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1. Samråd om ändrad utformning av Velinga 
vindkraftpark 

Vattenfall Vindkraft Sverige AB (Vattenfall) har tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) för uppförande 

och drift av högst tolv vindkraftverk vid Velinga inom Tidaholms kommun i Västra Götalands län (se 

avsnitt 3.2 nedan). Vindkraftverken får enligt tillståndet vara högst 180 meter höga.   

Vattenfall bjuder härmed in till samråd om att bygga en effektivare vindkraftpark med bland annat högre 

vindkraftverk än de som omfattas av tillståndet. Verksamheten omfattas av verksamhetskod 40.90 enligt 

miljöprövningsförordningen. Samrådet avser högst 20 vindkraftverk som inklusive rotorblad inte är 

högre än 250 meter inom ett något större område än det befintliga tillståndet, se karta i avsnitt 4.1.  

Efter samrådet kommer Vattenfall att ta ställning till om ansökan ska avse ett ändringstillstånd enligt 

16 kap. 2 § miljöbalken för högre vindkraftverk eller om ett nytt tillstånd enligt miljöbalken ska sökas.  

Om Vattenfall bestämmer sig för att ansöka om ändringstillstånd kommer verken att placeras på i 

huvudsak samma positioner som i det befintliga tillståndet. Det kan dock bli aktuellt med mindre 

justeringar av positionerna eller större eller annorlunda utformad flyttmån än vad som anges i tillståndet. 

Vindkraftverken kommer i så fall sannolikt inte kunna vara 250 meter höga. 

Om Vattenfall ansöker om nytt tillstånd kommer det samrådsområde som framgår av kartorna att 

begränsas med utgångspunkt i t.ex. vindresurs, tekniska möjligheter och berörda markägares önskemål. 

Delar av ansökansområdet kommer att omfattas av olika restriktioner, positionerna för vindkraftverken 

kommer dock att inte bestämmas förrän det är dags att bygga vindkraftverken.  

Vattenfall sände den 9 november 2017 ett samrådsunderlag till Länsstyrelsen i Västra Götalands län och 

Tidaholms kommun. I det här samrådsunderlaget har Vattenfall lagt till ett avsnitt (kapitel 8 nedan) med 

anledning av att nya bestämmelser om bl.a. samråd trädde i kraft den 1 januari 2018. Texten i avsnitt 4.1 

och 4.2 har förtydligats och texten i kapitel 7 har kompletterats med anledning av synpunkter från 

länsstyrelsen. I övrigt har samrådsunderlaget samma innehåll som det tidigare underlaget med några 

redaktionella ändringar. 

Vattenfall ser fram emot synpunkter på den planerade vindkraftparken i ändrad utformning.  

Projektledare: Ivette Farias 

Vattenfall Vindkraft Sverige AB 

072-212 18 13 

ivette.farias@vattenfall.com 

 

Mottagare av samråds-

yttranden: 

Eva-Maria Arvidsson 

Pöyry Sweden AB 

Box 1002 

405 21 Göteborg 

073-698 88 50 

eva-maria.arvidsson@poyry.com 
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2. Skäl för ändrad utformning 

Teknikutvecklingen för vindkraftverk har gått snabbt. Det är därför nu möjligt att bygga högre vind-

kraftverk med större rotorer än vad som förutsågs när samrådsprocessen för det nu gällande tillståndet 

genomfördes 2011, se kapitel 4.2 nedan. Sådana moderna vindkraftverk producerar mycket mer el än de 

vindkraftverk som är möjliga att bygga enligt det nu gällande tillståndet. Vattenfall bedömer att denna 

teknikutveckling kommer att fortsätta även under kommande år.  

Högre vindkraftverk med större rotorblad är mer kostnadseffektiva. De är också bättre för miljön ur ett 

nationellt perspektiv eftersom färre vindkraftverk behövs för att uppfylla de nationella målen för förny-

bar elproduktion och markingreppet och miljöpåverkan per producerad kilowattimme därmed blir lägre. 

Det innebär att bästa möjliga teknik inte kan användas om vindkraftverken byggs enligt det nu gällande 

tillståndet.  

Enligt tillståndet måste vindkraftverken placeras på vissa angivna positioner med viss flyttmån. I avsnitt 

4.2 nedan beskrivs varför olika modeller av vindkraftverk behöver placeras på olika avstånd från 

varandra. När vindkraftverkens positioner bestäms i tillståndet innebär det att möjligheterna att välja de 

bästa vindkraftverken vid upphandlingstillfället begränsas. Om positionerna inte anges i tillståndet blir 

det däremot möjligt att optimera vindkraftparken vid upphandlingen och nyttja den bästa teknik som då 

finns på marknaden.  

