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FÖRORD
Miljö- och energipolitiken är inriktad på att
stimulera övergången till förnybara och miljöanpassade energislag. Eltillförseln från inhemska
förnybara energikällor ska öka. Vindkraften är
en sådan energikälla och globalt sett den mest
expansiva energikällan för närvarande. Vindkraften utvecklas snabbt också i Sverige och det
finns ett starkt behov av att landets kommuner
skapar sig en beredskap för en ökad utbyggnad.
Det är också av vikt att olika lokaliseringsfrågor
behandlas med ett större mått av enhetlighet och
utifrån en helhetssyn på vindkraftens miljöpåverkan.
Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket
och Riksantikvarieämbetet initierade i februari
2000 ett metodutvecklingsarbete för att ta fram
exempel på hur vindkraften kan behandlas i den
kommunala översiktsplaneringen. Tillsammans
med fjällkommunen Härjedalen, kustkommunen
Tanum och inlands-/slättlandskommunen Svalöv
har drivits pilotprojekt, som syftar till att belysa
olika svenska förhållanden. Sammantaget ger
förutsättningarna i dessa kommuner, möjligheter
att kunna pröva och utveckla många för landets
fjäll-, kust- och inlandskommuner generella
planeringsaspekter kring vindkraften.
I pilotprojekten redovisas generaliserbart material avseende såväl sak- som metodfrågor som

avses ge inspiration och stöd till kommuner och
län i sin planering och tillståndshantering. Materialet kan också utgöra underlag för revideringen
av de allmänna råden för vindkraft från år 1995,
som kommer att bli en handbok för planering
och tillståndsprövning av vindkraftsanläggningar.
Projekten utgör metodstudier som alltså kan
utgöra underlag för revidering av översiktsplanerna.
I denna rapport redovisas metodstudien i
Svalövprojektet. Metoden bygger på en linjär
förutsättningsanalys. Motstående intressen
skalas av successivt och kvarstående områden
studeras djupare. Följande moment ingår i
redovisningen:
•
•
•
•
•

•

bakgrund, syfte och upplägg av metodstudien
slättlandskapets speciella förutsättningar
vindkraften i den kommunala planeringen
acceptansfrågor, boendesamverkan
planeringsunderlag för Svalövs kommun
landskapsanalys, konkurrerande intressen, fördjupad studie av tänkbara områden
formulering av alternativa utbyggnadsnivåer med konsekvensbedömning

Följande delområden har belysts inom
kommunen:
•
•
•
•

vindenergiresurs
landskapstyper: skogslandskap, mellanbygd, slättlandskap
karaktärsområden
konkurrerande intressen
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Alexandra Norén, Naturvårdsverket
Pernilla Nordström, Riksantikvarieämbetet
Lena Odeberg, Riksantikvarieämbetet
Anne-Lie Mårtensson, Länsstyrelsen i Skåne län
Agneta Sallhed-Canneroth, Länsstyrelsen i
Skåne län
Gertrud Richter, Svalövs kommun
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Vindkraften har en lång tradition i det Skånska
landskapet

Principskiss, stubbamölla och holländare (Källa:
Se Skåne, 1984. Lind M, Stenudd B, Svensson I)
Väderkvarnar har funnits i det skånska landskapet under hundratals år. Vanligast var sk
”stubbamöllor” och ”holländare”. Stubbamöllan
som är den äldre typen av vindmölla begränsas i
sin storlek av att hela kvarnkroppen måste vridas
efter vinden. En gammal mölla av holländaretyp är
ca 15 m hög.
Holländaren som är en sk hättkvarn är konstruerad så att man endast behöver vrida den övre
delen ”hättan” efter vinden. En stor holländare
kunde utveckla drygt 75 hästkrafter vilket motsvarar ca 55 kW.
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SAMMANFATTNING

Denna rapport ”Exemplet Svalöv” syftar till att
redovisa en metod för hur vindkraften kan
hanteras i den kommunala översiktsplaneringen.
Metodstudien är ett av tre projekt som för
närvarande genomförs på uppdrag av Energimyndigheten. Svalövprojektet inriktas på frågor
som är specifika för slättlandskapet.
I rapportens inledande del redovisas generella resonemang kring slättlandskapets
förutsättningar, dagens vindkraftverk, kommunal planering och samråd. I rapportens
mittdel redovisas den genomförda pilotstudien för Svalöv och i det avslutande avsnittet redovisas landskapets tålighet med
utgångspunkt från olika utbyggnadsalternativ.
Den i rapporten redovisade metoden innebär
att områden som är olämpliga för
vindkraftsetablering stegvis utesluts i analysen. I det tätbefolkade Skåne har vindkraftsverkens ljudpåverkan en avgörande betydelse
för möjligheten till etablering. Som ett första steg
genomförs därför en GIS-analys avseende
bullerskyddsområden kring bostäder.
Vindkraftsplaneringen syftar till att identifiera
större områden lämpliga för utbyggnad av
grupper av vindkraftverk. I studien avgränsas
områden större än en km2. Vindkraftsresursen
kartläggs varvid skogsområden och områden
med otillräckliga vindförhållanden utesluts.
6 VINDKRAFT Pilotprojekt SVALÖV

Analysen för Svalövs kommun resulterade i att
sammanlagt åtta större områden med avseende
på bullerskydd, bedömdes möjliga för utbyggnad. En fördjupad analys har därefter skett av
dessa områden. I ett första steg har starka
konflikter med andra intressen studerats, t ex
riksintressen och totalförsvarsintressen. I nästa
steg har skett en bedömning av konflikter med
andra allmänna intressen, t ex utbyggnadsplaner
för bebyggelse, lokala kulturmiljöintressen och
landskapsavsnitt med speciella värden. Som ett
resultat av analysen presenteras ett antal
intresseområden som är lämpliga för vindkraftsutbyggnad. Analysen resulterar i att fyra större
områden identifieras och redovisas som intresseområden för vindkraftsutbyggnad. För var och
ett av dessa områden redovisas;
1.
2.
3.
4.
5.

Områdets kapacitet för vindkraftsutbyggnad
Bedömning av möjligt energitillskott
Rekommendationer beträffande hänsynstagande till landskapet
Bedömning av behovet av detaljplan
Förutsättningarna för nätanslutning.

I rapporten diskuteras även medborgar- och
intressegruppsmedverkan som en viktig del i
Svalövs kommuns program för vindkraftsutbyggnad. Tidigare har det gjorts en acceptansstudie av vindkraften i kommunen och denna har
nu följts upp utifrån de utbyggnadsalternativ som

redovisas i rapporten. Genom samråd inom
respektive intresseområde klarläggs de
närboendes inställning till en eventuell utbyggnad
inom området. Kommunen kan därefter lägga
fast en prioriteringsordning för att i första hand
styra intressenterna till de områden som bedöms
ha allra bäst förutsättning för vindkraftsutbyggnad.
För att åskådliggöra vad olika utbyggnadsnivåer
skulle innebära för landskapet och energiförsörjningen redovisas alternativa scenarion
vilka jämförs med metodstudiens utbyggnadsalternativ och med ett nollalternativ. Därvid
konstateras att maxalternativet, som innebär en
fördubbling av antalet verk jämfört med utbyggnadsalternativet, innebär en mycket stor påverkan på landskapet.
En viktig slutsats av arbetet med metodstudien i
det tätbefolkade Skåne är att GIS-analyser av
ljudpåverkan på bostadsbebyggelse är ett
värdefullt urvalsinstrument för att urskilja potentiella områden för vindkraft. Med hjälp av
sådana GIS-analyser kan en kommun effektivt
komma fram till vilka områden man kan gå
vidare med i planeringen av vindkraftsutbyggnaden.

Åstorp
Klippan

Bjuv
Svalöv

Helsingborg

Landskrona

Eslöv

Kävlinge

Figur 1.1. Översiktskarta
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Här har man kommit fram till en utbyggnadsnivå
som kombinerar en relativt stor vindkraftsutbyggnad med en god landskapsanpassning.
Härvid är det viktigt att slå fast att avståndet
mellan större vindkraftsparker i det öppna
landskapet måste uppgå till minst tre till fem km
för att grupperna inte skall flyta ihop.

2

BAKGRUND OCH SYFTE

Pilotprojektet i Svalöv utgör ett av tre projekt
som för närvarande genomförs på uppdrag av
Energimyndigheten. Övriga ingående kommuner
i projekten är Härjedalen och Tanum.
Avsikten med metodutvecklingsarbetet är att
ta fram exempel på hur vindkraften kan
hanteras i den kommunala översiktsplaneringen. Svalövprojektet inriktas på metodutveckling och kunskapsuppbyggnad kring
frågor som är specifika för slättlandskapet.
Fokusering skall ske kring målsättningar för
vindkraft, analys och visualisering av
landskapspåverkan, bedömning av påverkan på
kulturmiljö och andra allmänna intressen.
Vidare skall frågor som berör mellankommunal samordning och medborgar/markägaroch intressegruppsmedverkan behandlas.
Avsikten är också att de generella erfarenheter som kan dras av pilotprojekten skall
kunna bidra till att ge underlag för en översyn av
de av Boverket utgivna Allmänna råd 1995:1
”Etablering av vindkraft på land” som idag
8 VINDKRAFT Pilotprojekt SVALÖV

innehåller råd om samhällsplanering och miljöoch bygglovsprövning.

3

avseende på olika landskapstypers
lämplighet för vindkraftutbyggnad.
(SOU 1999:75)

GENOMFÖRD FÖRSTUDIE

Den nu aktuella pilotprojektet har föregåtts av en
förstudie. Det genomförda arbetet redovisas i
Naturvårdsverkets rapport 5070, Vindkraften i
den fysiska planeringen, förstudie i tre kommuner.
I Svalövs kommun genomfördes i samband med
förstudien följande arbeten;
•
Acceptansstudie kring vindkraftens
utbyggnad i kommunen (Hammarlund,
1999.)
•
Landskapsarkitektonisk studie som i
mycket generella drag skisserar en utbyggnadsstrategi som bygger på stråkplanering av vindkraftsutbyggnaden i
enlighet med de preferenser som uttolkats
av acceptansstudien. (Mårtensson, 1999.)
•
Vindkraftspolicy för den framtida
vindkraftsutbyggnaden inom kommunen
har upprättats av Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) och antagits av kommunstyrelsen.
•
Förstudie till nationellt pilotprojekt har
utförts. Planeringsläget och program för
pilotstudie har därvid presenterats.
(Scandiaconsult Sverige AB.)
•
Landskapsanalys har genomförts med
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DISPOSITION/UPPLÄGGNING

4.1 RAPPORTENS UPPLÄGGNING

I kapitel 4, avsnitt 4.2, presenteras uppläggningen av metodstudien. Kapitlen 5-8 redovisar
generella resonemang kring slättlandskapets
förutsättningar, dagens vindkraftverk, kommunal
planering och samråd. I den gula delen av
rapporten redovisas en tillämpning av den
föreslagna arbetsmetoden i Svalövs kommun. I
kapitel 9, sist i den inledande vita delen, redovisas vilka slutsatser och erfarenheter som man
kan dra av den genomförda metodstudien.
4.2 UPPLÄGGNING AV METODSTUDIE

Här beskrivs den arbetsmetod som bedöms
vara generellt tillämpbar i kommunal vindkraftsplanering och som i det gula avsnittet tillämpas
med specifika kriterier för Svalöv. Utgångspunkten är de speciella förhållanden som råder inom
de tätbefolkade delarna av slättlandskapet. För
den fortsatta vindkraftsutbyggnaden är omgivningens acceptans viktig. Kommunen bör därför
i första hand inrikta planeringsarbetet på de
delar av kommunen som har allra bäst förutsättningar för vindkraftsutbyggnad. Dessa områden
pekas ut som intresseområden för vindkraft.

I.

FÖRUTSÄTTNINGAR, VIND, LANDSKAP

II.

UTGÅNGSPUNKTER / INRIKTNING

III.

ABSOLUTA RESTRIKTIONER

IV.

OMRÅDEN MED KONFLIKTER

V.

AVGRÄNSNING AV INTRESSEOMRÅDEN

VI.

GENOMGÅNG AV INTRESSEOMRÅDEN

VII.

VIII.

SAMRÅD

REKOMMENDATIONER

Figur 4.1. Arbetsmetod

För att komma fram till de områden som är
lämpliga för vindkraftsutbyggnad föreslår vi en
analysmetod där vi stegvis utesluter områden
som är mindre lämpliga för utbyggnad. De olika
arbetsmomenten i utarbetandet av
vindraftspolicyn beskrivs i figur 4.1.

A
N
A
L
Y
S

I. Förutsättningar
Arbetet med kommunens vindkraftspolicy
påbörjas med en redovisning av förutsättningarna för vindkraftsutbyggnad.
Områden med hög vindenergi
De områden som har särskilt goda förutsättningar för vindkraftsutbyggnad med hänsyn till
vindenergin avgränsas på karta. Utgångspunkten
är SMHI:s karteringar av vindenergin inom
kommunen. Vindenergin bör vara sådan att den
på årsbasis ger minst ”2,2 x den installerade
effekten”. (Muntlig uppgift Renewable Energy,
Malmö 2001)
Landskapets förutsättningar
Här redovisas översiktligt landskapets förutsättningar för vindkraftsutbyggnad. Öppna slättområden, mellanbygder, skogsområden samt
topografi kartläggs.
Nuvarande utbyggnad
Nuvarande vindkraftsutbyggnad redovisas
tillsammans med uppgifter om de enskilda
verkens, ålder, höjd, effekt och el levererad till
nätet under den tid de varit i bruk.

II. Inriktning
Inledningsvis sker en diskussion med berörda
politiker och tjänstemän kring arbetets inriktning.
Om det i kommunen finns en klar politisk målsättning för vindkraftsutbyggnaden, kopplingar
till miljömål etc, bör detta anges som en förutsättning för den utredning som skall genomföras.
Erfarenheterna från tidigare utbyggnad diskuteras.
III. Absoluta restriktioner
Inom de tätbefolkade delarna av landet har
vindkraftverkens ljudutbredning stor betydelse
för bedömningen av lämpliga utbyggnadsområden för vindkraft. Då kravet på bullerfrihet
kring bostäder är en absolut restriktion som
förhindrar utbyggnad, bör dessa områden
inledningsvis identifieras och uteslutas från vidare
analys. En GIS-analys genomförs med utgångspunkt från ett skyddsavstånd av 300 meter för
buller (avsiktligt i underkant jämfört med normalt
erforderligt skyddsavstånd). För flertalet kommuner i södra Sverige gäller att en stor del av
arealen av detta skäl inte är tillgänglig för
vindkraftsutbyggnad.
Med utgångspunkt från denna analys sker en
avgränsning av de områden som kan bli
aktuella för vindkraftutbyggnad. Avgränsningen görs med hänsyn till områdenas
storlek och de synpunkter som framkommit i
den inledande diskussionen.
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IV. Områden med konflikter
Starka konflikter
De områden som avgränsats utifrån absoluta
restriktioner analyseras sedan vidare med
avseende på andra starka intressekonflikter med
vindkraftsintresset. Exempel på sådana områden
är försvarets och luftfartens restriktionsområden,
skyddszoner intill större vägar, Natura 2000områden, nationalparker, riksintresseområden av
bevarandekaraktär samt utbyggnadsområden
och andra markanvändningsintressen enligt
kommunens översiktsplan. En genomgång sker
av utpekade riksintressen av bevarandekaraktär
för att kunna bedöma om en vindkraftsutbyggnad inom hela eller delar av dessa områden kan vara förenligt med riksintresset.
Med utgångspunkt från analysen undantas
områden med starka konflikter från vidare
studier.
Övriga allmänna intressen
De områden som återstår efter steget ovan
analyseras med hänsyn till övriga allmänna
intressen och restriktioner som kan innebära att
en vindkraftsutbyggnad bedöms olämplig.
Exempel på sådana intressen är länsintressen
och lokala intressen för t ex rekreation, naturoch kulturmiljö, samt större sammanhängande
områden som idag är relativt opåverkade och
ostörda av buller.
I detta skede sker även en bedömning av om
10 VINDKRAFT Pilotprojekt SVALÖV

landskapet rymmer särskilda värden som innebär att en vindkraftsutbyggnad är olämplig.

