiljövård och rekreation. Områden av riksintresse för naturvård, kultur-
miljövård och friluftsliv har därför uteslutits, liksom Natura 2000-områden. Dessa områden är svarta i 
i kartan nedan. 

 

 
Figur: 19: Vita områden är lämpliga att prioritera för vindkraft, medan färgade områden är minidre lämpliga: Grå = områden med 
vindenergi under 6,6 m/s; Gul = områden närmare än 500 meter från bostad; Lila = värdekärnor med särskilt höga landskaps-
värden; Svart = Riksintressen för friluftsliv, naturvård, kulturmiljövård samt Natura 2000. 

FREDADE OMRÅDEN 

Samlad bild  
Eftersom delar av de relativt opåverkade områden som pekats ut i ÖP2001 kan anses vara lämpliga att 
priorietera för vindkraft, föreslår kommunen att större sammanhängande områden samtidigt helt fredas 
från vindkraftsutbyggnad. Följande ställningstaganden utifrån de förutsättningar som redovisats på 
sidorna 7-32, har använts som utgångspunkt för utpekande av fredade områden:  

• Skogslandskapet är den av de tre utmärkande landskapstyper i kommunen som generellt sett är mest 
lämpat för storskalig vindkraftetablering. medan Nissadalen och Sjölandskapet huvudsakligen bör 
fredas från vindkraftsutbyggnad.  
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• Områden som utgör riksintresse för natur-, kulturmiljövård och friluftsliv samt Natura 2000-
områden bör helt fredas från vindkraft  

• Områden inom identifierade skyddsavstånd från värdekärnor för natur-, kulturmiljövård och 
friluftsliv bör fredas helt från vindkraft.  

Två större områden (VKF) framträder därmed som olämpliga för vindkraft och som föreslås fredas 
helt från vindkraftsetblering: 

- VKF1  Bolmen – Färgensjöarna – Övre Nissadalen – Jällunden 
- VKF2  Kilån – Nedre Nissadalen  

Dessa två vindkraftsfredade områden har en sammanlagda yta på cirka 425 km2 vilket motsvarar 45% 
av kommunens totala yta. Observera att gränserna för fredade områden inte gör anspråk på att vara 
exakta utan måste detaljstuderas i samband med varje enskild prövning. 

 

 
Figur: 20: Större sammanhängande områden som bör fredas helt från vindkraft (röda). Övriga färger i kartan, se figur 
19. 

VKF1 Bolmen–Färgensjöarna–Övre Nissadalen–Jällunden 
VKF1 Bolmen–Färgensjöarna–Övre Nissadalen–Jällunden har en beräknad yta  på 34 620 hektar (346 
km2) och ligger i kommunens östra del. Området är stort och omfattar övre delen av Nissadalen och de 
delar av sjölandskapet som omfattar sjöarna Stora Färgen, Mellan-Färgen, Södra Färgen, Unnen, 
Yasjön, Nejsjön, Holmsjön, Fjällen, Jällunden, Stora slätten och Bolmen 

Området omfattar följande konkurrerande intressen:  

- Riksintresse för kulturmiljövård: RI11 Jälluntofta kyrkby; RI13 Ödegärdet; RI14 Femsjö 
kyrkby 
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- Riksintresse för naturvård: RI2 Storemossen-Färgån; RI3 Femsjöbygden; RI4 Yamossen; RI5 
Lunnamossen; RI7 Osberg-Bolkabo  

- Riksintresse för friluftsliv: RI15 Bolmenområdet 

- Natura 2000-områden: Skubbhult; Ödegärdet; Tira öar; Storemossen-Färgån; Dullaberget; 
Lunnamossen; Lidhult 

- Skyddsavstånd runt värdekärnor: RI7 Osberg-Bolkabo; RI11 Jälluntofta kyrkby; RI14 Femsjö 
kyrkby; RI15 Bolmenområdet 

VKF2 Kilån–Nedre Nissadalen  
VKF2 Kilån–Nedre Nissadalen har en beräknad yta på 7 877 hektar (79 km2) och ligger i kommunens 
västra del. Området omfattar nedre delen av Nissadalen och dess tillflöde Kilån. 

Området omfattar följande konkurrerande intressen: 

- Riksintresse för kulturmiljövård RI9 Ry by; RI12 Rydöbruk  

- Skyddsavstånd runt värdekärna: RI9 Ry by 

PRIORITERADE OMRÅDEN 

Samlad bild  
Följande ställningstaganden utifrån de förutsättningar som redovisats på sidorna 7-32, har använts som 
utgångspunkt för utpekande av prioriterade områden för vindkraft:  

• Vindkraften bör i första hand lokaliseras till de områden där det blåser bra. Områden med en års-
medelvind på mindre än 6,6 meter per sekund på 71 meters höjd över nollplansförskjutningen bör 
därför inte prioriteras för vindkraftsutbyggnad. 

• Prioriterade områden för vindkraft bör omfatta så få bostäder och andra störningskänsliga 
verksamheter som möjligt.  

• Avståndet mellan grupperna bör vara tillräckligt stort och det inbördes avståndet mellan verken inte 
för långt för en att anläggning ska uppfattas som en väl samlad grupp. Avståndet mellan prioriterade 
områden för vindkraft bör vara minst 3 km. 

• Avstånd till fredade områden bör vara minst 500 meter. 

Tio områden framträder som lämpliga att prioritera för utbyggnad av vindkraft (VKP3 och VKP12 
utgår): 

- VKP1 Fröslida–Bökås  
- VKP2 Örken–Tågabo  
- VKP4 Knalleberg – Älmås  
- VKP5 Bälsmosse  
- VKP6 Älmhult  
- VKP7 Byxemossen–Frösjön  
- VKP8 Fängsjö–Björnaryd  
- VKP9 Linneberg–Janslund  
- VKP10 Jakobs sjö  
- VKP11 Jonsbomossen 
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Dessa tio vindkraftsprioriterade områden har en sammanlagd yta på cirka 110 km2 vilket motsvarar 
knappt 12% av kommunens totala yta. Denna yta  bedöms sammanlagt kunna producera 1,10 
TWh/år69 vilket motsvarar 169 vindkraftverk à 2,5 MW.70  

Observera att de gränser för områden som föreslås prioriteras för vindkraft inte gör anspråk på att vara 
exakta utan måste detaljstuderas i samband med varje enskild prövning. 

Varje område beskrivs i detalj på sidorna 38-47. 

 

 

 
Figur: 21: Områden som föreslås prioriteras för vindkraft (gröna). Observera att VKP3 och VKP12 utgår. Övriga färger i kartan, se 
figur 19.  

                                                 
69 Se fotnot på sidan 32 
70 Ett vindkraftverk på 2,5 MW beräknas producera c:a 6,5 GWh per år på en plats med relativt god vindstyrka. Källa: Boverket 
2008 
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VKP1 Fröslida–Bökås  
VKP1 Fröslida–Bökås har en beräknad yta på 2886 hektar och ligger i kommunens västra del. Området 
angränsar i väster mot Halmstad och Falkenbergs kommuner, och avgränsas i övrigt av bebyggelse i 
norr och av det fredade området VKF2 på 500 m avstånd i öster. Avståndet till VKP2 är cirka 3,5 km. 
Terrängen är kraftigt kuperad och området används idag huvudsakligen för skogsbruk. Kraftledningar 
i stamnätet löper genom området i nord-sydlig riktning, samt i regionnätet i öst-västlig riktning.  

Området har höga vindhastigheter, från 6,6 m/s till 7,2 m/s på 71 meters höjd över nollplansför-
skjutningen, se sidan 7. 

Viss bebyggelse finns i området och erforderliga skyddsavstånd till bostäder inom och i anslutning till 
området ska iakttas. Nissans dalgång är ett viktigt flyttstråk för flyttande fåglar och hänsyn  bör tas vid 
placering av enskilda verk. Påverkan på växt- och djurliv behöver utredas inför vindkraftsetablering. 

