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§ 131 Dnr 2020-00085 

Yttrande över ansökan om gruppstation för vindkraft i Hycklinge - 
sökande Fred Olsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka den aktuella ansökan vilket innebär att 
Kinda kommun utnyttjar sin kommunala vetorätt och säger nej till en 
vindkraftsetablering i Horn-Hycklinge.  

Reservation 

Lena Käcker Johansson (KD), Christer Segerstéen (M) och Erik Andersson (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag om tillstyrkan. 

Sammanfattning 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland har i skrivelse 
inkommen 2020-04-22 tillfrågat Kinda kommun om kommunen tillstyrker en 
planerad vindkraftsanläggning i Hycklinge. Den nu aktuella ansökan från Fred 
Olsen Renewables AB omfattar totalt 8 vindkraftverk som är belägna i kommunens 
sydligaste del, nära gränsen mot Vimmerby kommun. 

Ansökan har varit ute på samråd och tidigare även presenterats i 
kommunstyrelsen. Jämfört med det ursprungliga förslaget har antalet 
vindkraftverk reducerats kraftigt och de kvarvarande verken föreslås förläggas 
inom ett område med få/inga bostäder/byggnader. 

Enligt 16 kap. 4 § miljöbalken ska kommunfullmäktige besluta om att 
tillstyrka/avstyrka en vindkraftsetablering, förfarandet benämns ofta som det 
”kommunala vetot”. 

Villkoren för anläggningen prövas av länsstyrelsen efter samråd med övriga 
myndigheter däribland samhällsbyggnadsnämnden i Kinda kommun i egenskap av 
myndighetsnämnd. Kommunfullmäktige kan/får inte ställa villkor i samband med 
beslut om tillstyrkan. Det gäller såväl villkor om skyddsåtgärder för människor, 
djur, natur och miljö men också eventuella krav om motprestation från den 
sökande, det som brukar kallas bygdepeng. Det är inte heller möjligt att tillstyrka 
delar av ett projekt utan det är ansökan i sin helhet som ska tillstyrkas/avstyrkas. 

Kommunens ställningstagande i fråga om tillstyrkan bör ta sin utgångspunkt i 
översiktsplanen samt i eventuella andra planer kommunen har för mark- och 
vattenanvändningen i det aktuella området. Kommunen får dock vid behov göra 
nya bedömningar av vad som är lämplig mark- och  vattenanvändning t ex om det 
finns motstridiga intressen och/eller andra behov av marken (t ex för nya 
bostäder). 

Översiktsplanen är dock enbart vägledande och eventuella utpekade områden för 
vindkraft ska inte ses som absoluta. Kommunens nu gällande översiktsplan är 
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antagen år 2004 och är i behov av uppdatering. Översiktsplanen berör i princip inte 
vare sig vindkraft eller det aktuella området för etableringen. Det finns även en av 
kommunfullmäktige antagen Vindkraftsplan vilken utgör ett så kallat tematisk 
tillägg till översiktsplanen, dess rättsverkan torde vara samma som för en 
översiktsplan. Då även denna plan är föråldrad samt utifrån att kommunstyrelsen 
beslutar om att planen ska ersättas med en plan för förnybar energiförsörjning får 
även denna plan anses som inaktuell i flera avseenden och därmed tillerkännas 
mindre betydelse vid kommunfullmäktiges ställningstagande. 

Utifrån förvaltningsrättsliga principer bör beslutet motiveras utifrån 
grundläggande krav på saklighet och opartiskhet.  

Ett beslut avseende tillstyrkan är inte ett beslut som ska anses utgöra 
myndighetsutövning och kan enbart överklagas genom så kallad laglighetsprövning 
av kommunens medlemmar (ej av projektören). Eftersom det inte är fråga om 
myndighetsutövning är förvaltningslagen i vissa delar inte tillämplig men kraven 
som framställs i 5 § Förvaltningslagen kan ändå till viss del anses tillämpliga: 

”En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. I sin 
verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk. 

Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till 
det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som 
behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till 
de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.” 

Förvaltningens förslag som också behandlats av kommunstyrelsens beredning är 
att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Fred Olsen Renewables AB ansökan 
om uppförande av gruppstation för vindkraft, länsstyrelsens diarienummer 551-
17052-19. Tillstyrkan sker utifrån att etableringen inte står i strid med andra 
intressen i kommunens översiktsplanering.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-11 
Länsstyrelsens hemställan 
Ansökan med bilagor 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Lars Karlsson (L) föreslår att ärendet återremitteras för att istället behandlas vid 
ett extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsen före kommunfullmäktiges 
sammanträde. 

Lena Käcker Johansson (KD), Erik Andersson (V), Christian Nordin Olsson och 
Christer Segerstéen (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Pierre Ländell (LPO) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
Kinda kommun ska utnyttja sin kommunala vetorätt och säga nej till en 
vindkraftsetablering i Horn-Hycklinge. 



 

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(4) 

 

2020-06-01 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

Lena Käcker Johansson (KD), Christer Segerstéen (M) och Erik Andersson (V) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag. 

Lars Karlsson (L) meddelar att (S) och (L) ännu inte tagit ställning i frågan och avser 
avstå från att nu ta ställning i ärendet.  

Beslutsgång 

Då det finns ett yrkande om återremiss ställer ordförande först frågan om ärendet 
ska avgöras idag eller återremitteras i enlighet med Lars Karlssons (L) yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras 
varpå votering begärs.  

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande propositionsordning: 

JA för att ärendet ska återremitteras 

NEJ för att ärendet ska avgöras idag. 

Med 4 Ja-röster för en återremiss och 5 Nej-röster för att avgöra ärendet idag 
beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.  Se omröstningsbilaga  
§ 131:1. 

Efter avslutad diskussion i ärendet finner ordförande att det finns två förslag till 
beslut dels förvaltningens förslag om att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka 
etableringen dels Pierre Ländells (LPO) yrkande om att använda vetorätten och 
avstyrka densamma.  

Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet om att föreslå kommunfullmäktige 
att avstyrka etableringen varpå votering begärs.    

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande propositionsordning: 

JA för förvaltningens förslag om att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka 
etableringen 

NEJ för yrkandet om att föreslå kommunfullmäktige att använda vetorätten och 
avstyrka etableringen. 

Omröstningen utfall innebär 3 Ja-röster för förvaltningens förslag om tillstyrkan, 3 
Nej-röster för yrkandet om avstyrkan samt 3 ledamöter som avstår.  

Ordförande som valt att avstå i den ursprungliga omröstningen är därmed skyldig 
enligt kommunallag/praxis att nyttja sin utslagsröst. Ordförande väljer i detta 
skede att stödja förslaget om att avstyrka/använda vetorätten vilket därmed blir 
kommunstyrelsens beslut/förslag till kommunfullmäktige. Se omröstningsbilaga § 
131:2.  



 

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(4) 

 

2020-06-01 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

Beslutet skickas till 
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Akten 
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Yttrande över ansökan om gruppstation för vindkraft i Hycklinge - 
sökande Fred Olsen 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Fred Olsen Renewables AB ansökan om 
uppförande av gruppstation för vindkraft, länsstyrelsens diarienummer 551-17052-
19. Tillstyrkan sker utifrån att etableringen inte står i strid med andra intressen i 
kommunens översiktsplanering.   

Ärendebeskrivning 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland har i skrivelse 
inkommen 2020-04-22 tillfrågat Kinda kommun om kommunen tillstyrker en 
planerad vindkraftsanläggning i Hycklinge. Den nu aktuella ansökan från Fred 
Olsen Renewables AB omfattar totalt 8 vindkraftverk som är belägna i kommunens 
sydligaste del, nära gränsen mot Vimmerby kommun. 

Ansökan har varit ute på samråd och tidigare även presenterats i 
kommunstyrelsen. Jämfört med det ursprungliga förslaget har antalet 
vindkraftverk reducerats kraftigt och de kvarvarande verken föreslås förläggas 
inom ett område med få/inga bostäder/byggnader. 

Enligt 16 kap. 4 § miljöbalken ska kommunfullmäktige besluta om att 
tillstyrka/avstyrka en vindkraftsetablering, förfarandet benämns ofta som det 
”kommunala vetot”. 

Villkoren för anläggningen prövas av länsstyrelsen efter samråd med övriga 
myndigheter däribland samhällsbyggnadsnämnden i Kinda kommun i egenskap av 
myndighetsnämnd. Kommunfullmäktige kan/får inte ställa villkor i samband med 
beslut om tillstyrkan. Det gäller såväl villkor om skyddsåtgärder för människor, 
djur, natur och miljö men också eventuella krav om motprestation från den 
sökande, det som brukar kallas bygdepeng. Det är inte heller möjligt att tillstyrka 
delar av ett projekt utan det är ansökan i sin helhet som ska tillstyrkas/avstyrkas. 

Kommunens ställningstagande i fråga om tillstyrkan bör ta sin utgångspunkt i 
översiktsplanen samt i eventuella andra planer kommunen har för mark- och 
vattenanvändningen i det aktuella området. Kommunen får dock vid behov göra 
nya bedömningar av vad som är lämplig mark- och  vattenanvändning t ex om det 
finns motstridiga intressen och/eller andra behov av marken (t ex för nya 
bostäder). 

Översiksplanen är dock enbart vägledande och eventuella utpekade områden för 
vindkraft ska inte ses som absoluta. Kommunens nu gällande översiktsplan är 
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antagen år 2004 och är i behov av uppdatering. Översiktsplanen berör i princip inte 
vare sig vindkraft eller det aktuella området för etableringen. Det finns även en av 
kommunfullmäktige antagen Vindkraftplan vilken utgör ett så kallat tematisk 
tillägg till översiktsplanen, dess rättsverkan torde vara samma som för en 
översiktsplan. Då även denna plan är föråldrad samt utifrån att kommunstyrelsen 
beslutar om att planen ska ersättas med en plan för förnybar energiförsörjning får 
även denna plan anses som inaktuell i flera avseenden och därmed tillerkännas 
mindre betydelse vid kommunfullmäktiges ställningstagande. 

Utifrån förvaltningsrättsliga principer bör beslutet motiveras utifrån 
grundläggande krav på saklighet och opartiskhet.  

Ett beslut avseende tillstyrkan är inte ett beslut som ska anses utgöra 
myndighetsutövning och kan enbart överklagas genom så kallad laglighetsprövning 
av kommunens medlemmar (ej av projektören). Eftersom det inte är fråga om 
myndighetsutövning är förvaltningslagen i vissa delar inte tillämplig men kraven 
som framställs i 5 § Förvaltningslagen kan ändå till viss del anses tillämpliga: 

”En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. I sin 
verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk. 

Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda 
till det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som 
behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till 
de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.” 

    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-11 
Länsstyrelsens hemställan 
Ansökan med bilagor  

 

 

Sergei Sorokin 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen i Östergötland 
Akten 
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Mottagare, se sändlista

Begäran om yttrande över ansökan om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet
Till Miljöprövningsdelegationen har inkommit en ansökan om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet.

Sökanden:
Fred. Olsen Renewables AB

Anläggningstyp/verksamhet:
Gruppstation för vindkraft

Kommun där verksamheten ska bedrivas:
Kinda

Miljöprövningsdelegationen efterfrågar ert yttrande avseende ansökan om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet. Ansökningshandlingarna bifogas.

Ansökningshandlingarna i sin helhet bifogas endast till de remissinstanser som tidigare inte 
har fått ta del av några handlingar i ärendet. 

Senaste datum för yttrande:

2020-06-01

Om ni inte har för avsikt att yttra er vill vi gärna att ni meddelar det snarast för att hjälpa oss 
förkorta handläggningstiden.  

Handläggare
Denna handling har bekräftats digitalt av miljöskyddshandläggare Karl-Martin Axelsson och 
saknar därför namnunderskrift.

Bilagor
Ansökningshandlingar i ärende 551-17052-19

Sändlista
Länsstyrelsen Östergötland 
Länsstyrelsen i Kalmar län, kalmar@lansstyrelsen.se 
Kommunstyrelsen i Kinda kommun, kinda@kinda.se 
Samhällsbyggnadsnämnden i Kinda kommun, sbn@kinda.se 
Vimmerby kommun, kommun@vimmerby.se 

mailto:kalmar@lansstyrelsen.se
mailto:kinda@kinda.se
mailto:sbn@kinda.se
mailto:kommun@vimmerby.se


Remiss sid 2 (2)
2020-04-20 551-17052-19

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, registrator@msb.se
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se 
Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se 
Luftfartsverket, lfv@lfv.se 

Kopia till
Sökanden
Aktförvararen

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

mailto:registrator@msb.se
mailto:trafikverket@trafikverket.se
mailto:exp-hkv@mil.se
mailto:lfv@lfv.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Miljöprövningsdelegationen

Kinda kommun
Kommunstyrelsen

Begäran om yttrande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken 
om gruppstation för vindkraft
Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen 
avses att uppföras har tillstyrkt det. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen 
Östergötland prövar nu en ansökan inlämnad av Fred. Olsen Renewables AB i rubricerat 
ärende.

Kommunen tillfrågas genom denna skrivelse om den tillstyrker anläggningen. Yttrandet bör 
lämnas till Miljöprövningsdelegationen senast den 1 juni 2020. 

Handläggare i ärendet
Detta ärende har handlagts av miljöskyddshandläggare Karl-Martin Axelsson.   

Bilaga
Ansökan enligt miljöbalken till uppförande och drift av vindkraftsanläggning

Kopia till
Sökanden
Aktförvararen

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 

Hycklinge 

2019-12-05 
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Saken 

Fred. Olsen Renewables AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift med mera. 

av en vindkraftsanläggning – Hycklinge. 

Administrativa uppgifter 
Sökande: Fred. Olsen Renewables AB (nedan ”Bolaget”) 

556591-2077 (se bilaga 1 för registreringsbevis) 

Kontaktperson: Staffan Svanberg 

090-10 84 82

staffan.svanberg@fredolsen.se

Fred. Olsen Renewables AB

Västra Norrlandsgatan 29

903 29 Umeå

Fastigheter: 
Flytthem 4:1 
Höghult 1:4 
Gröninge 5:1 

Kommun: Kinda kommun 

Län: Östergötlands län 

SNI-kod: 40.90 B

mailto:staffan.svanberg@fredolsen.se
mailto:staffan.svanberg@fredolsen.se
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Yrkanden 
Bolaget hemställer att Miljöprövningsdelegationen 

i. Lämnar tillstånd för uppförande och drift av åtta (8) vindkraftverk om maximalt 230 meter totalhöjd,

med tillhörande infrastruktur vilken närmare beskrivs i bilaga 2 till miljökonsekvensbeskrivningen

(MKB), och med en flyttmån om upptill 100 meter (se bilaga 3 till MKB) från nedan angivna

koordinater i SWEFER99 TM:

Vindkraftverk T1 554078, 6410876 

Vindkraftverk T2 554812, 6411605 

Vindkraftverk T3 554987, 6411046 

Vindkraftverk T4 555953, 6411449 

Vindkraftverk T5 555677, 6410709 

Vindkraftverk T6 556556, 6410913 

Vindkraftverk T7 556038, 6410178 

Vindkraftverk T8 556936, 6410401 

ii. Meddelar villkor i enlighet med det förslag som redovisas nedan i avsnitt 6,

iii. Bestämmer igångsättningstiden enligt 22 kap. 25 § andra stycket miljöbalken till sju (7) år från

lagakraftvunnet tillstånd,

iv. Bestämmer att tillståndet ska gälla i trettiofem (35) år från den dag då tillståndet vunnit laga kraft,

v. Fastställer belopp för ekonomisk säkerhet rörande återställningsarbeten till 563 750 SEK per

vindkraftverk, samt

vi. Godkänner den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, så att den specifika

miljöbedömningen kan slutföras.
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1.Orientering
1.1 Om sökanden
Bolaget ägs av norska Fred. Olsen Renewables AS som i sin tur ägs av Bonheur ASA noterat på börsen i Oslo.

Koncernen har varit verksam inom vindkraftsbranschen sedan 1996. Idag projekterar koncernen både till land

och till havs för vidare utbyggnad i flertalet länder. Koncernen äger och driver 11 vindkraftsanläggningar med

en samlad effekt om cirka 679 MW.

1.2 Politiska mål 
Hycklinge vindkraftsanläggning kommer att kunna ge ett tillskott till Sveriges behov av förnybar energi. 