För dessa områden redovisas hur kommunen
avser att skydda riksintresset.

V. Avgränsning av intresseområden
Analysen leder fram till utpekande av
intresseområden för vindkraftsutbyggnad.

De rekommendationer som anges i översiktsplanen kommer att vara vägledande för den fortsatta planeringen och tillståndsgivningen. När
översiktplanens aktualitet skall prövas på nytt,
vilket sker vart fjärde år, görs en avstämning av
utbyggnadens omfattning och överväganden
kring behovet av förändringar av rekommendationer och intresseområden.

VI. Genomgång av intresseområden
Inom utpekade intresseområden sker bedömning av utbyggnadens omfattning och hur utbyggnaden bör ske med hänsyn till landsskapets
förutsättningar. Förutsättningarna för nätanslutning analyseras.
VII. Samråd
Samråd sker med markägare och boende inom
respektive intresseområde.
VII. Rekommendationer
Med utgångspunkt från genomförda analyser
anges rekommendationer för vindkraftsutbyggnaden. Rekommendationerna bör omfatta bland
annat prioriteringsordning, dvs var man skall
bygga först, och regleringsbehov för en framtida
utbyggnad.
Översiktsplan
Föreslagna intresseområden för vindkraftsutbyggnad inarbetas i kommunens översiktsplan. Områden som kommer att omfattas av
riksintresse för vindkraft kräver särskilt
ställningstagande i kommunens översiktsplan.
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SLÄTTLANDSKAPETS
SPECIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

Flera regionala indelningar av det svenska landskapet har presenterats under senare år. Bl a kan
nämnas Sporrong U, 1996. Odlingslandskap
och landskapsbild samt SOU 1999:75. Rätt
plats för vindkraften, del 2. I rapporterna
redovisas indelningsgrunder, regionala särdrag
och karaktärselement. Den senare är planeringsrelevant för vindkraft.
Beroende på var man befinner sig geografiskt, t
ex västra Skåne, Västgötaslätten eller Österlen
varierar de typiska karaktärselementen i
slättlandskapet. I denna metodstudie läggs fokus
på slättlandskapet.

5.1 KARAKTÄRSELEMENT

Följande karaktärselement är grundläggande
för slättlandskapet;
•
Stora åkerfält
•
Relativt små topografiska variationer
•
Ensamliggande gårdar och bostadshus
•
Kyrkbyar
•
Mindre skogsdungar/märgelgravar
•
Betesmarker
•
Alléer
•
Trädrader
•
Pilevallar (Skåne)
•
Finmaskigt vägnät
•
Kraftledningar

Stora åkerfält utgör tillsammans med de fem
senare också s k riktningsgivande element. I
vissa fall kan även topografin utgöra en sådan
faktor.
5.2 LANDSKAPSTYPER, INDELNING

För vindkraftplanering bedöms klassificering
enligt SOU 1999:75 vara mest relevant.
”Grundtyperna” för landskapsindelning baseras i
första hand på kombinationen topografi och
öppenhet. I rapporten redovisas följande tolv
grundtyper för södra Sverige:
•
•
•
•

•
•

Figur 5.1. Typiskt slättlandskap i södra Skåne

•
•
•
•
•
•

Helt öppen slätt, jordbruk, alvar
Jordbruksbygd, öppet något böljande
landskap, få vegetationsinslag
Backlandskap
Jordbruksbygd, öppet plant landskap
med vegetation och/eller gårdar (ca 510% skogsinslag)
Jordbruksbygd, inslag av vegetation och
gårdar 10-25%
Riktat landskap (framförallt jordbruksbygd med påtaglig riktningsverkan och
höjdsluttning med viss riktningsverkan,
t ex kanten av en horst eller hög kust)
Mellanbygd, skogsinslag 25 –75%
Skogsbygd, >75% skog
Skärgård och flikig kust
Övrig kust
Hav eller stor insjö
Tät bebyggelse
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5.3 KULTURLANDSKAPET

Riksantikvarieämbetet har i en fallstudie ”Kulturmiljö och vindkraft” studerat tåligheten för
vindkraft i olika landskap utifrån kulturhistoriska
aspekter.
Ålderdomligt landskap betyder i detta sammanhang att miljöns huvudsakliga innehåll är
resultatet av en tid som ligger före 1940- talet.
Tyngdpunkten ligger på det kulturlandskap som
skapades från 1800-talet till 1900-talets första
decennier. De ålderdomliga miljöerna har ett
synligt innehåll som skapats under olika tidsepoker. Få förändringar har skett under 1900talets andra hälft. Vissa av dessa historiska
landskap ger en känsla av tidlöshet som kan
vara värdefull i sig. Sammantaget bör man vara
mycket restriktiv med att placera vidkraftanläggningar inom ålderdomligt präglade
landskapsmiljöer.

Figur 5.2. Ålderdomligt kulturlandskap
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Landskap som präglas av både gammalt och
nytt. Områden där kulturlandskapets
grundstrukturer som bebyggelselägen, vägsystem, markanvändning m m är oförändrade sedan
århundraden tillbaka, präglar stora delar av vårt
land. Även om spåren av den förindustriella
tiden är tydliga finns här en tydlig kontinuitet
fram till vår tid. Landskap av denna typ bör
kunna tåla en del nya inslag som t ex vindkraftverk. Men lokaliseringen måste övervägas från
fall till fall. En förutsättning för lokaliseringen
skall vara att det är kulturlandskapets egenskaper och historiska dimension som fångar betraktaren, inte vindkraftverken. Större grupper av
vindkraftverk hör inte hemma här, ett riktmärke
kan vara omkring fem verk.

vika för det moderna industrisamhället. Inom
dessa landskapsavsnitt bör det vara lättare att
placera vindkraftverk utifrån kulturhistoriska
aspekter. Vindkraftverkens högteknologiska och
industriella särart gör att t ex levande industrimiljöer och moderna hamnmiljöer kan vara
särskilt lämpliga. Inom dessa miljöer bör det
vara möjligt med större etableringar av
vindkraftsparker (tio eller flera verk).

Kraftigt förändrade, moderna landskap har
genomgått en tydlig utveckling över tiden
och har påtagliga nytillskott av senare datum.
Där har äldre historiska lämningar fått ge

•

Figur 5.3. Landskap som präglas av både gammalt
och nytt

Figur 5.4. Kraftigt förändrat, modernt landskap

Slutsatserna är följande:
•
•

Ålderdomliga kulturlandskap - Vindkraft olämpligt
Landskap som präglas av både gammalt och nytt - Vindkraft med hänsyn,
mindre anläggningar
Kraftigt förändrade, moderna landskap - Större vindkraftetableringar bör
kunna komma ifråga.

5.4

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
VINDKRAFTETABLERING

De öppna, flacka eller svagt sluttande
jordbruksbygderna har ofta goda förutsättningar
för att ta emot både stora grupper och höga
vindkraftverk. Överblickbarheten i landskapet är
som regel stor och grupperna av vindkraftverk
kan upplevas som en organiserad helhet.
Mellan de stora grupperna bör det helst vara
minst 3-5 kilometer för att de inte skall läsas
samman. Jämför även avsnitt 5.6 ”Visuell landskapspåverkan vid olika avstånd”. Avståndet
mellan grupperna måste avgöras i varje
enskilt fall med hänsyn till terrängförhållandena. Det gör också att man kan
uppleva mellanliggande områden som fria
från vindkraftanläggningar. Generellt gäller att ju
öppnare och flackare landskap desto större

Figur 5.5. Avstånd mellan grupper med vindkraftverk

avstånd mellan grupperna. Avståndet mellan
grupperna av vindkraftverk måste också ökas ju
högre vindkraftverken är.

nivå. Jämför ”Vindkraft i harmoni”, Energimyndigheten 1998, fallstudie Skaboholmen sid
51.

Vid lokaliseringen är det även viktigt att utgå från
upplevelsen från de stora rörelsestråken. Stora
vindkraftverk skall heller inte stå för nära vägar
eftersom man då får en känsla att de ”faller över
en”. Jämför även kapitel 6.3, Hälso- och
säkerhetsaspekter.

I starkt topografiska landskap kan vindkraftverken hamna på olika höjdnivåer. Om inte
detta kan kompenseras kan det uppstå
perspektiveffekter genom att ett högre beläget
vindkraftverk kan förefalla stå närmare än vad
det egentligen gör. Detta måste tas i betraktande
när man eftersträvar regelbundna formationer.

De enskilda verkens placering i förhållande till
ensamgårdar, kyrkor och andra byggnader,
måste också belysas med hänsyn till skalförhållanden.

En annan nackdel vid lokalisering utan tornhöjdskompensation i ett område med varierad
topografi är att man inte ser hela vindkraftverket
utan t ex bara en del av rotorn i vissa lägen.

Helst bör vindkraftverken stå på samma nivå
eller alternativt kan de enskilda verkens tornhöjd
anpassas så att turbinhusen kommer på samma

Figur 5.6. Ensamgård och vindkraftverk

Figur 5.7. Vindkraftverk placerade på olika höjd
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5.5 GRUPPERINGSPRINCIPER

I ett antal tidigare studier har olika grupperingsprinciper beskrivits. Detta redovisas bl a i
rapporten Vindkraft i harmoni, Statens
Energimyndighet, 1998.
Vindkraftverken placeras vanligen enligt följande
principer:
•
•
•

Linjeformation
Grupp
Båge

Upp till tre verk placeras ofta i linje. Längre
linje- eller bågformationer är vanligare i kustbandet eller till havs där man kan följa en given
strandlinje eller har större utrymme till förfogande. Placering bör ske i så regelbundna
grupper som möjligt. Målsättningen bör vara att
ha samma avstånd mellan de enskilda verken

Figur 5.8.Exempel på linjeformation
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och raderna i gruppen. En regelbunden placering
upplevs som mer ”harmonisk” än en oregelbunden grupp som kan verka splittrande på miljön i
landskapet.
Placeringen kan ofta optimeras genom att man
förskjuter de enskilda raderna i förhållande till
varandra (så att en romboid skapas mellan fyra
närliggande verk). På så sätt kan man anpassa
en grupp inom t ex ett område med vägar som
ligger snett i förhållande till varandra.

exempel önska att de enskilda verken skall stå i
anslutning till befintliga ägovägar. Bebyggelse,
vägar, järnvägar, trädrader etc medför att
landskapet ofta är komplext vilket kan försvåra
en regelbunden gruppering.
Det kan ofta också finnas flera intressenter, t ex
flera fastighetsägare, inom ett område som av
olika skäl inte kan samordnas till en gemensam
vindkraftspark.

Att bygga ut i anslutning till befintliga verk
kan i många fall vara fördelaktigt i jämförelse med att etablera nya utbyggnadsområden.

Ofta görs också kommunala överväganden att
det är bättre att få in så många vindkraftverk
som möjligt på en plats till priset av att man
måste kompromissa med vindkraftsparkens
utformning.

Ofta blir dock placeringen oregelbunden eftersom flera intressen skall samsas. För att inte
störa jordbruksdriften kan markägaren till

Utformningen påverkas givetvis också av hur
man på bästa sätt kan utnyttja vinden inom en
vindkraftpark.

Figur 5.9.Exempel på gruppformation

Figur 5.10.Exempel på bågformation

on

5.6 VISUELL LANDSKAPSPÅVERKAN VID
OLIKA AVSTÅND

Avståndet till vindkraftverken/ vindkraftsparkerna har stor betydelse för hur vi upplever
dem. Avståndet påverkas främst av landskapets
öppenhet och topografi.
I Danmark har flera visualiseringsstudier genomförts som syftar till att belysa hur dominerande
stora vindkraftverk blir i öppna landskap. I
studien Opstilling av vindmøller i det åbne
land – en undersøgelse av de visuelle forhold,
Miljø- och energiministeriet, 1996.
Studien avser vindkraftverk med ca 60 m
tornhöjd och en totalhöjd av ca 100 m. I studien

konstateras att det finns fyra definierbara zoner
för vindkraftverkens visuella påverkan:
Närzon
3 km
Vindkraftverken dominerar
Mellanzon
3-7 km
Väl synligt i öppet landskap, men svårt att
bedöma höjd
Fjärrzon
7-12 km
Minskande synlighet och dominans beroende på
landskapets form
Yttre fjärrzon
12 km
Vindkraftverken syns fortfarande, men kan vara
svåra att urskilja.

I en annan studie, som avser stora vindkraftsparker till havs, Miljø- och energiministeriet udvalg om havsbaserade
vindmøller, 1994, konstateras följande:
Närzon
0-7,5 km
Vindkraften har betydande synlighet från kusten
Mellanzon
7,5-12,5 km
De enskilda verken upplevs som små. Stort
antal syns väl.
Fjärrzon 1
12,5- 25 km
Vindkraftverken försvinner delvis under horisonten.
Osynlighetszon 25 kmVerken är i praktiken osynliga.
I den senare studien behandlas även mindre
vindkraftverk med 36,5 m tornhöjd och 37 m
rotordiameter (totalhöjd ca 55 m). För dessa
blev avstånden 80% jämfört med avstånden för
de större.