Särskild uppmärksamhet på landskapsbilden bör iakttas från den ur landskapssynpunkt viktiga Ivås, 
väg 26, väg 150, Torup, gamla Nissastigen och eventuellt berörda områden i Halmstads och Falken-
bergs kommuner. Området skiljer sig från omgivningen genom höjdryggen, varifrån verken kan 
komma att synas på långt avstånd och påverka landskapsbilden framför allt åt öster. 

Riksintresse RI6 Ivås finns i området (se sidan 25) och i anslutning till det ett område för kulturmiljö-
vård enligt program, fornlämningar samt nyckelbiotop. Inom området i övrigt finns ett större våt-
marksområde (Mjöhulta mosse-Ekåsa mosse-Sjöa mosse), samt fornlämningar, naturvärdesobjekt och 
nyckelbiotoper enligt figur 22. Särskild hänsyn vid väg- och ledningsdragning bör tas så att dessa vär-
den inte skadas. Området berörs av stråk för länsbasnätet (se sidan 31) varför tidig kontakt med Läns-
styrelsen bör tas. Samråd med Halmstads och Falkenbergs kommuner bör ske vid placering av verk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Figur 22: Vitt område redovisar prioriterat område för vindkraft, VKP1 Fröslida–Bökås. 
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VKP2 Örken–Tågabo  
VKP2 Örken–Tågabo har en beräknad yta på 2352 hektar och ligger i kommunens sydvästra del. 
Området gränsar i söder mot Halmstad kommun och i väster av det fredade området VKF2 på 7-800 m 
avstånd, i norr av bebyggelse och i öster av väg 652 mot Simlångsdalen. Avståndet till VKP1 är cirka 
3,5 km. Terrängen är bitvis kraftigt kuperad och området används idag huvudsakligen för skogsbruk. 
Kraftledningar i regionnätet löper i nord-sydlig riktning i områdets allra västligaste del.  

Området har höga till mycket höga vindhastigheter, från 6,8 m/s till över 7,2 m/s på 71 meters höjd 
över nollplansförskjutningen, se sidan 7. 

Viss bebyggelse finns i området och erforderliga skyddsavstånd till bostäder inom och i anslutning till 
området ska iakttas. Påverkan på växt- och djurliv behöver utredas inför vindkraftsetablering. 

Särskild uppmärksamhet på landskapsbilden bör iakttas från väg 26, gamla Nissastigen, väg 652, 
utpekade kulturmiljöer och eventuellt berörda områden i Halmstads kommun. 

Inom området i övrigt finns ett våtmarksområde (Skrivsmossen), samt fornlämningar och nyckel-
biotoper enligt figur 23. Särskild hänsyn vid väg- och ledningsdragning bör tas så att dessa värden inte 
skadas. Nissans dalgång är ett viktigt flyttstråk för flyttande fåglar och hänsyn  bör tas vid placering av 
enskilda verk. Hänsynsavstånd till riksintresset för naturvård Store Jöns mosse i Halmstads kommun 
bör hållas.  

Samråd med Halmstads kommun bör ske vid placering av verk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 23: Vitt område redovisar prioriterat område för vindkraft, VKP2 Örken–Tågabo. 
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VKP4 Knalleberg–Älmås 
VKP4 Knalleberg–Älmås har en beräknad yta på 1008 hektar och ligger i kommunens södra del. 
Området gränsar i söder mot Ljungby kommun som delar området i två delar, i väster mot Mögöls-
myren på 250 m avstånd, i norr mot bebyggelse och det fredade området VKF1 på 500 m avstånd och i 
öster av väg 539 mot Lidhult. Terrängen är kuperad och området används idag huvudsakligen för 
skogsbruk. Närmaste kraftledning i regionnätet ligger strax öster om området, längs väg 539.  

Området har mycket höga vindhastigheter, från 7,0 m/s till över 7,2 m/s på 71 meters höjd över noll-
plansförskjutningen, se sidan 7. 

Viss bebyggelse finns i området och erforderliga skyddsavstånd till bostäder inom och i anslutning till 
området ska iakttas. Påverkan på växt- och djurliv behöver utredas inför vindkraftsetablering. 

Särskild uppmärksamhet på landskapsbilden bör iakttas från Knalleberg, väg 650 (Femsjö-Simlångs-
dalen), Fylleån, Nabba, Femsjö kyrkby, Södra Bökeberg, väg 539 och byarna Strömshult och Gårds-
hult  i Ljungby kommun.  

Inom området finns en fornlämning och några naturvärdesobjekt enligt figur 24. Sydväst om området 
finns vidare en större våtmark, Mogölsmyren, vars centrala del är avsatt både som naturreservat och 
Natura 2000-område, samt ingår i myrskyddsplanen, se sidorna 26-28. I Fylleåns dalgång finns 
områden av värdefull ädellövskog som uppmärksammats i strategi för formellt skydd av skog i 
Hallands län (Lst drn 502-2961-04). I Ljungby kommun finns områden med stora naturvärden som är 
utpekade i Kronobergs läns naturvårdsprogram. Särskild hänsyn vid väg- och ledningsdragning bör tas 
så att dessa värden inte skadas.  

Samråd med Halmstads och Ljungby kommuner bör ske vid placering av verk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 24: Vitt område redovisar prioriterat område för vindkraft, VKP4 Knalleberg–Älmås. 
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VKP5 Bälsmosse 
VKP5 Bälsmosse har en beräknad yta på 325 hektar och ligger i kommunens östra del. Området 
avgränsas i öster av väg 870 mellan Hyltebruk och Unnaryd och i söder, väster och norr av det fredade 
området VKF1 på 500 m avstånd. Terrängen är kuperad och området används idag huvudsakligen för 
skogsbruk. Kraftledning i regionnätet löper genom området i nordvästlig-sydostlig riktning  

Området har höga vindhastigheter, från 6,8 till 7,0 m/s på 71 meters höjd över nollplansförskjutningen, 
se sidan 7. 

Bebyggelse finns inte i området men erforderliga skyddsavstånd till bostäder i anslutning till området 
ska iakttas. Påverkan på växt- och djurliv behöver utredas inför vindkraftsetablering. 

Särskild uppmärksamhet på landskapsbilden bör iakttas från Gräshult, Vare, Hult-Ringshult, Ström-
hult, Bälshult och väg 870. 

I området finns fornlämningar. Särskild hänsyn vid väg- och ledningsdragning bör tas så att dessa 
värden inte skadas.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 25: Vitt område redovisar prioriterat område för vindkraft, VKP5 Bälsmosse.  
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VKP6 Älmhult 
VKP6 Älmhult har en beräknad yta på 765 hektar och ligger i kommunens östra del. Området 
avgränsas i norr och öster av Gislaveds kommun, i söder av Ölmesberg och i väster av det fredade 
området VKF1 på 500 m avstånd. Terrängen är kraftigt kuperad och området används idag huvud-
sakligen för skogsbruk. Närmaste kraftledning i regionnätet inom kommunen ligger knappt 5 km 
västerut.  

Området har höga vindhastigheter, huvudsakligen från 6,8 till 7,0 m/s på 71 meters höjd över noll-
plansförskjutningen, se sidan 7. 

Viss bebyggelse finns i området och erforderliga skyddsavstånd till bostäder inom och i anslutning till 
området ska iakttas. Påverkan på växt- och djurliv behöver utredas inför vindkraftsetablering. Strax 
söder om området ligger Hallands högsta berg, Ölmesberg. Särskild hänsyn till termikflygande fåglar 
bör tas vid vindkraftetablering i närheten av berget. 

Särskild uppmärksamhet på landskapsbilden bör iakttas från Åker-Färda, Jälluntofta, Hässlehult, väg 
876 (Jälluntofta-Unnaryd) och eventuellt berörda områden i Gislaveds kommun.  

Inom området finns fornlämningar, naturvärdesobjekt och nyckelbiotoper, enligt figur 26. Särskild 
hänsyn vid väg- och ledningsdragning bör tas så att dessa värden inte skadas. 