Vindkraften ger vid normal drift inte upphov till utsläpp av koldioxid, kräver inte några miljöfarliga 

bränsletransporter och är en långsiktig hållbar energikälla. Vindkraften efterlämnar inte heller någon avsevärd 

miljöskuld som framtida generationer måste överta. Beräkningar visar att ett vindkraftverk redan efter cirka åtta 

månader i drift har sparat in den energiförbrukning som är nödvändig för att producera och uppföra det.  

Vindkraften har av dessa skäl en god förankring i landets energi- och miljöpolitik. Det framstår idag som klart 

att produktionen av el från vindkraft kommer att få en viktig roll i landets framtida energiförsörjning.  

Sveriges energipolitik syftar till att underlätta omställning till ett ekologiskt uthålligt samhälle genom att 

effektivisera elanvändningen, underlätta övergången till förnybara energislag och se till att den 

elproduktionsteknik som används är miljömässigt acceptabel.  

Den ansökta verksamheten beräknas producera cirka 110 GWh förnybar el per år och kommer därmed att 

bidra till uppfyllandet av Sveriges energipolitiska mål. 

1.3 Omfattning och avgränsningar 
Denna ansökan innehåller de uppgifter som krävs enligt 22 kap. 1 § första stycket i miljöbalken. Bolaget har 

med hjälp av anlitade konsulter låtit upprättat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med tillhörande bilagor 

(se bilaga 2). MKB:n med bilagor utgör en integrerad del av ansökan och åberopas generellt i denna 

ansökningshandling. 

Ansökan omfattar byggnation av en vindkraftsanläggning om maximalt 8 vindkraftverk med en totalhöjd om 

maximalt 230 meter, tillhörande anläggningar såsom uppställningsplats för material och avfall, vägar till 

vindkraftverken, kranplatser och kabelförläggning för det icke koncessionspliktiga interna elnätet. 
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Bolaget ansöker om fasta placeringar av vindkraftverken, med en flyttmån av fundament om upp till 100 meter 

från angivna koordinater (se bilaga 3 till MKB). Typ av vindkraftverk och dess effekt är ännu inte bestämd. 

Ansökan omfattar inte anslutning av vindkraftsanläggningen till överliggande nät, mobil betongstation, 

krossverk eller täkt. Material till exempelvis vägar kommer att tas från separata täkter, alternativt kan Bolaget 

komma att söka separat tillstånd för ny täkt inom eller i närheten av projektområdet. 

Bedömningen är att byggnations- och anläggningsarbeten kan genomföras utan markavvattningsåtgärder. För 

det fall andra prövningspliktiga åtgärder blir aktuella, såsom vattenverksamhet, kommer en separat ansökan 

eller anmälan lämnas in till länsstyrelsen. 

Verksamheten bedöms inte påverka miljön inom något område med skydd enligt 7 kap. miljöbalken på ett 

betydande sätt. 

Verksamheten bedöms vara förenlig med artskyddsförordningen. 
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2. Områdesbeskrivning

2.1 Projektområdet 

Den planerade vindkraftsanläggningen - Hycklinge - är belägen 8 kilometer sydost om tätorten Horn i Kinda 

kommun och omfattar cirka 332 hektar. Markanvändningen där vindkraftverken ska placeras domineras av 

skogsbruk. Endast enstaka områden som bedömts hysa ett påtagligt naturvärde, samt enstaka övriga 

kulturhistoriska lämningar berörs. Landskapet inom fem kilometer från projektområdet är ett av de mer 

glesbefolkade områdena i sydöstra Sverige. 

2.2 Rådighet 

Bolaget har genom nyttjanderättsavtal säkerställt rådighet över marken med berörd markägare, O. G Paulis 

Donationsfond. Markägaren har ställt den mark som krävs till förfogande för projektet vid erhållet tillstånd. 

2.3 Planförhållanden 

Projektområdet ligger inom ett område som i Kinda kommuns översiktsplan är utpekat som primärt lämpligt för 

vindkraftsetablering. Inga detaljplaner eller andra områdesbestämmelser berörs. 

2.4 Riksintressen och skyddade områden 

Projektområdet berör inga utpekade riksintressen enligt 3-4 kap. miljöbalken. Inom området förekommer 

strandskyddsområden, inga andra områden med skydd enligt 7 kap. miljöbalken berörs. 

2.5 Vindförhållanden 

Den nationella vindkarteringen visar på goda vindförhållanden i området (>7 m/s på 140 meters höjd). 

Bedömningen är att det finns förutsättningar för vindkraftsanläggning Hycklinge att få god ekonomi och en 

hög produktion av förnybar energi per vindkraftverk. 
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3. Teknisk beskrivning
Vindkraftverken kommer att placeras enligt situationsplan i bilaga 3 till MKB, med en flyttmån om upptill 100 

meter från angivna koordinater. Framtagandet av situationsplanen har föregåtts av bland annat. 

naturvärdesinventering och arkeologisk utredning etapp 1. Bolaget avser att uppföra maximalt 8 vindkraftverk 

med en totalhöjd om maximalt 230 meter med en beräknad produktion om cirka 110 GWh per år. Exakt storlek 

på verken och vilket fabrikat som kommer användas är inte fastställt i dagsläget, men vindkraftverkens effekt 

beräknas till mellan 4-6 MW/vindkraftverk (ljudberäkningen är utförd med Vestas 5.6 MW som är 230 meter 

högt, och med en 75 meter rotorradie). 

Uppställningsyta, transformatorstation och servicebyggnad kommer att placeras inom utpekat område enligt 

situationsplan i bilaga 3 till MKB. Den yta som beräknas upptas för tillfällig uppställning utgör cirka 10 000 

kvadratmeter och ytan för servicebyggnad och transformatorstation cirka 7500 kvadratmeter. 

Vindkraftsanläggningen planeras att anslutas till regionnätet från anslutningspunkt inom 

vindkraftsanläggningen till befintlig station TS21 i Horn cirka 8 kilometer nordväst om anläggningen. Alternativt 

kan en anslutning ske till befintlig fördelningsstation d03 Vimmerby cirka 20 kilometer söder om anläggningen. 

Anslutningen av vindkraftsanläggningen till regionnätet regleras i separat koncessionsärende. 

Inom projektområdet finns ett flertal befintliga vägar vilka kommer att användas. Dessa vägar kommer att 

behöva breddas och förstärkas utmed cirka 3 kilometer. Nya vägar till och mellan vindkraftverken kommer att 

uppgå till cirka 4 kilometer. Utöver detta kommer det att krävas cirka 3 700 kvadratmeter vid varje 

vindkraftverk för kranplats. Kablar mellan vindkraftverken kommer att markförläggas i eller intill vägarna. 

Vindkraftverken kommer att förses med hinderbelysning enligt Transportstyrelsens gällande föreskrifter. Slutlig 

utformning av hinderbelysning bestäms i samråd med Transportstyrelsen. 

För en utförligare teknisk beskrivning av verksamheten hänvisas till kapitel 3 i MKB. 
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4. Miljöeffekter
För en mer utförlig beskrivning av förväntade miljökonsekvenser hänvisas till bilaga 2, MKB. I bilaga 4 till MKB 

redogörs för samtliga skyddsåtgärder som Bolaget åtagits sig i MKB. 

4.1 Landskapsbild 

Landskapsbild och konsekvenserna för denna är subjektiva begrepp som utgår från människans upplevelse 

av landskapet och sina omgivningar. Därav värderas inte konsekvenserna som positiva eller negativa utan 

bedömningen utgår ifrån hur stor förändringen av landskapsbilden bedöms bli. 

Hur en ny vindkraftsanläggning förändrar landskapsbilden beror på faktorer som vindkraftverkens storlek, 

antal, avstånd mellan vindkraftverken, avstånd till betraktaren, synbarhet och på hur anläggningen 

harmoniserar med landskapet. Hur Hycklinge vindkraftsanläggningen kommer att synas i det omgivande 

landskapet framgår av genomförd siktanalys och fotomontage, se bilaga 5 och 6 till MKB. Vindkraftverken 

kommer även att, utifrån flygsäkerhetsskäl, förses med hinderbelysning som medför att anläggningen också 

kommer att vara synlig under dygnets mörka timmar. 

Vilket framgår i avsnitt 2.3 i MKB har Bolaget tagit stor hänsyn till landskapsbilden vid utformning av 

projektområdet och antal vindkraftverk, vilket har reducerats väsentligt från 44 till 8. Avståndet till bland annat 

Horn och Hycklinge har därigenom ökat betydande från som närmast ungefär en kilometer till åtta respektive 

nio kilometer. 

Den hänsyn som bolaget vidtagit innebär att Hycklinge vindkraftsanläggning kommer att etableras i ett 

område där närzonen inom fem kilometer från projektområdet är ett av de mer glesbefolkade områdena i 

sydöstra Sverige, vilket innebär att antalet betraktare som kommer att se vindkraftverken är relativt få.  

Dagtid bedöms förändringen från vissa platser bli måttlig. Antalet människor som berörs är dock litet och inga 

platser som har utpekats som viktiga för kulturmiljö, friluftsliv eller viktiga utblickar får en väsentligt förändrad 

landskapsbild. Nattetid bedöms förändringen bli måttlig. Hinderbelysningen innebär en förändring på de 

platser som har fri sikt mot turbinhuset på ett eller flera vindkraftverk. Eftersom turbinhuset sitter på lägre höjd 

än de översta rotorbladen kommer hinderljusen att synas på färre platser än vad som framgår av siktanalysen 

för vindkraftverken. 

Sammantaget bedöms förändringen på landskapsbilden bli måttlig, på gränsen till liten. De kumulativa 

effekterna bedöms bli obetydliga. 
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4.2 Naturmiljö och naturvårdsarter 

I likhet med det omgivande landskapet utgörs nästan hela projektområdet av barrproduktionsskog. Inget 

område av riksintresse eller annan typ av skyddad naturmiljö berörs. Påverkan på naturvärden sker främst 

genom det direkta markanspråk som sker för etablering av vindkraftverk och tillhörande infrastruktur. 

En naturvärdesinventering enligt svensk standard 199000;2014:13 har genomförts inom projektområdet, se 

bilaga 7 till MKB. Inget av de naturvärdesojekt som bedömts hysa höga naturvärden (NVI-klass 2) berörs av 

vindkraftverk eller följdverksamheter. Fyra naturvärdesojekt (våtmark och sumpskog) som bedömts hysa ett 

påtagligt naturvärde (NVI-klass 3) berörs av etableringszoner för kranplats. Utifrån både kostnads-, 

anläggnings- och naturmiljöaspekt kommer Bolaget dock att eftersträva att slutlig lokalisering av kranplats inte 

berör något av dessa objekt. Med tillämpning av de skyddsåtgärder som bolaget åtar sig (se bilaga 4 till MKB) 

bedöms konsekvenserna för naturmiljön bli små. 

Projektområdet berör en vattenförekomst, Lillån, som omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN). Lillån är också 

utpekad av Länsstyrelsen Östergötland som limnisk värdetrakt. Inga kända grundvattenförekomster eller 

naturliga grundvattenflöden berörs. Med tillkämpning av de skyddsåtgärder som Bolaget åtar sig (se bilaga 4 

till MKB) bedöms konsekvenserna för sjöar och vattendrag bli små. Vidare bedöms verksamheten inte riskera 

att den ekologiska eller kemiska statusen för Lillån försämras, varför verksamheten inte bedöms äventyra 

uppnåendet av Lillåns miljökvalitetsnorm. 

Utmed sjöar och vattendrag i projektområdet gäller allmänt strandskydd om 100 meter. Den planerade 

verksamheten berör strandskyddade områden. Bedömningen är att konsekvenserna blir obetydliga och att 

verksamheten inte motverkar strandskyddets syften. 

I samband med den naturvärdesinventering som genomförts har ett antal naturvärdesarter och arter upptagna 

i artskyddsförordningens bilaga 1 och 2 noterats. Noterade arter är främst knutna till de naturvärdesojekt som 

identifierats inom projektområdet. Verksamheten har utformats så att påverkan på dessa objekt i största 

möjligaste mån undviks (se bilaga 4 till MKB). Verksamheten har även utformats så att inga kända förekomster 

av arter upptagna i artskyddsförordningens bilaga 1 och 2 påverkas. Verksamheten bedöms därmed vara 

förenlig med bestämmelserna i artskyddsförordningen. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljöer bli små. 
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4.3 Fåglar 

Projektområdet och dess närmaste omgivningar är inte känt som någon viktig sträcklokal och bedöms hysa en 

fågelfauna som domineras av utbredda och för regionen allmänna arter. I landskapet förekommer dock ett 

antal skyddsvärda arter som bedöms vara känsliga för vindkraftsetableringar. Riktade inventeringar av dessa 

arter har därför genomförts (se bilaga 10-12 till MKB) och skyddsåtgärder för att undvika och begränsa 

påverkan har vidtagits (se bilaga 4 till MKB). Det innebär övergripande att inga vindkraftverk med tillhörande 

flyttmån berör rekommenderade hänsynsområden för fåglar (se bilaga 13 till MKB). 

I den artskyddsutredning som genomförts (se bilaga 8 till MKB) konstateras att av de arter som är upptagna i 

artskyddsförordningens bilaga 1 riskerar verksamheten endast kunna medföra en påverkan på den lokala 

bevarandestatusen för järpe. Denna påverkan förutsätter dock att verksamheten medför en betydande negativ 

påverkan på järpens levnadshabitat, sumpskog. I avsnitt 5.4 i MKB framgår att verksamheten inte kommer 

medföra en betydande påverkan på järpens levnadshabitat. Detta eftersom vindkraftverk inte kommer att 

placeras inom järpens levnadshabitat inom projektområdet och följdverksamheter undviker områden med 

sumpskog så att endast den yttersta delen av tre områden med sumpskog berörs. Verksamheten bedöms 

därför inte medföra någon påverkan på järpens lokala bevarandestatus. Den planerade verksamheten 

bedöms därmed vara förenlig med bestämmelserna i artskyddsförordningen. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för fågellivet bli små. 

4.4 Fladdermöss 

En utredning av fladdermusfaunan och förekomst av lämpligt habitat inom och i anslutning till projektområdet 

har genomförts, se bilaga 14 till MKB. Utredningen visar på att det inom projektområdet förekommer en låg 

aktivitet av fladdermöss. Förutsättningarna inom området är inte heller goda för fladdermöss eftersom området 

domineras av barrproduktionsskog med endast ett visst inslag av löv och enstaka partier med äldre skog. 

Området bedöms inte heller hysa några reproduktionsområden eller viktiga viloplatser för fladdermöss. 

Sammantaget noterades sju arter inom eller i direkt anslutning till projektområdet, varav nordfladdermus, 

taiga/mustaschfladdermus och dvärgpipistrell var de mest spridda arterna. 

I den artskyddsutredning (se bilaga 8 till MKB) som genomförts konstateras att risken för påverkan på arternas 

lokala bevarandestatus är låg eftersom verksamheten inte kommer att påverka några lokala populationer av 

fladdermöss. Det bedöms inte heller ske någon påverkan på reproduktionsmiljöer eller viktiga viloplatser för 
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fladdermöss. Bolaget åtar sig dock att utforma ett kontrollprogram, från och med driftstart, i syfte att utreda om 

det föreligger behov av att tillämpa Bat mode för att ytterligare begränsa risken för påverkan på fladdermöss. 

Sammantaget är bedömningen att konsekvenserna för fladdermöss blir obetydliga. 

4.5 Friluftsliv, fiske, jakt, ridning och turism 

Inga riksintressen eller regionalt utpekade områden för friluftsliv berörs av projektområdet. Inom området 

bedrivs jakt, fiske och generellt friluftsliv som svampplockning och promenader. Vägar inom området används 

även ibland vid längre ridturer från stall i det omgivande landskapet. 

Projektområdet kommer även fortsättningsvis att kunna användas för att utöva och uppleva friluftsliv. En viss 

begränsning komma att ske under en begränsad period vid byggskedet av vindkraftsanläggningen eftersom 

området då klassas som byggarbetsplats. 

Sammantaget är bedömningen att konsekvenserna för friluftslivets intressen blir små. 

4.6 Kulturmiljö 

Inom projektområdet har en arkeologisk utredning motsvarande etapp 1 utförts, se bilaga 15 till MKB. 