Figur 5.11.Upplevelse av vindkraftverk från olika avstånd. Exempel från Lunds kommun
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6 DAGENS VINDKRAFTVERK
6.1 DAGENS VINDKRAFTVERK OCH
UTVECKLINGSTENDENSER

Dagens moderna vindkraftverk brukar delas in i
tre klasser beroende på sin storlek: Mindre
verk, medelstora verk och stora verk
(Boverkets allmänna råd 1995:1). Se figur
6.1-6.3. Vissa mindre vindkraftverk kallas
också gårdsverk. Med gårdsverk avses etablering av ett verk i anslutning till jordbruksenhet
eller bostadsenhet vars primära funktion är att
leverera energi för egendomens eget behov.
Utvecklingen har hittills gått mot allt större
vindkraftverk. De största verken som byggs idag
är på 2500 kW. De har en tornhöjd på ca 70 m
och en rotordiameter på ca 60 m.
Frågan är om de landbaserade vindkraftverken
kommer att bli så mycket större. Det visuella
influensområdet då blir mycket stort. Dessutom
är det en logistisk fråga. Det blir svårt att transportera större och tyngre komponenter.
Däremot kan effekterna i vindkraftverken
höjas genom teknikutveckling
Planering pågår av ännu större verk som skall få
en effekt på ca 5 000 kW. De får en tornhöjd
på ca 100 m, turbindiameter blir ca 110 m och
totalhöjden ca 155 m. Sannolikt kommer dessa

mycket stora verk företrädesvis att byggas till
havs.
Det pågår även utveckling av vindkraftverk
med skålade rotorblad som inte behöver vara
så stora men ändå ger god effekt.
6.2 VINDKRAFTENS ANSLUTNING TILL
ELNÄTET

Möjligheterna för anslutning till elnätet är en
betydelsefull faktor vid val av utbyggnadsområden för vindkraft. Genom samordning av
verken i grupper kan anslutningskostnaderna
fördelas på fler verk. Begränsade utbyggnader
kan normalt anslutas via luftledning alternativt
kabel till transformatorstation inom det lokala
distributionsnätet. För större etableringar kan
förstärkning i form av nya kraftledningar och
större transformatorstationer behöva ske.
En inledande analys bör tidigt genomföras inom
intresseområden för vindkraftsutbyggnad för att
identifiera möjliga alternativa anslutningar till det
befintliga elsystemet. Följande frågor kan behöva kartläggas:
•
Befintligt nät
•
Spänningsnivåer tillgängliga och lämpliga för anslutning
•
Kapacitet hos befintliga transformatorer, ledningar och kablar
•
Tänkbara anslutningspunkter
Figur 6.1.Vindkraftverk i Staffanstorps kommun
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affanstorps kommun

Figur 6.2. Mindre vindkraftverk, fotomontage

Mindre vindkraftverk
•
Effekt:
< 100 kW
•
Tornhöjd
< 20 m
•
Turbindiameter < 20 m
•
Totalhöjd
< 30 m
•
Avstånd mellan vindkraftverken,
ca 300 m
•
Bullerskyddsavstånd > 300 m
•
Dominerande landskapspåverkan,
öppet slättlandskap, < 3 km*

Figur 6.3. Medelstort vindkraftverk, fotomontage

Medelstora vindkraftverk
•
Effekt:
100-1000 kW
•
Tornhöjd
20-50 m
•
Turbindiameter 20-60 m
•
Totalhöjd
30-80 m
•
Avstånd mellan vindkraftverken,
ca 300-400 m
•
Bullerskyddsavstånd > 300 m
•
Dominerande landskapspåverkan,
öppet slättlandskap, ca 3-5 km*

Figur 6.4. Stort vindkraftverk, befintligt verk

Stora vindkraftverk
•
Effekt:
> 1000 kW
•
Tornhöjd
ca 50-80 m
•
Turbindiameter > 60 m
•
Totalhöjd
> 85 m
•
Avstånd mellan vindkraftverken,
ca 400-650 m
•
Bullerskyddsavstånd > 400 m
•
Dominerande landskapspåverkan,
öppet slättlandskap, > 5 km*

*Jämför avsnittet 5.6 ”Visuell landskapspåverkan vid
olika avstånd”
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6.3 HÄLSO- OCH SÄKERHETSASPEKTER

Behovet av skyddsavstånd mellan till exempel
vindkraftverk och bostäder är främst beroende
av säkerhetsaspekter, ljudpåverkan samt
beskuggningseffekter.
Säkerhetsaspekter
Risk finns för skador om is på turbinbladen
slungas iväg. Ett lämpligt minsta säkerhetsavstånd till byggnader och platser där människor
vistas oskyddat och ofta eller där andra stora
skador kan uppkomma är navhöjden plus tre
gånger turbindiametern.
Ljudpåverkan
I Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre
plats för arbete, rekommenderas ett skyddsavstånd till bostäder på 700 m för verk med en
tillförd effekt av 1000 kW och 200 m för verk
med 250 kW.
För vindkraftverk tillämpas Naturvårdsverkets
riktvärden för externt industribuller (SNV Råd
och riktlinjer 1978 i andra upplagan 1983,
nattvärdet 40 dBA har blivit dimensionerande)
När flera verk byggs inom samma område blir
beräkningen mer komplicerad, eftersom ljudet
från de olika verken förstärker varandra.
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Tabell 6.1. Naturvårdsverkets riktvärden för externt
industribuller (SNV Råd och riktlinjer 1978:5)
OMRÅDE

Bostäder och
rekreationsytor,
utbildningslokaler
och
vårdbyggnader

EKVIVALENT LJUDNIVÅ I dBA Högsta ljudnivå i dBA,
"FAST"
Dag
Kväll
Natt
Momentana
07-18
18-22
22-07 ljud
samt
nattetid 22sön- och
07
helgdag
07-18

50

45

40

55

Beskuggningseffekter
Vissa tider på dygnet och under året kan vindkraftverk ge upphov till beskuggning. Risken är
större ju närmare en byggnad verket befinner
sig. De avstånd som krävs för att klara gällande
bullernormer gör att beskuggning bara uppstår
några korta perioder begränsade delar av året.
När solen står lågt, under soluppgång och
solnedgång, blir skuggorna som längst.
Genom teknikutveckling av dataprogram kan
denna fråga till stor del lösas. Vindkraftverken
kan, om de står i känsliga lägen ur
beskuggningshänseende, stoppas vid klart väder
under vissa tider av året då solen står lågt. Som
ett ”worst case” bör 30 timmars beskuggning/år
accepteras.

Skyddsavstånd kring vägar, järnvägar och
kraftledningar
Skyddsavstånden till större vägar grundas på
bland annat så kallad ”optisk ledning”, d v s man
skall som bilförare inte bli distraherad av vindkraftverk som står för nära vägen.
Minimiavståndet till mindre vägar/järnvägar på
vindkraftverkets totalhöjd är ett säkerhetsavstånd ifall vindkraftverket skulle falla omkull. Det
skall då inte kunna skada någon på vägen/
järnvägen.
För närvarande tillämpas följande skyddsavstånd för vindkraftverk (Vägverket, 2002):
•

•
•

Europavägar, riksvägar och primära
länsvägar: Navhöjden + 3 ggr rotordiametern
Mindre vägar, järnvägar: Tornhöjden +
halva rotordiametern
Kraftledningar: Tornhöjden + halva
rotordiametern

7 VINDKRAFTEN I DEN KOMMUNALA
PLANERINGEN

Ett vindkraftverk med en effekt på 1 MW kan
varje år:

7.1 NATIONELLT MÅL FÖR VINDKRAFTSUTBYGGNAD

•

Vindkraftens värde ur miljösynpunkt är främst att
den inte medför några utsläpp av växthusgaser
eller övergödande ämnen. Målsättningen för
vindkraftsutbyggnaden i Sverige är enligt Energimyndigheten och den nyligen lagda energipropositionen (Regeringens proposition 2001/
02:143) att planeringsmålet för utbyggnad av
vindkraften framställs till 10 TWh för en tidsperiod
på 10 till 15 år.

•
•
•
•
•

Producera 2 500 MWh el per år. Det
motsvarar behovet av hushållsel i ca 500
villor
Spara utvinningen av knappt 1000 ton kol
Minska utsläppen av koldioxid med ca
2 500 ton
Minska utsläppen av svaveldioxid med ca
2 500 ton
Minska utsläppen av kväveoxider med ca
2,5 ton
Spara naturen från brytning av kol,
bränsletransporter och spridning av aska

Om alternativet till vindkraft är koleldning,
naturgas eller olja kommer vindkraftsutbyggnaden även att beröra följande miljömål;
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Ingen övergödning

Miljömål ”Ett rikt odlingslandskap”
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens
värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som
den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”

7.2 VINDKRAFTENS MILJÖNYTTA

Ett vindkraftverk i bra läge producerar ca ”2,5
gånger installerad effekt” (ett vindkraftverk på 1
MW producerar därmed ca 2 500 MWh). Ett
vindkraftverk till havs producerar avsevärt mycket
mer. Energimyndigheten har beräknat energiförbrukningen för tre typkunder:
•

•
•

En lägenhet med ampèrestyrkan 16 A
förbrukar cirka 2000 kWh per år (hushållsel).
En normalvilla med 16 A förbrukar cirka
5000 kWh per år (hushållsel)
En villa med elvärme och ampèrestyrkan 20
A förbrukar runt 20000 kWh per år.

Efter cirka fyra månaders drift i ett bra vindläge
har det moderna vindkraftverket producerat så
mycket energi som det gått åt för att tillverka
det. (Miljöfakta ur SOU 1999:75)
7.3 NATIONELLA MILJÖMÅL

Riksdagen har lagt fast femton miljökvalitetsmål
som ska vara utgångspunkt för samhällets
miljöarbete. Miljökvalitetsmålen är långsiktiga
och omfattar tiden fram till år 2020.
Vindkraftsutbyggnaden avseende Svalöv berör i
första hand följande miljömål;
•
•

Ett rikt odlingslandskap
En god bebyggd miljö

Miljömål ”En god bebyggd miljö”
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö och
fungera för alla och bidra till en förbättring
av den regionala och globala miljön. Naturoch kulturvärden skall tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
sätt och så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och energi och andra
naturresurser främjas.”
Till miljömålet har knutits sex olika delmål.
Vindkraftsutbyggnaden berör i första hand
följande delmål:
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•
•

Hur kulturhistoriska och estetiska värden
ska tas till vara och utvecklas.
Hur energianvändningen ska effektiviseras, hur förnybara energiresurser ska tas
till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi,
biobränsle och vindkraft ska främjas.

Miljömål ”Begränsad klimatpåverkan”
”Halten av växthusgaser i atmosfären skall i
enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå
som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall
uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt
att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra
mål för hållbar utveckling inte äventyras.
Sverige har tillsammans med andra länder
ett ansvar för att detta globala mål kan
uppnås.”
Miljömål ”Frisk luft”
”Luften ska vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte
skadas.”
Miljömål ”Bara naturlig försurning”
”De försurande effekterna av nedfall och
markanvändning skall underskrida gränsen
för vad mark och vatten tål. Nedfallet av
försurande ämnen skall heller inte öka
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korrosionshastigheten i tekniska material
eller kulturföremål och byggnader.”
Till miljömålet har knutits fem delmål: I första
hand berörs delmål 5:
•

Senast år 2010 skall utsläppen i Sverige
av kväveoxider till luft ha minskat till
148 000 ton.

Energianvändning som i huvudsak baseras på
fossila bränslen, till exempel olja och kol, genererar stora utsläpp av koldioxid och andra
luftföroreningar. Sedan 1980 har de totala
koldioxidutsläppen i Sverige minskat genom
energieffektivisering och övergång från olja till el
och naturgas. Idag framstår den globala växthuseffekten som ett av de absolut allvarligaste
miljöproblemen.
Miljömål ”Ingen övergödning”
”Halterna av gödande ämnen i mark och
vatten skall inte ha någon negativ inverkan
på människors hälsa, förutsättningarna för
biologisk mångfald eller möjligheterna till
allsidig användning av mark och vatten.”

7.4 PLAN- OCH MILJÖLAGSTIFTNING

Översiktsplan
Översiktsplanens funktion är att vara vägledande
för kommande beslut kring bl a utbyggnad av
bebyggelse och anläggningar. I likhet med vad
som gäller för industri och andra typer av anläggningar bör översiktsplanen ange områden lämpliga för utbyggnad av vindkraft. Det nationella
miljömålsarbetet skall i översiktsplanen knytas
samman med det lokala Agenda 21-arbetet och
de miljömål som kommunen vill hävda i planeringen. Vindkraftens miljömässiga fördelar som
en förnybar och utsläppsfri energikälla skall vägas
mot de konfliktrisker som kan finnas med andra
intressen.
Områden av riksintresse regleras i kapitel 3 och
4 i Miljöbalken (MB). Kommunen skall i översiktsplanen tolka de riksintressen som utpekas av
statliga myndigheter. Om staten och kommunen
är överens om riksintressenas avgränsning utgör
översiktsplanen grunden för den fortsatta planeringen. I det fall man har olika uppfattning avgörs
frågan i det enskilda ärendet. Miljöbalkens 10§ i
kapitel 3 anger att om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål skall företräde
ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste
sätt främjar en långsiktig hushållning med marken,
vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Arbete
med att ta fram en metod för att definiera områden av riksintresse för vindkraft pågår inom
Energimyndigheten. Avsikten är att arbetet skall

kunna genomföras under senare delen av år
2002.
Stora opåverkade mark- och vattenområden,
som inte alls eller endast obetydligt är påverkade
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i
miljön skall enligt 2§ i kapitel 3 av MB så långt
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt påverka områdenas karaktär. I kapitel
3, §6 i MB anges att värdefulla mark- och
vattenområden av värde för friluftslivet och
natur- och kulturmiljön skall skyddas mot
åtgärder som kan vålla påtaglig skada.
Enligt kapitel 6 i miljöbalken skall miljökonsekvensbeskrivning upprättas för anläggningar som
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I
kapitel 6, §7 i MB anges vad en miljökonsekvensbeskrivning bör omfatta.
Detaljplan
Vid ansökan om etablering bör behovet av
detaljplan övervägas. Inom utbyggnadsområden
där många närboende berörs kan en detaljplaneläggning, och därmed ett mer omfattande
samrådsförfarande, vara att föredra. Detaljplanen bör därvid omfatta den grupp av verk
som totalt planeras inom området. Konsekvenserna av anläggningen skall också redovisas i en
MKB enligt PBL. Till detaljplanens genomförandebeskrivning kan kopplas avtal för att t ex
undvika att trasiga verk blir stående under långa
tider.

Tillståndsprövning
Bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL)
Vindkraftverk kräver bygglov om vindturbinens
diameter är större än 2 m eller om kraftverket
placeras på ett avstånd från fastighetsgränsen
som är mindre än kraftverkets höjd (avser
tornhöjden) över marken eller om verket skall
monteras fast på byggnad.
Miljöprövning enligt Miljöbalken (MB)
Om den sammanlagda effekten överstiger 1
MW (1 000 kW) krävs tillstånd enligt
Miljöbalken. Tillståndet söks hos Länsstyrelsen
om den sammanlagda effekten är större än 1
MW och av Miljödomstolen om den är större
än 10 MW. Regeringen skall enligt 17 kap 1§
Miljöbalken pröva tillåtligheten av gruppstationer med minst 3 vindkraftsaggregat om
den sammanlagda effekten överstiger 10 MW.
Bedömningsunderlag
Ansökan om etablering skall följas av en miljökonsekvensbeskrivning. Anläggningens konsekvenser för landskapsbilden bör belysas genom
fotomontage från ett antal särskilt utvalda
punkter. Vid ansökan om utbyggnad av en
grupp vindkraftverk bör alternativa grupperingar
av verken redovisas. Inom anvisat område skall
planeringen visa hur hänsyn tas till omgivningens
landskapsbildsvärden för bästa möjliga anpassning. Andra frågor som bör belysas är konse-

VINDKRAFT Pilotprojekt SVALÖV 21

kvenser vad avser ljudpåverkan, skuggeffekter
samt påverkan av andra berörda intressen inom
området.