 

Utbyggnaden av vindkraft styrs av elcertifikatsystemet som är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar 

till att öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Enligt Energimyndigheten är det 

högst troligt att det är landbaserad vindkraft som fortsättningsvis kommer att bli den dominerande 

produktionskällan i elcertifikatsystemet. I den s.k. Energiuppgörelsen 2016 kom fem av riksdagspartierna 

bland annat överens om att elproduktionen i Sverige år 2040 ska vara 100 procent förnybar. Riksdagen 

beslutade 2017 att elcertifikatssystemet ska förlängas till 2045 och att elcertifikatsystemet ska utökas 

med 18 terawattimmar till 2030. I förarbetena till lagändringen lyfte den parlamentariska Energi-

kommissionen bland annat Sveriges goda förutsättningar för förnybar elproduktion och att de låga ut-

släppen från elsektorn innebär att vi har särskilt goda möjligheter att exportera el vilket kan bidra till 

stora utsläppsminskningar i det nordeuropeiska elsystemet.  

 

För att nå dessa mål krävs att den framtida utbyggnaden av vindkraft sker på sådant sätt att vindresursen 

nyttjas så effektivt som möjligt. En viktig del i att minimera denna påverkan är att det ges möjlighet att 

bygga så höga och effektiva vindkraftverk som möjligt i de bästa vindlägena.   

3. Bakgrund 

3.1. Velinga vindkraftpark 

Området där Velinga vindkraftpark planeras att uppföras ligger i Tidaholms kommun i Västra 

Götalands län, se kartfigur 1. Området beskrivs i kapitel 5.  
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Figur 1: Översiktskarta med tidigare ansökansområde 
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3.2. Nu gällande tillstånd 

Vattenfall har tillstånd enligt 9 kap. MB för uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft bestå-

ende av upp till tolv vindkraftverk vid Velinga inom Tidaholms kommun i Västra Götalands län. Vind-

kraftverken får enligt tillståndet vara högst 180 meter höga. 

Tillståndet meddelades av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 23 

september 2015 (dnr. 551-17495-2012). Mark- och miljödomstolen ändrade genom dom den 21 juli 2016 

(mål nr M 3763-15) några av villkoren för tillståndet. Tillståndet vann laga kraft den 10 oktober 2016. 

Vindkraftverken ska enligt villkor i tillståndet uppföras på angivna positioner med viss flyttmån. Igång-

sättningstiden för tillståndet bestämdes till fem år från det att tillståndet vann laga kraft och giltighets-

tiden till 35 år räknat från samma dag.   

3.3. Vattenfall 

Moderbolaget i Vattenfallkoncernen, Vattenfall AB, ägs till 100 procent av svenska staten. Vattenfall 

Vindkraft Sverige AB är ett helägt bolag i Vattenfallkoncernen som till 100 procent ägs av Vattenfall 

Vindkraft AB, som i sin tur ägs av Vattenfall AB. 

Vattenfalls uppdrag är enligt ett riksdagsbeslut 2010 följande: "Vattenfall ska generera en marknads-

mässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de 

bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion." 

Vattenfalls ägare har på bolagsstämma beslutat om att lönsamhetsmålet är åtta procents avkastning på 

sysselsatt kapital.  

Vattenfall vill vara ledande inom utveckling, konstruktion och drift av vindkraftverk och har som mål att 

idrifttagen, ny förnybar kapacitet ackumulerat från 2016-2020 ska uppgå till minst 2300 MW. 

4. Omfattning och utformning av verksamheten 

4.1. Samrådsområdet 

Det område som omfattas av detta samråd är något större än det område som omfattas av det nu gällande 

tillståndet för Velinga vindkraftpark. Det beror på att det med anledning av vindanalyser och att Vatten-

fall köpt vissa fastigheter i området bedöms finnas möjligheter att placera vindkraftverk i goda vindlägen 

även utanför det område som omfattas av det gällande tillståndet. 

Efter samrådet kommer Vattenfall att fatta beslut om vilket område som ska omfattas av ansökan. Det 

området kommer med stor säkerhet att vara mindre än samrådsområdet. Ansökansområdets utformning 

kommer att bestämmas med hänsyn till bl.a. kommunens och berörda markägares synpunkter, vind-

styrkan, terrängförhållanden och motstående intressen. Delar av ansökansområdet kommer med stor 

säkerhet att omfattas av restriktioner (till exempel områden där inga vindkraftverk placeras och områden 

där inga ingrepp alls görs) som bestäms genom en avvägning mellan å ena sidan vindresursen och 

behovet av till exempel vägar och å andra sidan hänsyn till natur- och kulturvärden och andra motstående 

intressen. 
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Om Vattenfall efter samrådet bedömer att det är lämpligast att ansöka om ändringstillstånd istället för 

nytt tillstånd kommer det inte bli aktuellt med något utökat ansökansområde. Däremot kan det bli aktuellt 

att föreslå delvis andra positioner i närheten av de som omfattas av det nu gällande tillståndet. Det kan 

också bli aktuellt att föreslå annan utformning av flyttmånen. 