Utredningen visar på att området utgörs av ett kulturlandskap präglat av den gårds- och torpbebyggelse som 

kan knytas till 1700-1800-talet. De dominerande kulturlämningarna i området utgörs också av torplämningar. 

Området berör inga riksintresseområdet för kulturmiljö eller kulturreservat eller regionalt utpekade intressen för 

kulturmiljö. Inte heller berörs några regionalt utpekade områden för kulturmiljö eller kommunala kulturobjekt. 

Totalt finns 27 kulturhistoriska lämningar inom projektområdet, vilka utgörs av bland annat fossil åker, 

lägenhetsbebyggelse och färdväg. Av dessa är fyra fornlämningar och fem möjliga fornlämningar. För att 

undvika och begränsa påverkan på dessa fornlämningar och möjliga fornlämningar har Bolaget åtagit sig 

skadeförebyggande åtgärder, se bilaga 4 till MKB. I enlighet med 2 kapitlet 10 § lagen (1988:950) om 

kulturminnen ska grävning eller annat arbeta omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontakts om en 

fornlämning påträffas. 

Sammantaget är bedömningen att konsekvenserna för kulturmiljön blir obetydliga. 
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4.7 Naturresurser 

Markanvändningen inom projektområdet utgörs huvudsakligen av skogsbruk. Ingen jordbruksmark kommer att 

tas i anspråk av verksamheten. Det finns inte heller någon annan koncessionspliktig verksamhet inom 

projektområdet eller undersökningstillstånd för mineraler. En husbehovstäkt för mer än 10 000 ton berg finns i 

området öster om Kobbosjön. Det förekommer inga uppgifter om brunnar i området. 

Massbehovet uppgår till cirka 40 600 kubikmeter. Bolaget kommer att eftersträva massbalans. Det är dock 

sannolikt att Bolaget kommer att söka tillstånd för en ny täkt inom eller i närheten av projektområdet för att 

kunna tillgodose behovet. Alternativt kommer material att anskaffas från närliggande befintliga täkter. 

Den planerade vindkraftsanläggningen står inte i konflikt med någon annan naturresurs inom projektområdet 

eftersom vindbruk och skogsbruk är förenliga näringar samt att markanspråket är förhållandevis litet, cirka 16 

hektar motsvarande fem procent av projektområdet. Det utbyggda vägnätet kan gynna skogsbruket i och med 

att området blir mer lättillgängligt för skogsbruksåtgärder. En vindkraftsetablering i området skulle dessutom 

förbättra nyttjandet av en annan naturresurs i projektområdet, vinden. 

Sammantaget är bedömningen att konsekvenserna avseende naturresurser blir positiva. 

4.8 Luftfart, försvar och telekommunikationer 

Samråd har skett med berörda flygplatser, försvaret och teleoperatörer, se bilaga 2 till MKB. 

Projektområdet ligger drygt 60 kilometer från Linköpings båda flygplatser (Linköping/SAAB och 

Linköping/Malmen) och är därmed utanför hinderytan, kallad MSA-yta (Minimum Sector Altitude), för 

flygplatserna. LFV har i yttrande meddelat att ingen särskild flyghinderanalys därmed bedömts nödvändig, 

samt att vindkraftsanläggningen inte kommer att påverka flygplatsernas navigerings- och landningshjälpmedel 

eller den infrastruktur för kommunikation, navigation och övervakning som finns i anslutning till flygplatserna. 

Försvaret har yttrat att de inte har något att erinra mot de ansöka positionerna för vindkraftverken. 

De fyra tillståndshavare som har frekvenstillstånd av radiolänk över hela landet; MSB, TeliaSonera AB, Hi3G 

Access AB och net4Mobility, har inget att erinra mot vindkraftverk inom projektområdet. Inte heller Teracom 

AB som har radiolänkar för rundradio och TV i hela landet har något att erinra mot vindkraftsanläggningen. 

Sammantaget är bedömningen att konsekvenserna för luftfart, försvar och telekommunikationer blir obetydliga. 
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4.9 Ljud 

En ljudberäkning har genomförts enligt den metodik som beskrivs av Naturvårdsverket i rapport 6241 Ljud från 

vindkraftverk. Beräkningen visar på att Naturvårdsverkets riktvärde om 40 dBA inte kommer att överstigas vid 

något av de närmaste bostäderna (permanents- som fritidsbostäder), se bilaga 16 till MKB. 

Sammantaget är bedömningen att konsekvenserna genom ljudutbredning på ljudkänsliga punkter blir små. De 

kumulativa effekterna avseende ljudpåverkan bedöms bli obefintliga. 

4.10 Skuggor 

Bolaget har låtit utföra en särskild analys av skuggutbredningen vid närliggande bostäder (permanent- som 

fritidsbostäder), se bilaga 16 till MKB. Beräkningen visar att rådande praxis på maximalt 30 teoretiskt möjliga 

skuggtimmar per år eller 30 minuter per dag inte kommer att överskridas vid störningskänslig bebyggelse. 

Sammantaget är bedömningen att konsekvenserna avseende skuggpåverkan blir obetydliga 

4.11 Byggskedet 

Under byggskedet kommer temporära störningar att uppstå vid bland annat borrning, sprängning och 

transporter. Positiva effekter kan förekomma när den arbetsstyrka som behövs för att bygga anläggningen 

behöver boende och då gärna lokalt för att undvika långa transporter till arbetet. Det kan även innebära att 

livsmedelsbutiker och restauranger i området kan känna av ett ökat behov för sina tjänster. 

Tillgängligheten till områden kommer av säkerhetsskäl även att begränsas eftersom området då klassas som 

byggarbetsplats. Detta kan begränsa möjligheten till att bedriva friluftsliv såsom jakt och fiske i området. 

Sammantaget är bedömningen att konsekvenserna till följd av byggskedet blir små. 

4.12 Säkerhet 

Av de olyckor som registrerats i samband med vindkraft dominerar olyckor relaterade till byggskede och 

driftsfas. Denna typ av olyckor hanteras genom separat lagstiftning och det är främst olycksrisker för 

utomstående som är relevant för tillståndsprövningen enligt miljöbalken. 

Den mest påtagliga säkerhetsrisken för utomstående under drifttiden bedöms vara nedisning och påföljande 

risk för isras och iskast. Denna risk är som störts rakt under vindkraftverkstornet och rotorn. Risken minskar 

med avståndet till vindkraftverket. Risken för haveri av ett vindkraftverk bedöms som minimal. 



14 

För att undvika och begränsa risken för olyckor åtar sig bolaget flertal skyddsåtgärder, vilka framgår i bilaga 4 

till MKB. 

Sammantaget är bedömningen att med de skyddsåtgärder som vidtas är kvarvarande risker av 

vindkraftsanläggningen obetydliga. 

4.13 Klimateffekter 

Vindkraft är en förnybar energikälla som har stora globala miljöfördelar. Beräkningar visar på att ett 

vindkraftverk redan efter cirka åtta månader i drift har tjänat in den energiförbrukning som är nödvändigt för att 

producera och uppföra vindkraftverket. En utbyggnad av vindkraften i Sverige påskyndar avvecklingen av 

fossilbränsleberoendet och bidrar till att motverka klimatförändringarna. 

Sammantaget är bedömningen att den planerade vindkraftsanläggningen, både nationellt och globalt, innebär 

positiva miljöeffekter avseende klimat, men också sett till ett bredare miljö- och hållbarhetsperspektiv. 

4.14 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål 

Av de 16 nationella miljömålen bedöms 12 vara relevanta för den planerade verksamheten. Av dessa 12 är 

bedömningen att verksamheten bidrar till måluppfyllelse för sju och förhindrar inte måluppfyllelse av 

resterande fem. 

Av de 17 globala hållbarhetsmålen bedöms två vara relevanta för den planerade verksamheten; 13 (Bekämpa 

klimatförändringar) och 15 (Ekosystem och biologisk mångfald). Verksamheten bedöms bidra till 

måluppfyllelse av mål 13 och förhindrar inte måluppfyllelse av mål 15. 

4.15 Efterlevnad av miljökvalitetsnormer 

Sammantaget är bedömningen att den planerade verksamheten inte kommer att medföra att någon av 

miljökvalitetsnormerna kommer att överskridas eller försämras 
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5. Underlag för ekonomisk säkerhet
Bolaget har sammanställt kostnader för återställning i samband med avveckling enligt tabell nedan. 

Översikt återställning 

Nedmontering kran 2 600 000 

Nedmontering arbete 800 000 

Transport av vindkraftsdelar 400 000 

Återställning av fundamentsplatser, ev. vägar, 
mm. 

360 000 

Projektledning 350 000 

Total summa 4 510 000 

Per vindkraftverk 563 750 

I samband med avveckling och återställning utgör kostnader relaterade till kran den enskilt största posten. 

Bolaget har antagit etableringskostnad för kran om 1 000 000 SEK samt i tillägg en rörlig kranhyra om 200 000 

per verk (totalt 2 600 000 SEK). Vidare är kostnaden för att montera isär vindkraftsdelarna och möjliggöra 

nedlyftning med kranen uppskattad till 100 000 per verk (totalt 800 000 SEK). Transport av vindkraft delarna till 

återvinningen eller dylikt är uppskattad till 50 000 per verk (totalt 400 000 SEK). Kostnad för att återställa 

fundamentsplatser, vägar som inte behövs till skogsbruket och återplantering av ny skog till 45 000 per verk 

(totalt 360 000 SEK). Den övergripande projektledningskostnaden är antagen till 350 000 SEK. 

Återställningskostnaden är således skattad till 563 750 SEK per verk vilket ligger i linje med rådande praxis. I 

bedömningarna ovan är inget skrotvärde beaktat. Den ekonomiska säkerheten ska ställas innan ett tillstånd 

tas ianspråk. 
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6. Förslag på villkor

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i enlighet med vad
Bolaget har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet.

2. En arbets- och tidsplan ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader innan byggnads- 
och anläggningsarbetena påbörjas.

3. Förslag på kontrollprogram omfattande byggnations- och anläggningsarbeten ska lämnas in till
tillsynsmyndigheten minst en månad innan arbetena påbörjas. Utformningen av kontrollprogrammen
ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammen ska ses över inför byggskede, drifts- 
och avvecklingsfasen. I kontrollprogrammen ska särskilt redovisas uppföljning av ljudpåverkan och
påverkan på fladdermöss.

4. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid bostäder inte överstiga 40 dBA. Den
ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller närfältsmätningar och
beräkningar. Inom ett år från det att vindkraftsanläggningen tagits i drift ska en kontroll av den
ekvivalenta ljudnivån utföras. Metod för detta ska lämnas in till tillsynsmyndigheten för godkännande.
Kontroll ska därefter ske så snart det föreligger förändringar i verksamheten som kan medföra ökade
ljudnivåer, eller när tillsynsmyndigheten anser att kontroll av ljudnivån är befogad. Till den slutliga
situationsplanen och slutligt val av vindkraftverk ska det bifogas en ljudberäkning för tydliggörande av
att föreskrivna villkor kan innehållas.

5. Folkhälsomyndighetens rekommenderade riktvärden (FiHMFS 2014:13) för lågfrekvent ljud ska
efterlevas under driftsfasen. Till den slutliga situationsplanen och slutligt val av vindkraftverk ska det
bifogas en ljudberäkning för tydliggörande av att föreskrivna villkor kan innehållas.

6. Faktisk skuggtid från vindkraftsanläggningen får inte överskrida 8 timmar per år vid störningskänslig
plats vid bostäder. Som störningskänslig plats räknas uteplats, eller en yta på upp till 25 m2, som
används för till exempel rekreation, vila eller arbete, i anslutning till bostäder. Till den slutliga
situationsplanen och slutligt val av vindkraftverk ska det bifogas en teoretisk skuggberäkning för
tydliggörande av att föreskrivna villkor kan innehållas.

7. Bolaget ska senast en månad efter det att byggnations- och anläggningsarbetena är slutförda
anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Monterings-, uppställnings-, upplagsytor och liknande, som inte
behövs för driften av anläggningen, ska återställas för naturlig återetablering av växtlighet inom ett år
från det att arbetena har avslutats. Återställningen ska ske i samråd med och godkännas av
tillsynsmyndigheten. I de fall inte hela anläggningen enligt tillståndet uppförs samtidigt ska
återställning ske i de delar som uppförts. Det ska i de fallen ske senast ett år efter arbetenas
avslutande på respektive plats inom verksamhetsområdet.

8. Bolaget ska, senast sex månader innan verksamheten slutligen upphör, redovisa en avvecklingsplan
till tillsynsmyndigheten. I planen ska bland annat redovisas hur och inom vilken tid vindkraftverken
ska nedmonteras och omhändertas samt hur marken ska återställas. Planen ska godkännas av
tillsynsmyndigheten. Senast två år efter att tillsynsmyndigheten godkänt planen ska återställningen
vara utförd. Avvecklingen inklusive återställningsarbeten ska vara genomförd i sin helhet vid
tillståndstidens utgång.
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7. Tillåtlighet

7.1 Tillåtligheten enligt 2 kap. miljöbalken 

Alla som avser bedriva en miljöfarlig verksamhet måste visa att de beaktat de allmänna hänsynsreglerna i 2 

kap. miljöbalken. Nedan beskrivs översiktligt hur Bolaget har beaktat dem. 

Kunskapskravet 

Bolaget har på koncernnivå lång erfarenhet av projektering, uppförande och drift av vindkraftanläggningar. 

Koncernen Bolaget ingår i har varit verksamma inom vindkraftsbranschen i över 19 år med 

vindkraftsetableringar i Storbritannien, Norge och Sverige. Bolaget har således tillgång till den kunskap och 

den teknik som krävs för verksamheten.  

För den ansökta verksamheten specifikt har Bolaget samarbetat med bland annat konsulter på Ecogain AB, 

Ecocom AB och Landskapsarkeologerna (ArcMontana AB) som inventerat projektområdet med avseende på 

fåglar, natur- och kulturmiljö. Ecogain AB har utarbetat en MKB som redovisar de miljökonsekvenser som kan 

uppkomma under byggskede- och driftsfas. Vid övriga erforderliga utredningar och vindmätningar har 

kompetenta konsulter anlitats för att säkerställa att Bolaget erhåller den kunskap om området och 

verksamhetens nytta och påverkan som krävs. 

Under byggnation och drift kommer ett kontrollprogram enligt förordning 1998:901 om verksamhetsutövares 

egenkontroll att upprättas för att säkerställa att Bolaget följer de regler och föreskrifter som finns samt för att 

begränsa påverkan på miljön. 

Krav på försiktighetsmått 

Som framgår av MKB har området noga undersökts och inventerats för att säkerställa att verksamheten inte 

ska medföra skada eller olägenhet på natur-, kulturmiljö eller människors hälsa. Krav kommer att ställas på 

entreprenörer och underleverantörer i samband med byggnation och anläggande och ett kontrollprogram 

kommer att upprättas för att säkerställa att påverkan på miljön begränsas. 

Det framgår vidare av de åtgärder som har redovisats i ansökan och MKB (se bilaga 4 till MKB) att erforderliga 

försiktighetsmått kommer att vidtas. 
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Bästa möjliga teknik 

Teknikutvecklingen i vindkraftsbranschen går snabbt framåt och Bolaget avser att noga följa utvecklingen på 

marknaden och vid upphandling välja de lösningar som bäst stämmer överens med denna princip. 

Produktvalsprincipen 

Omfattningen för kemikalieanvändning vid en vindkraftsanläggning är begränsad. Vid drift används dock 

hydraulolja/olja i vindkraftverken. Bolaget eftersträvar att i den mån det är möjligt och rimligt använda material 

som möjliggör återanvändning i så stor utsträckning som möjligt när verksamheten ska avvecklas. Inga 

biotekniska organismer avses användas. 

Resurshushållning 

Vindkraftverk hushåller med råvaror genom att de nyttjar vinden som är en förnyelsebar energikälla. Den 

mängd energi som krävs för att tillverka och transportera ett vindkraftverk från fabrik till etableringsplats 

producerar vindkraftverket på cirka åtta månader. Vid drift förbrukas i princip inga råvaror mer än för 

regelbundet underhåll. Torn och generator är i stort sett återvinningsbara vid drifttidens slut. 

Lokaliseringsprincipen 

Vid val av plats har miljöbalkens krav beaktats, framförallt 1-4 kap. miljöbalken. En lokaliseringsutredning har 

genomförts och platsen har valts utifrån att verksamheten ska innebära ett minimalt intrång på människors 

hälsa och på miljön samtidigt som den medger en samhällsekonomiskt gynnsam produktion av förnybar el. 