7.5 Regionala vindkraftstråk
Utbyggnaden av vindkraften har hittills skett på
ett relativt slumpmässigt sätt i kommunerna.
Ansökningar kommer in till kommunerna och
behandlas oftast utifrån den egna kommunens
planeringsförutsättningar. Samråd med grannkommunerna sker i regel enbart om anläggningarna ligger nära kommungränsen.
Genom att samla vindkraften i stråk kan man
undvika att anläggningarna dominerar alltför
stora delar av landskapet. Vilken struktur man
väljer beror på det aktuella landskapets karaktär. En annan utgångspunkt är att försöka
identifiera områden där det redan finns befintliga
vindkraftverk eller vindkraftverk som fått bygglov.
Från Svalövs kommun har tidigare förts fram
möjligheten att skapa vindkraftstråk som
sträcker sig in i grannkommunerna. (Mårtensson A, 1999). I figur 7.1 redovisas teoretiskt
hur sådana regionala stråk skulle kunna utformas. Stråken utgörs av områdena mellan de
streckade linjerna. Möjligheterna att realisera
dessa stråk har dock fallit på grund av den
snabba vindkraftsutbyggnaden i de omgivande
kommunerna.
Figur 7.1 Exempel på regionala vindkraftstråk
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Källa: Mårtensson A, 1999

Inom Länsstyrelsen och Region Skåne pågår
arbete med vindkraftsplanering. Det är viktigt att
ta fram regionala vindkraftsplaner.

8 MEDBORGAR- OCH
INTRESSEGRUPPSMEDVERKAN
8.1 UPPLEVELSE OCH ACCEPTANS

Den beröring med det omgivande landskapet
som varje person har, ger olika
kunskapsmässiga och emotionella erfarenheter.
Vad vi uppfattar som kvaliteter i ett landskap är
bland annat kopplat till våra aktivitetsmönster
och till den tidsrymd som vi befinner oss på en
viss plats. Vi exponeras alltså på olika sätt och i
större eller mindre omfattning för en visuell
och audiell förändring. Vi vänjer oss således
också olika snabbt vid en förändring.
Graden av förvarning påverkar hastigheten i
tillvänjning. Exempelvis avdramatiseras en
hotbild av att den på ett tidigt stadium bemöts
med saklig information. Andra faktorer som
påverkar hur snabbt vi vänjer oss är den egna
relationen till en förändring, alltså om vi vet
varför en förändring skall inträffa eller om vårt
eget agerande ger upphov till en förändring. Om
vi till exempel äger den mark där ett vindkraftverk skall uppföras eller vi äger andelar i ett
vindkraftverk, accepterar vi lättare den påverkan som vindkraften har på landskapet genom

att den kommer till uppenbar nytta för oss.
Möjligheterna att förstå på vilka grunder det
uppförs vindkraftverk i vår närmsta omgivning
styr i hög grad vårt accepterande. Ett ovänligt
eller nonchalant bemötande från okända aktörer
i vår närmaste omgivning leder till stor tveksamhet och i många fall irritation, ilska, upprördhet.
Möjligheterna att påverka en förändring ökar
känslan av kontroll. (Hammarlund, 1999)
”Oftast utgör de direkta sinnesförnimmelserna
endast en liten del av vår upplevelse av omgivningen. När vi betraktar ett landskap ”arbetar”
vårt medvetande med att ”hämta in” det vi vill,
det vi behöver eller har förmågan att uppfatta.
Den visuella upplevelsen är inte fri från värderingar. Den formas alltid utifrån ett visst perspektiv. Samma individ kan också förhålla sig olika
till olika miljöer. Perspektivet kan växla under ett
liv, eller vara olika för olika grupper av människor under olika tidsepoker. Man ser vad man vill
se och vad man lärt sig att se; seendet styrs
både av vår hjärnas sätt att fungera, av behov
och inlärda mönster.” (Vindkraft i harmoni,
1998)
8.2 MEDBORGARINFLYTANDE

Vi har lämnat tiden bakom oss då få personer
kunde planera för alla andra. Detta faktum är
mycket tydligt i ett vindkraftsammanhang.

Planeringen för en hållbar utveckling av landskapet kräver att ansvaret för framtiden läggs i
händerna på många fler. De kunskaper som
ligger till grund för problem- och målformuleringar måste utgå från lokala erfarenheter av hur
vardagslivet fungerar. Först då kan analysen av
konsekvenser förolika utbyggnadsalternativ
kännas relevant för en bredare grupp människor.
Planeringen blir på så sätt snarare ett forum för
en dialog än ett styrinstrument utan relation till
platsens förändring. (Vem bestämmer, om
medborgarinflytande och kommunal
planering, erfarenheter från Sydlänsprojektet, Boverket 1998)
Planeringen för vindkraft liksom all annan
samhällsplanering måste möta medborgarnas
krav på inflytande samtidigt som demokrati
och rättssäkerhet garanteras.
8.3 PARTSINTRESSEN

I samrådet kring en planerad vindkraftsutbyggnad kan flera olika partsintressen vara representerade. T ex kan man beröras i egenskap av
markägare eller andelsägare med viss nytta av
att utbyggnaden sker eller som boende som sökt
lugn och ro ute på landet. Beroende på de olika
parternas förhållade till utbyggnadsintresset kan
intressekonflikter uppstå mellan närboende. Det
är därför angeläget att kommunen tar ett huvudansvar för samrådsprocessen.
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8.4 SAMRÅD KRING KOMMUNENS
VINDKRAFTPOLICY

I samband med utarbetandet av kommunens
vindkraftspolicy bör samråd ske med allmänheten och andra som kan beröras av utbyggnaden.
I första hand bör samrådet inriktas på de olika
intresseområden som utpekats av kommunen.
För att underlätta dialogen så att alla får möjlighet att komma till tals, kan det vara lämpligt att
ha separata samråd för var och ett av de intresseområden som bedömts tänkbara för vindkraftutbyggnad. Vid samrådet bör olika utbyggnadsnivåer och alternativ samt förutsättningar för
samordnade lösningar diskuteras med utgångspunkt från riktlinjerna i kommunens förslag till
vindkraftspolicy. Viktigt är att underlaget känns
lättillgängligt, sakligt och inte kopplas till något
specifikt projekt eller vindkraftsprojektör.
I detta skede är det även lämpligt att inhämta
synpunkter och erfarenheter från de som
berörts av tidigare genomförda vindkraftsutbyggnader.
Samrådet bör klargöra allmänhetens och de
boendes inställning till en eventuell vindkraftsutbyggnad inom området samt om behov finns
att ändra förslaget. Samrådet utgör också ett
viktigt underlag för prioritering mellan intresseområden. Inom intresseområden där en utbyggnad berör många boende och/eller motstridiga
intressen, kan det finnas skäl för kommunen att
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rekommendera att nyetablering av vindkraftverk
skall prövas genom upprättande av detaljplan.
Genom detaljplaneläggningen kan medborgarinflytande och rättsförhållanden mellan parter
närmare regleras.

energikällor och vägt detta mot den påverkan
som sker i landskapet. I översiktsplanens
konsekvensbeskrivning bör redovisas hur
översiktsplanen bidrar till uppfyllande av de
nationella miljömålen.

Om de angivna utbyggnadsområdena kan
innebära påverkan av en grannkommun bör
mellankommunalt samråd ske redan i detta
skede.

I översiktsplanen finns möjlighet att peka ut vilka
intresseområden som i första hand bör aktualiseras samt vilka områden som kan bli aktuella
först på längre sikt. Intresseområden där den
framtida markanvändningen är oklar kan i ett
visst skede i översiktsplanen redovisas som
utredningsområden.

8.5 SAMRÅD KRING ÖVERSIKTSPLANEN

I översiktsplanen kommer vindkraftsintresset
att redovisas tillsammans med andra
förändrings- och bevarandeintressen. I detta
sammanhang sker ett mer allmänt samråd där
den bredare allmänheten kan lämna synpunkter på vindkraftsplaneringen. Vid upprättandet
av översiktsplanen finns möjlighet att lämna
synpunkter och att påverka planutformningen,
dels i samrådsskedet och dels i utställningsskedet.
I översiktsplanen sker en avstämning mot andra
konkurrerande intressen. Vindkraften relateras
till andra exploateringsföretag och en tydlig
avsiktsförklaring ges från kommunens sida. Vad
gäller den kommunala avsiktsförklaringen bör
nyttoaspekten poängteras genom att belysa hur
man tagit hänsyn till nationella och internationella
miljömålsättningar om utbyggnad av förnybara

I det fall att viss del av kommunen utpekas som
riksintresseområde för vindkraftutbyggnad skall
kommunen i översiktsplanen visa hur man avser
säkerställa att området kan utnyttjas för detta
ändamål. Detta kan innebära begränsningar för
annan typ av markanvändning, t ex skogsplantering.
Mellankommunalt samråd
Det mellankommunala samrådet angående bland
annat vindkraft kommer att aktualiseras i samband med upprättandet av översiktsplanen.
Enligt PBL 2 kap 2§ skall hänsyn tas till förhållanden i angränsande kommuner. Vid utpekande
av intresseområden nära kommungränsen är det
därför viktigt att utbyggnaden studeras även från
ett utifrånperspektiv.

Kommunen anger i översiktsplanen vilka frågor
som man bedömer vara av mellankommunalt
intresse. Länsstyrelsen skall under samrådet
verka för att frågor som berör två eller flera
kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
Genom att vindkraftverken påverkar ett stort
omland (influensområdet kring en utbyggnad kan
vara upp till 5 km) kan effekterna av en etablering i många fall beröra angränsande kommuner.
Inom områden med en stor andel arealmässigt
små kommuner kan en regional överblick
erfordras för att styra vindkraftsutbyggnaden till
områden med goda förutsättningar för att samtidigt kunna hålla andra områden fria från utbyggnad (jfr 7.5).
8.6 PROJEKTSAMRÅD/ DETALJPLANESAMRÅD

I projektsamrådet föreligger ett konkret förslag
till utbyggnad samt en miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen kan i vindkraftspolicy
och/eller översiktsplan, som en rekommendation
ange att vindkraftsutbyggnaden skall prövas
genom detaljplan. Som tidigare nämnts kan detta
vara lämpligt när förhållandena är komplexa och
många intressen berörs. I det fall utbyggnaden
prövas genom detaljplan regleras samrådet via
PBL.

De som berörs av utbyggnaden har därvid
möjlighet att komma med synpunkter på förslaget såväl under samråds- som under utställningsskedet.
Kraven på miljökonsekvensbeskrivningar har
utökats och skärpts bl a för att anpassas till EGdirektiv på området. Allmänhetens inflytande
stärks och ska komma in på ett tidigare stadium
än hittills. Ett tidigt samråd ska hållas med
enskilda som särskilt berörs och även med
länsstyrelsen långt innan en ansökan görs och
miljökonsekvensbeskrivningen upprättas.
Miljöbalken innehåller bestämmelser om vilka
uppgifter en miljökonsekvensbeskrivning skall
innehålla.
Inom ett större intresseområde för vindkraft kan
flera olika utbyggnadsprojekt uppstå, vilket
ställer krav på samordning. I det tidiga samrådet
bör förutsättningarna för samordnade lösningar
diskuteras.
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9 SLUTSATSER
9.1 UTGÅNGSPUNKTER OCH RESULTAT AV METODSTUDIEN

Inom de befolkningstäta delarna av landet kan
vindkraftsverkens ljudpåverkan få stor betydelse. I takt med tätortstillväxt samt att nya
trafikleder och järnvägar tillkommer får de
bullerfria områdena samtidigt en ökad betydelse
som resurs för rekreation och fritidsliv.
I det öppna slättlandskapet innebär utbyggnaden
av ett enstaka verk att stora delar av det omgivande landskapet påverkas. För att minimera
landskapspåverkan och för att energitillskottet
av vindkraften skall bli betydelsefullt, är det
angeläget att i den kommunala planeringen lyfta
fram större områden som är lämpliga för utbyggnader av grupper av vindkraftverk.
Vindkraftsutbyggnaden innebär ofta konflikter
med andra intressen. En misslyckad etablering
kan försvåra en fortsatt utbyggnad inom kommunen. Det är därför viktigt att kommunen
prioriterar utbyggnad av områden som med
hänsyn till andra intressen, har särskilt bra
förutsättningar. Acceptansnivån hos de närboende är en viktig faktor att ta hänsyn till vid
prioriteringen av utbyggnadsområden. Vindkraftsintresset är ett av många intressen som skall
behandlas av kommunerna. Det är därför viktigt
att finna en arbetsbesparande metod för analys
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och utarbetande av kommunens vindkraftspolicy. I den kommunala översiktsplaneringen
utnyttjas GIS av många kommuner som ett
analysredskap i planeringen. Även för vindkraftsplaneringen är GIS ett arbetsredskap som
bör utnyttjas för att underlätta analysarbetet.
Vi har därför valt att i metoden utgå från en
GIS-analys av ljudpåverkan, d v s områden som
är fria från bostadsbebyggelse för att snabbt
kunna identifiera större områden möjliga för
vindkraftsutbyggnad. I nästa steg studeras dessa
områden med hänsyn till speciella värden i
landskapet och med hänsyn till konflikter med
andra intressen. Genom en fördjupad analys av
dessa områden har andelen tillgängliga områden
reducerats i antal och omfattning. Som ett
resultat av analysen utpekas kvarvarande
intresseområden för vindkraft.
En genomgång av de utpekade områdena
resulterar i rekommendationer angående hänsynstagande till landskapet och behovet av
detaljplanereglering. Förutsättningarna för
nätanslutning skall också redovisas.
Genom samråd inom respektive intresseområde
klarläggs de närboendes inställning till en eventuell utbyggnad. Kommunen kan därefter lägga
fast en prioriteringsordning mellan områdena.

9.2 FÖR- OCH NACKDELAR MED
METODSTUDIEN

Fördelarna med metoden är framförallt att man
genom en stegvis analys av förutsättningarna
successivt utesluter områden som är mindre
lämpliga för vindkraft. Genom att tidigt utesluta
områden som är olämpliga kan analysarbetet
koncentreras på de områden som bedöms
tänkbara för utbyggnad. Detta leder till att
kommunens utredningsresurser kan utnyttjas mer
effektivt. Den angivna prioriteringsordningen
kommer sannolikt att vara styrande för framtida
ansökningsärenden vilket bör underlätta kommunens hantering.
Vindkraftsutbyggnaden inom slättlandskapet kan
få en stor omgivningspåverkan. Genom att
metoden inriktas mot utpekande av större
områden lämpliga för vindkraft kan andra delar
av landskapet hållas fria från visuell påverkan av
vindkraftanläggningar
Nackdelen med metoden kan vara att ett antal
mindre områden som är möjliga för vindkraftsutbyggnad försvinner och att utbyggnadsmöjligheterna därmed försämras.

Klippan

Åstorp

Planeringsunderlag för en
slättlandskommun
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VINDKRAFT Pilotprojekt SVALÖV 27

INNEHÅLL
1
1.1
1.2
1.3
1.4

FÖRUTSÄTTNINGAR, VIND, LANDSKAP ................................
Översiktlig landskapsanalys av Svalövs kommun ......................
Vindenergiresurs ........................................................................
Nuvarande utbyggnad ................................................................
Konkurrerande intressen ...........................................................