  
Figur 2: Aktuellt samrådsområde   
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4.2. Teknisk utformning av vindkraftparken 

Den tekniska utvecklingen av vindkraftverk går snabbt. Utvecklingen går mot allt större kraftverk. Det 

innebär att varje vindkraftverk producerar mer el. Sådana vindkraftverk är kostnadseffektiva samtidigt 

som miljöpåverkan per producerad kilowattimme blir lägre. 

Vindkraftverkens utformning 

Kommersiella vindkraftverk består i regel av torn, maskinhus och tre rotorblad. Tornen består idag oftast 

av stål men det kan bli aktuellt med annan konstruktion, t.ex. torn som delvis består av betong eller 

fackverk. 

De kommersiella vindkraftverk som uppförs idag har i regel en effekt över 3 megawatt. När det är dags 

att upphandla de vindkraftverk som avses med ansökan kan uteffekten komma att vara 5 megawatt eller 

ännu större. Vattenfall kommer att ansöka om tillstånd utan någon begränsning av effekten. 

Teknikutvecklingen går mot vindkraftverk med allt längre rotorblad och därmed större svepyta. Vind-

kraftverkens rotordiameter har ofta större betydelse för produktionen än den installerade effekten. 

Avståndet mellan vindkraftverk i en vindkraftpark beror i stor utsträckning på rotordiametern. Ju större 

rotordiameter ett vindkraftverk har, desto större behöver avståndet vara för att undvika att vindkraft-

verken påverkar varandra på ett sätt som ger slitage och produktionsförluster. Vattenfall kommer att 

ansöka om tillstånd utan begränsning av rotordiametern. 

Det blåser bättre och under en större del av tiden högre upp från marken. Samtidigt är turbulensen lägre 

högre upp vilket medför att vindkraftverken inte utsätts för lika stort slitage. Vindkraftverk med högre 

navhöjd producerar därför mer el än lägre vindkraftverk. Samrådet omfattar vindkraftverk med en 

totalhöjd upp till rotorbladets spets i högsta läget på upp till 250 meter. 

Vindkraftverkens placering 

Av förra avsnittet framgår att olika vindkraftverk bör placeras med olika inbördes avstånd. Det är därför 

inte lämpligt att slå fast vindkraftverkens placeringar för tidigt i processen.  

Om Vattenfall väljer att söka helt nytt tillstånd för vindkraftparken kommer vindkraftverkens placeringar 

inte att anges i ansökan. Mark- och miljööverdomstolen har i flera avgöranden (bl.a. M 473-13 och M 

4107-14) slagit fast att den totala påverkan på omgivningen av en vindkraftpark kan bedömas på det sätt 

som förutsätts i miljöbalken även om den exakta placeringen av verken inte fastställs förrän senare. 

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar i avgörandena att det ofta är svårt att på förhand slå fast 

vilken typ av verk som slutligen kommer att användas och att den pågående teknikutvecklingen kan leda 

till att man kan uppnå större nytta med mindre påverkan på omgivningen än vad som förutsågs när 

exemplen togs fram inför en ansökan. En förutsättning för ett tillstånd utan angivna positioner ska kunna 

medges är att alla konsekvenser av möjliga placeringar är utredda i ansökan och miljökonsekvens-

beskrivningen. 

Om Vattenfall väljer att ansöka om ändringstillstånd kan vindkraftverkens positioner komma att avvika 

något från de positioner som anges i det nu gällande tillståndet. Det kan också bli aktuellt att utforma 

flyttmånen på något annat sätt än i tillståndet. 

Övrigt 

Vindkraftverk förankras med gravitationsfundament eller bergförankrade fundament. Fundamenten 

kommer att behöva vara större än vad som angavs i miljökonsekvensbeskrivningen 2012. 
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Befintligt vägnät i området kommer att användas i första hand. Vägarna kräver förstärkningar och andra 

åtgärder såsom breddning och rätning av kurvor och krön för att kunna användas för de långa och breda 

transporterna. Det kommer också bli nödvändigt att anlägga helt nya vägar. Vägarna kan komma att bli 

bredare än vad som angavs i miljökonsekvensbeskrivningen 2012. 

Det interna elnätet mellan vindkraftverken kommer huvudsakligen att bestå av markförlagd kabel, ofta i 

anslutning till vägar, eller av isolerad s.k. hängkabel. Vid vissa typer av vindkraftverk placeras en trans-

formator i en liten byggnad intill varje vindkraftverk. 