Lokaliseringen bedöms som mycket god då området har ett gynnsamt vindläge, samt sedan tidigare kraftigt 

påverkat av skogsbruk. 

Nollalternativet skulle innebära att den förnybara el som skulle kunna produceras vid Hycklinge måste ersättas 

av el-produktion från vindkraftverk på annat ställe eller genom elproduktion på annat sätt, huvudsakligen 

genom en blandning av svensk kärnkraft och kolkondenskraft. 

Ansvaret för skadad miljö – efterbehandling 

Verksamheten kommer inte att aktualisera något ansvar i detta avseende. Bolaget har strävat efter att utforma 

anläggningen utifrån skadelindringshierarkin, det vill säga så att skada i första hand har undvikts och i andra 

hand begränsats. Ianspråktagen mark kommer också att återställas så långt som möjligt. 
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7.2 Tillåtligheten enligt 3-4 kap. miljöbalken 

Den ansökta verksamheten motverkar inte en god hushållning av mark- och vattenområden. Verksamheten 

berör inte heller något utpekat riksintresse. 

7.3 Tillåtlighet enligt 5 kap. miljöbalken 

Den ansökta verksamheten medverkar inte till överträdelse av någon miljökvalitetsnorm. 

7.4 Tillåtlighet enligt 7 kap. miljöbalken 

Verksamheten bedöms inte påverka miljön inom något område med skydd enligt 7 kap. miljöbalken på ett 

betydande sätt. 

7.5 Tillåtlighet enligt 8 kap. miljöbalken och artskyddsförordningen 

Vid lokalisering av vindkraftverk och utformning av flyttmån upp till 100 meter (se bilaga 3 till MKB) har 

rekommenderade hänsynsområden för fågellivet, identifierad naturvärdesobjekt och kända förekomster av 

arter upptagna i artskyddsförordningens bilaga 1 och 2 undvikts. 

Även lokaliseringen av följdverksamhet har utformats så att påverkan på hänsynområden för fågellivet och 

identifierade naturvärdesojekt undviks eller begränsas. Inga kända förekomster av arter upptagna i 

artskyddsförordningens bilaga 1 och 2 berörs av följdverksamhet. 

Sammantaget bedöms verksamheten vara förenlig med bestämmelserna i artskyddsförordningen. 
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8. Samråd

Ansökan har föregåtts av samrådsförfarande enligt 6 kap. miljöbalken. Vad som framkommit under samråden 

och hur Bolaget beaktat detta framgår av samrådsredogörelsen, se bilaga 2 till MKB. 

’ 

________________________________ 
Staffan Svanberg 
Projektansvarig 
Fred. Olsen Renewables AB 

Bilagor 
Bilaga 1 – Registreringsbevis 
Bilaga 2 - Miljökonsekvensbeskrivning med bilagor 



M I L J Ö KO N S E K V E N S B E S K R I V N I N G 
Vindkraftsetablering vid Hycklinge i Kinda kommun, 

Östergötlands län

PR
O

D
U

C
ER

A
T 

A
V

 E
C

O
G

A
IN

 2
0

19



2

Om dokumentet
Detta dokument med tillhörande bilagor utgör miljökonsekvensbeskrivningen till  
Fred. Olsen Renewables AB:s tillståndsansökan för vindkraftsanläggningen vid Hycklinge,  
i Kinda kommun, Östergötlands län. 

Denna miljökonsekvensbeskrivning är ett underlag i den specifika miljöbedömningen för 
vindkraftsanläggningen. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter 
i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Miljökonsekvens-
beskrivningen ska tillsammans med övriga handlingar ligga till grund för prövningen 
av vindkraftsanläggningens tillåtlighet och för fastläggande av tillstånd och villkor för 
verksamheten. Anläggningen ska prövas enligt miljöbalken.

Dokumentet har utvecklats parallellt med samrådet och i takt med att  
Fred. Olsen Renewables AB inhämtat uppgifter om förhållandena i området. Arbetet har 
genomförts under tiden oktober 2017 till november 2019. 

Ecogain AB har varit huvudkonsult för arbetet och står för beskrivningar och  
bedömningar i dokumentet. Se sidan 139 för en beskrivning av medverkande personer. 
Underlag har tagits fram av Ecogain AB, Fred. Olsen Renewables AB, Ecocom AB, Nattbakka 
Natur, Landskapsarkeologerna och Natural Power Consultants. 

2019-12-05 
Ecogain AB på uppdrag av Fred. Olsen Renewables AB.  
Vindkraftsetablering vid Hycklinge i Kinda kommun, Östergötlands län  
Ecogain AB uppdragsnummer: 1021017  
Utredningen har genomförts under tiden oktober 2017 till november 2019. 
Omslagsbild: Vy mot Kobbosjön på befintlig väg norr om planerat vindkraftverk (T5).
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I C K E-T E K N I S K 
S A M M A N FAT T N I N G

Fred. Olsen Renewables AB planerar att etablera en vindkrafts-
anläggning med åtta vindkraftverk sydost om tätorten Horn i 
Kinda kommun, Östergötlands län. Vindkraftsanläggningen 
beräknas kunna producera cirka 110 GWh förnybar el per år.

Lokalisering och omfattning

Projektområdet för den planerade vindkraftsanläggningen ligger inom 
Kinda kommun. Området är utpekat som ett primärt område lämpligt 
för vindkraft i Kinda kommuns vindkraftsplan. Fred. Olsen Renewables AB 
(hädanefter Bolaget) söker om tillstånd för en vindkraftsanläggning med 
åtta vindkraftverk på fasta positioner med en viss flyttmån. De åtta vind-
kraftverken kommer vardera ha en maximal totalhöjd om 230 meter. 
Vindkraftsanläggningen kräver även tillhörande infrastruktur i form av 
kranuppställningsplaner, uppställningsyta, transformatorstation, service-
byggnad, nya vägar och förstärkning av befintliga vägar. Även två typer av 
elnät kommer att behövas, ett internt elnät och ett anslutningsnät.

Riksintressen

Inom projektområdet finns inga områden av riksintresse eller skyddade 
områden. Inom en 10 kilometers radie från projektområdet finns tre om-
råden av riksintresse för naturvård, tre områden av riksintresse för kultur-
miljövård och ett område av riksintresse för friluftsliv.

Landskapets och samhällets förutsättningar

Projektområdet och dess omgivande landskap präglas av skogsbruk och 
domineras av produktionsskog, i huvudsak tall och gran. Landskapet ka-
raktäriseras av en varierad topografi med höjder som varierar mellan cirka 
100 och 200 meter över havet. Det finns inga byggnader inom projekt-
området. Den mest närbelägna bebyggelsen utgörs av enstaka fastboende 
och fritidshus i områdets utkanter. Inom tre kilometer från den planerade 
vindkraftsanläggningen finns cirka sex boende och inom fem kilometer 
från projektområdet finns ytterligare cirka 80 boende.
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Valet av lokalisering

Bolaget har i sin lokaliseringsutredning initialt lokaliserat vart det finns 
intressanta områden utifrån vindförhållanden. Därefter har Bolaget stude-
rat områdena Hycklinge i Kinda kommun, Farabol/Parsjön i Olofströms 
kommun och Risberget i Åsele kommun i detalj. Bolaget har slutligen 
konstaterat att Hycklinge utgör det mest gynnsamma alternativet för en 
vindkraftsetablering. Detta på grund av dess goda vindtillgång och relativt 
få motstående intressen såsom kultur- och naturvärden, rennäring och 
närboende.

Samrådsprocessen och utformning

Avgränsningssamråd har skett utifrån det nya 6 kapitlet miljöbalken som 
gäller från 1 januari 2018. Avgränsningssamrådet inleddes med att Bo-
laget i slutet av mars 2018 bjöd in myndigheter och berörd allmänhet till 
samråd. Samtidigt som inbjudan till samrådsmötena skickades ut, skickade 
Bolaget även ut en skriftlig inbjudan till samråd till övriga berörda myn-
digheter, företag och organisationer. Samrådet och de synpunkter som 
inkommit redovisas utförligt i en samrådsredogörelse.

Bolaget har utifrån de synpunkter och den kunskap som framkommit av 
samrådet och utförda utredningar justerat projektområdet till att endast 
innefatta det tidigare projektområdets södra spets. Antalet vindkraftverk 
har därav reducerats väsentligt från 44 till 8. Därtill har projektområdets 
situationsplan anpassats utefter de värden som Bolaget uppmärksammats 
på i och med de olika inventeringar som genomförts, exempelvis naturvär-
desinventeringen.

Bedömda miljöeffekter

Ecogain AB har varit huvudkonsult för arbetet med miljökonsekvensbe-
skrivningen och står för beskrivningar och bedömningar i dokumentet. 
Bedömningarna är gjorda med utgångspunkt i bedömningsgrunder som 
är anpassade till vart och en av de miljöeffekter som beskrivs. Miljöef-
fektsbedömningen görs i regel i en femgradig skala (se tabell 1). I tabell 2 
beskrivs de konsekvenser som bedöms uppstå till följd av den planerade 
verksamheten, efter att de skyddsåtgärder för att undvika, begränsa och 
återställa skada som Bolaget åtar sig har vidtagits. 
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TABELL 1. Sammanfattande tabell över miljöeffekter som verksamheten bedöms med-
föra på identifierade väsentliga miljöaspekter. Bedömningen motiveras i kapitel 5.

Miljöaspekt Miljöeffekt Bedömning

Befolkning 
och männi
skors hälsa

Säkerhet Obetydliga konsekvenser. Med de skydds-
åtgärder som kommer att vidtas bedöms 
kvarvarande risker av vindkraftanlägg-
ningen att vara mycket små.

Ljud Små konsekvenser. Ett litet antal männ-
iskor påverkas utan att riktvärden över-
skrids inom ett område som i övrigt är en 
tyst miljö.

Skuggor Obetydliga konsekvenser. Inga bostäder 
kommer att få mer än 30 timmars teore-
tisk skuggtid per år.

Påverkan på frilufts-
liv, fiske, jakt, ridning 
och turism

Små konsekvenser. Möjligheterna att 
fortsatt utöva friluftsliv och uppleva na-
turen påverkas inte, men upplevelserna 
förändras.

Djur eller 
växtarter 
som är skyd-
dade enligt 
8 kapitlet 
miljöbalken 
och biolo-
gisk mång-
fald i övrigt

Påverkan på natur-
miljö

Små konsekvenser. Ingen väsentlig 
förändring av livsvillkoren för djur och 
växtarter bedöms uppstå.

Påverkan på fåglar Små konsekvenser. Flertalet skyddsåtgär-
der undviker och begränsar påverkan. 

Påverkan på fladder-
möss

Obetydliga konsekvenser. Inom pro-
jektområdet är det en låg aktivitet av 
fladdermöss och området hyser inte 
några reproduktionsområden eller viktiga 
viloplatser.

TABELL 2. Miljöeffektsbedömningen för respektive temaavsnitt (landskapsbild, natur-
miljö, kulturmiljö och så vidare) är preciserad i en skala där grunderna för bedömning-
en redovisas.

Stora Måttliga Små Obetydliga Positiva
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Miljöaspekt Miljöeffekt Bedömning

Mark, jord, 
vatten, 
luft, klimat, 
landskap, 
bebyggelse 
och kultur-
miljö

Påverkan på mark, 
jord och vatten

Obetydliga konsekvenser. Faktisk markpå-
verkan är liten. Skogsbruket påverkas en-
dast marginellt och hydrologisk påverkan 
blir marginell.

Klimatpåverkan Positiva konsekvenser. Anläggningen 
kommer bidra till nationella åtaganden 
genom elproduktion som sker utan 
utsläpp av koldioxid och växthusgaser. 
Behovet att använda fossila bränslen för 
energiproduktion minskar.

Påverkan på land-
skapsbilden

Måttlig förändring. Kontrasten mot det 
omgivande landskapet kan lokalt bli stor 
och vindkraftsanläggningens dominans 
över omgivande landskap kan lokalt bli 
måttligt. Ingreppet är måttligt och ett 
måttligt antal människor berörs.

Påverkan på kultur-
miljö

Obetydliga konsekvenser. Identifierade 
lämningar och kulturmiljövärden inom 
projektområdet bevaras. Förändrad land-
skapsbild för närliggande platser med 
höga kulturvärde utanför själva projekt-
området.

Hushåll-
ningen med 
mark, vatten 
och den fy-
siska miljön i 
övrigt

Påverkan på trans-
portinfrastruktur, 
försvar och telekom-
munikationer

Obetydliga konsekvenser. Transporterna 
kommer att öka på det allmänna vägnä-
tet, men vindkraftsanläggningen kom-
mer inte att påverka luftfart, försvar och 
telekommunikationer.

Påverkan på hushåll-
ning med mark, vat-
ten och den fysiska 
miljön i övrigt

Positiva konsekvenser. Anläggningen 
kommer bidra till nationella åtaganden 
genom elproduktion som sker utan 
utsläpp av koldioxid och växthusgaser. 
Behovet att använda fossila bränslen för 
energiproduktion minskar.

Annan hus-
hållning med 
material, 
råvaror och 
energi, eller 
andra delar 
av miljön

Påverkan av använd-
ningen av naturre-
surser

Positiva konsekvenser. Faktisk markpå-
verkan är liten och skogsbruket påverkas 
obetydligt, däremot möjliggörs nyttjan-
det av naturresursen vindenergi.

Påverkan i byggske-
det

Små konsekvenser. Byggarbeten sker i de 
allra flesta fall långt från bebyggelse. Jak-
ten och fisket i projektområdet kommer 
att påverkas under tiden som vindkrafts-
anläggning byggs.
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1.  INLEDNING

Kapitlet ger en introduktion till projektet och beskriver hur mil-
jökonsekvensbeskrivningen relaterar till övriga handlingar som 

ingår i ansökan. Kapitlet redogör även hur samrådet genomförts.

1.1 Bakgrund till vindkraftsplanerna 
vid Hycklinge

Bolaget planerar att etablera en vindkraftsanläggning med åtta vindkraft-
verk. Projektområdet är lokaliserat cirka åtta kilometer sydost om tätorten 
Horn i Kinda kommun, se figur 1 och bilaga 1. Vindkraftsanläggningen 
beräknas kunna producera cirka 110 GWh förnybar el per år.

Under 2018 genomförde Bolaget avgränsningssamråd för 44 vindkraft-
verk uppdelat på två delprojektområden. Under samrådet framfördes 
motstående intressen omkring orterna Horn och Hycklinge som ligger 
i närheten av det då aktuella projektområdets norra del. Efter samrådet 
reducerades projektområdet med hänsyn till de yttranden och synpunkter 
som inkommit samt resultat från inventeringar och underlagsutredningar. 
Dessa yttranden och resultat utgör även grund för utformningen av 
denna miljökonsekvensbeskrivning (fortsättningsvis används förkortningen 
MKB).

Vindkraftsanläggningen är en investering för Bolaget och förväntas skapa 
arbetstillfällen under byggskedet och även bidra till permanent sysselsätt-
ning i bygden under driftsfasen. 

Projektet har goda förutsättningar att kunna realiseras och skulle därmed 
kunna bidra till att uppfylla de klimatmål som den svenska regeringen 
åtagit sig och som EU:s stats- och regeringschefer fattat beslut om. Re-
geringen framhåller klimatfrågan som vår tids ödesfråga. Det uttalas att 
Sverige ska ligga i framkant i den klimatomställning som är nödvändig 
(prop. 2014/15:123 sidan 8).



11

FIGUR 1 Lokalisering av projektområdet för den 
planerade vindkraftsanläggningen vid Hycklinge.
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1.2 Sökanden
Sökanden i detta tillståndsärende är Fred. Olsen Renewables AB.

Bolagets kontaktperson är:

Staffan Svanberg 
Fred. Olsen Renewables AB 
Västra Norrlandsgatan 29 
903 29 Umeå

E-post: staffan.svanberg@fredolsen.se 
Telefon: 090-10 84 82

Bolaget ägs av norska Fred. Olsen Renewables AS som i sin tur ägs av Bonheur 
ASA noterat på börsen i Oslo. Koncernen har varit verksam inom vind-
kraftsbranschen sedan 1996. Idag projekterar koncernen både till land 
och till havs för vidare utbyggnad i flertalet länder. Koncernen äger och 
driver 11 vindkraftsanläggningar med en samlad effekt om cirka 679 MW.