2
2.1

UTGÅNGSPUNKTER ................................................................ 40
Inriktning .................................................................................... 40

3
3.1

ANALYS, ABSOLUTA RESTRIKTIONER ..................................... 41
Ljudpåverkan ............................................................................. 41

4
4.1
4.2

ANALYS, KONFLIKTER ............................................................. 44
Starka konflikter .......................................................................... 44
Övriga allmänna intressen ........................................................... 46

5

ANALYS, AVGRÄNSNING AV INTRESSEOMRÅDEN .................................................................................. 46

6

GENOMGÅNG AV INTRESSEOMRÅDEN ................................... 46

7
7.1
7.2

SAMRÅD .................................................................................... 56
Tidigare erfarenheter ................................................................. 56
Medborgarinflytande .................................................................. 57

8
8.1
8.2

SAMLAD BEDÖMNING ............................................................. 58
Riktlinjer för vindkraftsutbyggnad ............................................... 58
Mellankommunala frågor ........................................................... 58

9

KONSEKVENSBEDÖMNING AV ALTERNATIV 1-3 .................. 60

28 VINDKRAFT Pilotprojekt SVALÖV

29
29
32
32
35

1

FÖRUTSÄTTNINGAR, VIND,
LANDSKAP

därför särskilt belysas innan tillstånd ges till
vindkraftanläggningar.
1.1.2 Landskapets förutsättningar

1.1 ÖVERSIKTLIG LANDSKAPSANALYS
AV SVALÖVS KOMMUN
1.1.1 Landskapstyper för vindkraft inom
Svalövs kommun

Vindkraften tillhör av naturliga skäl främst det
öppna landskapet. Det är här man har de bästa
vindförhållandena.
I det öppna, storskaliga landskapet är det också
lättare att gruppera och anpassa vindkraftverken
till landskapets förutsättningar och man har även
bättre förutsättningar att skapa regelbundna och
avgränsade formationer. Det är därigenom
lättare att skapa en estetisk helhet och upplevelse av en vindkraftspark jämfört med t ex mer
mosaikartade landskapstyper. Här blir helhetsupplevelsen av vindkraftverken ofta fragmentarisk genom avskärmande vegetationsridåer och
ibland varierad topografi. Ur denna aspekt är en
lokalisering till den sydvästra delen av Svalövs
kommun att föredra. Enstaka verk kan dock
passa i mellanbygden något längre norrut.
Samtidigt är ofta det öppna landskapet starkt
kulturpräglat, vilket kan innebära konflikter med
bevarandeintressen. Kulturbärande element och
kulturhistoriska samband i landskapet måste

Svalövs kommun sträcker sig från Söderåsen i
norr, via den halvöppna sk risbygden till
slättlandskapet i söder. Landskapet är
mycket variationsrikt vad gäller topografi,
jordarter, bördighet, flora och fauna.
Översiktligt kan Svalövs kommun delas in i tre
ungefär lika stora karaktäristiska landskapsområden som sträcker sig i nordväst - sydostlig riktning.
•

•

I norr finns skogslandskapet som
domineras av Söderåsen. Åsen är ett
framträdande element i landskapet.
Med undantag för några få avgränsade
bebyggelsekoncentrationer är området
i övrigt relativt glest befolkat. Som
högst når Söderåsen en höjd av nästan
200 m över havet.
Sydväst om en linje Norra Vram Kågeröd utbreder sig ett mosaikartat
halvöppet landskap, den sk mellanbygden. Vissa delar av detta område är
kuperat men i huvudsak upplevs landskapet som flackt. Det är inom dessa
områden som godsmiljöerna finns, bl
a Knutstorp och Trolleholm. Godsen
har under århundraden präglat landskapets utveckling och markanvändning.

•

Landskapet är variationsrikt med bokskogar, betes- och åkermarker. Bebyggelsen är i huvudsak spridd men här och
var finns bybildningar representerade.
Den södra tredjedelen av kommunen
karaktäriseras av ett öppet slättlandskap
genombrutet av flacka ådalar. Linjära
element som vägar, järnvägar och kraftledningar blir som regel påtagliga i denna
landskapstyp. Punktobjekt som kyrkor,
och andra större byggnader utgör tydliga
landmärken i det öppna landskapet.
Gårdsbebyggelsen är spridd och det är
också här som de större tätorterna ligger.

1.1.3 Karaktärsområden med särskilda
värden

Inom kommunen finns ett antal väl avgränsade
miljöer som har speciella regionala värden.
Värdena är betingade av såväl naturgivna som
kulturpräglade faktorer. Dessa områden är redan
tidigare identifierade i den fysiska planeringen.
Jämför avsnitt 5.3.
Följande karaktärsområden med särskilda
värden kan urskiljas:
•
Söderåsens markerade topografi och
ravinbildningar
•
Bokskogsområden inom Söderåsen, vid
Kongalund, Trolleholm och Ask
•
Rååns dalgång och Gravarebäcken/
Bäljaneå
•
Ängs- och betesmarker vid Pålsbo,
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•

Höjelycke, Ask, Kolaryd, Grytekullen
och St Bjärnarp
Mossemarker vid Traneröd och
Rävlinge

1.1.4 Andra bevarandevärden i landskapet

Stora opåverkade områden
Utöver de områden som idag har ett dokumenterat bevarandeintresse kan finnas områden som av
olika skäl bör skyddas från påverkan. I MB 3
kap. 2§ anges bestämmelser som syftar till att
bevara större sammanhängande landsbygds- och
vattenområden. Dessa områden skall skyddas
mot större strukturbildande exploateringsföretag vilka påtagligt kan påverka områdets
karaktär i form av t ex buller, utsläpp eller
störningar på landskapsbilden.
Länsstyrelsen i Skåne län har i underlag för fysisk
planering (Skåne i utveckling 00:41 ISSN 14023393) redovisat sin syn på hur bestämmelsen bör
tillämpas inom regionen bl a genom ett antal fallstudier i olika kommuner. Graden av angelägenhet att utpeka områden enligt 3 kap. 2§ varierar
beroende av kulturgeografiska faktorer som till
exempel exploateringsgrad, befolkningstäthet och
tillgång på allemansrättslig mark inom kommunen.
Utpekandet av stora opåverkade områden innebär i första hand att ange motiven för bevarande
och att identifiera de exploateringsföretag som
skyddet skall avse.
Som exempel på motiv för bevarande anges
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rekreationskvalitéer, ekologiska kvalitéer
eller att tillgodose de areella näringarnas
behov. Som ett av elva utpekade
exploateringsföretag som avsevärt kan påverka landskapets karaktär, nämns vindkraftverk.
Av Länsstyrelsens sammanställningskarta framgår att Svalövs kommun i relativt liten omfattning
påverkas av större exploateringsföretag och att
förekomsten av ”stora opåverkade områden”
därför bör diskuteras. Kommunerna har därefter att inom ramen för översiktsplanen göra
avgränsningar och överväganden kring bevarande av ”stora opåverkade områden”. Under
senare tid har även diskuterats ett behov av att
bevara sk ”tysta områden”, dvs områden som
idag inte påverkas av bullerstörningar. Några
”stora opåverkade områden” har inte pekats
ut i Översiktsplan 1992 för Svalövs kommun.
Områden med ålderdomlig karaktär
Riksantikvarieämbetet har i fallstudie ”Kulturmiljö och vindkraft” samt i ”Inriktningspromemoria för utbyggnad av vindkraft”
angivit sk ”ålderdomlig karaktärslandskap”
som ett motiv för bevarande. Landskapskaraktären beskrivs enligt följande;
”I vissa typer av kulturlandskap är de historiska uttrycken särskilt tydliga, både i form
av övergripande strukturer och som enskilda
element. Nytillskotten är få och underord-

nade helheten. Tiden tycks ha stannat av
någon gång under 1900-talets början och det
finns i allmänhet ett stort tidsdjup bakåt ofta till förhistorisk tid. Det främsta kännemärket för dessa kulturlandskap, eller miljöer, är just den starka prägeln av ålderdomlighet. De ger vanligen en känsla av tidlöshet som är värdefull i sig och bidrar till att
det i tanken är lätt att förflytta sig bakåt i
tiden. Det är ”ålderdomligheten” och tydligheten som är kriterierna inte funktionen. Det
innebär t ex att ett ålderdomligt karaktärslandskap kan utgöras av odlingslandskap
likaväl som en sedan länge övergiven
industrimiljö. I de ålderdomliga karaktärslandskapen framstår de regionala särdragen
särskilt väl. Miljöerna svarar ......”
Inom Svalövs kommun kan följande delar av
landskapet betraktas tillhöra det ålderdomliga
karaktärslandskapet:
•
Gods- och herrgårdsmiljöerna kring
Knutstorp, Trolleholm, Duveke och
Sireköpinge
•
Miljön kring kyrkbyarna Tirup, Norra
Skrävlinge, Norrvidinge och Torrlösa
samt bebyggelsen i Källs Nöbbelöv.
•
Småskaliga kulturmiljöer vid Stenestad
•
Fäladsmarker vid Karatofta, Gillastig
och Håkantorp. Jämför även avsnitt
5.3.
•
Grindhus, ensamgård med omgivande
småbrutet odlingslandskap.
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Huvuddelen av dessa områden ligger i områden som inte är av intresse för vindkraftetablering. Kyrkbyarna diskuteras i kap 4.
1.1.5 Viktiga rörelsestråk, siktlinjer och
utblickspunkter

Graden av påverkan beror till stor del på hur
vindkraftverken upplevs från ett antal
frekventa utblickpunkter i landskapet. Viktiga
kommunikationsstråk och tätortsnära områden är exempel på områden där förändringen
berör många människor. Bland särskilt
känsliga områden kan nämnas områden kring
kända utblickspunkter, där man ser ut över
landskapet eller områden som berörs av
siktlinjer mot välkända landmärken.
Randzonerna kring tätorterna och de större
vägarna i Svalöv, väg 17, väg 108 och väg 1208
är exempel på områden som upplevs av många
människor.

slätterna. Terrängförhållandena avgör den
lokala vindenergin. Terrängen klassas i olika
”skrovlighetsklasser” från öppet vatten, som
inte alls påverkar vinden på 100 meters höjd,
till kuperade skogsområden och storstadscentra som kan reducera vinden med 10% på
100 m nivån. Terrängförhållanena inverkar
på ända upp till 3 km avstånd.
SMHI har på uppdrag av dåvarande NUTEK
tagit fram rapporten ”Vindenergikartering för
södra Sverige, länsrapport 11, Skåne län”.
rapporten redovisar vindförhållanden inom
50 och 80 meters höjd. De södra delarna av
Svalövs kommun, som är belägna närmast
kusten, har ett väsentligt bättre energiinnehåll
än övriga delar av kommunen. På 80-metersnivån är energiinnehållet inom den södra
delen av kommunen cirka 200-600 kWh/ m2
större än på 50 metersnivån. Vindenergiresursen, på 80 meters höjd, inom Svalövs kommun redovisas på karta 2.

1.2 VINDENERGIRESURS

1.2.2 Riksintresse för vindkraft

1.2.1 Vindenergi

Energimyndigheten föreslår att planeringsmålet
för utbyggnad av vindkraften fastställs till
10TWh för en tidsperiod på 10 till 15 år.
Detta mål finns med i den nyligen lagda
energipropositionen (Regeringens proposition 2001/02:143).

SMHI har år 1994 givit ut en vindatlas för
Sverige. Vindförhållandena är bäst längs kusterna och inom den öppna slättbygden i Skåne
samt på Öland och Gotland. Relativt god vindenergi finns också på Västgöta- och Östgöta-

Energimyndigheten håller för närvarande på med
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att formulera kriterierna för riksintresset för
vindkraft. Områden där vinden har ett energiinnehåll av minst 3800 kWh/ m2/ år på 80 m
höjd har i tidigare diskussioner angetts som
nedre gräns för riksintresse. Nationalparker
och större tätortsområden har därvid förutsatts vara undantagna.
Om dessa förutsättningar skall gälla kommer
Svalöv endast marginellt att beröras av riksintresset, se karta 2.
1.3 NUVARANDE UTBYGGNAD
1.3.1 Nuvarande utbyggnad inom kommunen

Befintliga verk och aktuella vindkraftärenden
redovisas i tabell 1.1 på nästa sida.
De befintliga och planerade vindkraftverken är
koncentrerade till det öppna landskapet i den
södra delen av kommunen, se karta 2.
1.3.2 Vindkraftutbyggnad i angränsande
kommuner

För närvarande (maj 2001) råder följande
situation vad gäller vindkraftutbyggnad, se
tabell 1.2 samt karta 2.

karta 2
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Tabell 1.1

Id
1.
2.
3.
4.
5.
6-34

Vindkraftverk i Svalövs kommun. Källa: Svalövs kommun och Länsstyrelsen i Skåne län, 2001

Totalhöjd (m)

Tornhöjd(m) Rotordiameter (m) Effekt kw

87

55
65
55

Tabell 1. 2
Id
35
36
37
38
39
40
41-46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

47
44

600
660
750

Status
ej uppfört
ej uppfört
uppfört
uppfört
uppfört
pågående utredning

Vindkraftverk i angränsande kommuner. Källa: Länsstyrelsen i Skåne län, 2001
Kommun
Helsingborg
Eslöv
Eslöv
Eslöv
Eslöv
Eslöv
Landskrona
Landskrona
Landskrona
Landskrona
Eslöv
Kävlinge
Kävlinge
Kävlinge
Kävlinge
Kävlinge
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Totalhöjd (m) Tornhöjd (m)
87

65

81

55

85
83
89
87
87

65
65

Rotordiameter (m) Effekt kw Status
ingen erinran
44
600
avslag
avslag
avslag
52
900
ingen erinran
uppfört
tidigt samråd
uppfört
uppfört
ingen erinran
ingen erinran
44
ingen erinran
44
500
samråd
44
500
samråd
tidigt samråd
tidigt samråd

1.4 KONKURRERANDE INTRESSEN

Nedanstående beskrivningar av riksintressen
grundas på de värdetexter som angivits för att
styrka intresset. Avsnitten om förenlighet med
vindkraft grundas på konsultens bedömningar.
1.4.1 Riksintressen Naturvård

N13 Söderåsen med omgivningar
Söderåsen är liksom övriga åsar en urbergshorst
bildad genom förkastningar. Ett flertal tvärgående sicksackformade sprickdalar bryter genom
ett kuperat platålandskap. De största och mest
bekanta är Klöva hallar, Skäralid, Nackarpsdalen och Odensjön. Söderåsens nedre del
utgör den mer flacka sydvästsluttningen med
Hallabäcken, Orebäcken och Kvärkabäcken,
vilka föreslås bli avsatta som naturreservat. Hela
Söderåsen har mycket stora geovetenskapliga,
botaniska och zoologiska värden, i vissa fall på
internationell nivå. Här kan nämnas
Traneröds mosse som är en unik mossemyr
nästan helt opåverkad av torvtäkt och en av
de få mossemyrarna av detta slag utanför
barrskogsregionen. Detta är en myrtyp som är
nästan helt utplånad från Västeuropas fastland där den tidigare varit vanlig. I området
ingår riksintresse för friluftsliv (F2) och
område av riksintresse för kulturmiljövården
(K 176). Delar av Söderåsen närmast Röstånga har också utnämnts till Nationalpark.
Nationalparken ligger inom området som är
av riksintresse.