Vid vindkraftverken behövs en uppställningsplats för bland annat kranar. Det behövs också andra ytor, 

t.ex. lagringsytor, i vindkraftparken. Ytorna kan komma att bli större än vad som angavs i miljökonse-

kvensbeskrivningen. 

Längs vägarna och vid uppställningsytorna vid vindkraftverken kommer skog att behövas tas ned för att 

ge plats för rotorbladen vid transport och montering.  

Det kan bli aktuellt att uppföra en del byggnader i eller nära vindkraftparken, t.ex. transformator-

byggnader och servicebyggnader. 

Av flygsäkerhetsskäl måste vindkraftverk, precis som master och andra höga anläggningar, förses med 

hindermarkeringar enligt Transportstyrelsens föreskrifter.  

Vindkraftverkens livslängd har tidigare varit cirka 20 år. Vattenfall arbetar för närvarande med att för-

länga livstiden för vindkraftverken vilket är fördelaktigt av ekonomiska skäl samtidigt som det är god 

hushållning med resurser. Vindkraftverkens livslängd kan därför komma att bli längre. När kraftverken 

tjänat ut monteras de ned. 

Vindkraftverken transporteras till vindkraftparken i delar och monteras på plats. Transport av massor 

och övrigt material sker med lastbil. Tunga transporter kommer främst att förekomma under byggskedet. 

5. Lokalisering 

Samrådsområdet ligger på en höjdplatå ca 250-330 meter över havet, se karta i kapitel 4. Området ligger 

cirka sju kilometer söder om Tidaholm. Cirka 1,5 kilometer väster om samrådsområdet ligger Velinga 

kyrka. Hökensås fritidsby ligger cirka två kilometer öster om samrådsområdet.  

5.1. Vindresurs 

Området har goda vindförhållanden, med en medelvind på 7,1 m/s på 100 meters höjd.  

5.2. Bostäder 

Närmsta samlade bebyggelse är Madängsholm, cirka fyra kilometer nordost om samrådsområdet. I 

Madängsholm bor det drygt 400 personer. Byn Daretorp ligger cirka tre kilometer norr om området.  

Vid Ekornabacken finns två torp som hyrs ut i samband med t.ex. turridning men inte används som 

fritidshus eller för fast boende.  
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Vattenfall har förvärvat två bostadshus vid Kilåsen och Svarvarehult. 

I området finns ytterligare ett antal bostäder. 

5.3. Pågående markanvändning 

I samrådsområdet bedrivs produktionsskogsbruk med återkommande gallringar, slutavverkningar och 

återplanteringar av främst barrträd. 

 

Figur 4: Utförda avverkningar och avverkningsanmälningar i och i närheten av samrådsområdet 

Aplagården är ett företag som arbetar med turistverksamhet, och nyttjar bland annat vägarna i 

projektområdet för turridningsverksamhet.  
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I området bedrivs jakt och bär- och svampplockning i normal utsträckning. Skogsvägarna i området 

används som ridvägar.  

5.4. Närliggande vindkraftprojekt- och vindkraftparker  

I figur 5 framgår de vindkraftverk och vindkraftprojekt i närområdet som redovisas på webbplatsen 

Vindbrukskollen.se. Direkt öster om det tillståndsgivna projektområdet för Velinga ligger ett område 

som omfattas av tillstånd för vindkraftparken Råmmarehemmet. Tillståndet medger uppförande och drift 

av högst tre vindkraftverk på fasta positioner med en totalhöjd upp till 180 meter.  

 

Figur 5: Närliggande vindkraftprojekt och vindkraftparker enligt Vindbrukskollen 
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5.5. Kommunal planering 

 

Figur 6: Område 3 i kommunens vindbruksplan och aktuellt samrådsområde 
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Tidaholms kommun antog 2010 en vindbruksplan som tematiskt tillägg till översiktsplanen. 

Samrådsområdet ligger huvudsakligen inom ett av tre områden som i planen pekas ut som prioriterade 

för vindkraft. I planen anges att området (område 3) bedöms ge utrymme för cirka 20 vindkraftverk, se 

karta figur 6. Denna bedömning har senare i ett beslut i miljö- och byggnadsnämnden i juni 2011 

preciserats till sexton verk i den norra delen av området och totalt cirka 20 verk i hela området. 

5.6. Riksintressen 

Natura 2000-områden beskrivs i avsnitt 5.7 nedan. 

Inom samrådsområdet finns inte något riksintresse utpekat, se figur 7. Försvarsmakten hade under 

handläggningen av det nu gällande tillståndet synpunkter på vissa positioner inom det då aktuella 

projektområdet. Det finns därför anledning att anta att verksamheten även nu kommer att behöva 

anpassas efter totalförsvarets intressen. 

Jönköpings flygplats, som är utpekad som av riksintresse, ligger cirka 35 kilometer söder om 

samrådsområdet. Flygplatsens så kallade MSA yta påverkas av en etablering vid Velinga. 