Samråd med Gislaveds kommun bör ske vid placering av verk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 26: Vitt område redovisar prioriterat område för vindkraft, VKP6 Älmhult.  
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VKP7 Byxemossen–Frösjön 
VKP7 Byxemossen–Frösjön har en beräknad yta på 1064 hektar och ligger i kommunens norra del, 
mellan Jälluntofta och Landeryd. Området avgränsas i norr mot Gislaveds kommun, i väster av ett om-
råde med medelvindar under 6,6 m/s och i söder och öster av väg 882 (Långaryd-Käringanäs) och 
bebyggelse. Avståndet till VKP8 är drygt 3 km. Terrängen är lätt kuperad och området används idag 
huvudsakligen för skogsbruk. Kraftledningar i regionnätet finns cirka 2,5 km västerut och 3 km 
österut.  

Området har relativt höga vindhastigheter, från 6,6 m/s till 6,8 m/s på 71 meters höjd över nollplans-
förskjutningen, se sidan 7. 

Viss bebyggelse finns i området och erforderliga skyddsavstånd till bostäder inom och i anslutning till 
området ska iakttas. Påverkan på växt- och djurliv behöver utredas inför vindkraftsetablering. 

Särskild uppmärksamhet på landskapsbilden bör iakttas från Boarp, Fängsjö, Långaryd, Strömhult, 
Hult-Ringshult, Jälluntofta och eventuellt berörda områden i Gislaveds kommun.  

Inom området finns fornlämningar, naturvärdesobjekt och nyckelbiotoper, enligt figur 27. Särskild 
hänsyn vid väg- och ledningsdragning bör tas så att dessa värden inte skadas. 

Samråd med Gislaveds kommun bör ske vid placering av verk. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 27: Vitt område redovisar prioriterat område för vindkraft, VKP7 Byxemossen–Frösjön.  

GISLAVEDS 
KOMMUN 

Riksintresse för friluftsliv 
Riksintresse för naturvård 
Natura 2000-område 
Naturreservat 
Sjö med utökat strandskydd (200m) 
Våtmark enligt ÖP 
Biotopskyddsområde 
Nyckelbiotop 
Naturvärdesobjekt 
Fågelskyddsområde 
Objekt i myrskyddsplan 
Naturminne 
Övrigt naturvårdsobjekt  
Riksintresse för kulturmiljövård 
Område för kulturmiljövård enl. program 
Kulturobjekt 
Objekt i fornminnesregister 
Ängs- och hagmark 
Jordbruksmark 
Kraftledning  

     0                                                         5 km 
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VKP8 Fängsjö–Björnaryd  
VKP8 Fängsjö–Björnaryd har en beräknad yta på 1211 hektar och ligger i kommunens norra del, öster 
om Landeryd. Området gränsar i norr mot Gislaveds kommun, i öster av det fredade området VKF1 på 
500 m avstånd och i söder och väster av bebyggelse och väg 731 mellan Landeryd och Långaryd.  
Avståndet till VKP7 och VKP9 är 3 km. Terrängen är kuperad och området används idag huvud-
sakligen för skogsbruk. Kraftledningar i regionnätet löper i nordostlig-sydvästlig riktning dels i norra 
delen dels i södra delen av området.  

Området har relativt höga vindhastigheter, från 6,6 m/s till 6,8 m/s på 71 meters höjd över nollplans-
förskjutningen, se sidan 7. 

Viss bebyggelse finns i området och erforderliga skyddsavstånd till bostäder inom och i anslutning till 
området ska iakttas. Påverkan på växt- och djurliv behöver utredas inför vindkraftsetablering. 

Särskild uppmärksamhet på landskapsbilden bör iakttas från Fängsjö, Boarp, Långaryd, Landeryd, väg 
26 och 731 och eventuellt berörda områden i Gislaveds kommun. 

Inom området finns fornlämningar, ett naturvärdesobjekt och en nyckelbiotop, enligt figur 28. Särskild 
hänsyn vid väg- och ledningsdragning bör tas så att dessa värden inte skadas. 

Samråd med Gislaveds kommun bör ske vid placering av verk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28: Vitt område redovisar prioriterat område för vindkraft, VKP8 Fängsjö–Björnaryd.  
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KOMMUN

Riksintresse för friluftsliv 
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Övrigt naturvårdsobjekt  
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Område för kulturmiljövård enl. program 
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Objekt i fornminnesregister 
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Jordbruksmark 
Kraftledning  

     0                                                         5 km 
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VKP9 Linneberg–Janslund  
VKP9 Linneberg–Janslund har en beräknad yta på 585 hektar och ligger i kommunens centrala del, 
öster om Hyltebruk. Området avgränsas i väster, norr och öster av bebyggelse och i söder av väg 879 
mellan Hyltebruk och Nissaryd. Knappt 2 km västerut ligger det fredade området VKF1. Avståndet till 
VKP8 är 3 km och till VKP10 drygt 4 km. Terrängen är kuperad och området används idag huvud-
sakligen för skogsbruk. Kraftledning i regionnätet finns 1,5 km mot nordväst på andra sidan väg 26.  

Området har relativt höga vindhastigheter, från 6,6 m/s till 7,0 m/s på 71 meters höjd över nollplans-
förskjutningen, se sidan 7. 

Viss bebyggelse finns i området och erforderliga skyddsavstånd till bostäder inom och i anslutning till 
området ska iakttas. Påverkan på växt- och djurliv behöver utredas inför vindkraftsetablering. 

Särskild uppmärksamhet på landskapsbilden bör iakttas från Färgaryd, Nissaryd, Stora och Lilla 
Skärshult, Hyltebruk, samt vägarna 26, 879 och 870 (Hyltebruk-Unnaryd).  

Inom området finns fornlämningar, ett naturvärdesobjekt och en nyckelbiotop, och strax norrut ett 
Natura 2000-området Skärshultaberg, enligt figur 29. Särskild hänsyn vid väg- och ledningsdragning 
bör tas så att dessa värden inte skadas. 

Samråd med Gislaveds kommun bör ske vid placering av verk. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 29: Vitt område redovisar prioriterat område för vindkraft, VKP9 Linneberg–Janslund.  
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     0                                                         5 km 
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VKP10 Jakobs sjö  
VKP10 Jakobs sjö har en beräknad yta på 490 hektar och ligger i kommunens centrala del, väster om 
Hyltebruk. Området avgränsas i söder av väg 26 och Lintalund och i väster, norr och öster av 
bebyggelse. Avståndet till VKP9 är drygt 4 km. Området ligger högt och karaktäriseras av den för 
kraftändamål konstgjorda Jakobs sjö. Kraftledning i i regionnätet löper genom området i nordostlig-
sydvästlig riktning.  

Området har relativt höga vindhastigheter, från 6,6 m/s till 6,8 m/s på 71 meters höjd över nollplans-
förskjutningen, se sidan 7. 

Viss bebyggelse finns i området och erforderliga skyddsavstånd till bostäder inom och i anslutning till 
området ska iakttas. Påverkan på växt- och djurliv behöver utredas inför vindkraftsetablering. 

Särskild uppmärksamhet på landskapsbilden bör iakttas från det historiska landskapet vid Lintalund, 
Kambo, väg 26 (Nissastigen) och 688 (Kinnared-Rydöbruk).  

Inom området finns fornlämningar, och strax söderut naturreservatet Lintalund, enligt figur 30. 
Särskild hänsyn vid väg- och ledningsdragning bör tas så att dessa värden inte skadas. Området berörs 
av stråk för länsbasnätet (se sidorna 31-32) varför tidig kontakt med Länsstyrelsen bör tas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 30: Vitt område redovisar prioriterat område för vindkraft, VKP10 Jakobs sjö.  
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     0                                                         5 km 
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VKP11 Jonsbomossen  
VKP11 Jonsbomossen har en beräknad yta på 258 hektar och ligger i kommunens nordvästra del, 
väster om Kinnared. Området avgränsas i öster och söder av det fredade området VKF2 på 500 m 
avstånd och i öster och norr av bebyggelse. Terrängen är kuperad och området används idag 
huvudsakligen för skogsbruk. Kraftledningar i regionnätet finns i Kinnared drygt 2 km i östlig riktning 
och i stamnätet 6 km i västlig riktning.  

Området har relativt höga vindhastigheter, från 6,6 m/s till 6,8 m/s på 71 meters höjd över nollplans-
förskjutningen, se sidan 7. 