1.3 Vindkraft – bakgrund och 
nationella målsättningar

Den planerade vindkraftsanläggningen vid Hycklinge kommer att kunna 
ge ett tillskott till Sveriges behov av förnybar energi. Vindkraft räknas 
dessutom som en av de metoder för att producera el som medför allra 
minst miljöpåverkan, sett till hela livscykeln och en mängd olika faktorer 
(Weisser 2007, Asdrubali med flera 2015). Vindkraft ger under normal 
drift inte några utsläpp av koldioxid, miljöpåverkan är främst lokal och 
marken går efter nedmontering att efterbehandla för att återskapa natur.

De utsläpp som sker under vindkraftverkens livscykel är främst kopplade 
till produktion, montering och nedmontering av verken. Beräkningar visar 
att ett vindkraftverk redan efter cirka åtta månader i drift har tjänat in 
den energiförbrukning som är nödvändig för att producera och uppföra 
vindkraftverket (Boverket 2009). Efter nedmontering kan flera av delarna 
återbrukas och säljas, och övriga komponenter återvinns.

Vindkraften har av dessa skäl en god förankring i landets energi- och 
miljöpolitik. Produktionen av el från vindkraft stod 2018 för 11 procent av 
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Sveriges elproduktion och vindkraften kommer att få en allt viktigare roll i 
både landets och Europas framtida energiförsörjning (Energimyndigheten 
2019).

Sveriges energipolitik syftar till att underlätta omställningen till ett ekolo-
giskt uthålligt samhälle genom att effektivisera elanvändningen, underlätta 
övergången till förnybara energislag och se till att den elproduktionstek-
nik som används är miljömässigt acceptabel. I början av 2009 antogs ett 
nytt EU-direktiv om främjande av användningen av förnybar energi. I 
direktivet fastställs ett mål om att Sverige 2020 ska ha 49 procent förnybar 
energi. Riksdagen beslutade emellertid i juni 2009 om en ambitionshöj-
ning till minst 50 procent i enlighet med propositionen En sammanhållen 
klimat- och energipolitik, prop. 2008/09:163.

I ovan nämnda proposition föreslog regeringen i mars 2009 en planerings-
ram för vindkraft på 30 TWh, varav 20 TWh på land och 10 TWh till 
havs. Riksdagen beslutade i juni 2009 i enlighet med regeringens förslag. 
Syftet med en planeringsram är att synliggöra vindkraftsintresset i den 
fysiska planeringen. Ramen anger således de nationella anspråk som 
vindintresset har på tillgång till mark- och vattenområden. Enligt Ener-
giöverenskommelsen från 2016 mellan fem riksdagspartier är målet 100 
procent förnybar elproduktion i Sverige år 2040, och inga nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären år 2045. 

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för utbyggnad av 
elproduktion från förnybara energikällor i Sverige och det ska bidra till 
ett mer ekologiskt hållbart energisystem. Målet med systemet är sedan 
2015 att elproduktionen från förnybara energikällor ska öka med 30 TWh 
från 2002 års nivå fram till år 2020 (Regeringen 2014). Den förnybara 
elproduktion som främst kommer att byggas ut inom ramen för syste-
met är vindkraft och biobränslebaserad kraftvärme. Sedan den 1 januari 
2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatmarknad. Inom den 
gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 28,4 TWh 
från 2012 till och med 2020. Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen om att 
elcertifikatsystemet förlängs till 2045 och att den förnybara elproduktionen 
ska utökas med ytterligare 18 TWh till 2030. 



14

1.4 Om den specifika miljöbedömningen
En specifik miljöbedömning innebär, enligt 6 kapitlet 28 § miljöbalken, att 
verksamhetsutövaren:

• samråder om hur en miljökonsekvensbeskrivning ska  
avgränsas

• tar fram en miljökonsekvensbeskrivning
• ger in miljökonsekvensbeskrivningen till den som prövar 

tillståndsfrågan.

Den specifika miljöbedömningen innebär vidare att den myndighet som 
prövar tillståndsfrågan:

• ger tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen
• slutför miljöbedömningen. 

Miljöbedömning är således hela den process som leder fram till tillstånds-
prövningen där miljöbedömningen slutförs.

Genom att verksamhetsutövaren identifierar, bedömer och dokumenterar 
miljöeffekter efter samråd med myndigheter, särskilt berörda och allmän-
het får verksamhetsutövaren underlag att successivt planera sin verksam-
het utifrån kunskap om miljöeffekter. Berörda får möjlighet att bidra med 
kunskap och ge synpunkter rörande den planerade verksamheten samt 
dess miljöeffekter. Slutligen får prövningsmyndigheten underlag för till-
ståndsprövningen.

M I L J Ö E F F E K T E R

Med miljöeffekter avses de direkta eller indirekta effekter som är positiva eller negativa, som är 
tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, med-
ellång eller lång sikt på:

- befolkning och människors hälsa,

- djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kapitlet, och biologisk mångfald i övrigt,

- mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,

- hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,

- annan hushållning med material, råvaror och energi, eller andra delar av miljön.
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Syftet med en specifik miljöbedömning är enligt 6 kapitlet miljöbalken 
(från den 1 januari 2018) att integrera miljöaspekter i planering och  
beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Enligt den nya lagstiftningen ska frågan om en åtgärd kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan eller inte bestämmas genom en undersökning 
och undersökningssamråd. En undersökning behövs dock inte om verk-
samhetsutövaren anser att en betydande miljöpåverkan kan antas eller om 
verksamheten eller åtgärden omfattas av regeringens föreskrifter om att 
den kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Eftersom vindkraftsanläggningar tillståndsprövas enligt 9 kapitlet i miljö-
balken utgör de en sådan verksamhet som alltid kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan. Något undersökningssamråd behövs därför inte för 
den planerade vindkraftsanläggningen vid Hycklinge. Det samråd som har 
genomförts inom ramen för miljöbedömningen är ett avgränsningssamråd 
som verkat för att MKB:n ska få den omfattning och den detaljeringsgrad 
som är nödvändig för prövningen, se tabell 3 och tabell 4.
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TABELL 3. MKB:ns innehåll enligt Naturvårdsverkets vägledning (Naturvårdsverket 
2019a), med hänvisning till respektive kapitel eller avsnitt i detta dokument. Vägled-
ningen bygger på vad som framgår av 6 kapitlet 35–37 §§ miljöbalken.

1 Uppgifter om verksamhetens lokalisering. Avsnitt 3.1

2 Uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten. Kapitel 2

3 Uppgifter om rådande miljöförhållanden innan verk-
samheten påbörjas och hur de förhållandena förvän-
tas utveckla sig om verksamheten inte påbörjas eller 
vidtas.

Avsnitt 2.3 och 
kapitel 5

4 En identifiering, beskrivning och bedömning av de mil-
jöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig 
eller till följd av yttre händelser.

Kapitel 5

5 Uppgifter om de åtgärder som planeras för att före-
bygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa 
miljöeffekterna.

Kapitel 5 samt 
bilaga 4

6 Uppgifter om de åtgärder som planeras för att und-
vika att verksamheten eller åtgärden bidrar till att en 
miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet miljöbalken inte 
följs, om sådana uppgifter är relevanta med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning.

Avsnitt 5.16

7 En icketeknisk sammanfattning av nummer 1–6 ovan. Sidan 5 Icke 
teknisk samman-
fattning

8 En redogörelse för de samråd som har skett och vad 
som kommit fram i samråden.

Avsnitt 1.5 och 
bilaga 3
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TABELL 4. MKB:ns innehåll utifrån 16–18 §§ miljöbedömningsförordningen (punkterna 
1–17) och 19 §§ miljöbedömningsförordningen (punkterna 18–21).

1 Behovet av mark Avsnitt 3.3

2 Förutsebara rivningsarbeten Avsnitt 3.2

3 Vad som utmärker verksamheten eller åtgärden i fråga 
om energibehov och energianvändning

Avsnitt 3.2

4 Arten och mängden av de material och naturtillgångar 
som används

Avsnitt 3.4 och 
5.8

5 Uppskattade typer och mängder av avfall och andra 
restprodukter och utsläpp som kan förutses. 

Avsnitt 3.4 och 
3.6 

6 Andra verksamheter eller särskilda anläggningar och 
byggnader som kan komma att behövas för att verk-
samheten ska kunna komma till stånd eller bedrivas på 
ett ändamålsenligt sätt

Avsnitt 3.2

7 Uppgifter om möjliga alternativa utformningar och 
skälen för den valda utformningen med hänsyn till 
miljöeffekter

Kapitel 2

8 Möjliga alternativa platser och skälen för valet av plats 
med hänsyn till skillnader i miljöeffekterna mellan den 
valda platsen och alternativen

Kapitel 2

9 Undersökta möjliga alternativ i fråga om teknik, storlek, 
omfattning, skyddsåtgärder, begränsningar, försiktig-
hetsmått och andra relevanta aspekter och skälen för 
de val som har gjorts med hänsyn till miljöeffekter

Kapitel 2 och 5 

10 Miljöeffekter som kan förväntas uppkomma till följd av 
verksamhetens eller åtgärdens uppbyggnad, drift eller 
rivning

Kapitel 5 
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11 Miljöeffekter som kan förväntas uppkomma till följd av 
användningen av naturresurser

Avsnitt 5.8

12 Miljöeffekter som kan förväntas uppkomma till följd 
av buller, vibrationer, ljus, värme, strålning, utsläpp av 
föroreningar eller andra störningar

Avsnitt 5.10–5.12 
och 5.14

13 Miljöeffekter som kan förväntas uppkomma till följd av 
bortskaffande och återvinning av avfall

Avsnitt 3.6

14 Miljöeffekter som kan förväntas uppkomma till följd av 
den teknik och de ämnen som har använts

Kapitel 5

15 Miljöeffekter som kan förväntas uppkomma till följd av 
verksamheten tillsammans med andra verksamheter 
som bedrivs, som har fått ett tillstånd eller som har 
anmälts och får påbörjas

Avsnitt 4.5 och 
5.10

16 Miljöeffekter som kan förväntas uppkomma till följd av 
verksamhetens klimatpåverkan

Avsnitt 5.14

17 Miljöeffekter som kan förväntas uppkomma till följd av 
verksamhetens utsatthet och sårbarhet för klimatför-
ändringar eller andra yttre händelser

Avsnitt 5.14

18 Uppgifter om beredskapen för och föreslagna insatser 
vid allvarliga olyckor, om sådana uppgifter är relevanta 
med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och 
omfattning

Avsnitt 5.13

19 En redogörelse för de prognos och mätmetoder, 
underlag och informationskällor som har använts med 
uppgift om eventuella brister och osäkerheter i meto-
derna och underlagen

Avsnitt 5.1

20 En referenslista med uppgifter om de källor som har 
använts

Källor sidan 140 

21 Uppgifter om hur kravet på sakkunskap i 15 § miljö-
bedömningsförordningen är uppfyllt

Medarbetare 
sidan 139
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1.5 Samrådsprocessen
Avgränsningssamråd har skett utifrån det nya 6 kapitlet miljöbalken som 
gäller från 1 januari 2018. Samrådet och de synpunkter som inkommit 
redovisas utförligt i samrådsredogörelsen och samrådsdokumentation, se 
bilaga 2. 

Inför avgränsningssamrådet togs ett samrådsunderlag i form av ett utkast 
till MKB fram. Dokumentet kunde ses som en anvisning om hur den 
färdiga MKB:n skulle komma att utformas och vad den skulle innehålla. I 
dokumentet beskrevs verksamhetens lokalisering, omfattning och utform-
ning samt den initialt bedömda miljöpåverkan. Samrådsunderlaget och 
fotomontage har funnits tillgängliga på bolagets hemsida från att samråds-
processen inleddes. Materialet har också kunnat beställas från Bolaget.

Avgränsningssamrådet inleddes med att Bolaget i slutet av mars 2018 bjöd 
in myndigheter och berörd allmänhet till samråd. Till samrådsmötet med 
myndigheter bjöds Länsstyrelserna i Östergötlands och Kalmar län samt 
Kinda och Vimmerby kommun. Bolaget skickade en skriftlig inbjudan till 
samrådsmöte med allmänheten till samtliga fastighetsägare inom en kilo-
meter från projektområdet och samtliga boende inom tre kilometer från 
projektområdet. Bolaget bjöd även in övrig allmänhet till mötet genom 
annonser i tre olika lokaltidningar i början av april 2018. Båda samråds-
mötena hölls den 10 april 2018.

Samtidigt som inbjudan till samrådsmötena skickades ut, skickade Bolaget 
även ut en skriftlig inbjudan till samråd till övriga berörda myndigheter, 
företag och organisationer. Mottagarna erhöll samrådsunderlaget som 
nedladdningsbar fil och bjöds in till att lämna skriftliga yttranden och 
synpunkter på projektet och utkastet till MKB. Ett kompletterande utskick 
har även gjorts till Försvaret, Hi3G AB, Telenor (Net4Mobility), TeliaSonera Sve-
rige AB och Teracom med anledning av förändrade vindkraftverkspositioner.

Det har inkommit 42 skriftliga yttranden och tre yttranden via telefon un-
der samrådsprocessen. Av de inkomna yttrandena innehöll 35 synpunkter 
på, frågor om eller upplysningar angående projektet.
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1.6 Avgränsning av den specifika 
miljöbedömningen

Den specifika miljöbedömningen har genomförts med ett lokalt perspektiv 
i det område där en direkt påverkan från verksamheten kan uppstå, men 
även indirekt påverkan som uppstår utanför detta område har analyserats.

Bedömningen av miljöeffekter har utgått från ett regionalt perspektiv i de 
frågor där påverkan inte enbart kan sägas vara lokal utan även kan få en 
regional påverkan (kumulativa effekter). Det gäller exempelvis frågor om 
landskapsbild, fågelliv, skyddade artförekomster, vatten och miljömål. 

De miljöeffekter som avser klimatpåverkan är globala och beskrivs därmed 
ur ett globalt perspektiv, kopplat till nationella och europeiska mål.

Avgränsningen i tid för miljöbedömningen är konsekvenser under 
byggskedet, konsekvenser under de 25–30 år då vindkraftverken planeras 
vara i drift och slutligen en bedömning av de långsiktiga konsekvenserna 
som kvarstår efter genomförd avveckling av vindkraftsanläggningen.

1.7 Läsanvisning till MKB:n
MKB:n är dels ett huvuddokument som med text och figurer redogör för 
projektet och dess konsekvenser, dels rapporter och kartor som redovisas 
som bilagor.

MKB:n inleds i kapitel 2 med hur den planerade vindkraftsanläggningens 
lokalisering valts i konkurrens med andra alternativ. 

Kapitel 3 presenterar den planerade verksamheten och dess kring- och 
följdverksamheter. 

Kapitel 4 beskriver de landskapsmässiga och samhälleliga förutsättning-
arna i projektområdets omgivning. Kapitlet fungerar som en referens för 
läsaren till de värden som ligger till grund för kommande bedömningar av 
miljöeffekter.

Kapitel 5 redovisar i temaavsnitt de förutsättningar som råder inom och i 
anslutning till projektområdet. I varje avsnitt beskrivs vidare vilka åtgärder 
Bolaget åtar sig för att i första hand undvika skada, i andra hand begränsa 
skada och i tredje hand återställa skada. Skyddsåtgärderna presenteras i 
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möjligaste mån i den ordningen, för att synliggöra hur skadelindringshie-
rarkin har beaktats. I varje temaavsnitt beskrivs slutligen de miljöeffekter 
som bedöms uppstå till följd av den planerade verksamheten efter att de 
föreslagna skyddsåtgärderna har vidtagits.

Kapitel 6 beskriver vilken uppföljning som kan bli aktuell att genomföra.
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2. ALTERNATIV

Kapitlet beskriver hur den planerade vindkraftsanläggningens 
lokalisering har valts fram i konkurrens med andra alternativa 
lokaliseringar. Kapitlet redogör även för alternativa utformning-
ar av huvudalternativet. 

2.1 Metod för att identifiera 
vindbruksområden 

Vind är en form av naturtillgång. De platser som har goda förutsättningar 
för vindkraft är dock begränsade. Miljöbalken anger i sin portalparagraf  
att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas på ett sådant sätt 
att en, ur ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt, 
långsiktigt god hushållning tryggas. De politiska målen är att vindkraft ska 
byggas ut i stor omfattning inom de närmaste åren (se avsnitt 1.3). 