De övriga riksintressen som finns inom fem kilometer från samrådsområdet redovisas på karta och i 

tabell nedan.  

Närmaste riksintresse för kulturmiljövård, Kambrosilurområdet, ligger mer än sex kilometer från 

samrådsområdet.  

Riksintresse Objektsnamn Avstånd till 
samrådsområde 

Naturvård Svedmon – Hökensås NRO 14118 Cirka en kilometer 

Naturvård Västra Vätterstranden och Hökensås NRO 06075  Cirka 3,5 kilometer 

Friluftsliv (3 kap. MB) Hökensås F 020 Mindre än en kilometer 

Rörligt friluftsliv (4 kap. MB) Hökensås Mindre än en kilometer 
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Figur 7: Riksintressen inom ca 5 km från samrådsområdet. S.k. Natura 2000-områden redovisas under avsnitt 5.7. 
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5.7. Skyddade områden 

  

Figur 8: Skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken m.m. inom tre kilometer från samrådsområdet. 
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Inom samrådsområdet finns inte någon sjö. Däremot finns några vattendrag. De strandskyddsområden 

som redovisas i Länsstyrelsens i Västra Götalands län GIS-skikt redovisas i figur 8. Av den 

miljökonsekvensbeskrivning som låg till grund för det befintliga tillståndet framgår att det inte bedömdes 

finnas något generellt biotopskydd i det område som omfattades av ansökan eftersom det inte fanns 

någon jordbruksmark där. 

Det finns inte några andra områden som skyddas enligt 7 kap. miljöbalken i samrådsområdet. De 

skyddade områden som finns inom tre kilometer från samrådsområdet redovisas i karta och tabell nedan. 

 

Områdesskydd Objektsnamn  Objektsnummer Avstånd till 
samrådsområdet 

Naturreservat  

Natura 2000-område, art- och 
habitatdirektivet 

Grimmestorp  2013482  

SE0540161 

Cirka en kilometer 

Naturreservat Hadängs lövskog  2024189 Mindre än en kilometer 

Naturreservat Aplagårdsskogen  2023369 Mindre än en kilometer 

Naturreservat  

Natura 2000-område, art- och 
habitatdirektivet 

Ettaks strömmar  2004595  

SE 0540168 

Cirka tre kilometer 

Natura 2000-område, art- och 
habitatdirektivet 

Havsjöberg  SE 0540308 Cirka 1,5 kilometer 

Natura 2000-område, art- och 
habitatdirektivet 

Huvudshemmet  SE 0540307 Mindre än en kilometer 

Naturvårdsområde Hökensås  2001952 Cirka 1,5 kilometer 

5.8. Fåglar 

Öster om Velinga, längs Hökensås, finns en ledlinje för flyttande rovfåglar. Av de fågelstudier som 

utgjorde underlag för miljökonsekvensbeskrivningen 2012 framgår att förekomsten av fågelarter i 

området är vad man kan förvänta sig inom ett område som präglas av storskaligt skogsbruk i denna del 

av landet.  

5.9. Fladdermöss 

Området bedömdes i miljökonsekvensbeskrivningen 2012 ha litet värde för fladdermöss.  

5.10. Övriga naturvärden 

En naturvärdesinventering genomfördes 2010 för det projektområde som omfattas av tillståndsansökan 

2012. Inga ytterligare naturvärden, förutom de redan kända, hittades inom området. Se figur 9 nedan för 

karta över övriga naturvärden. 
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Figur 9: Övriga naturvärden i och i närheten av samrådsområdet. Arter registrerade i Artdatabanken redovisas inte i 

kartan. De arter som fanns registrerade 2012 redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som då upprättades. 
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5.11. Fornlämningar 

De fornlämningar som finns registrerade i Riksantikvarieämbetets Fornsök redovisas på karta, figur 11. 

Vid inventeringarna i samband med den tidigare prövningen av tillståndet för Velinga vindkraftpark 

identifierades ytterligare ett antal lämningar, se karta figur 12. 

 
Figur 11: Fornlämningar i och i närheten av samrådsområdet enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök 2017 
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Figur 12: De lämningar som upptäcktes vid Vattenfalls kulturmiljöinventering 2014 

 

6. Förutsedda miljökonsekvenser 

Vindkraft är en förnybar energikälla, som inte ger upphov till några påtagliga direkta utsläpp under drift 

och nyttjar en resurs som är oändlig och gratis. Om elen från vindkraftverken exporteras kan den 

konkurrera ut fossil elkraft.  