Bebyggelse finns inte i området men erforderliga skyddsavstånd till bostäder i anslutning till området 
ska iakttas. Påverkan på växt- och djurliv behöver utredas inför vindkraftsetablering. 

Särskild uppmärksamhet på landskapsbilden bör iakttas från Kinnared, Åmot, Ry by, samt vägarna 
700 (Drängsered-Kinnared), 719 (Drängsered-Sandsered) och 728 (Kinnared-Fegen).  

Inom området finns fornlämningar, enligt figur 31. Särskild hänsyn vid väg- och ledningsdragning bör 
tas så att dessa inte skadas.  

Samråd med Falkenbergs kommun bör ske vid placering av verk. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 31: Vitt område redovisar prioriterat område för vindkraft, VKP11 Jonsbomossen.  
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     0                                                         5 km 
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RIKTLINJER 

Allmänt 
• Utbyggnad av vindkraft ska i första hand prövas inom prioriterade områden för vindkraft.71 Dessa 
bedöms vara mest lämpade för vindkraft och omfattar ungefär en åttondel av kommunens yta. 
Prövning inom områden som pekats ut som fredade (VKF1-2) bör vara mycket restriktiv, medan övriga 
områden endast bör komma ifråga efter en noggrann prövning av påverkan på landskap och närmiljö, 
motstående intressen och den sammanlagda påverkan på kommunen som helhet. 

• Vindkraften är ett allmänt intresse som ska avvägas mot andra allmänna intressen i samband med 
planläggning och bygglovsgivning enligt plan- och bygglagen och prövning enligt miljöbalken.  

• Varje enskild vindkraftetablering ska prövas utifrån lokala förutsättningar och anläggningens ut-
formning. Bedömning bör göras både av påverkan på landskapet som helhet och för enskilda känsliga 
objekt, t.ex. bostäder, i närområdet.  

• Med anläggning avses hela vindkraftparken, oavsett vem som är huvudman. Samordning behöver 
därför alltid ske mellan intilliggande vindkraftsprojekt  

• Etablering av verk inom 5 kilometer från kommungräns bör alltid föregås av samråd med berörd 
kommun. 

Landskap 
• Verk ska placeras i grupper om minst tre verk, och på ett sådant sätt att de fungerar som en visuell 
helhet. 

• Storskaliga landskap med låg komplexitet har generellt sett hög visuell tålighet för vindkraft. Vid 
bedömning av landskapets visuella tålighet för vindkraft, kan tabellen på sidan 19 användas som 
riktlinje.  

• Grupper av vindkraftverk bör i möjligaste mån koncentreras visuellt. För att en vindkraftsanläggning 
ska uppfattas som en samlad grupp bör avstånden mellan verk inom gruppen inte överstiga 1 km och 
avståndet mellan grupper inte understiga 3 km om inte detta särskilt kan motiveras.  

• I kuperad skogsbygd där verken får en oregelbunden placering, är en samlad ”djup” grupp där 
bakomliggande verk fyller luckorna mellan de framförvarande verken, att föredra framför en gles och 
utsträckt park. Långa utsträckta vindkraftsparker förordas endast när landskapet ger stöd för det, till 
exempel längs en större väg. 

• Varje enskild etablering av vindkraft ska föregås av landskapsstudier i form av till exempel foto-
montage från av kommunen identifierade fotopunkter. Utöver vindkraftverkens påverkan på land-
skapsbilden i dagsljus, bör även påverkan på landskapet i form av nya vägar och ledningsgator liksom  
ljuspåverkan vid gryning/skymning visualiseras. 

• Vindkraftverk inom samma område bör ha samma färg. 

• Reklam bör inte förekomma på verk, förutom tillverkarens och/eller ägarens logotyp på maskinhus.  

Närområde  
• Minsta avstånd mellan vindkraftverk och tätort bör vara minst 1500 meter. Avstånd till övrig 
bostadsbebyggelse bör generellt vara minst 500 meter, och minst 1000 meter då verk placeras  
söder eller sydväst om bostad.  

                                                 
71 VKP1-12. Se sidorna 38–47. Observerera att VKP3 och VKP12 utgår. 
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• Vindkraftverk ska placeras så att avstånd till bostäder blir tillräckligt stort för att Naturvårdsverkets 
riktvärden för buller inte ska riskera att överskridas. Buller vid bostads fasad får inte överstiga 40 
dBA, vilket innebär att avståndet i många fall kan bli mer än 500 meter beroende på lokala förutsätt-
ningar, antalet verk etc. Antal skuggtimmar per år för bostad eller annan störningskänslig plats bör 
vara högst 8 timmar/år och högst 30 minuter/dygn faktisk skuggtid, och högst 30 timmar/år teoretisk 
skuggtid. Skuggberäkningar tillsammans med bullerutredningar avgör i varje enskilt fall vilka 
placeringar som är lämpliga.  

• Det är viktigt att de boende som berörs av en planerad vindkraftetablering blir delaktiga i ett tidigt 
skede. Som sakägare bör betraktas rågrannar och närboende inom en radie om minst 1000 meter från 
en planerad vindkraftsanläggnings yttre gränser.  

• Verkshöjder som medför krav på vitt högintensivt blinkande ljus bör undvikas eller i förekommande 
fall avskärmas.  

• Lokalisering av vindkraft bör inte ske i närheten av fågelskyddsområden, häckningsplatser och födo-
sökslokaler för rovfågel eller koncentrerade flyttstråk för fladdermöss. Särskild kartläggning bör göras 
inför lokaliseringsprövning och i förekommande fall behöver verkens drift anpassas.  

Motstående intressen  
• Vindkraftetablering bör inte ske inom områden som utgör riksintresse för natur-, kulturmiljövård och 
friluftsliv samt Natura 2000-områden, eller inom  skyddsavstånd från identifierade värdekärnor.  

• Stor försiktighet ska iakttas vid uppförande och underhåll av vindkraftsverk i anslutning till utpekade 
naturvårdsområden. Många områden har ett lagstadgat skydd men även andra kan vara direkt olämp-
liga som t.ex. områden som ingår i ängs- och hagmarksinventeringen eller myrskyddsplanen. Även vid 
placering i närheten av sådana områden skall uppförande och underhåll av verken ske med stor var-
samhet så att till exempel grävarbeten eller tung trafik inte skadar utpekade värden.  

• Vindkraft bör etableras med stor varsamhet i landskap med utpekade kulturmiljöer. Vindkraft bör 
inte prioriteras i de öppna delarna av landskapen med äldre jordbruksbyar. Vid etablering av vindkraft 
i närheten av ett område med höga kulturvärden måste avvägningar göras av vilket intresse som väger 
tyngst och hur mycket verken påverkar det utpekade värdet genom sin placering. Fotomontage under-
lättar bedömningen av huruvida planerade verk kan komma att skada kulturmiljövärdena i området. 

• Från rekreationsområden är det viktigt att utreda hur stor påverkan planerade vindkraftverk kan 
komma att bli. Buller och skuggutredningar bör ligga till grund för hur mycket vindkraftverken kan 
komma att påverka området i fråga. 

• Skyddsavstånd till allmän väg ska vara minst verkets totalhöjd, dock minst 50 meter oavsett vägtyp. 
Minsta avstånd till järnväg och naturgasledning ska vara totalhöjden plus 20 meter, och minsta avstånd 
till kraftledning ska vara 200 meter vid verk över 50 meter. När en vindkraftanläggning planeras bör 
samråd alltid ske med Banverket. Samråd bör ske med Vägverket, enskild väghållare, Svenska 
Kraftnät, E.on,  lokala nätägare och teleoperatörer vid lokalisering av verk som berör respektive 
intresse. 

• Vid vindkraftetableringar bör samråd alltid ske med Försvaret, Luftfartsstyrelsen, LFV/ANS och 
Halmstads flygplats för att totalförsvarets och luftfartens intressen ska kunna tillvaratas. Alla föremål 
över 20 meter utanför tätort och 50 meter i övrigt ska meddelas Transportstyrelsens luftfartsavdelning. 