Lämpliga områden för vindkraftsetablering behöver ha bra vindförhållan-
den, goda tekniska förutsättningar och bör kunna genomföras med så små 
negativa miljö- och sociala effekter som möjligt. En indikation på detta är 
exempelvis om området är utpekat som riksintresse för vindbruk enligt 3 
kapitlet miljöbalken, eller utpekat som lämpligt för vindbruk i en kommu-
nal översiktsplan. Bolaget har i sin lokaliseringsutredning initialt lokalise-
rat vart det finns intressanta områden utifrån vindförhållanden. Därefter 
har Bolaget studerat dessa områden närmare. I tabell 5 anges faktorer av 
särskild vikt som Bolaget har tagit hänsyn till i utredningen. 

2.2 Lokaliseringsalternativ 
De lokaliseringsalternativ som Bolaget har studerat är Hycklinge i Kinda 
kommun, Farabol/Parsjön i Olofströms kommun och Risberget i Åsele 
kommun, se figur 2. Samtliga tre alternativa lokaliseringar är i samma 
storleksklass. En sammanställning av lokaliseringsalternativen presenteras 
i tabell 6. 
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TABELL 5. Faktorer av betydelse vid identifiering av ett vindbruksområde.

Vindförhållanden/topografi

Grundläggande för en vindkraftsetablering är områdets vindförhållanden. Är inte 
vindförhållandena tillräckliga blir projektet inte ekonomiskt lönsamt. Vindresur-
serna och områdets storlek ska även vägas mot möjligheten till elnätanslutning. Ur 
miljösynpunkt är vinden naturligtvis mycket viktig. Blåser det bra ökar mängden 
förnybar energi som kan produceras från vindkraftverken. Det är även viktigt att 
områdets topografi är god, det vill säga att området är så sammanhängande och 
flackt som möjligt för att undvika turbulens och ojämna vindförhållanden. Alltför 
kuperade områden kan ge upphov till turbulens och är inte önskvärt för vindkrafts-
etablering då bland annat. slitaget på vindkraftverken blir högre och driftskostna-
derna ökar. Detta är en faktor som är särskilt viktig att studera vid lokaliseringar i 
skogslandet.

Planförhållanden/riksintresse vindbruk

Kommunens inställning till vindkraft inom planerat område är en viktig parameter. 
Det är en fördel ifall området har utpekats som riksintresse för vindbruk eller som 
lämpligt för vindbruk i en kommunal översiktsplan.

Elnätanslutning

Avståndet till elnäten bör vara rimliga med hänsyn tagen till projektets storlek, det 
vill säga installerad effekt och antal vindkraftverk. Topografin och terrängen mellan 
projektet och anslutningspunkten måste också vara av sådant slag att anslutningen 
är tekniskt genomförbar, samt att det inte finns starka konkurrerande intressen 
som påverkas i samband med elnätsanslutningen, till exempel naturvårdsom-
råden. Det elnät som vindkraftsanläggningen ska koppla upp sig mot måste ha 
tillräckligt med överföringskapacitet för att kunna leverera elproduktionen till 
slutkund.

Vägar

Det är en fördel om området har ett befintligt vägnät lämpligt för tunga transpor-
ter som behövs under byggskedet. Det är oftast nödvändigt att även anlägga nya 
vägar, men för minsta möjliga intrång inventeras möjligheten att begränsa sträck-
ningen av vägarna. Terrängen måste möjliggöra anläggning av nya vägar, där det 
behövs.

Konkurrerande intressen

Bebyggelse: Avstånd till bebyggelse bör vara så stort att det inte finns risk att an-
läggningen överskrider riktvärden gällande ljud och skuggbildning. 
Riksintressen: Få överlappande riksintressen innebär färre hinder och konflikter 
än flera överlappande riksintressen. Även om en övergripande GISkartering visat 
på konkurrerande intressen är det intressant att studera vissa av dessa områden 
närmare, om de är mycket intressanta ur vindbrukssynpunkt. 
Exploateringsgrad: Områden där en påverkan på landskapet och naturmiljön redan 
har skett eller sker genom till exempel vattenkraft, gruvdrift eller hårt skogsbruk 
bedöms som mer lämpliga än helt oexploaterade områden.

Områdets storlek

Ett större anläggningsområde är betydligt bättre än flera mindre utspridda i land-
skapet av många olika anledningar, till exempel genom att den totala påverkan på 
landskapet, djur och naturmiljö då blir mindre, samtidigt som produktionskostnad 
per producerad enhet elektricitet blir lägre.
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FIGUR 2 Lokaliseringsalternativ som Bolaget har utrett.
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TABELL 6. Jämförelse mellan de alternativa lokaliseringarna. De gröna markeringarna redovisar vilket eller vilka av lokaliseringarna 
som har bäst förutsättningar för vindkraftsutbyggnad inom respektive kategori.

Hycklinge Farabol/Parsjön Risberget

Kommun Kinda Olofström Åsele

Vindtillgång 
(MIUU 120 m)

7,1–7,5 m/s 7,1–7,5 m/s 6,6–7 m/s

Mark- 
användning

Skogsbruk, husbehovstäkt Skogsbruk Skogsbruk

Möjligt antal 
vindkraftverk

8 stycken 6–8 stycken 10–12 stycken

Plan- 
förhållanden

Utpekat som primärt område i 
kommunens vindkraftsplan. Inte utpekat i översiktsplan. Inte utpekat i översiktsplan.

Naturmiljö

Inga skyddade områden inom 
projektområdet. En nyckelbiotop 
och tre sumpskogar inom projekt-

området.

Inga skyddade områden inom 
projektområdet. Dock Natura 

2000 och naturreservat intill. Tre 
nyckelbiotoper och sju sumpsko-

gar inom projektområdet.

Ett skogligt naturvårdsavtal och 
en nyckelbiotop inom projektom-

rådet.

Kulturmiljö Få kända kulturhistoriska läm-
ningar inom projektområdet.

Flertal kända kulturhistoriska 
lämningar inom projektområdet.

Inga kända kulturhistoriska läm-
ningar inom projektområdet.

Rennäring Utanför renbeteslandet. Utanför renbeteslandet.

Inom för och vårvinterbeteslan-
det för Vilhelmina södra sameby, 
ligger intill flyttled och nära om-

råde av riksintresse för rennäring.

Avstånd till när-
boende

Cirka 1000 meter Cirka 500 meter Cirka 1000 meter

Möjlighet att 
nyttja  
befintliga vägar

Goda. Befintligt skogsbilsvägnät. Goda. Befintligt skogsbilsvägnät. Goda. Befintligt skogsbilsvägnät.

Avstånd till nät Cirka 14 kilometer (bekräftad 
kapacitet 20190815)

Cirka 6 kilometer (ej bekräftad 
kapacitet)

1 kilometer (ej bekräftad kapa-
citet)

Samlad  
bedömning

Väl lämpad lokalisering på grund 
av god vindtillgång, relativt få 

motstående intressen och utpe-
kat i kommunens vindkraftsplan.

Mindre väl lämpad lokalisering på 
grund av närhet till boende och 

flertal kulturhistoriska lämningar.

Mindre väl lämpad lokalisering 
på grund av sämre vindtillgång, 

naturvårdsavtal inom projektom-
rådet och intrång i renbetesland.
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Motiv till vald lokalisering (huvudalternativ)

Efter genomförd lokaliseringsutredning har Bolaget konstaterat att Hyck-
linge utgör det mest gynnsamma alternativet för en vindkraftsetablering. 
Detta på grund av områdets goda vindtillgång och relativt få motstående 
intressen såsom kultur- och naturvärden, rennäring och närboende. 
Området är även utpekat som ett primärt område lämpligt för vindkraft i 
Kinda kommuns vindkraftsplan (Kinda kommun 2009).

2.3 Alternativa utformningar
Under 2018 och 2019 har samråd och ett flertal underlagsutredningar 
utförts. Den information som bolaget har samlat in genom dessa har med-
fört en väsentlig förändring i utformningen av vindkraftsanläggningen.

Vid samrådet i april 2018 presenterade Bolaget en maximerad utform-
ning där två delområden rymde totalt 44 vindkraftverk, se figur 3. Under 
samrådet framfördes motstående intressen omkring orterna Horn och 
Hycklinge som ligger i närheten av det då aktuella projektområdets norra 
del. De fågel- och naturvärdesinventeringar som utförts under 2018 har 
även visat att de norra delarna av det tidigare projektområdet är mindre 
lämpat för en vindkraftsetablering, bland annat på grund av förekomst av 
havsörn.

Bolaget har utifrån de synpunkter och den kunskap som framkommit av 
samrådet och utförda utredningar justerat projektområdet till att endast 
innefatta det tidigare projektområdets södra spets. Antalet vindkraftverk 
har därav reducerats väsentligt från 44 till 8, se figur 4. Avståndet till Horn 
och Hycklinge har därigenom ökat betydande från som närmast unge-
fär en kilometer till åtta respektive nio kilometer. Påverkan har minskat 
betydligt i och med att det norra området tagits bort helt och att det södra 
området har minskats i storlek. Därtill har projektområdets situationsplan 
anpassats utefter de värden som Bolaget uppmärksammats på i och med 
de olika inventeringar som genomförts, exempelvis naturvärdesinvente-
ringen (se avsnitt 5.3).
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FIGUR 3 Utformning vid samråd 2018.
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FIGUR 4 Utformning i bolagets ansökan 2019.
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2.4 Nollalternativ
Nollalternativet är en förväntad utveckling av projektområdets befintliga 
markanvändning och övriga följdeffekter, om etableringen inte kommer 
till stånd. I ett nollalternativ är det inte sannolikt att den nuvarande mark-
användningen skulle förändras i stor omfattning. Någon annan ny stor-
skalig bebyggelse är inte att vänta inom området i det fall att etableringen 
inte blir av. Det innebär dock inte att området kommer att stå helt orört 
eftersom skogsbruket kommer att fortgå som tidigare.

Nollalternativet innebär att den påverkan på skogslandskapet som skulle 
ske till följd av vindkraftsanläggningen vid Hycklinge uteblir. Inte hel-
ler kommer landskapsbilden att förändras. Störning från byggtiden och 
påverkan på friluftsupplevelserna kommer också att utebli.

Nollalternativet innebär att den mängd förnybar elenergi som skulle 
produceras vid Hycklinge inte kan utvinnas, vilket fördröjer omställningen 
till ett förnybart energisystem i 
Sverige och norra Europa.

Nollalternativet innebär också 
att de arbetstillfällen som skulle 
genereras av den planerade 
vindkraftsanläggningen i bygg-
nads-, drifts- och nedmonterings-
skede uteblir, se faktaruta för mer 
information.

A R B E T S T I L L FÄ L L E N

Den planerade vindkraftsanläggningen kommer att 
bidra med arbetstillfällen i samband med etable-
ring av anläggningen och så småningom nedmon-
tering och efterbehandling. Dessutom kommer 
anläggningen kräva kontinuerligt underhåll under 
drifttiden, vilket  
genererar ytterligare arbetstillfällen.
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3. BESKRIVNING AV 
VERKSAMHETEN

Kapitel beskriver den planerade vindkraftsanläggningen, dess 
lokalisering och tekniska förutsättningar.

3.1 Lokalisering och omfattning 
Projektområdet för den planerade vindkraftsanläggningen vid Hycklinge 
ligger inom Kinda kommun i Östergötlands län, cirka 22 kilometer sydost 
om centralorten Kisa (se figur 1). Projektområdet är cirka 332 hektar stort 
och ett fåtal mindre vägar korsar området. Fastigheter som berörs är Flytt-
hem 4:1, Höghult 1:4 och Gröninge 5:1. Omgivningarna utgörs till största 
delen av skogsmark och trakten är glesbefolkad. 

3.2 Anläggningens utformning
Ansökan enligt fasta positioner

Bolaget söker om tillstånd för fasta positioner med en flyttmån om upptill 
100 meter från angivna koordinater för respektive vindkraftverk. Situa-
tionsplan med fasta positioner och vägdragningar framgår av figur 5 och 
bilaga 3.

Valet av vindkraftverk och leverantör kommer att ske i ett senare skede. 
Produktionen bedöms i dagsläget uppgå till cirka 110 GWh/år.

Vindkraftverken

Alla vindkraftverk som finns på marknaden idag bygger i stort sett på 
samma teknik. Vindkraftverken består, enkelt uttryckt, av ett torn och ett 
maskinhus med en trebladig rotor högst upp på tornet. Ett typexempel 
på utformning av vindkraftverk presenteras i figur 6. Rotorbladen samlar 
upp vindens rörelseenergi och produktionen överförs via en transformator, 
belägen inom projektområdet, till elnätet. Verken ska tåla mycket höga 
vindhastigheter och vara konstruerade för att hålla i minst 25 år. Den 
tekniska livslängden bedöms normalt sett till mellan 25–30 år för hela 
vindkraftverket.
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FIGUR 5 Den planerade verksamhetens situationsplan.
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De flesta vindkraftverk producerar el 
från vindstyrkor på cirka tre till fyra 
meter per sekund, samtidigt som ving-
arna automatiskt stoppas då det blåser 
mer än 25 meter per sekund i syfte att 
minska slitaget på verken. Verken kom-
mer under normala förhållanden att gå 
i automatisk drift, vilket innebär att styr- 
och övervakningsfunktioner sker genom 
en dator i respektive vindkraftverk.

Bolaget ansöker om en maximal total-
höjd på vindkraftverken om 230 meter 
(tornhöjd plus rotorblad). För beräk-
ningar och analyser har exempelverk av 
vindkraftsmodellen Vestas V150 an-
vänts. I detta fall har exempelverket en 
rotordiameter om 150 meter och tornet 
är höjt till 155 meter navhöjd så att 
totalhöjden uppgår till 230 meter.

Hindermarkering

Enligt transportstyrelsens gällande 
föreskrifter ska vindkraftverken ut-

rustas med hinderbelysning för att avvärja olyckor med luftfartstrafik. Den 
planerade etableringen kommer att ha en totalhöjd på över 150 meter 
vilket innebär att hindermarkering ska ske med ett högintensivt, vitt blin-
kande ljus som lyser under dygnets alla timmar. 

För att minska påverkan på landskapsbilden, men samtidigt behålla trafik-
säkerheten har Transportstyrelsen bestämt att endast de yttre vindkraft-
verken med ett inbördes avstånd om två kilometer behöver högintensivt 
blinkande ljus. Vindkraftverken i vindkraftsanläggningens mitt kan förses 
med lågintensivt ljus, ett fast rött sken, så länge navhöjden på vindkraft-
verken i anläggningens mitt inte överstiger navhöjden på vindkraftverken 
i vindkraftsanläggningens yttre gräns. Är vindkraftverken i anläggningens 
mitt högre måste även de anges med vitt, högintensivt, blinkande ljus. 

FIGUR 6 Principskiss av vindkraftverk.
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Vilken typ av hinderbelysning som kommer att tillämpas för respektive 
vindkraftverk redovisas på karta i figur 7. 

Fundament

För vindkraft på land används gravitationsfundament eller bergsfunda-
ment. Gravitationsfundament agerar som motvikt till vindkrafterna och 
kan användas i kombination med både pålning och jordförstärkning. Valet 
av grundläggningsmetod är beroende av markens förutsättningar på plats 
och bestäms efter en geoteknisk undersökning på plats. Bergförankrade 
fundament gjuts direkt på berget samt förankras i detta med bergbultar. 

Gravitationsfundament är lämpligast på moränmark och utgörs av ett ar-
merat betongfundament som via sin egen tyngd och underliggande mark 
upptar alla laster från vindkraftverket. Gravitationsfundament grundläggs 
normalt två till tre meter under markytan och är rektangulära, cirkulära 
eller oktagonala i formen. Fundamentets dimension varierar beroende på 
verkets storlek, tyngd, höjd och markens beskaffenhet. Erfarenhetsmässigt 
brukar fundamenten i dessa markförhållanden ha en storlek på cirka 20 
gånger 20 meter, vilket ger en area av 400 kvadratmeter samt en åtgång 
av ungefär 600–1000 kubikmeter betong och cirka 100 ton armering, 
baserat på en schablonberäkning för vindkraftverk. Infästningen av tor-
net i betongfundamentet sker via en stor mängd stål som gjuts in i mitten 
av fundamentet. I ingjutningsgodset monteras de stålrörssektioner som 
tillsammans bildar vindkraftverkets torn. Fundamentet runt tornet täcks 
sedan med uppgrävda massor, jord och grus.