Som framgår i kapitel 2 ovan kan större vindkraftverk producera mer el. Elproduktionen kan med stor 

sannolikhet också bli större om vindkraftverkens positioner inte bestäms förrän i samband med upphand-

ling. En ändrad utformning av Velinga vindkraftpark skulle medföra att betydligt mer el kan produceras 

per vindkraftverk. Vattenfall bedömer att miljökonsekvenserna per producerad kilowattimme blir lägre 

om utformningen av vindkraftparken ändras på det sätt som beskrivs här jämfört med nu gällande 

tillstånd.  

Sammanfattningsvis bedöms negativa konsekvenser av vindkraftparken inte bli större än för en normal 

vindkraftpark i södra Sverige.  

Landskapsbilden 

Vindkraftverken kommer att synas på långt håll och påverka landskapsbilden. De fotomontage och 

siktanalyser som gjordes vid prövningen av det nu gällande tillståndet visar att vindkraftverkens synlig-
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het varierar mycket mellan olika platser. Vindkraftverken döljs bakom skog, träd och terräng från många 

platser medan de är väl synliga där landskapet öppnar upp sig. 

Den mänskliga hjärnan har svårt att bedöma höjdskillnader om den inte har något att ställa objektet i 

relation till. Ett högre objekt upplevs därför som om det står närmare betraktaren än ett lägre och vice 

versa. Vattenfall bedömer att man kommer att kunna uppfatta skillnader vid en jämförelse mellan 

fotomontage för 180 meter höga vindkraftverk och för 250 meter höga vindkraftverk men att själva upp-

levelsen av hur vindkraftparken påverkar landskapsbilden inte kommer att förändras i någon avgörande 

utsträckning. 

Ljud och skuggor 

Vindkraftverken kommer att höras vid bostäder, särskilt väl vid vissa väderförhållanden. Erfarenhet visar 

att en viss andel människor upplever ljudet som störande. Av de ljudberäkningar som utfördes under 

prövningen av det nu gällande tillståndet framgår att ljudet är dimensionerande för vindkraftparken och 

att ljudnivån kan komma att uppgå till 40 dB (A) vid flera bostäder. Så kommer det med all säkerhet att 

vara även med en ändrad utformning av vindkraftparken. Man kan inte generellt säga att ljudet är högre 

från högre vindkraftverk. Ljudet varierar i hög grad mellan olika turbintyper medan totalhöjden i sig inte 

medför att ljudet vid bostäder blir högre. Vindkraftverken kommer att uppföras och drivas så att ljud-

påverkan från vindkraftverken tillsammans med de vindkraftverk vid Råmmarehemmet som meddelades 

tillstånd 2016 inte överstiger 40 dB(A) vid någon bostad. 

Av miljökonsekvensbeskrivningen 2012 framgår att det finns risk för att rörliga skuggor från 180 meter 

höga vindkraftverk påverkar bostäder mer än åtta timmar per år. Det innebär att vindkraftverken måste 

förses med ett system som gör att de vid behov stängs av så att skuggtiden inte överstiger åtta timmer per 

år vid någon bostad. Vattenfall bedömer att så kommer att vara fallet också om utformningen av vind-

kraftparken ändras. 

Fåglar 

I Vattenfall bedömer att fåglar sannolikt kommer att kollidera med vindkraftverken men att det inte finns 

risk får påverkan på fågelpopulationer på nationell eller regional nivå.  

Fladdermöss 

Det finns risk för att fladdermöss kolliderar med vindkraftverken, men risken bedöms inte vara större än i 

andra områden i södra Sverige. 

Övriga naturvärden 

Som framgår ovan visade de utredningar som genomfördes inför ansökan om det nu gällande tillståndet 

att det finns ovanligt få naturvärden vid Velinga. Skog och mark kommer att påverkas av vindkraft-

parken och det kan inte uteslutas att intrång sker i något naturvärde. Påverkan på naturvärden bedöms 

dock bli jämförelsevis liten. 

Kulturmiljövärden 

Av de utredningar som låg till grund för det nu gällande tillståndet framgår att det finns lämningar i 

området. Det kan inte uteslutas att intrång måste göras i något kulturmiljövärde. Om intrång görs i någon 

fornlämning krävs särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Vattenfall bedömer att påverkan på kulturmiljö-

värden kommer att bli jämförelsevis liten. 
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7. Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och 
utformning  

Miljökonsekvensbeskrivning för ändringstillstånd 

Om Vattenfall väljer att ansöka om ändringstillstånd avseende vindkraftverkens totalhöjd och mindre 

justeringar av vindkraftverkens positioner eller flyttmåner kan miljökonsekvensbeskrivningen 

inriktas på konsekvenser av ändringarna. Följande utredningar bedöms då vara lämpliga att utföra: 

• Fotomontage och siktanalyser 

• Ljud- och skuggberäkningar. 

• Utredning av skillnad i påverkan på i första hand fågel och fladdermus.  

• Ny kontroll i Artdatabanken. 