• I de fall uppförande av vindkraftverk kan påverka mottagningen av radiosignaler, främst radiolänk-
förbindelser, bör samråd ske med de radiolänkoperatörer som berörs. Information om berörda 
radiolänksoperatörer finns hos Post- och Telestyrelsen. 

• Tidiga och kontinuerliga samråd ska alltid ske med berörda grannkommuner inför aktuella vind-
kraftsprojekt.  
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Prövning 
Ändringar i plan- och bygglagen (1987:10) och miljöbalken (1998:808) när det gäller vindkraftsan-
läggningar trädde i kraft 1 augusti 2009. Syftet med ändringarna var att förenkla handläggningen för 
vindkraftsetableringar. 

Från att tidigare ha prövat vindkraftverk av en viss storlek enligt både plan- och bygglagen samt 
miljöbalken, har nu kraven på detaljplan och bygglov slopats om ett vindkraftverk har fått tillstånd 
enligt miljöbalken. Det krävs dock fortfarande detaljplan när vindkraftverk avses att uppföras i 
områden där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar. För vindkraftverk 
som inte är så stora att de kräver tillstånd finns fortfarande kraven kvar på bygglov enligt plan- och 
bygglagen (PBL) och anmälan enligt MB.  

De nya bestämmelserna innebär bland annat att effekt (i MW och kW) slopas och ersätts med vind-
kraftverks antal och höjd i meter. Länsstyrelsen prövar anläggningar med två eller fler vindkraftverk 
som inklusive rotorblad är högre än 150 meter, eller anläggningar med sju eller fler verk som är högre 
än 120 meter 

Anmälan till kommunen görs för enstaka vindkraftverk som är högre än 50 meter (inklusive rotor-
blad), två eller fler verk som står tillsammans eller ett verk som kommer att stå tillsammans med ett 
befintligt verk. 

För att kommunerna, trots de föreslagna ändringarna, ska kunna behålla ett inflytande över etablering 
av vindkraft i kommunen får prövningsmyndigheten ge tillstånd till en vindkraftsanläggning endast 
om kommunen har tillstyrkt det. Fortfarande kan dock regeringen tillåta en anläggning för vindkraft 
om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att verksamheten kommer till stånd. 

Vidare har ändringar i ellagen gjorts som innebär att frågor om ledningsdragning som har prövats i ett 
ärende om tillstånd enligt miljöbalken inte behöver prövas i ett ärende om nätkoncession för linje. Om 
miljökonsekvensbeskrivningen i miljöbalksärendet beskriver effekterna av linjen, behöver en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning inte upprättas i ärendet om nätkoncession. 

Äldre bestämmelser gäller för ärenden där prövning och handläggning inletts före 1 augusti 2009. 
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DEL 3 – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

INLEDNING 
En miljöbedömning av en plan sker för att på ett tidigt skede i planprocessen belysa frågor som kan 
komma att påverkas av planförslaget. Alla översiktsplaner som upprättas av kommuner skall miljö-
bedömas. Om planen antas ge betydande miljöpåverkan skall en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
upprättas enligt miljöbalken 6 kap 11§ samt en uppföljning göras efter planens antagande av den 
miljöpåverkan som planens genomförande för med sig, enligt miljöbalken 6 kapitel 16 §.  

I MKB:n jämförs de bedömda konsekvenserna av planförslaget och utformningsalternativ med ett 
nollalternativ som beskriver den bedömda utvecklingen om planen inte antas. Miljökonsekvens-
beskrivningen ska läsas tillsammans med övriga planhandlingar då MKB-arbetet löper parallellt med 
planprocessen. På så sätt kan frågor om planförslaget och dess koppling till miljökonsekvens-
beskrivningen diskuteras på ett naturligt sätt, exempelvis på samrådsmöten. 

AVGRÄNSNINGAR 
Då planen är av översiktlig karaktär kommer även miljökonsekvensbeskrivningen att fokusera på de 
översiktliga frågorna. I den kommande processen behöver varje grupp eller enskilt verks placering att 
behöva miljökonsekvensbeskrivas. Följande miljöaspekter har bedömts som betydande vid bedömning 
av planens miljöpåverkan: 

Förändrad landskapsbild 

Vindkraft påverkar landskapsbilden. Spridda vindkraftverk syns från fler platser och bedöms ge större 
påverkan på landskapsbilden i förhållande till nyttan i form av utvunnen energi, än samma antal verk 
som samlas i avgränsade områden. I ett kuperat skogslandskap minskar vindkraftverkens synlighet 
från många platser, men kan också öka från andra. Mest påtagligt kommer verken att framträda när 
man befinner sig en bit bort från anläggningen, c:a 5-10 km. På detta avstånd kan flera verk synas 
samtidigt och därmed uppfattas som en grupp eller park. När man befinner sig närmare anläggningen 
kommer bara några få verk vara synliga åt gången. Kommer man ännu närmare skyms vindkraft-
verken av skogsterrängen och topografin. 

Påverkan på bebyggelse och boendemiljö genom ljud, ljus och skuggeffekter 

Ett generellt minsta säkerhetsavstånd på 500 m mellan verk och bostäder används ofta. Även riktvär-
den som 5 gånger verkets totala höjd används ibland som riktlinje. Rekommendationer om en hän-
synszon på 1000 m omkring sammanhållen bebyggelse förekommer också. Utgångspunkten är att 
Boverkets och Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärden på 40 dBA som högsta ljudnivå nattetid 
utomhus vid bostäder ska gälla som minimikrav vid utbyggnaden i Hylte kommun. Förutsättningarna 
varierar och måste utredas i det enskilda fallet. Hänsyn måste även tas till ackumulerade effekter från 
flera verk tillsammans i vindkraftparker. Kravet på vitt högintensivt blinkande ljus över en viss total-
höjd, idag 150 meter, medför en ökad påverkan på närområdet jämfört med ett fast eller blinkande rött 
sken, och bör om möjligt undvikas. Fotomontage på verken bör i samband med bygglov och tillstånds-
givning göras både för dagsljus och mörker. Antal skuggtimmar per år för bostad eller annan 
störningskänslig plats bör vara högst 8 timmar/år faktisk skuggtid och 30 timmar/år teoretisk skuggtid 
varav högst 30 minuter/dygn. 

Påverkan på rekreationsvärden. 

Hylte kommun har sedan många år marknadsfört värden som tystnad och orörd natur under parollen 
”Sveriges första vildmark” för att attrahera både besökare och boende att komma till kommunen. Vid 
en vindkraftsutbyggnad är det viktigt att bevara så mycket som möjligt av dessa värden. Försök till 
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detta har gjorts i planförslaget genom att föreslå stora sammanhängande s k fredade områden där 
ambitionen är att helt undvika vindkraftsutbyggnad. 

Påverkan på natur och kulturmiljövärden. 

Påverkan på natur- och kulturvärden behöver beskrivas och bedömas i varje enskild prövning av 
vindkraftsetablering. Vissa värden har ett lagstadgat skydd, t.ex. naturreservat, medan andra värden, 
t.ex. kommunalt utpekade kulturmiljöobjekt, har ett svagare skydd.  

Vid framtida prövning av vindkraftetablering behövs preciserad kunskap om förekomst av fåglar och 
fladdermöss i närområdet. Generellt kan sägas att Nissans dalgång är ett viktigt flyttstråk för flyttande 
fåglar. Inte heller bör vindkraft etableras kring Unnen och dess förlängning i Kroksjön, då området är 
ett stråk för flyttfåglar. Även höga berg som Skallen och Ölmesberg bör skyddas från vindkraft 
eftersom termikflygare tar hjälp av dessa områdens luftströmmar.  

Väganslutningar och kabeldragningar kan påverka förutsättningarna för känsliga biotoper, särskilt i 
våtmarksområden. Särskild försiktighet behöver iakttas vid planering av dessa. Det är viktigt med ett 
helhetsgrepp i planeringen för placeringen av vindkraftverk, utbyggnad av vägar och konsekvenser av 
kabeldragning. Förbättringar och breddningar av vägar fram till vindkraftverken kan ibland även 
upplevas som det största ingreppet i landskapet. Om vägarna berör ett särskilt viktigt landskap kan det 
vara lämpligt att kräva visualiseringar även på vägarna. 