Förenlighet med vindkraftetablering
Vindkraftanläggningar lämnar ett ”ekologiskt
fotavtryck” genom exploateringen på själva
platsen, anslutningsvägar som måste byggas
samt ledningar/kablar som måste dras fram.
Byggande av vindkraftverk inom områden med
naturbetesmarker strider mot målsättningen att
arealen naturbetesmark inte skall minskas.
Upplevelsen av Söderåsen och nationalparken
skulle sannolikt påverkas negativt av en utbyggnad av vindkraftverk inom området.
Sammantaget innebär detta att etablering av
storskaliga vindkraftanläggningar inte kan anses
förenlig med riksintresset för Söderåsen. Jämför
även avsnittet under Riksintresse för Friluftsliv.
N5 Råån med omgivningar
Råån omges av en väl markerad dalgång med
bidalar i ett öppet slätt och jordbrukslandskap. I
sluttningarna finns skärningar genom triasjurabergarter med viktiga lokaler för fossil.
Markerna utefter ån utgörs av ett omväxlande
betes- och skogslandskap. Området är såväl
floristiskt som ornitologiskt mycket rikt.
Höjdpartiet norr om Tågarp med intilliggande
bäckdal är av geologiskt intresse genom sin
lerskifferberggrund och av biologiskt intresse
genom sin torrängsvegetation. Från krönet av
den gräsbevuxna höjden har man också en

vidsträckt utsikt över det öppna slättlandskapet och delar av Råån här väl markerade
åfåra och sluttningszon.
Väster om Sireköpinge uppträder några
intressanta diabasgångar. Diabasen har här
slagit igenom skifferberggrunden och bildar
små kullar i dalens botten. Området hyser en
artrik och intressant flora. Några av de
säregna kullarna bör därför avsättas som
naturreservat, särskilt de mellan Sireköpinge
och Tågarp.
Förutsättningar för att bibehålla områdets
naturvärden
•
Bibehållet jordbruk
•
Modifierat skogsbruk
•
Ingen omfattande bebyggelseexploatering.
Förenlighet med vindkraftetablering
Området väster om Tirup är olämpligt för
vindkraft med hänsyn till områdets terrängformer. Det böljande landskapet med stora
nivåskillnader medför att verken kommer att
få en negativ effekt på landskapsbilden.
Vindkraftverken riskerar att hamna på olika
”nivåer” i landskapet.
En etablering i detta läge kommer att hamna
för nära andra föreslagna områden för vindkraft. Den kommer också att konkurrera med
Tirups kyrkby.
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Söder om väg 1208 ligger ett höjdparti som
är mera lämpligt för vindkraftetablering med
hänsyn till landskapbilden. Här råder goda
vindförhållanden och vindkraftverken kan
utformas till en mer enhetlig grupp.
1.4.2 Riksintressen Kulturmiljövård

Rååns dalgång [M10]
(delen i Sireköpinge sn)
Dalgångsbygd kring Råån och svagt kuperat
öppet odlingslandskap där ett omfattande och
landskapsdominerande fornlämningsbestånd
vittnar om bosättningskontinuitet allt sedan
stenåldern. Stora bymiljöer, gårds- och säteribildningar som väl speglar traktens bosättningsmönster och byggnadsskick samt dalgångens
rika lerfyndigheter, lämningar efter stenkols- och
lerbrytning samt betydande tillverkning av tegel

och lergods fr o m 1800-talets slut.
(Kvarnmiljö, Industrimiljö).
Uttryck för riksintresset:
Dalgångsbygd med fornlämningsmiljöer i form
av bronsåldershögar och järnåldersgravfält.
Vidsträckt allékantat odlingslandskap präglat av
stordriften kring Sireköpinge kungsgård och
säteri, av medeltida ursprung med bebyggelse
från främst 1700- och 1800-talen, särskilt
välbevarad arbetar- och ekonomibebyggelse,
holländarmölla. Sireköpinge medeltida och
omgestaltade kyrka med tillhörande kyrkby och
Martina von Schwerins skola från 1840-talet i
medeltidsinspirerad stil. (Miljön berör även
Helsingborg och Landskrona kommuner).
I området ingår även:
Stationssamhället Tågarp framvuxet fr o m
sekelskiftet 1900 utmed järnvägen Malmö Helsingborg på platsen för ett äldre vägmöte
med skjutshåll och gästgiverirörelse. Småskalig
och tidstypisk bostads- och affärsbebyggelse i
tegel från 1900-talets första decennier som
ger samhället dess karaktär.
Förutsättningar för att bibehålla områdets
kulturvärden
•
Förändring av befintlig bebyggelse liksom eventuell nybyggnation bör ske
med varsamhet samt ansluta till lokal
byggnadstradition.

Figur 1.1 Vy mot Tirups kyrkby
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•
•
•

Landskapsförändrande åtgärder bör ej
medges.
Alléerna bör bibehållas och vårdas.
De gamla vägsystemen bör även de
bevaras.

Förenlighet med vindkraftetablering
Bronsåldersgravhögarna i landskapets höjdlägen
placerades med avsikten att de skulle synas i
dåtidens landskap. Alléerna längs vägarna i
området kring Sireköpinge är av visuellt intresse.
Säterimiljön och Sireköpinge kyrka kräver ett
visuellt skyddsavstånd (1-2 km). Genom vegetationsridån utmed Brååns dalgång skapas en
naturlig avgränsning mot den äldre säteri- och
kyrkomiljön.
Vad gäller holländaremöllan kan man argumentera utifrån två perspektiv: Väderkvarnen visar
att platsen är intressant för vindkraft och därmed
kan man även tänka sig ”modernare” vindkraftanläggningar. Å andra sidan är Holländaremöllan
av kulturhistoriskt intresse bl a från visuella
utgångspunkter och bör därmed bevaras från
konkurrerande objekt. Skalförhållandena måste
också beaktas. En holländare har en navhöjd
på ca 15 m medan ett modernt stort vindkraftverk har en motsvarande navhöjd på ca
60-70 m.
Sammantaget bedöms möjligheterna för en
vindkraftsetablering på de öppna fälten söder
om Sireköpinge som förenliga med det
angränsande riksintresset.
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Norrvidinge - Södervidinge [M 32] (delen i
Norrvidinge och Norra Skrävlinge sn:r)
Delvis flackt och lätt kuperat odlingslandskap
med karaktär av dalgångsbygd kring Saxån
och talrika fornlämningsmiljöer med monumental verkan, gårds- och bymiljöer samt
kyrkby.
Uttryck för riksintresset:
Dominerande bronsåldershögar som är belägna på höjdryggarna som sträcker sig på
ömsesidor om Saxån. Norrvidinge kyrka av
medeltida ursprung som omgestaltats under
1700-och 1800-talen, kyrkbyn med prästgård
från 1800-talets slut, gatehus och stenvalvsbro över Saxån. (Miljön berör även Kävlinge
och Landskrona kommuner).
I området ingår även:
Gissleberga stora kvarnanläggning från 1800talets slut med industrihistoriskt intresse.
Förutsättningar för att bibehålla områdets
kulturvärden
•
Uppförande av nya byggnader bör
medges restriktivt.
•
Förändring av befintlig bebyggelse
liksom eventuell nybyggnation bör ske
med varsamhet samt ansluta till lokal
byggnadstradition.
•
Landskapsförändrande åtgärder bör ej
medges.

Förenlighet med vindkraftetablering
Gravkullarna är belägna på höjdsträckningar i
landskapet. Syftet med placeringen var att dessa
skulle synas väl i det dåtida landskapet.
Vindkraftetablering i anslutning till dessa
eller inom synfältet för gravhögarna bedöms
ej som förenligt med riksintresset.
Teckomatorp [M 177] (Norra Skrävlinge sn)
Stationssamhälle som speglar järnvägen som
samhällsbildande faktor, och en snabb utveckling från obemannad hållplats längs
banan till planmässigt uppbyggt samhälle
med stadsmässiga drag.
Uttryck för riksintresset:
Planmönstret, med enhetliga rutnätskvarter,
tomtstorlekar, torg och planteringar.
Gatukaraktären med hus placerade i
gatulinjen, slutna gatufasader och ibland
trädrader. Bebyggelsens skala, volym och
enhetliga, och stadsmässiga karaktär, med
byggnader i 2-3 våningar, i rött och gult
tegel, avfasade hörn mm. Karaktärsbyggnader som stationshus, järnvägshotell
och skola. Enkelt utformade handels- och
hantverksgårdar.

Trolleholm [M31] (delen i Torrlösa sn)
Vidsträckt slottslandskap och odlingslandskap kring Trolleholms slott av medeltida ursprung som under 1800-talets slut
omdanats i en kontinental- och medeltidsinspirerad blandstil.
Uttryck för riksintresset:
Öppet och allékantat odlingslandskap som
präglats av slottets stordrift. Det över den
kringliggande slätten dominerande Trolleholms slott med trelängad huvudbyggnad
som omdanats av den danske arkitekten F
Meldahl, välbevarad ekonomibebyggelse av
C G Brunius, vallgravar, parker, smedja,
arbetarbostäder, skola - alla typiska och
välbevarade bebyggelseinslag i den karaktäristiska och helgjutna slottsmiljön. (Området
berör även Eslövs kommun).

Förenlighet med vindkraftetablering
Riksintresset avser tätortsmiljöer som inte är
aktuella för vindkraftetablering.
Figur1.2 . Godsmiljö vid Trolleholm
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I området ingår även:
Trolleholms station från 1890-talet belägen
på behörigt avstånd öster om slottet.
Förutsättningar för att bibehålla områdets
kulturvärden
•
Uppförande av nya byggnader bör
medges restriktivt. Förändring av
befintlig bebyggelse liksom eventuell
nybyggnation bör ske med varsamhet
samt ansluta till lokalbyggnadstradition
•
Inom det öppna landskapet bör bebyggelse eller andra landskapsförändrande
åtgärder som regel ej medges.
Förenlighet med vindkraftetablering
Riksintresset grundas till stor del på visuella
kriterier, t ex slottsanläggningens läge i landskapet och alléerna som bildar strukturer i
landskapet.
Vindkraftverk nära slottet skulle konkurrera
med slottets läge som centralpunkt och 1500tals borg och upplevelsen av slottet från de
allékantade vägarna allvarligt störas.
Vindkraftetablering bör även betraktas som en
landskapsförändrande åtgärd vilket inte bör
genomföras enligt värdetexten för riksintresset. En vindkraftsutbyggnad bedöms därför
inte vara förenlig med riksintresset.

Grindhus [M176] (Konga sn)
Ensamgård med omgivande småbrutet
odlingslandskap på Söderåsens sluttning
präglat av laga skiftet.
Uttryck för riksintresset:
För ett bondejordbruk karaktäristisk och enkelt
utformad bebyggelse från 1900-talets
början, ruin efter den gamla gården, kringliggande odlingslandskap av lagaskifteskaraktär
med stengärdesgårdar, fägator och odlingsrösen
samt ännu väl bevarade spår efter äldre odling i
form av hackerör, odlingsterrasser och gränser mellan de gamla inägorna och utmarken.
Förutsättningar för att bibehålla områdets
kulturvärden
•
Bibehållande av stengärdesgårdar och
småskaliga landskapsstrukturer
•
Bevarande av det gamla odlingslandskapet
Förenlighet med vindkraftsetablering
Bevarandet av den ålderdomliga karaktären i
landskapet står i konflikt med etablering av
moderna vindkraftanläggningar.

områden som är särskilt intressanta för
friluftslivet nämligen Klåveröd och Finnstorp. Även naturreservatet Härsnäs/
Nackarpsdalen och Jällabjär bör nämnas i
sammanhanget.
Tillgängligheten är relativt god. Service och
anordningar finns runt Söderåsen. Området är
lågexploaterat vad gäller turism- och fritidshusbebyggelse.
Söderåsens värde för naturvård och friluftsliv
fordrar särskild hänsyn vad gäller markanvändningen. Jämför även avsnittet under
Riksintresse för Naturvård.
Förenlighet med vindkraftetablering
Vindkraftanläggningar kommer att orsaka viss
ljudpåverkan och visuellt störa den orörda och
harmoniska miljö som en besökare förväntar sig
när han besöker Söderåsen.
En vindkraftsutbyggnad inom de halvöppna
områdena söder om Röstånga kan eventuellt
vara förenliga med riksintresset.
1.4.4 Totalförsvaret

1.4.3 Riksintressen Friluftsliv

F2 Söderåsen
Söderåsen är det område inom kommunen
som är av riksintresse för friluftslivet. På
eller i anslutning till åsen kan nämnas ett par

Mark- och vattenområden som har betydelse
för totalförsvaret skall så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
motverka totalförsvarets intressen. Områden
som angivits som riksintresseområden då de
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behövs för försvarets anläggningar skall
skyddas. Vid avvägning mellan oförenliga
riksintressen skall försvarsinteresset ges
företräde. Inga riksintresseområden för
totalförsvaret har redovisats i kommunens
översiktsplan. Många av försvarets anläggningar är av naturliga skäl hemliga. Samråd
med Länsstyrelsens försvarsenhet bör därför
ske i ett tidigt skede.

I samband med lokaliseringen av vindkraftanläggningar bör samråd ske med Terracom.

2.1 INRIKTNING
1.4.6 Flygets intressen

Kring flygplatser råder särskilda föreskrifter
vad gäller anläggningars höjd, krav på positionsljus etc. Samråd skall därför ske med
Luftfartsverket om någon av flygets anläggningar finns i närheten.

1.4.5 Telekommunikation

Vad gäller vindkraftanläggningar gäller särskilt
starka restriktioner omkring och mellan
radiolänkstationer. Kring radiolänkstationer som
bl a används för kommunikation inom försvaret
finns ”skyddszoner” som inte får störas av
master eller andra höga objekt. Radiosignalen
mellan två stationer utbreder sig som ett ”hundben”. Med nuvarande radiofrekvenser krävs en
frizon på ca 5 km radie. Mellan stationerna
avsmalnar denna zon till ett par hundra meter.
Stora restriktioner för utbyggnad av vindkraftverk/master gäller således även ”bakom” en
radiolänkstation.
Vid lokalisering av kommande
vindkraftparker bör även hänsyn tas till
utbyggnaden av 3G. Förtätning med ca 3-4
ggr så många master diskuteras. En mast på
var sjunde km har också nämnts som en
annan måttstock på behovet av nya sändare
för den tredje generationens mobiltelefoni.
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2 UTGÅNGSPUNKTER

Särskilda regler gäller för utmärkning av
anläggningar högre än 150 m.