Miljökonsekvensbeskrivning för nytt tillstånd 

Om Vattenfall väljer att göra en helt ny ansökan måste konsekvenserna av verksamheten beskrivas i sin 

helhet. Då krävs även en redovisning av alternativa lokaliseringar och utformningar för verksamheten 

(det krävs även för ett ändringstillstånd om länsstyrelsen beslutar att ändringen kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan). Vid sidan av de utredningar som beskrivs ovan bedömer Vattenfall att det då 

är lämpligt att genomföra följande utredningar: 

• Inventeringar av naturvärden (inklusive hydrologiska värden) i de delar av samrådsområdet som 

inte tidigare är inventerade. 

• Inventering av kulturvärden i de delar av samrådsområdet som inte tidigare är inventerade. 

• Fladdermusinventering 

• Kompletterande fågelstudier 

Om Vattenfall väljer att söka nytt tillstånd kommer vindkraftverkens positioner inte att anges. Det inne-

bär inte att vindkraftverken kommer att kunna placeras helt fritt i samrådsområdet. Ett avgränsat 

ansökansområde kommer att redovisas i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Vid avgränsningen 

av området kommer vindresursen och behov av t.ex. vägar och andra anläggningar att vägas mot motstå-

ende intressen. Hänsyn kommer tas till markägarnas inställning. 

De delar av ansökansområdet där det kan bli aktuellt att bygga vindkraftverk kommer att betecknas som 

vindkraftområden. Inom ansökansområdet kommer restriktionsområden där inga åtgärder kommer att 

vidtas (stoppområden) att redovisas. Minst två exempellayouter kommer att redovisas och ligga till grund 

för t.ex. ljud- och skugg-beräkningar, fotomontage och siktanalys. 

Av miljökonsekvensbeskrivningen (oavsett om den avser nytt tillstånd eller ändringstillstånd) kommer 

det också att framgå vilka åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa 

negativa miljöeffekter.  
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8. Vissa uppgifter som krävs enligt 6 kap. miljö-
balken och miljöbedömningsförordningen 

Den 1 januari 2018 ändras lydelsen av 6 kap. miljöbalken och en ny miljöbedömningsförordning träder i 

kraft. Bestämmelserna reglerar samråd och miljökonsekvensbeskrivningar enligt miljöbalken. 

Anledningen till ändringarna är framförallt att anpassa svensk lagstiftning till ändringar i EU-rätten. Med 

anledning av dessa ändringar kompletterar Vattenfall det här samrådsunderlaget med vissa uppgifter som 

inte fanns med i det samrådsunderlag som sändes till länsstyrelsen och kommunen den 9 november 2017. 

 

Enligt de nya bestämmelserna krävs en ”specifik miljöbedömning” för alla verksamheter som kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan. En specifik miljöbedömning innebär att samråd - precis som enligt de 

tidigare bestäm-melserna - måste hållas med en större krets (bl.a. allmänheten) och att en rad formkrav 

ställs på miljökonsekvens-beskrivningen. Enligt de nya bestämmelserna kallas ett sådant samråd för 

avgränsningssamråd.  

 

Enligt miljöbedömningsförordningen ska tillståndspliktiga vindkraftparker alltid antas medföra en 

betydande miljö-påverkan. I det här fallet har Vattenfall valt att bedöma att också en ändring av 

verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Därför genomförs nu ett 

avgränsningssamråd. Något särskilt undersökningssamråd för att utreda om verksamheten kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan har därför inte genomförts.  

 

Samrådsunderlaget ska enligt miljöbedömningsförordningen innehålla vissa uppgifter. Dessa anges 

nedan. 
 

1. Verksamhetens eller åtgärdens utformning och omfattning 
Se avsnitt 4.2 ovan. 
 

2. Rivningsarbeten 
När vindkraftverken är tekniskt uttjänta, eller när tillståndet upphör, kommer vindkraftparken att 

avvecklas. Vilka åtgärder som ska genomföras för att återställa området kommer att beslutas i samråd 

med tillsynsmyndigheten.  

 

Vindkraftverken kan monteras ned med hjälp av kranar. Det är idag vanligt att sådana vindkraftverk som 

monteras ned säljs och återanvänds. Om vindkraftverken inte ska återanvändas kan det bli aktuellt att ta 

ner genom andra metoder, till exempel kontrollerad sprängning.  

 

Om vindkraftverken inte återanvänds kan materialen - till exempel metaller - i stor utsträckning 

återvinnas. Glas-fiber från rotorerna läggs i dagsläget ofta på deponi men i framtiden kan det bli aktuellt 

att energiåtervinna bladen eller att återvinna materialet. Betongen kan återanvändas bland annat som 

fyllnadsmaterial. Även om det bedöms medföra minst påverkan på miljön att lämna kvar markförlagd 

kabel är det möjligt att återvinna kablar. Detsamma gäller annan elutrustning.  