Luft och klimatpåverkan. 

Ett vindkraftverk på 1MW kan producera 2,6 GWh per år. Detta sparar enligt SOU 1999:75 en utvin-
ning av knappt 1000 ton kol och minskar därmed utsläpp av 2 500 ton koldioxid, 3 ton svaveldioxid 
samt 2,5 ton kväveoxider. Ett verk på 2,5 MW som antas producera 6,5 GWh/år minskar därmed ut-
släppen med 5 250 ton koldioxid och så vidare.  

ALTERNATIV 

Nollalternativ 
Nollalternativet ska spegla en trolig utveckling om planen inte antas. Nollalternativet bedöms i det här 
fallet innebära att en storskalig vindkraftsutbyggnad ändå sker men utan att lokaliseringsprövningen av 
enskilda ärenden sker med stöd av en antagen översiktsplan för vindkraft, där en sammanvägd bedöm-
ning av vindkraftens utbyggnad i relation till motstående intressen görs. Därmed måste enskilda be-
dömningar inför varje förfrågan om vindkraftsutbyggnad göras utan helhetsgrepp. Detta kan leda till 
att verken blir olämpligt placerade i förhållande till allmänna intressen och att det blir svårt att hävda 
andra hänsyn vid verkens placering än förhållandet till bostäder och andra skyddade objekt.  

Huvudalternativ: Utbyggnad enligt ÖP-tillägget 
Huvudalternativet innebär att 10 områden pekas ut som lämpliga för storskalig vindkraftsutbyggnad, 
vilket motsvarar knappt 12% av kommunens yta. Hälften av den totala energin som förbrukas i Hylte 
kommun bedöms kunna produceras inom dessa områden,72 vilket motsvarar 171 vindkraftverk av en 
genomsnittlig storlek på 2,5 MW. I verkligheten kommer markägarintressen, terrängförhållanden med 
mera att begränsa utbyggnadsmöjligheten.  

Ingen vindkraftsetablering bedöms enligt huvudalternativet ske i områden som utpekats som olämp-
liga, s k fredade områden. I områden som varken pekats ut som prioriterade eller fredade sker vind-
kraftsutbyggnad endast i undantagsfall. Kommunens möjligheter att begränsa utbyggnad av vindkraft 

                                                 
72 Nettoförbrukningen av energi inkl industrin i Hylte kommun var 2006 2,22 TWh. Den beräknade vindenergiproduktionen inom 
huvudalternativets prioriterade områden bedöms vara 1,1 TWh (1 100 GWh) vilket utgör 50% av nettoförbrukningen. 
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till prioriterade områden bedöms som relativt stora. Det sammanlagda antalet verk bedöms bli färre 
eller lika många som i nollalternativet, men mer koncentrerade. 

Alternativ 2: Färre områden prioriteras för vindkraft 
Alternativ 2 bygger på att man sänker ambitionsnivån till 0,51 TWh, vilket motsvarar nettoförbruk-
ningen i kommunen minus industrisektorns förbrukning, plus den andel av rikets totala energiförbruk-
ning inom industrisektorn som motsvarar kommunens invånarantal. Denna energimängd kan teoretiskt 
sett produceras på ungefär halva den prioriterade ytan i huvudförslaget av 78 vindkraftverk à 2,5 MW. 
Den prioriterade ytan skulle då istället vara 57 km2 vilket utgör 6% av Hylte kommuns yta. 

Alternativ 2 innebär således att de prioriterade områden för vindkraft minskas till hälften. Ingen vind-
kraftsetablering bedöms ske i områden som utpekats som olämpliga, s k fredade områden, vilka 
eventuellt skulle kunna utökas. I områden som varken pekats ut som prioriterade eller fredade bedöms 
vindkraftsutbyggnad ske i större utsträckning än i huvudalternativet. Kommunens möjligheter att 
begränsa utbyggnad av vindkraft till prioriterade områden bedöms som mindre än i huvudalternativet 
då de prioriterade områdena är betydligt mer begränsade till ytan och exploateringstrycket är stort. Det 
sammanlagda antalet verk bedöms bli färre och mer koncentrerade än i nollalternativet och huvud-
alternativet, under förutsättning att utbyggnaden begränsar sig till de prioriterade områdena.  

KONSEKVENSBEDÖMNING 

Nollalternativ 
Förändrad landskapsbild 

Utan vindkraftsplan blir kommunens möjlighet att styra vindkraftsutbyggnadens påverkan på land-
skapsbilden försvagad. En trolig utveckling är att etablering av vindkraft istället kommer ske utspritt 
över hela kommunen och att vindkraftverkens placeringar i första hand kommer att styras av hänsyns-
avstånd till bostäder och skyddade objekt. Nollalternativet bedöms därmed innebära att landskaps-
bilden kommer att påverkas i större delen av kommunen. 

Påverkan på bebyggelse och boendemiljö 

Avståndet till bebyggelse styrs i första hand av Boverkets och Naturvårdsverkets rekommenderade 
riktvärden på 40 dBA som högsta ljudnivå nattetid utomhus vid bostäder. Detta måste efterlevas med 
eller utan vindkraftplan. Ett mer utspritt vindkraftsbyggande innebär att fler boende blir direkt berörda. 

Påverkan på rekreationsvärden 

Utan vindkraftplan har kommunens ingen möjlighet att värna om större sammanhängande områden 
där man kan uppleva tystnad och vildmarkkänsla. 

Påverkan på natur- och kulturmiljövärden 

Hänsyn till natur- och kulturmiljövärden skall tas vid varje vindkraftetablering. De värden som inte 
har ett lagstadgat skydd kan dock bli svårare att identifiera och skydda utan en plan. Detta gäller 
särskilt de natur- och kulturmiljövärden som är relaterade till landskapsvärden. Översiktsplanens 
uppgift är att identifiera och väga olika intressen mot varandra.  

Luft- och klimatpåverkan 

Utan vindkraftplan skulle etablering av vindkraftverk förmodligen ske på fler ställen i kommunen, och 
i samma eller större omfattning. Miljönyttan i form av minskade koldioxidutsläpp, svaveldioxid och 
kväveoxider skulle kunna bli större om antalet vindkraftverk därmed blir fler.  
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Huvudalternativ: Utbyggnad enligt ÖP-tillägget 
Förändrad landskapsbild 

Inom och i närheten av prioriterade områden där vindkraft byggs ut blir landskapspåverkan stor. 
Huvudalternativet innebär dock att vindkraftsutbyggnaden till skillnad från nollalternativet kan styras 
så att stora sammanhängande områden bevaras opåverkade av vindkraft. De områden som utpekas 
som fredade områden i planen motsvarar 45% av kommunens yta. Planens intentioner är också att de 
mellanområden som varken är prioriterade eller fredade (motsvarande 43%) inte bör användas för 
vindkraft. Dessa områden utgör tillsammans 88% av kommunens yta.  

Påverkan på bebyggelse och boendemiljö 

Hänsyn till Boverkets och Naturvårdsverkets rekommendationer för buller och skuggor tas i planförs-
laget. Jämfört med nollalternativet blir färre bostäder direkt berörda av vindkraft när utbyggnaden 
koncentreras till de prioriterade områdena. 

Påverkan på rekreationsvärden 

Två större områden är utpekade som fredade områden för vindkraftsutbyggnad i huvudalternativet. Ett 
område i östra delen av kommunen som omfattar Bolmen, Färgensjöarna, Övre Nissadalen och 
Jällunden. Det andra området omfattar Kilån och Nedre Nissadalen. De fredade områdena samman-
länkar områden med riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv samt Natura 2000-
områden och har stora rekreationsvärden. Huvudalternativet innebär således en mindre påverkan på 
rekreationsvärdena än nollalternativet. 

Påverkan på natur och kulturmiljövärden 

De fredade områdena i huvudalternativet omfattar många utpekade riksintressen för natur- och kultur-
miljövård, som därmed får ett förstärkt skydd. Även då utpekade värden ligger inom eller intill de 
prioriterade områdena för vindkraft måste erforderlig hänsyn tas och bedömning av påverkan göras 
vid varje vindkraftetablering. Huvudalternativet innebär generellt sett samma påverkan på natur- och 
kulturmiljövärden som nollalternativet, med undantag för de natur- och kulturmiljövärden som är 
relaterade till landskapsvärden, där huvudalternativet innebär en betydligt mindre påverkan. 