Kommunens vindkraftspolicy skall tjäna som
underlag för kommunala beslut kring utbyggnad
av vindkraft. Utpekade intresseområden och
rekommendationer skall efter samråd och
remissbehandling inarbetas i kommunens
översiktsplan. Översiktsplanen skall aktualiseras vart fjärde år varvid i planen redovisade
intresseområden för vindkraft kan komma att
omprövas. Vindkraftsintresset kommer att
inarbetas i översiktsplanen i samband med
den översyn som nu pågår.
Följande utgångspunkter gäller för planeringen:
En spridd utbyggnad av enstaka verk bör inte
medges inom kommunen. Denna studie inriktas
därför på att finna större sammanhängande
områden lämpliga för utbyggnad av grupper
av vindkraftverk. De områden som utpekas
skall kunna rymma minst tre verk. En prioritering skall ske mellan utpekade intresseområden så att de områden som har bäst förutsättningar byggs ut i första hand. Mindre så
kallade ”gårdsverk” kan medges utanför
utpekade intresseområden efter särskild
prövning. Följande definition av ”gårdsverk”
gäller:
•
Effekt:
< 25 kW
•
Tornhöjd
< 15-20 m
•
Turbindiameter < 13 m
•
Totalhöjd
< 25 m

3 ANALYS, ABSOLUTA
RESTRIKTIONER
Syftet med följande analyser är att urskilja
större sammanhängande områden i kommunen som är lämpliga för vindkraft.
3.1 LJUDPÅVERKAN

Som ett första steg i analysen avgränsas
områden kring befintliga bostäder, som med
hänsyn till risken för ljudpåverkan, inte är
aktuella för vindkraftsutbyggnad. Dessa
områden undantas från vidare studier.
Utifrån tidigare erfarenheter ligger skyddsavstånden mellan ett normalstort vindkraftverk och
bostäder på mellan 300 till 500 meter. Utgångspunkten för den första översiktliga analysen har
varit ett skyddsavstånd av 300 meter, mellan
vindkraftverk och bostäder. Vid samlad bebyggelse har avståndet ökats till 500 meter.
Resultatet av analysen redovisas på karta 3. I
ett alternativt scenario har konsekvenserna av
ett skyddsavstånd av 500 meter till bostäder
och 500 meter till samlad bebyggelse analyserats, se karta 4. Utifrån kartorna syns
tydligt att det i en så tätbefolkad kommun
som Svalöv inte blir mycket mark över till
vindkraftetableringar om det större skyddsavståndet till bostäder används.

De områden som kan vara tillgängliga för
vindkraftsutbyggnad har sedan avgränsats.
Detta har skett med utgångspunkt från den
angivna målsättningen, att i första hand peka
ut större sammanhängande områden lämpliga
för vindkraft. Områdena skall vara minst 1
km2 stora och kan då inrymma ca 5-10 vindkraftverk. Antalet verk beror slutligen på
inbördes avstånd samt närheten till bebyggelse.

De riktvärden för buller som tillämpas för
vindkraftverk är de av Naturvårdsverket
angivna värdena för industribuller nattetid
Ljudnivån anges i mätenheten dBA och
mäts vid en vindhastighet på 8 m/sek på
10 meters höjd. Följande riktvärden anges;
Bostäder, vårdbyggnader m.m. 40 dBA
Planlagd fritidsbebyggelse

Följande områden, möjliga för vindkraft, har
lokaliserats i analysens första steg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Området vid Hedagården
Området söder om Halmstadgården
Området söder om Tirup
Området väster om Tirup
Området mellan Lönnstorp och väg 106
norr om Svalöv
Området öster om väg 106 norr om
Svalöv
Område söder om Torrlösa
Område nordväst om Trolleholm

35 dBA

Planlagt område för rörligt friluftsliv med
naturupplevelser
35 dBA

(SNV Råd och riktlinjer 1978.5; andra
upplagan 1983)
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4 ANALYS, KONFLIKTER
4.1 STARKA KONFLIKTER

Av de områden som enligt karta 3 bedömts
tillgängliga för vindkraftsutbyggnad har åtta
större områden avgränsats. För dessa områden
har en fördjupad analys genomförts. I ett
första steg sker en genomgång av intressen
som kan innebära starka konflikter med
vindkraftsutbyggnad.
Följande intressen har i studien bedömts innebära starka konflikter med vindkraftsutbyggnad;
•
Riksintresseområden av bevarandekaraktär
•
Totalförsvarets intressen
•
Utbyggnadsintressen enligt
kommunens översiktsplan
•
Skyddszoner kring större vägar
Vid en genomgång av dessa intressen har följande konstaterats:
Området väster om Tirup (4)
Området berörs av riksintresse för natur. En
vindkraftsutbyggnad har bedömts vara oförenligt med riksintresset, se kapitel 1, avsnitt
1.4.1 Riksintressen naturvård. Område 4
utgår därför från vidare studier.
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Området mellan Lönnstorp och väg 106 norr
om Svalöv (5)
Område 5 berör framtida utbyggnadsområden
enligt översiktsplanen för Svalövs kommun. Den
södra delen av område 5 bör därför undantas
från vindkraftetableringar.
Området öster om väg 106 norr om
Svalöv (6)
Även delar av område 6 berör framtida
utbyggnadsområden enligt översiktsplanen.
Eftersom det område som återstår understiger
1 km2 utgår hela område 6.
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4.2 ÖVRIGA ALLMÄNNA INTRESSEN

Följande områden återstår;
1. Området vid Hedagården
2. Området söder om Halmstadgården
3. Området söder om Tirup
5. Området mellan Lönnstorp och väg 106
norr om Svalöv (norra delen)
7. Område söder om Torrlösa
8. Område nordväst om Trolleholm
I detta steg sker en granskning av vindkraftsintressets förenlighet med andra allmänna
intressen. Följande intressen behandlas;
•
Lokala natur- och kulturmiljöintressen
•
Länsomfattande natur- och kultur
intressen
•
Speciella värden i landskapet
I Svalövs kommun utgörs de övriga allmänna
intressena framförallt av lokala natur- och
kulturmiljöintressen:
Område söder om Torrlösa (7)
Olämpligt för en större vindkraftspark genom
närheten till Torrlösa kyrkby. Ett skyddsavstånd
på ca 1 km bedöms som lämpligt till kyrkbyar
med hänsyn till deras kulturhistoriska värden
och betydelse för landskapsbilden.
Område norr om Trolleholm (8)
Landskapsstrukturen med finmaskigt vägnät,
alléer samt Hallsfarms herrgård talar mot storskalig vindkraftsutbyggnad inom detta
landskapsavsnitt.
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5

ANALYS, AVGRÄNSNING AV
INTRESSEOMRÅDEN

I samtliga av de återstående områdena finns
goda förutsättningar för vindkraft. Vindenenergin ligger mellan 3000-3600 kWh på 80
meters höjd. Följande områden har efter
analys av konflikter och motstående intressen
valts ut som lämpliga för vindkraftsetablering inom Svalövs kommun;
•
•
•
•

Området vid Hedagården (1)
Området söder om Halmstadgården (2)
Området söder om Tirup (3)
Området mellan Lönnstorp och väg
106 norr om Svalöv (5)

Dessa områden bör inarbetas i kommunens
översiktsplan för att säkerställas för
vindkraftsändamål.

6

GENOMGÅNG AV INTRESSEOMRÅDEN

Vid en genomgång av de fyra utpekade intresseområdena ges en mer detaljerad bild av områdenas förutsättningar för vindkraft. Följande
aspekter studeras:
•
•
•
•
•

Vindförhållanden
Kapacitet för vindkraft
Placering av vindkraftverk
Reglering
Landskapet (fördjupad landskapsanalys)

I en fördjupad landskapsanalys kommer
följande parametrar att belysas:
•
•
•
•
•
•

Rumslighet
Komplexitet, skala
Riktningar i landskapet
Kyrkbyar och landmärken
Utblickar
Rörelsemönster

Den viktigaste utgångspunkten vid placeringen
av vindkraftverken är att de utformas som en
regelbunden formation.
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Området vid Hedagården (1)
Yta: Ca 1 km2
Vindförhållanden:
Ca 3400 kWh/ m2 år på 80 meters höjd.
Områdesbeskrivning
Svagt kuperat jordbruksmark söder om
Sireköpinge. Området tangerar ett område av
riksintresse för kulturmiljövården. Landskapet är storskaligt med de små variationer som
karaktäriserar ett modernt jordbrukslandskap.
Riksintresseområdet ligger dock väl avgrän-

Figur 6.1. Området vid Hedagården
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sat genom skogsvegetationen utmed Rååns
dalgång. I kanten av området finns också en
holländarmölla vilket i sig tyder på goda
vindförhållanden.
Strukturerande landskapselement
Rååns dalgång med omgivande vegetation
samt angränsande vägnät. Vägarna 1210 och
1216 utgör viktiga rörelsestråk.
Kapacitet
Området bör kunna inrymma ca 6 st större
vindkraftverk.

Rekommendationer vid placering av vindkraftverk
Lokalisering av vindkraftverk i området bör i
första hand ske med utgångspunkt från
upplevelsen från väg 1210 .
Reglering
Etableringar inom området bör kunna prövas
utan att detaljplan upprättas.

Figur 6.2. Området vid Hedagården
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Området söder om Halmstadgården (2)
Yta: ca 1,5 km2
Vindförhållanden:
Ca 3300 kWh/ m2 år på 80 meters höjd.
Områdesbeskrivning
Öppet flackt område ca 3,5 km nordost om
Svalöv. Jordbruksmarken består av stora
brukningsenheter med liten variation och
med en del mindre punktformade öar av
vegetation. Områdets norra del genomkorsas
av några parallella vegetationsridåer.

Figur 6.3. Området söder om Halmstadgården
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Strukturerande landskapselement
Området avgränsas i väster och öster av två i
stort sett parallella vägar. I norr bildar trädrader vid Halmstadgården tydliga strukturer.
Ett par kraftledningar med huvudsakligen
nord-sydlig riktning genomkorsar området.
I områdets norra del finns en del
vegetationsridåer med i huvudsak nord-sydlig
och öst-västlig riktning.

Rekommendationer vid placering av vindkraftverk
Vid lokaliseringen bör man i första hand ta fasta
på den i nord-sydlig riktning gående vägen
eftersom det i första hand är utifrån denna
som en eventuell vindkraftspark kommer att
upplevas.

Eventuellt kan trädraderna i området ha en
bromsande effekt på vinden i området.

Strukturen på vindkraftsparken bör i första
hand utgå från vägen alternativt från
kraftledningarna om de skall vara kvar vid en
vindkraftetablering.

Kapacitet
Området bör kunna inrymma ca 6 st större
vindkraftverk.

Reglering
Med hänsyn till att ett flertal bostäder finns
inom närområdet bör detaljplan övervägas.

Figur 6.4. Området söder om Halmstadgården
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Området söder om Tirup (3)
Yta: ca 2,5 km2
Vindförhållanden:
Ca 3400 kWh/ m2 år på 80 meters höjd.
Områdesbeskrivning
Öppet flackt högt beläget område söder om
väg 109, ca 3 km öster om Svalöv. Åkermarken består av stora brukningsenheter med
några mindre dungar av vegetation. Variationen inom området är liten.

Figur 6.5. Området söder om Tirup
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Strukturerande landskapselement
Området och de närmaste omgivningarna
innehåller inga strukturerande element
förutom väg 109 som passerar nordost om
området.

Rekommendationer vid placering av vindkraftverk
I första hand bör en lokalisering ske med
utgångspunkt från väg 109 varifrån den
huvudsakliga upplevelsen av området sker.

Kapacitet
Området bör kunna inrymma ca 5-6 större
vindkraftverk.

Reglering
Etableringar inom området bör kunna prövas
utan att detaljplan upprättas.

Figur 6.6. Området söder om Tirup
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Området mellan Lönnstorp och väg 106
norr om Svalöv (5)
Yta: ca 4 km2
Vindförhållanden:
Ca 3000 kWh/ m2 år, 80 m höjd
Områdesbeskrivning
Jordbruksområde väster om väg 106 ca 1 km
norr om Svalöv. Åkermarken består av stora
brukningsenheter med liten variation och
endast några få vegetationspartier. Området
utnyttjas av Svalöv Weibull, vilket kan
innebära begränsningar i användningen för

Figur 6.7. Område mellan Lönnstorp och väg 106
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vindkraftetablering. Området gränsar till
område (8) öster om väg 106.
Strukturerande landskapselement
Omgivande skogsområden ger en viss
riktningsverkan i nordväst –sydostlig riktning. Väg 106 samt en parallell kraftledning
utgör också strukturerande element för en
eventuell vindkraftsutbyggnad.
Kapacitet
Området bör kunna inrymma ca 5-6 större
vindkraftverk.

Rekommendationer vid placering av vindkraftverk
Vid lokalisering av vindkraftverk bör upplevelsen från väg 106, som är ett betydande
rörelsestråk, i första hand styra utformningen.
Reglering
Med hänsyn till att ett flertal bostäder är
belägna inom närområdet bör detaljplan
övervägas.

Figur 6.8. Området mellan Lönnstorp och väg 106
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7 SAMRÅD
I metodstudien har inga samråd skett med
boende. I detta avsnitt beskrivs hur samrådet kan genomföras.

Samrådsmöte föreslås genomföras för var och
ett av de fyra intresseområden som utpekats i
planen varvid berörda markägare och boende i
området kallas. Olika intressegrupper som t
ex lokala naturvårdsföreningar, jordbrukets
intresseorganisation och andra som bedöms
ha ett särskilt intresse av utbyggnaden ges
möjlighet att komma med synpunkter på
förslaget. Förslaget föreslås därefter skickas
på remiss till berörda myndigheter och grannkommuner.
Det fortsatta arbetet:
•

•

•

kommunen praktiskt stödja samordningen av nya projekt. Hemsidan kan
föra ut viktig information till allmänheten om samrådsmöten och utgöra forum
för en mer aktiv dialog mellan olika
aktörer.

områden som kunde komma att beröras av
vindkraftanläggningar i Svalövs kommun. Syftet
med studien var:

Svalövs kommun har arbetat med
studiecirkelverksamhet i syftet att uppnå
en för-skjutning till ett arbetssätt i översiktsplanearbetet som mer aktiverar
kommuninvånarna. För att stödja och
utveckla detta arbete att innefatta även
energiförsörjning och vindkraft kan
konsulten ta fram underlagsmaterial för
och stödja en diskussion av dessa aspekter. Inom ramen för detta arbete kan
viktiga erfarenheter, synpunkter och
frågeställningar från kommuninvånarna
fogas till resultatet från tidigare utförd
acceptansstudie. Arbetet syftar till att
bidra till att medborgar-, markägarintresset främjas och integreras i planeringsarbetet. (Karin Hammarlund)

•

Dialogen med den breda allmänheten
kan underhållas genom en ny enkätundersökning som följer upp dels allmänhetens inställning till olika utbyggnads
nivåer och former för utbyggnad och
dels hur allmänhetens inställning för
ändras över tiden i takt med att nya
vindkraftetableringar presenteras och
uppförs.

7.1 TIDIGARE ERFARENHETER

Genom att på kommunens hemsida
kontinuerligt presentera uppförda vindkraftverk, verk med bygglov och var
ansökningar om tillstånd finns, kan

Under perioden juni till augusti år 1999 genomfördes en enkätundersökning (på uppdrag av
samhällsbyggnadskontoret i Svalövs kommun)
som vände sig till 500 hushåll i områden som
berördes av vindkraftverk, samt till befolkning i
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•

•

Att inleda en dialog med allmänheten
angående landskapets lämplighet för
vindkraft och
att hämta in åsikter från de områden
som betraktades som intressanta för
en utbyggnad av vindkraften,
samt att bidra till en fungerande plan
för vindkraftens utbyggnad i samråd
och samförstånd med berörd befolkning.