Om vindkraftverk installeras på berg används som regel bergförankrade 
fundament. Fundamentet förankras då med bultar vilka vanligtvis fästs i 
berget med expanderande betong. För att uppnå stabilitet med bergför-
ankrade fundament krävs berg av hög kvalitet och hållfasthet. Grundlägg-
ningsdjupet för bergförankrade fundament är normalt två meter; ytan 
är cirka 100 kvadratmeter. För denna typ av fundament krävs cirka 350 
kubikmeter betong. 

Kranuppställningsplan 

Intill respektive vindkraftverk anläggs en kranuppställningsplan (kran-
plats) för montagekran, utrustning och vindkraftsdelar se figur 8. I situa-
tionsplanen i figur 5 och bilaga 3 redovisas etableringszoner inom vilka 
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FIGUR 7 Typ av hinderbelysning som kommer att till-
lämpas för respektive vindkraftverk.
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kranplatserna kommer att lokaliseras. Dessa hårdgjorda ytor beräknas till 
cirka 3 700 kvadratmeter per vindkraftverk, vilket totalt ger cirka 30 000 
kvadratmeter för hela projektet. Bolaget kommer att eftersträva att hålla 
de hårdgjorda ytorna så små som möjligt för att minimera påverkan. Total 
avverkad yta beräknas uppgå till cirka 300 000 kvadratmeter (beräknat på 
en yta om 120 gånger 300 meter omfattande kranplats och fundament).

Uppställningsyta, transformator-
station och servicebyggnad

I situationsplanen i figur 5 och bilaga 3 redovisas den etableringszon inom 
vilken uppställningsyta, transformatorstation och servicebyggnad kom-
mer att lokaliseras. Den yta som beräknas upptas för tillfällig uppställning 
utgör cirka 10 000 kvadratmeter, ytan för servicebyggnad cirka 2 500 
kvadratmeter och ytan för transformatorstation cirka 5 000 kvadratmeter. 
Servicebyggnaden används till omklädningsrum, kontor, materialförvaring 
och kemikalieförvaring under driftsfasen. Det rum där förvaring av kemi-
kalier sker kommer att följa gängse skyddspraxis.

Vägar

Inom det planerade projektområdet finns ett flertal befintliga vägar vilka 
kommer att användas. Dessa vägar kommer att behöva breddas och 
förstärkas utmed cirka tre kilometer. För vindkraftsanläggningen kommer 
cirka fyra kilometer nya vägar att behöva anläggas, vilket redovisas på 
situationsplan i figur 5 och bilaga 3. I figur 9 presenteras en principskiss 
på utformning av väg. De vägar som anläggs kommer att ha en körba-
nebredd av cirka fem till sex meter på raksträckor medan kurvor kräver 
ytterligare bredd. Hela vägområdet (diken, slänter, kantremsor) antas bli 

FIGUR 8  Principskiss över kranuppställningsplan.
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mellan 15 och 25 meter, beroende på vilka förutsättningar som råder. 
Markanspråk för nyanläggning av vägar förväntas bli cirka 80 000 kva-
dratmeter (beräknat på 20 meter bredd). Totalt avverkad yta kan antas 
bli cirka 120 000 kvadratmeter (beräknat på 20 meter vägområde plus 10 
meter utöver detta). Vägområdet för befintliga vägar beräknas vid bredd-
ning och förstärkning utökas med fem till tio meter. Kurvor kan kräva yt-
terligare bredd. Markanspråk för breddning och förstärkning av befintliga 
vägar förväntas bli cirka 30 000 kvadratmeter (beräknat på utökad bredd 
av vägområde med tio meter). Total avverkad yta beräknas uppgå till cirka 
45 000 kvadratmeter (beräknat på utökat vägområde om tio meter plus 
fem meter utöver detta). En uppskattning av den mängd massor som kom-
mer att krävas för anläggning av vägar redogörs för i avsnitt 3.4.

Vägarna inom projektområdet kommer att utgöras av grusvägar vilka ge-
nerellt är uppbyggda i tre huvudsakliga element, nämligen förstärkningsla-
ger, bärlager och slitlager. Vägens överbyggnad måste ha kraftig dimen-
sion för att klara de tunga transporterna. I detta skede har det bedömts att 
överbyggnaden för nya vägar bör ske enligt följande:

• Förstärkningslager 600 millimeter
• Bärlager 120 millimeter
• Slitlager 80 millimeter

Vindkraftverk och fundament kommer inte att anläggas i våtmark. En-
staka kortare passage över våtmarker och/eller fuktigare skogspartier 
kan dock komma att vara nödvändiga beroende på slutlig verksplacering. 

FIGUR 9  Principskiss av utformning av ny väg.
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Dessa kommer vid framtagande av slutlig layout planeras för att bli så 
korta som möjligt för att minimera miljöpåverkan. För vägdragning över 
myr används vanligtvis någon av följande tre förstärkningsmetoder:

• Myrmarken grävs ut och ersätts med bergmaterial (spräng-
sten) alternativt grovt grusmaterial. 

• Vattnet tas bort i det lösa myrmaterialet genom att pressa 
ihop myren med jord- och krossmaterial, så kallat överlast. 

• Vid passage över blötare våtmark med mäktigt torvlager är 
det lämpligt med en permeabel bank eller konstruktion med 
geotextil, en så kallad flytande väg. I detta fall förstärks över-
byggnaden med flera lager av geonät. I princip läggs geonä-
tet ut direkt på myren utan att vegetationstäcket tas bort. På 
geotextilen läggs ett geonät som sedan fylls över med grovt 
krossmaterial (förstärkningslager). Ovanpå krossmaterialet 
läggs ytterligare ett geonät och därpå ett lager med finare 
krossmaterial (bärlager). 

Vid nyanläggning och förstärkning av befintligt vägnät kommer sannolikt 
nya vägtrummor att krävas vid passage av vattendrag. I det fall det blir 
aktuellt med vattenverksamhet kommer det att hanteras som ett separat 
anmälningsärende.

Elanslutning, kopplingsstation och fibernät 

För projektet kommer två olika typer av elnät att användas, ett internt 
elnät (icke koncessionspliktigt) och ett anslutningsnät. Det interna elnä-
tet kopplar samman, via i första hand markförlagd kabel, varje enskilt 
vindkraftverk till en transformatorstation. Det interna elnätet kommer att 
förläggas i eller intill vägarna. Vindkraftsanläggningen planeras att an-
slutas till regionnätet från anslutningspunkt inom vindkraftsanläggningen 
till befintlig station TS21 i Horn cirka åtta kilometer nordväst om anlägg-
ningen. Alternativt kan en anslutning ske till befintlig fördelningsstation 
d03 i Vimmerby cirka 20 kilometer söder om anläggningen. Anslutningen 
av vindkraftsanläggningen till regionnätet regleras i separat koncessionsä-
rende.
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I likhet med det interna elnätet kommer respektive vindkraftverk att anslu-
tas till transformatorstationen med ett fibernät, vilket kommer att förläg-
gas i eller intill vägarna.

Följdverksamheter

Vid anläggande av vägar och andra hårdgjorda ytor samt vid schaktning 
för fundament till vindkraftverken kan sprängning av berg krävas. Vid 
eventuella sprängningsarbeten används alltid auktoriserade bergsspräng-
ningsföretag och personal. Bergssprängningar anpassas till närliggande 
fastigheter och markens geotekniska egenskaper för att förebygga skador.

Bedömningen är att ingen betongtillverkning kommer att ske på plats utan 
den kommer att fraktas till området. Likaså är bedömning att ingen kross-
ning kommer att ske i området. I det fall det blir aktuellt kommer det att 
hanteras som separat anmälningsärende.

I det fall det blir aktuellt med ny täkt inom området kommer det att han-
teras som ett separat tillståndsärende.

3.3 Sammanställning av markanspråk
Vid anläggningsarbeten i anslutning till väg- och fundamentsbyggnation, 
anläggning av serviceinrättningar samt elarbeten, kommer marken att 
bearbetas, vilket innebär att marken schaktas, grävs och eventuellt sprängs 
i viss utsträckning. Kraftledningsgatan som krävs för anslutningen till över-
liggande nät kommer även att medföra en påverkan. Det är dock områden 
där vegetation kommer att finnas kvar och därmed fylla en funktion för till 
exempel djurlivet. Uppskattning av anläggningsytor framgår av tabell 7. 
I tabellen redovisas en översiktlig sammanställning av det uppskattade 
markanspråket för att anlägga erforderlig infrastruktur för vindkraftsan-
läggningen. 

Beräkning enligt tabell 7 gör gällande ett markanspråk om cirka 157 500 
kvadratmeter (cirka 16 hektar) för hela vindkraftsanläggningen, vilket 
motsvarar cirka två hektar per installerat vindkraftverk. 
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3.4 Massor
För anläggning av vägar, uppställningsyta och kranplatser beräknas en åt-
gång på cirka 36 000 kubikmeter bergkross, se tabell 8. Massbalans inom 
vindkraftsanläggningen kommer att eftersträvas. Det vill säga att det mate-
rial som grävs, schaktas och sprängs ska användas som fyllnad vid anläg-
gande av exempelvis vägar och kranplatser. Bolaget strävar efter att trans-
portavstånden ska vara så korta som möjligt för det material som behöver 
tillföras. Korta transportavstånd gynnar miljön och reducerar kostnaderna 
inom projektet. Material som kommer att behöva tillföras planeras därav 
att tas från täkter i närområdet. Alternativt kan Bolaget komma att söka 
tillstånd för ny täkt inom eller i närheten av projektområdet.

För fundamenten till de åtta vindkraftverk som planeras för Hycklinge 
vindkraftsanläggning beräknas en total åtgång på cirka 4 600 kubikmeter 
betong, se tabell 8. Volymen varierar beroende av vilken typ av fundament 
som krävs för respektive vindkraftverk. Betongen kommer att levereras till 
området med lastbil.

TABELL 7. Uppskattning av arealen hårdgjorda anläggningsytor. 

Direkt berörd 
yta

Längd  
(meter)

Bredd  
(meter)

Antal 
(stycken)

Ungefärlig 
area  
(kvadrat-
meter)

Nya vägar 4000 20 80 000

Befintliga vägar 3000 10 30 000

Kranplatser* 8 30 000*

Uppställnings-
yta 10 000

Servicebyggnad 2 500

Transformator-
station 5 000

Totalt 157 500

*Dessa består av ett antal olika stora ytor per vindkraftverk, men som tillsammans 
utgör cirka 3 700 kvadratmeter per vindkraftverk.
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Befintligt schaktmaterial, spräng- och jordmassor kommer att återan-
vändas vid anläggande av vägar och fundament. Fyllnadsmassor ska så 
långt som det är möjligt tas från schaktmaterial längs vägsträckningarna. 
Avtäckningsmassor ska användas i diken och vägslänter. Eventuella över-
skottsmassor som bildas vid avtäckning och terassbyggnad av vägar an-
vänds som efterbehandlingsmassor inom vindkraftsanläggningen.

Anläggande av erforderlig infrastruktur inom vindkraftsanläggningen, 
med nya vägar, förstärkning av befintliga vägar, kranplatser, uppställnings-
platser, transformatorstation etcetera bedöms sammantaget erfordra cirka 
40 600 kubikmeter grus, sten, sand och betong.

3.5 Transportbehov 
Transporter till och från vindkraftsanläggningen kommer främst att ske 
under själva byggtiden (se tabell 9). Vid vägtransporterna krävs det insat-
ser med ett antal specialtransporter utöver montage av vindkraftverk.

Det finns normer och krav på transporter att förhålla sig till, både från 
myndigheter och från leverantörer av vindkraftverken. Leverantörer av 
vindkraftverk tillhandahåller dokument om min- och max-krav för trans-
porter av de olika delarna av ett vindkraftverk. Kraven på transportvägar 
innefattar till exempel längsgående maxlutning, minsta radie för ytterkur-
vor, fri höjd till ovanliggande hinder.

Vindkraftverken kommer sannolikt att anlända med båt till hamnen i 
Västervik. Därifrån är en möjlig vidare transportväg med lastbil efter E22 
till korsning Gladhammar för vidare transport på väg 40 till Frödinge. 
Härifrån sker transport utmed väg 834 och 836 till korsning i höjd med 

TABELL 8. Uppskattning av materialåtgång (sten, sand och betong). 

Typ Åtgång (kubikmeter)

Vägar, uppställningsyta och  
kranplatser 36 000

Fundament 4 600

Totalt 40 600 kubikmeter
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Långvik väster om Vrångfall. Från korsningen sker vidare transport utmed 
väg 840 och 658 fram till avfart mot vindkraftsanläggningen. Från avfart 
från väg 658 sker transport utmed befintlig skogsbilväg in i projektområ-
det från väster.

Dispens enligt trafikförordningen (1998:1276) kan krävas för transporter 
på allmän väg. 

Transportbehov inom, till och från vindkraftsanläggningen genereras från 
följande trafik under konstruktions- och byggskedet:

• Anläggningstransporter 
• Transport av vindkraftverken och tillhörande utrustning
• Personaltransporter
• Service- och underhållstransporter 

Anläggningstransporter

Ett transportbehov föreligger för att etablera ny infrastruktur inom områ-
det. Transporterna för detta ändamål utgörs till betydande del av kortare 
transporter med arbetsmaskiner inom och i anslutning till vindkraftsan-
läggningen. Genom att eftersträva massbalans inom området, minskar 
transporterna för tillförsel av material under byggskedet. Överbyggnads-
material såsom förstärkningslager och bärlager för vägar framställs av 

TABELL 9. Sammanställning av uppskattat transportbehov under byggskedet. 

Typ av transport Antal (cirka) Påverkan

Transport av betong 920 Transporter till  
projektområdet 

Vägar och kranplatser 0–1 800* Transporter till  
projektområdet

Transport av vindkraft-
verk 88 Från hamn till  

anläggningen

Mobilkran för montage 20 Transporter till  
projektområdet

Totalt under byggskedet 2 828

*Transportbehovet av material till projektområdet beror av om en ny täkt  
kan etableras inom projektområdet eller inte.
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berg som genom krossning och sortering eller siktning når önskad storlek. 
Inom 25 kilometer från vindkraftsanläggningen finns idag fyra tillstånds-
givna bergtäkter och en moräntäkt, vilket material skulle kunna hämtas 
från. Det mest sannolika är dock att Bolaget kommer att söka tillstånd för 
en ny täkt inom eller i närheten av projektområdet. Detta eftersom en ny 
täkt väsentligt skulle minska behovet av transporter och vara ekonomiskt 
fördelaktigt.

Anläggningstransporterna utgörs till stor del av lastbilar som fraktar berg 
och grusmaterial för anläggande av nya vägar. Vid brytning av ny väg 
och uppbyggnad av terrasser kommer förmodligen traktordumprar och 
lastmaskiner att användas för att flytta och omfördela befintliga massor för 
att säkerställa att allt material i väglinjen omhändertas.

Ytterligare transport utgörs av elnätsmaterial, där kabeltrummor domine-
rar, och arbetsmaskiner för anläggning av infrastruktur och avverkning i 
området.

Totalt krävs cirka 36 000 kubikmeter bergkross för anläggning av vägar, 
uppställningsyta och kranplatser. Beaktat att en lastbil rymmer cirka 10 
kubikmeter och en massbalans på 50 procent krävs uppskattningsvis 1800 
transporter in i området.

Sammantaget krävs cirka 4 600 kubikmeter betong för att gjuta samtliga 
fundament. Denna kommer att framställas och transporteras från närbelä-
gen täkt. En sedvanlig lastbil som kör cement rymmer cirka 5–7 kubikme-
ter. Således krävs cirka 920 transporter in till projektområdet för detta.