Luft- och klimatpåverkan 

Vindkraftsutbyggnad som motsvarar möjlig utbyggnad i de 10 prioriterade områdena på 1,1 TWh per 
år motsvarar utsläppsminskningar på 1 058 000 ton CO2, 1 269 ton SO2 och 1 058 ton NOx. Huvud-
alternativet innebär därför att miljönyttan i form av minskad luft- och klimatpåverkan blir stor, men 
möjligen något mindre än i nollalternativet då detta troligen innebär mer vindkraft i kommunen. 

Alternativ 2: Färre områden prioriteras för vindkraft 
Förändrad landskapsbild 

I förhållande till nollalternativet blir påverkan på landskapsbilden mindre eftersom vindkraftsutbygg-
naden liksom i huvudalternativet kan styras så att stora sammanhängande områden bevaras opåver-
kade av vindkraft. Den sammanlagda ytan som inte prioriteras för vindkraft utgör i detta alternativ 
drygt 94% mot 88% i huvudalternativet, vilket indikerar att påverkan på landskapsbilden blir mindre i 
alternativ 2 än i huvudalternativet. Eftersom trycket på mellanområden kan antas bli större i alternativ 
2 än i huvudalternativet finns dock ökad risk för fler etableringar utanför de prioriterade områdena 
vilket kan påverka landskapsbilden negativt. 

Påverkan på bebyggelse och boendemiljö 

Hänsyn till Boverkets och Naturvårdsverkets rekommendationer för buller och skuggor tas även i 
alternativ 2. Jämfört med nollalternativet och huvudalternativ blir färre bostäder direkt berörda av 
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vindkraft när utbyggnaden koncentreras till färre prioriterade områden, under förutsättning att 
utbyggnaden begränsas till dessa.  

Påverkan på rekreationsvärden 

I alternativ 2 skulle eventuellt större sammanhängande områden för rekreation kunna skapas. Områden 
prioriterade för vindkraft som ligger insprängda i det fredade området VKF1 skulle kunna undantas i 
planen för att bibehålla ett större sammanhängande område av orörd natur och vildmarkkänsla i den 
östra delen av kommunen. Detta skulle dock samtidigt kunna innebära att trycket på övriga delar av 
kommunen ökar och en ökad påverkan på rekreationsvärdena om fler mellanområden tas i anspråk för 
vindkraft. 

Påverkan på natur- och kulturmiljövärden 

Liksom i huvudalternativet omfattar de fredade områdena i alternativ 2 många utpekade riksintressen 
för natur- och kulturmiljövård, som därmed får ett förstärkt skydd. Även då utpekade värden ligger 
inom eller intill de prioriterade områdena för vindkraft måste erforderlig hänsyn tas och bedömning av 
påverkan göras vid varje vindkraftetablering. Alternativ 2 innebär generellt sett samma påverkan på 
natur- och kulturmiljövärden som nollalternativet och huvudalternativet. För de natur- och kultur-
miljövärden som är relaterade till landskapsvärden, blir påverkan mindre än i noll- och 
huvudalternativen eftersom vindkraftsetableringen i alternativ 2 koncentreras mer än i nollalternativet 
och till färre områden än i huvudalternativet.  

Luft och klimatpåverkan 

Vindkraftsutbyggnad enligt alternativ 2 medför utsläppsminskningar på 490 384 ton CO2, 588 ton SO2 
och 490 ton NOx. Alternativ 2 innebär därför att miljönyttan i form av minskad luft- och klimat-
påverkan blir mindre än i nollalternativ och huvudalternativ om utbyggnaden begränsas till de priori-
terade områdena. 

PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅL 
Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål. Vid lokalisering av vindkraftsanläggningar 
måste hänsyn tas till de värden som miljökvalitetsmålen avser. En vindkraftsanläggning behöver inte 
medföra negativ påverkan på dessa värden under förutsättning att de beaktas vid placering och 
utformning.  

Miljökvalitetsmålen bedöms påverkas av vindkraftplanen enligt följande: 

Begränsad klimatpåverkan 

Målen avser minskade utsläpp av växthusgaser och minskade luftföroreningar. Utsläppen av växthus-
gaser och även andra luftföroreningar är i hög grad kopplade till användning av fossila bränslen. 
Genom att aktivt arbeta för alternativa, förnyelsebara energikällor som ersättning för kol och olja 
bidrar planen till att minska utsläppen och har därmed ett positiv effekt på miljömålet.  

Frisk luft 

Förnyelsebara energikällor förväntas minska utsläppen av luftföroreningar och har därmed en positiv 
effekt på miljömålet.  

Bara naturlig försurning 

Bedömningen för miljömålet är detsamma som för Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft. 

God bebyggd miljö 

Målet avser bland annat att fysisk planering och samhällsbyggnad senast år 2010 ska grundas på 
program och strategier för hur energianvändningen ska effektiviseras och på sikt minskas samt hur 
utbyggnaden av förnyelsebar energi, bl a vindkraft ska främjas. Vindkraftsplanen främjar vindkrafts-
utbyggnad vilket överensstämmer med målet. Vindkraftetableringens kan lokalt få negativa konsek-
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venser för den bebyggda miljön  i form av bullerstörningar, skuggpåverkan och negativ inverkan på 
landskapsupplevelsen för närboende samt vid rekreationsmiljöer, om inte hänsynsavstånd och 
landskapsanpassning iakttas. Effekten på miljömålet beror i hög grad på att sådan hänsyn iakttas vid 
detaljlokalisering av vindkraftverk och parker.  

Levande skogar 

Miljömålet syftar till att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas sam-
tidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Även kulturmiljövärden och sociala värden ska värnas. 
Skogslandskapet är enligt vindkraftplanen den av de tre utmärkande landskapstyperna i kommunen 
som generellt sett är mest lämpat för storskalig vindkraftetablering. Försiktighet ska dock iakttas vid 
etablering i områden med ädellövsbestånd. Vidare har inga skogsområden som ingår i naturreservat, 
Natura 2000-områden eller riksintresse för naturvård, kulturvård respektive friluftsliv prioriterats för 
vindkraft. Vid detaljlokalisering bör hänsyn tas till eventuell förekomst av gamla grova träd och 
ädellövspartier så att dessa inte påverkas. Vid breddning och uträtning av skogsvägarna bör stor 
omsorg läggas vid att minimera negativa konsekvenser vad gäller natur och kulturmiljön. Effekten på 
miljömålet beror i hög grad på att sådan hänsyn iakttas vid detaljlokalisering av vindkraftverk och 
parker. 

Myllrande våtmarker 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våt-
marker bevaras för framtiden. Hylte kommun är rikt på våtmarker och generellt sett är det oftast 
ointressant av byggtekniska skäl att etablera vindkraft i våtmarker. Vid anläggande av vägar vid 
våtmarker bör stor försiktighet iakttas så att hydrologin kring våtmarkerna inte påverkas negativt av 
vindkraften eller dess följdanläggningar. Effekten på miljömålet beror i hög grad på att sådan hänsyn 
iakttas vid detaljlokalisering av vindkraftverk och parker. 

Ett rikt växt- och djurliv 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt, för nuvarande och 
kommande generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras funktioner och processer ska 
värnas. Då påverkan till stor del beror på detaljlokalisering är det svårt att på övergripande nivå 
bedöma hur stora konsekvenserna blir men det bör vara relativt lätt att undvika konflikter genom att 
anlägga vindkraftverken i områden utan höga naturvärden. Ett annat sätt att minska negativa konsek-
venser på växt- och djurliv kan vara att anpassa byggskedet efter t ex känsliga fågelarters häcknings-
säsong och perioder då markarbeten lämnar mindre spår i vegetationen. Hänsyn till fåglars och 
fladdermöss flygstråk måste också tas. Effekten på miljömålet beror i hög grad på att sådan hänsyn 
iakttas vid detaljlokalisering av vindkraftverk och parker. 