Då huvuddelen av de områden som i föreliggande pilotstudie pekas ut så som områden med
goda förutsättningar att rymma 5-10 medelstora
vindkraftverk berördes av acceptansstudien
1999, presenteras här huvuddragen av undersökningens resultat.
Hela 82% kunde tänka sig en utbyggnad av
vindkraften i kommunen. Denna positiva inställning skall betraktas mot bakgrund av att det vid
undersökningens genomförande endast fanns 2
uppförda vindkraftverk i kommunen. Det fanns
en relativt tydlig uppfattning om vindkraften som
energislag, samt storlek på och lokalisering av
vindkraftverk i landskapet.
Samtliga områden beskrev en majoritet av den
tillfrågade befolkningen vindkraften så som

miljövänlig och nödvändig, samtidigt som
den av samma personer också kunde uppfattas så som ful och störande. Vindkraften
producerar ren el samtidigt som den framförallt visuellt medför en påverkan på ett stort
omland. Det framgick med stor tydlighet att
den berörda allmänheten kunde acceptera
mer vindkraft i kommunen men deras acceptans var kantad av reservationer som ställde
stora krav på planeringen av en utbyggnad.
De krav man tydligast framförde var att man
önskade grupper med större vindkraftverk (1,5
MW) som genom sin effektivitet kunde reducera
antalet verk i landskapet. Antalet vindkraftverk
som man kunde tänka sig i en gruppering är var
svår att uppskatta eftersom inte särskilt många
personer uppgivit ett specifikt antal. Bland de
personer som uppgivit ett antal framgick att
maxantalet i en gruppering låg någonstans mellan
6-10 vindkraftverk.
Tydligt är att grupplokaliseringar föredrogs på
grund av att man önskade att stora områden i
landskapet visuellt skulle förbli opåverkade av
vindkraftens utbyggnad i kommunen. Intresset
för andelsägande i vindkraftverk var relativt
stort, ca 40% uttryckte ett intresse medan 23%
var osäkra vad detta skulle kunna innebära
ekonomiskt. Många personer betonade intresset
av att äga andelar i vindkraftverk som uppfördes
i bostadens närområde. Vad gäller den information som majoriteten av tillfrågade öns-

kade i samband med nya etableringar av
vindkraft, så önskade hela 64% regelbundna
utskick av information i takt med att ett
vindkraftprojekt tar form. Endast 13% ansåg
att informationsmöten utgjorde en bra form
av information.

fördel fördjupas genom samrådet med den
befolkning som skall leva med konsekvenserna av den gjorda analysen. Rekreativa
värden hos landskapet framgår tydligast
genom en dialog med den befolkning som i
olika syften nyttjar landskapet.

Vid en presentation av olika utbyggnadsalternativ för vindkraften finns nu en möjlighet att
följa upp hur allmänhetens acceptans förändras.
Intressant är att följa allmänhetens inställning till
dels ett planeringsunderlag som skisserar olika
utbyggnadsnivåer och former för utbyggnad.
Intressant är också att studera hur allmänhetens
inställning förändras över tiden i takt med att
nya vindkraftetableringar presenteras och
uppförs. En sådan acceptansstudie pågår för
närvarande (Hammarlund, 2002)

En etappvis utbyggnad av vindkraften ger
möjligheter för vindkraften att bo in sig i
landskapet och öka kunskapen om dess verkliga effekter på landskapet. Planeringen för
vindkraftens utbyggnad kan mer dynamiskt
följa de förändrade förutsättningar som kan
uppstå i takt med att nya möjligheter och
restriktioner framkommer.

7.2 MEDBORGARINFLYTANDE

Det finns ett problem med att analysen av vilka
konflikter som finns mellan vindkraften och
andra intressen sker enbart utifrån det expertperspektiv som återfinns hos inhyrda
konsulter, kommuner, länsstyrelser eller
andra myndigheter. En överbetoning av konflikter med riksintressen, som kanske saknar
aktualitet på grund av en ökad exploateringsgrad hos landskapet, kan omöjliggöra att
vindkraftverk placeras på ett för berörd
befolkning acceptabelt avstånd. Analysen av
visuella förutsättningar för vindkraft kan med

Genom att underhålla dialogen med allmänheten
kan man tidigt få grepp om hur förhållanden
förändrar sig ute i landskapet. Värdet av att
aktivt söka information från allmänheten, till
skillnad från att enbart få in reaktioner från
aktiva aktörer (negativa eller positiva), är att
utvecklingen av landskapet blir mer demokratiskt förankrad hos den breda allmänheten.
En mängd perspektiv på landskaputvecklingen
med fokus på vindkraften tydliggörs om t ex
bondens, sommargästens, landsortsbefolkningens, golfarens, ryttarens, fågelskådarens, hundägarens åsikter finns representerade. (Acceptans för vindkraft i Svalövs
kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 1999)
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8 SAMLAD BEDÖMNING
8.1 RIKTLINJER FÖR VINDKRAFTSUTBYGGNAD
8.1.1 Slutsatser

Storskalig vindkraftutbyggnad förordas i
första hand inom:
•
Området vid Hedagården (1)
•
Området söder om Tirup (3)
•
Området söder om Halmstadgården (2)
•
Området mellan Lönnstorp och väg
106 norr om Svalöv (5)
8.1.2 Rekommendationer för prövning av
vindkraftutbyggnad

•

•

•
•

Kommunens ambition är att kulturlandskapet i största möjliga utsträckning skall
hållas fritt från vindkraftverk,
kraftledningsstråk och andra ingrepp
som kan påverka landskapsbilden och
boendemiljön negativt. Vindkraftsutbyggnaden skall därför koncentreras
till de intresseområden för vindkraft
som anges av kommunen.
Vindkraftverken bör minst ha en effekt
av 1 500 kW inom prioriterade intresseområden för vindkraft.
Ett fåtal större aggregat prioriteras
framför ett större antal små.
Etablering inom 3 km avstånd från
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•

•
•
•

•

kommungräns bör föregås av samplanering med grannkommunen.
Stor restriktivitet skall iakttas mot
ianspråktagande av nytt område innan
redan påbörjat område är färdigutbyggt
Principerna enligt kap 5.5,
Grupperingsprinciper, bör följas.
Alla verk i en grupp bör vara enhetliga i
design, färg och höjd.
Inom anvisat område skall planeringen
visa hur hänsyn tas till omgivningens
landskapsbildsvärden för bästa möjliga
anpassning
Utanför utpekat intresseområde för
vindkraft medges inte tillstånd för
vindkraftutbyggnad med undantag för
gårdsverk, se definition avsnitt 6.1.

Vid ansökan om etablering bör behovet av
detaljplan övervägas. I de fall som angivits i
kapitel 6 bör detaljplan övervägas med hänsyn till
att många boende berörs. Detaljplanen bör
därvid omfatta den grupp av verk som totalt
planeras inom området.

•
•

Tekniska förutsättningar, bl a
anslutningsmöjligheter till elnätet
Acceptansnivå hos allmänheten

8.2 MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
8.2.1 Påverkan från angränsande
kommuner

Svalövs kommun gränsar mot Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Kävlinge, Eslöv, Klippan och
Åstorps kommuner.
Behov av mellankommunala överväganden
saknas mot Åstorps och Klippans kommuner
eftersom dessa områden är skogtäckta och
inte gynnsamma för vindkraftsetablering.
Bjuvs kommun har en vindkraftspolicy som
innebär att utbyggnader prövas från fall till fall
genom detaljplaneläggning. Avsikten är att efter
prövning kunna släppa fram grupper av verk
medan utbyggnad av enstaka skall undvikas.
Inga verk är uppförda nära gränsen mot
Svalöv.

8.1.3 Samlad avvägning

Vid beslutet om vilka områden som slutligen
skall prioriteras för vindkraftutbyggnad i
översiktsplanen skall en samlad avvägning
göras av följande faktorer:
•
Hänsyn till landskapsbild och kultur
miljö

Helsingborgs kommun redovisar i Översiktsplan 1997 områden lämpliga för vindkraftsutbyggnad. Inga intresseområden eller uppförda verk gränsar mot Svalövs kommun.
Landskrona kommun har i Översiktsplan
2000 redovisat ett intresseområde för vind-
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kraft väster om Asmundtorp inom 5 km från
kommungränsen. En utbyggnad av en grupp
med sex verk planeras för närvarande. Sydost
om Billeberga i direkt anslutning till gränsen
mot Svalöv har tidigare uppförts två vindkraftverk. En komplettering av denna grupp
har diskuterats. I övrigt finns inga intresseområden för vindkraft eller uppförda verk
som gränsar mot Svalövs kommun.
Inom Eslövs kommun finns intresseområden för
vindkraft samt uppförda vindkraftverk nära
gränsen mot Svalöv. Mot Eslövs kommun
finns ett stort behov av att kunna samordna
vindkraftutbyggnaden.
8.2.2 Påverkan av utbyggnad inom
Svalövs kommunner

Utbyggnaden inom intresseområde 1 gränsar
mot Landskrona kommun och område 3 är
beläget inom ca 2 kilometer avstånd från
kommungränsen. Kommunen har tidigare fattat
beslut om utbyggnad inom område 1. Samråd
kring utbyggnader inom dessa områden bör
ske med Landskrona kommun.

9

KONSEKVENSBEDÖMNING
AV ALTERNATIV 1-3

För att åskådliggöra vad olika utbyggnadsnivåer skulle innebära för landskapet och
energiförsörjningen redovisas tre alternativa
utbyggnader. Dessa jämförs med utbyggnadsalternativet enligt metodstudien och med
ett nollalternativ.
Följande utbyggnadsnivåer studeras:

Alternativ 2 förenar en relativt storskalig
vindkraftutbyggnad med hänsynstagande till
landskapets förutsättningar. Vindkraftparkerna kommer i detta alternativ att uppfattas
som väl avgränsade enheter.

Nollalternativet (nuläget):
Utgörs av de 4 enskilda befintliga verken omkring Svalöv samt den beslutade vindkraftparken med 6 verk vid Hedagården. Totalt ca
10 vindkraftverk.

Alternativ 3 innebär en relativt okontrollerad
utbyggnad som medför stor påverkan på landskapet inom västra delen av Svalövs kommun.
De små avstånden mellan grupper och enstaka
verk gör att verken upplevelsemässigt flyter
samman.

Alternativ 1:
Cirka 15 verk (Nollalternativet + en grupp
med 5-6 nya verk.)

Fotomontage över studerade alternativ redovisas i kommande avsnitt.

Alternativ 2 (Utbyggnadsalternativet enligt
metodstudien):
Cirka 25 verk (20-24 nya verk i fyra grupper
+ 3 befintliga)
Alternativ 3:
Cirka 50 verk (Nollalternativet + fem grupper om 5-6 nya verk + 8-10 grupper om 2-3
nya verk + enstaka nya verk.)
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Sammanfattande slutsatser
Alternativ 1 innebär en måttlig utbyggnad
som är skonsam mot kulturlandskapet och
landskapsbilden men som ger ett begränsat
energitillskott.

Energitillskott
Ca 10 vindkraftverk, motsvarande ca 15-20 MW
Effektiv årsproduktion*/:
40 miljoner KWh
Motsvarar elförbrukning
normallägenhet, antal
20 000
normalvilla, antal
8000
normalvilla med elvärme, antal 2000
*/ Installerad effekt i MW x 2,2 = miljoner kWh
Referens: Renewable Energy, Malmö, 2001
(muntlig uppgift)
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Alternativ 1
Utöver de i nollalternativet redovisade ca 10
verken byggs en vindkraftpark med 6 vindkraftverk, förslagsvis söder om Tirup. Detta motsvarar 15-16 vindkraftverk om vardera ca 2 MW ,
dvs totalt ca 30 MW.

Kommentar: En måttlig utbyggnad som är
skonsam mot kulturlandskapet och landskapsbilden. Upplevelsen av landskapet blir ungefär
som idag förutom när man närmar sig västligaste
delen av kommunen då man kommer att se
vindkraftparken vid Hedagården.

Energitillskott
Ca 15 vindkraftverk, motsvarande ca 30 MW
Effektiv årsproduktion:
66 miljoner KWh
Motsvarar elförbrukning
- normallägenhet, antal
33 000
- normalvilla, antal
13 200
- normalvilla med elvärme, antal 3 300
*/ Installerad effekt i MW x 2,2 = miljoner kWh
Referens: Renewable Energy, Malmö, 2001 (muntlig uppgift)

Figur 10.1. Fotomontage för utbyggnad enligt alternativ 1
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Alternativ 1
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Alternativ 2
Utöver de ca 10 befintliga/beslutade vindkraftverken byggs ytterligare 2 större
vindkraftsparker med vardera ca 6 verk.
Denna utbyggnad innebär totalt 4 större
vindkraftsparker med totalt ca 20-25 vindkraftverk samt ca 4 utspridda verk om vardera ca 2
MW, dvs totalt drygt ca 50 MW.

Figur 10.2. Fotomontage för utbyggnad enligt alternativ 2
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Kommentar: En mer storskalig utbyggnad, men
som ändå kommer att uppfattas som distinkt och
måttfull. Detta förutsätter att grupperna av
vidkraftverk inte placeras närmare än ca 3 km
från varandra.

Energitillskott
Ca 20-25 vindkraftverk, motsvarande ca 50 MW
Effektiv årsproduktion:
110 miljoner KWh
Motsvarar elförbrukning
- normallägenhet, antal
55 000
- normalvilla, antal
22 000
- normalvilla med elvärme, antal 5500
*/ Installerad effekt i MW x 2,2 = miljoner kWh
Referens: Renewable Energy, Malmö, 2001 (muntlig uppgift)

Alternativ 2
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Alternativ 3
Totalt byggs ca 45-50 vindkraftverk fördelade
på 4 större vindkraftsparker om ca 5-6 verk, 810 mindre grupper om 2-3 verk samt ytterligare
några utspridda anläggningar. Totalt motsvarar
detta ca 90-100 MW.
Kommentar: Utbyggnaden som blir relativt
okontrollerad kommer att innebära en mycket
stor påverkan på landskapet inom västra delen
av Svalövs kommun. De större och mindre

Figur 10.3. Fotomontage för utbyggnad enligt alternativ 3
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grupperna samt de enskilda verken kommer
att flyta samman till en stor ”grupp” på grund
av det korta avståndet mellan grupperna och
de enskilda verken. I detta alternativ kommer
utbyggnaden att styras av möjliga lägen för
vindkraftanläggningar snarare än landskapets
förutsättningar.
Sammantaget kommer landskapet att domineras
mycket kraftigt av de ca 45-50 vindkraftverken.

Energitillskott
Ca 45-50 vindkraftverk, motsvarande ca 100 MW
Effektiv årsproduktion:
220 miljoner KWh
Motsvarar elförbrukning
- normallägenhet, antal
110 000
- normalvilla, antal
44 000
- normalvilla med elvärme, antal 11 000
*/ Installerad effekt i MW x 2,2 = miljoner kWh
Referens: Renewable Energy, Malmö, 2001 (muntlig uppgift)

Alternativ 3
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