 

Vid tidpunkten för demontering kommer det att avgöras om det är motiverat ur miljösynpunkt att hacka 

sönder och gräva upp fundamenten. Om så skulle ske åtgår stora energimängder. Det skulle också 

innebära ett stort transport-behov och dessutom kan den markvegetation med eventuella naturvärden som 

kan ha etablerat sig på fundamenten behöva tas bort. Fundamenten kan istället jämnas vid eller under 
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marknivå beroende på hur den framtida mark-användningen ska ske. De kvarvarande fundamentsdelarna 

täcks i så fall över, varefter markbearbetning sker för återetablering av vegetation. 
 

3. Verksamhetens eller åtgärdens lokalisering 
Se avsnitt 4.1 ovan. 
 

4. Miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade 
Markanvändningen, naturresurserna och miljön i området beskrivs översiktligt i kapitel 5. 

Beskrivningarna kommer att fördjupas i miljökonsekvensbeskrivningen. Miljön i området bedöms inte 

vara särskilt känslig. 

 

5. Vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat 
Förutsedd påverkan på miljön redovisas i kapitel 6. Vattenfall bedömer att det i det här fallet främst är 

påverkan på landskapsbild och på människors hälsa på grund av buller som kan anses utgöra betydande 

miljöpåverkan.  
 

6. De betydande miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i 
sig eller till följd av yttre händelser, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga 
Förutsebara miljöeffekter beskrivs översiktligt i kapitel 6. Beskrivningarna kommer att fördjupas i miljö-

konsekvensbeskrivningen. 
 

7. Åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa 
miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga 
Vattenfall kommer att avgränsa ansökansområdet i syfte att förebygga negativa miljöeffekter. Inom 

ansökansområdet kommer restriktionsområden att markeras i samma syfte. Avgränsningarna kommer att 

göras genom en avvägning mellan behovet av att anlägga vägar och ta tillvara vindresursen och intresset 

av att förebygga påverkan på framförallt natur- och kulturvärden. Vattenfall kommer i ansökan och 

miljökonsekvensbeskrivningen att redovisa omfattande åtgärder för att förebygga, hindra, motverka och 

avhjälpa negativa miljöeffekter. Vattenfall kommer bl.a. att åta sig att vidta följande åtgärder: 

• Vid upphandling och detaljprojektering kommer det att säkerställas att ekvivalent ljudnivå inte 

överstiger 40 dB(A) vid bostäder. Särskild fokus kommer att läggas vid att säkerställa att den 

kumulativa ljudnivån vid bostäder från vindkraftverken vid Velinga tillsammans med andra 

vindkraftverk i närheten inte blir oacceptabelt hög. När vindkraftparken tagits i drift kommer 

ljudet att kontrolleras. Vindkraftparken kommer att vara utformad så att det är tekniskt möjligt 

att reglera ner ljudnivån på vindkraftverken. 

• Verksamheten kommer att bedrivas så att faktisk exponering för rörliga skuggor vid 

kringliggande bostäder inte överskrider åtta timmar per år. Utrustning för skuggstyrning kommer 

att installeras på så många vindkraftverk som är nödvändigt för att skuggvillkoret ska kunna 

innehållas. 

• I detaljprojekteringen, innan byggstart, kommer en fältgenomgång av anläggningstekniker 

genomföras tillsammans med experter på biologi och kulturvärden. Fältgenomgången ska 

säkerställa att arbetena utförs i enlighet med villkoren i tillståndet (inklusive det så kallade 

allmänna villkoret) och att inga åtgärder vidtas i strid med bestämmelserna om generellt 

biotopskydd i 7 kap. miljöbalken, fridlysningsbestämmelserna i artskyddsförordningen eller 

kulturmiljölagen. Vid fältgenomgången kommer det också att undersökas om det finns rimliga 

möjligheter till hänsynstagande till natur- och kulturvärden utöver de krav som ställts i tillståndet 

och de åtaganden som gjorts under tillståndsprocessen. 
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• Hinderbelysningens ljusstyrka kommer att begränsas och regleras ner så långt det är möjligt 

inom ramarna för kraven i bland annat Transportstyrelsens föreskrifter. 

 
8. Bedömning av om verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan  
Tillståndspliktiga vindkraftparker ska enligt miljöbedömningsförordningen alltid antas medföra 

betydande miljö-påverkan. Vattenfall har valt att bedöma att även de ändringar av befintligt tillstånd som 

beskrivs i detta underlag kan antas medföra betydande miljöpåverkan, framförallt med hänsyn till 

allmänhetens behov av information i enlighet med 13 § sista stycket miljöbedömningsförordningen. 
 

9. Allvarliga kemikalieolyckor 
Verksamheten omfattas inte av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor (den s.k. Sevesolagen). 