Levande sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras.  
Då en utbyggnad av vindkraft enligt planförslaget inte bör ske i sjöar eller i direkt anslutning till det 
värdefulla öppna sjölandskapet i kommunen, bedöms miljömålet inte påverkas negativt av en 
utbyggnad enligt vindkraftsplanen. För att balansera elproduktionen från vindkraften dagar när det inte 
blåser med en icke fossil energikälla, kan dock vattenkraften i landet komma att behöva byggas ut. 
Detta skulle kunna komma att påverka miljömålet Levande sjöar och vattendrag negativt. 

Ett rikt odlingslandskap 

Odlingslandskapet och jorbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.  

Det finns relativt lite jordbruk i kommunen och de små öppna ytor som finns är av stort värde för land-
skapet. Då en utbyggnad av vindkraft enligt planförslaget inte bör ske på öppen jordbruksmark eller i 
direkt anslutning till värdefulla öppna landskapsrum bedöms miljömålet inte påverkas negativt av en 
utbyggnad enligt vindkraftsplanen. 
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Säker strålmiljö 

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den 
yttre miljön. Forskningen ger idag olika rön och en osäkerhet om i vilken grad elektromagnetiska fält 
påverkar människor. Riskerna med elektromagnetiska fält ska kontinuerligt kartläggas och nödvändiga 
åtgärder ska vidtas i takt med att sådana eventuella risker identifieras. I många fall tillämpas en 
försiktighetsprincip som innebär att 0,2 uT inte ska överskridas invid bostäder. I andra fall tillämpas 
0,4 uT som ett ”riktvärde”. 

Utbyggnaden av vindkraft ställer krav på nätanslutning och kan därmed potentiellt innebära en ökning 
av elektromagnetiska fält. I allmänhet grävs eller plöjs elkablarna i en vindkraftanläggning ner i 
marken. Ofta är det yttre magnetfältet kring kablarna försumbara vid markytan och det krävs inte stora 
avstånd för att klara ovan givna förutsättningar. Vid utformningen av en vindkraftsanläggning planeras 
kabeldragningen utifrån bl. a. behovet på avstånd till bostäder. Frågan hanteras därför bäst på en mer 
detaljerad nivå än i översiktsplanen. För att inte få negativa effekter på miljömålet behöver riskerna 
med elektromagnetiska fält kontirnueligt kartläggas och nödvändiga åtgärder vidtas i takt med att 
sådana eventuella risker identifieras. 

Giftfri miljö 

Miljömålet handlar främst om spridning av metaller och andra giftiga ämnen i naturen. I samband med 
tillståndsgivning för etablering av vindkraftverk ställs krav på redovisning av en återställandeplan där 
det ska visas hur nedmontering och återställande av plats säkras efter det att vindkraftverken tagits ur 
drift. Krav ställs även på kemikaliehantering i samband med uppförande av verken. Miljömålet 
bedöms därmed inte påverkas negativt av en utbyggnad enligt vindkraftsplanen. 

Skyddande ozonskikt 

Ozonskiktet ska utvecklas så att det ger långsiktigt skydd mot skadlig UV-strålning. Ozonnedbrytande 
ämnen finns i t ex kyl-, värme- och klimatanläggningar. Målet bedöms ej påverkas av vindkraftplanen. 

Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 
förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten. Målet bedöms inte påverkas av vindkraftplanen. 

Hav i balans 

Målet bedöms inte påverkas av vindkraftplanen. 

Storslagen fjällmiljö 

Målet bedöms inte påverkas av vindkraftplanen. 

Grundvatten av god kvalitet 

Målet bedöms ej påverkas av vindkraftplanen. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna påverkas positivt av vindkraftsutbyggnad, vilket bidrar till en sänkning av 
utsläppen koldioxid, kvävedioxid och svaveldioxid i och med att de ersätter elproduktionen i 
anläggningar som använder fossila bränslen. 
 
STORLEK              
VINDKRAFTVERK 

PRODUCERAD 
ENERGI 

MINSKNING TON* 
CO2 

MINSKNING TON* 
SO2 

MINSKNING TON* 
NOX 

1 MW 2,6 GWh/år 2 500 3 2,5 
2 MW 5,2 GWh/år 5 000 6 5 
3 MW 7,8 GWh/år 7 500 9 7,5 

* om vindkraftsenergin ersätter energi producerad av fossila bränslen. 
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SKYDDSÅTGÄRDER 
På sidorna 48-50 i planen beskrivs generella riktlinjer för lokalisering av vindkraftverk i Hylte 
kommun. Kommunen arbetar med att ta fram en checklista för bygglovsprövning och tillståndsgivning 
för vindkraftetablering.  

UPPFÖLJNING 
Vid kommande prövning av vindkraftslokalisering kommer kommunen och remissinstanser att bevaka 
allmänna intressen och riksintressen för att en utbyggnad av vindkraften ska vara förenlig med hållbar 
utveckling. Buller och andra störningar kommer att följas upp efter uppförande av verken genom att 
krav på egenkontrollprogram ställs på verksamhetsutövaren.  

I kommunens årliga miljömålsuppföljning kommer det att följas upp hur mycket el som produceras av 
vindkraftverk i kommunen och hur mycket utsläpp av växthusgaser som detta motsvarar jämfört med 
elproduktion från fossila bränslen. 

SAMMANFATTNING AV MKB 
Det förslag till vindkraftsplan som presenteras i del 2, jämförs i MKB:n med den troliga utvecklingen 
om planen inte antas. Bedömningen är att detta nollalternativ innebär att en storskalig vindkrafts-
utbyggnad ändå kommer att ske men mer utspritt över hela kommunen. Möjligheten att freda stora 
sammanhängande områden från vindkraft uteblir vilket får effekter på framför allt landskapsbild och 
rekreationsvärden. Fler boende berörs om verken sprids ut.  

Full utbyggnad av vindkraft i de 10 samlade områdena enligt huvudalternativet innebär framför allt 
minskad påverkan på landskapsbild och rekreationsvärden, och att färre boende blir direkt berörda. 
Klimatnyttan i form av minskad luft- och klimatpåverkan påverkas inte av lokaliseringen utan är jäm-
förbar vid samma antal verk.  

Full utbyggnad av vindkraft i färre områden enligt alternativ 2, innebär i förhållande till nollalterna-
tivet ytterligare minskad påverkan på landskapsbild, rekreationsvärden och boende, under förutsätt-
ning att vindkraftsutbyggnaden begränsas till dessa områden. Risken bedöms dock som stor att med 
färre och mindre områden som prioriteras ökar trycket på övriga områden, vilket då innebär en mer 
svårbedömd påverkan. Utpekandet av fredade områden i huvudalternativ och alternativ 2 bedöms dock 
ha mycket stor betydelse för att begränsa påverkan på landskapsbild, rekreationsvärden och för 
möjligheten att kunna hävda dessa vid en överprövning. 

Förslaget till vindkraftplan har en positiv effekt på miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft 
och Bara naturlig försurning. För att tillgodose intentionerna med miljömålen God bebyggd miljö, 
Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och vattendrag och Ett 
rikt odlingslandskap behöver värden som miljömålen vill skydda kartläggas och tas hänsyn till vid 
detaljlokalisering av vindkraftverk och tillhörande anläggningar. Miljömålet Säker strålmiljö 
tillgodoses om riskerna med elektromagnetiska fält kontirnueligt kartläggs och nödvändiga åtgärder 
vidtas i takt med att sådana eventuella risker identifieras. För att nå miljömålet Giftfri miljö vill man 
undvika att vindkraftverk som tagits ur bruk blir kvarlämnade i naturen. Därför ställs krav att en 
återställandeplan presenteras i samband med tillståndsgivning. Miljömålen Skyddande ozonskikt, 
Ingen övergödning, Hav i balans och Storslagen fjällmiljö bedöms inte påverkas av Hylte kommuns 
vindkraftplan. 
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 Figur 32: Översiktskarta som visar förslag till fredade respektive prioriterade områden för vindkraft. VKP3 och VKP12 utgår.    
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