Transporter av vindkraftverk

Vindkraftverken kommer i delar med rotorblad och maskinhus var för sig, 
medan själva tornet är uppdelat i sektioner. I tabell 10 görs en uppskatt-
ning av transportbehovet för att frakta vindkraftverken till fundaments-
plats. Beroende på vilken typ av vindkraft som byggs, varierar transpor-
terna något. Transportbehovet för åtta vindkraftverk ligger således på 
ungefär 88 lastbilar för att frakta vindkraftverken och kringutrustning till 
vindkraftsanläggningen. Transport för den kran som nyttjas vid resning 
av vindkraftverken antas kräva 15–20 lastbilar för att komma på plats i 
området. 
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Transporter för service och underhåll

När väl anläggningen är färdigställd reduceras transportbehovet avsevärt. 
Transporterna kommer att utgöras av reservdelsleveranser och vid en-
staka tillfällen samt efter behov användning av stora kranar (se tabell 9). 
Transporter som kan härledas till service och underhåll sker i allt väsent-
ligt inom området, och med personbil eller servicebil. Omfattningen av 
transporterna bedöms bli ringa i sammanhanget. 

Längre transporter under byggskedet är främst kopplade till frakten av 
vindkraftverken från avlastning i hamn och vidare in till vindkraftsanlägg-
ningen. Detta kommer att ske på det allmänna vägnätet, efter samråd 
med Trafikverket.

Under drifttiden kommer det att vara dagliga transporter av personal 
såväl till vindkraftsanläggningen, servicebyggnad och för service och tillsyn 
av vindkraftverk inom anläggningen. Det kommer i huvudsak att vara 
lätta transporter under drifttiden.

Förutom transporter kopplat till vindkraftsanläggningen kan transporter 
ske från skogsbruk, vilket ökar den totala mängden transporter i området. 
I relation till de transporter som krävs för att etablera en vindkraftsanlägg-
ning av denna storlek är de tillkommande transporterna från skogsbruk 
ringa.  

TABELL 10. Uppskattning av transportbehov för att frakta ett (1) vindkraftverk till funda-
mentplatsen. 

Del Antal transporter (lastbilar)

Maskinhus/generator 3

Torn 5

Blad 3

Totalt antal transporter per vindkraft-
verk 11
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3.6 Kemikalier och avfallshantering
Hanteringen av kemikalier och avfall ingår i verksamhetens egenkontroll 
och ska ske på ett sådant sätt att påverkan på miljö och människors hälsa 
minimeras. I verksamhetens egenkontrollprogram ska det bland annat 
framgå ansvarig personal för hantering och kontroll, åtgärder som ska 
vidtas och inom vilken tidsram som en åtgärd ska utföras.

I tabell 11 redovisas översiktligt de kemiska produkter som kan förekom-
ma i vindkraftverken och uppskattade mängder per vindkraftverk. Vilka 
exakta kemiska produkter och mängd som förekommer i verken varierar 
beroende på typen av vindkraftverk.

Det avfall som uppstår vid byggnation av vindkraftsanläggningen kom-
mer att sorteras och deponeras, eller återvinnas, enligt gällande lagar och 
föreskrifter. Ecogain har uppskattat mängden avfall som kan komma att 
uppstå under byggskedet, se tabell 12. Bedömningarna bygger på erfaren-
heter från byggskeden av liknande projekt. 

TABELL 11. Generell beskrivning av de kemiska produkter som finns i vindkraftverken. 
Observera att detta är en bruttolista och beroende av fabrikat på vindkraftverken kan 
mängderna bli mindre. 

Kemisk produkt Uppskattad mängd 
(liter)

Användningsområde

Smörjolja 1 200–1 700 Bland annat i växellåda

Smörjfetter 50 Bland annat i kullager

Kylvätska med antifrys-
medel 500

Bland annat för kylning 
av växellåda och  

generator

Hydrauloljor 300 I vindkraftverkens  
hydraulsystem
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Generellt gäller att kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras enligt 
följande:

• Förvaring ska ske invallat på tät yta, skyddat från nederbörd.
• Uppsamlingskärl ska ha tillräcklig volym.
• En kemikalielista ska upprättas, förvaras och uppdateras 

fortlöpande. 
• En lista över farligt avfall ska upprättas, förvaras och uppda-

teras fortlöpande. 

TABELL 12. Typ och mängd avfall och restprodukter från byggnation av vindkraftsanläggningen. 

Typ av avfall eller 
restprodukt 

Källa Uppskattad 
mängd under 
byggskedet

Riktlinje för  
hantering 

Trä, plast och 
övrigt brännbart 

Från konstruktionsar-
bete, skyddsmaterial 

och lastpallar 
50–100 ton 

Samlas vid miljöstation och 
lämnas för återanvändning, 

flisning eller  
energiproduktion 

Kablar Rester vid elinstalla-
tion, kabelläggning <5 ton

Samlas vid miljöstation och 
lämnas till återvinningssta-

tion 

Metall Armeringsjärn <1000 kg
Samlas vid miljöstation och 
lämnas till återvinningssta-

tion

Farligt avfall 
Överblivet bränsle, 
olja och rengörings-

medel
<100 kg

Sorteras i särskilt utrymme 
där säkerhets 

anordning finns. Sedan 
vidare transport till godkänd 

avfallsstation 
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3.7 Drift
 En sammanställning av svenska studier som redovisat antalet lokala (eller 
regionala) arbetstillfällen under driftsfasen visar på 0,3 till 0,5 årsarbeten 
per vindkraftverk (Persson, J. Fernqvist F. 2016). För vindkraftsanläggning-
en vid Hycklinge, omfattande åtta vindkraftverk, skulle det innebära 2,4 
till 4,0 stycken årsarbeten under anläggningens driftsfas.

Driften av vindkraftsanläggningen kommer till stor del att vara automa-
tiserad och varje enskilt vindkraftverk kommer att fungera oberoende 
av övriga verk. Om vindhastigheten överstiger den för vindkraftverket 
fastställda säkerhetsgränsen så kommer bromssystemet att aktiveras och 
vindkraftverket kommer att stanna. Vindkraftverket återaktiveras när 
vindförhållanden är under en given nivå. 

Livslängden för vindkraftsanläggningen bedöms till mellan 25 och 30 
år från färdigställande till avveckling. För att försäkra att verken har en 
optimal livslängd, kommer de att underhållas löpande där servicegenom-
gångar följer serviceschema från leverantören och baseras på kontinuerlig 
tillståndskontroll. Vid fel som kräver fysisk närvaro sker utryckning av 
jourhavande driftspersonal. 

3.8 Tidplan
Byggstart av vindkraftsanläggningen vid Hycklinge, om tillstånd erhålls, är 
planerad till år 2023.

3.9 Avveckling och återställande 
Den tekniska livslängden för vindkraftverk beräknas till cirka 25–30 år, 
men kan förlängas genom att delar byts ut. Efter avslutad drift ska an-
läggningen monteras ned. När vindkraftverken monterats ned kommer 
marken att återställas och mycket små spår kommer bli kvar efter verkens 
fundament, vilket medför att någon framtida påverkan på landskapsbil-
den inte finns. Materialet från vindkraftverk och infrastruktur återvinns i 
största möjliga utsträckning. De delar av vindkraftverket som har ett värde 
kan efter avveckling säljas och återvinnas, antingen som skrot eller som 
begagnade delar.
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Anmälan för återställande ska inges till och godkännas av tillsynsmyndig-
het innan vindkraftverk permanent tas ur drift. Av anmälan kommer det 
att framgå vilka åtgärder som avses att vidtas och följa den då gällande 
lagstiftningen. Detta kan och bör därför inte regleras i detalj i detta skede 
men principer för hur efterbehandling kan ske redovisas nedan.

• Nedmontering och borttransport av vindkraftverk.
• Transformatorstation avlägsnas.
• Fundament tas bort till cirka 30 centimeters djup eller täcks 

med ett jordlager på cirka 30 centimeter.
• Uppställningsyta återställs på ett sådant sätt att naturlig åter-

etablering av växtlighet kan ske.
• Bedömningen är att vägar kommer att fylla en funktion för 

markägare och andra intressenter efter avslutad drift. Mark-
ägarna kan nyttja dessa inom skogsbruket. Den ekonomiska 
säkerheten för projektet bygger därför på att vägar inte 
behöver återställas och eventuell återställning sker i sådant 
fall med markägare.

• Elkablar i marken som framdeles inte kommer att brukas el-
ler nyttjas klipps av på cirka 30 centimeters djup och lämnas 
kvar i marken.

• Eventuell servicebyggnad och andra byggnader demonteras 
och avlägsnas.

Efter att alla återställningsåtgärder är genomförda meddelas detta till 
tillsynsmyndigheten.
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4. L ANDSKAPETS OCH 
SAMHÄLLETS FÖR-
UTSÄT TNINGAR

Kapitlet beskriver projektområdets omgivande landskap och 
dess förutsättningar. Kapitlet redogör även för de samhälleliga 
förutsättningarna.

Inför miljöprövningen är det av betydelse att de natur- och landskapsmäs-
siga värden som finns dokumenterade i projektområdet relateras till vad 
som finns i omgivande landskap. Med landskapets värden avses de sam-
lade värdena av naturmiljöer, kulturmiljöer, landskapets historiska dimen-
sion, friluftslivets intresseområden och landskapsbilden. 

4.1 Analys av det omgivande landskapet
Naturgeografiska förutsättningar

Projektområdet för Hycklinge vindkraftsanläggning ligger i Kinda kom-
mun i landskapet Östergötland, se figur 1. Området ligger inom den södra 
barrskogszonen (Moen 1998, Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. Statens 
kartverk. Hønefoss) och den natur naturgeografiska region som benämns 
Sydsvenska höglandets centrala och östra delar (Nordiska ministerrådet 
1984). Länsstyrelsen i Östergötland har kategoriserat länet i olika land-
skapstyper och projektområdet ligger inom det kuperade mosaikland-
skapet (Länsstyrelsen Östergötland 2016, Regional landskapsanalys för 
Östergötland). Projektområdet i likhet med omgivande landskap präglas 
av skogsbruk och domineras av produktionsskog, i huvudsak tall och gran. 

Topografi och geologi

I södra Östergötland ligger högsta kustlinjen på 135 till 140 meter över 
havet. Bergskrönen utmärks av ett tunt moräntäcke eller av hällmark och 
dalbottnarna är av lera och fin silt. Mellanområden utgörs främst av en 
mer eller mindre stenbunden morän. Berggrunden består förenklat av 
småländska graniter och porfyrer (Länsstyrelsen Östergötland 2016).
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Landskapet kring projektområdet karaktäriseras av en varierad topografi 
med höjder som varierar mellan cirka 100 och 200 meter över havet. 
Inom projektområdet varierar terrängen mellan cirka 130 och 180 meter 
över havet.

Vattenmiljö

Det dominerande vattensystemet i landskapet kring projektområdet är 
Motala Ström (VISS 2019). I Östergötlands län finns det cirka 1 200 sjöar 
som är större än två hektar, många är utsträckta i nordväst och sydostlig 
riktning (Länsstyrelsen Östergötland 2016). Öster om projektområdet lig-
ger den lite större sjön Anen, i syd ligger sjön Solaren och i sydväst ligger 
sjön Juttern. Norr projektområdet ligger den större sjön Åsunden. 

4.2 Områden av riksintresse 
och skyddade områden

Inom projektområdet finns inga områden av riksintresse eller skyddade 
områden. Inom en 10 kilometers radie från projektområdet finns tre 
områden av riksintresse för naturvård, tre områden av riksintresse för 
kulturmiljövård och ett område av riksintresse för friluftsliv. Det finns även 
fyra Natura 2000-områden, tre naturreservat, 19 biotopskyddsområden, 
fyra områden med skogliga naturvårdsavtal, ett naturminne, ett djur- och 
växtskyddsområde och tre vattenskyddsområden inom 10 kilometer från 
projektområdet.

I tabell 12 och i kartan i figur 10 redogörs för samtliga riksintressen och 
andra skyddade områden inom 10 kilometer från projektområdet. ID i 
tabellen hänvisar till nummer på kartan. 
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O M R Å D E N  AV  R I K S I N T R E S S E  O C H  S K Y D D A D E  O M R Å D E N

Riksintressen: Är områden som är utpekade för att de hyser nationellt viktiga värden och 
kvaliteter och kan vara av riksintresse för skydd, exploatering eller yrkesfiske och rennäring. 

Naturreservat: Är skydd mot exploatering och bevarande eller återskapande av naturmiljöer 
eller funktioner för friluftsliv. 

Natura 2000: Är ett nätverk av skyddade områden för hela EU för att bevara biologisk mång-
fald. Skogliga biotopskydd och områden med skogliga naturvårdsavtal är mindre områden som 
ska skydda värdefulla livsmiljöer för hotade arter eller i övrigt anses särskilt skyddsvärda. 

Naturminne: Är ett särpräglat naturföremål som behöver skyddas eller vårdas särskilt. Djur- 
och växtskyddsområden. Är områden som är inrättade ”i syfte att skydda sällsynta eller stör-
ningskänsliga djur- eller växtarter”. 

Vattenskyddsområden: Dess funktion är att skydda vattnets kvalitet samt att säkra tillgång-
en på vatten för vattenförsörjning. 

TABELL 13. Identifierade riksintressen och andra skyddade områden inom 10 kilometer från projekt-
området. ID är kopplat till nummer på kartan i figur 10.

ID Namn Skydd Bevarandevärde Avstånd 
från projekt 

område  
(kilometer)

1 Hökhult Naturreservat Äldre barrnaturskog, hög före-
komst av lavar och död ved. 5

2 Korpebogölen Naturreservat
Barrnaturskog i blockig och brant 
terräng, inslag av ek och andra 
lövträd.

2

3 Ålhults urskog Naturreservat Naturvärden knutna till äldre 
granskog samt sumpskog. 10

4
Lönningehult 
(flera små del
områden)

Natura 2000
Höga biologiska värden kopp-
lade till gräsmarker. Rik flora och 
fauna.

7

5 Hökhult Natura 2000 Äldre barrnaturskog, hög före-
komst av lavar och död ved. 5

6 Ålhults urskog Natura 2000 Naturvärden knutna till äldre 
granskog samt sumpskog. 10

7
Djursdalabygden 
(flera små del
områden)

Natura 2000
Stort öppet odlingslandskap med 
lång kontinuitet och stort inslag 
av naturbetesmarker.

4

8 Ålhults urskog Riksintresse för 
naturvård

Naturvärden knutna till äldre 
granskog samt sumpskog. 10
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ID Namn Skydd Bevarandevärde Avstånd 
från projekt 

område  
(kilometer)

9 Djursdala 
området

Riksintresse för 
naturvård

Öppet odlingslandskap med lång 
kontinuitet och stort inslag av 
naturbetesmarker.

5

10 Stångån och  
Krönsjöarna

Riksintresse för 
naturvård

Mångformigt våtmarkskomplex 
med värdefulla sjömader och 
vegetationsrikt vatten. Viktig 
rastlokal för fåglar.

9

11 Hornsberg
Ekeby

Riksintresse för 
kulturmiljövård

Fornlämningsmiljö, herrgårds-
miljö, boställemiljö 9

12 Stångåns  
dalgång

Riksintresse för 
kulturmiljövård

Dalgångsbygd med by och 
kommunikationsmiljöer från 
förhistorisk tid till 1800talet 
som anpassats till den kuperade 
dalgången kring Stångån.

5

13 Toverums Bruk Riksintresse för 
kulturmiljövård

Bruks och herrgårdsmiljö med 
bebyggelse och industriläm-
ningar som tillsammans visar på 
järnbrukens roll och utveckling 
under 1700 och 1800talen.

8

14 Stångåns vat-
tensystem

Riksintresse för 
friluftsliv

Viktigt område för vandring, bad 
och skridskoåkning 8

16 Hycklinge Vattenskyddsom-
råde Grundvattentillgång 9

17 Torsåkra Vattenskydds
område Grundvattentillgång 9

18 Djursdala Vattenskydds
område Vattenförsörjning 8

19 Hycklinge kyrka Kyrkligt kulturminne 9

20 Horns kyrka Kyrkligt kulturminne 8

21 Locknevi kyrka Kyrkligt kulturminne 8

22 Djursdala kyrka Kyrkligt kulturminne 8

23 Del av Stångån, 
Kinda

Djur och växt-
skyddsområde

Skyddat område för att freda 
fågellivet. 8

24 SK 1672008 Skogligt naturvårds-
avtal Ädellövskog 7
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ID Namn Skydd Bevarandevärde Avstånd 
från projekt 

område  
(kilometer)

25 SK 8042006 Skogligt naturvårds-
avtal Naturskogsartad lövskog 6

26 SK 8052006 Skogligt naturvårds-
avtal Naturskogsartad lövskog 6

27 SK 332015 Skogligt naturvårds-
avtal Ädellövskog ek 10

28 SK 1351995
Biotopskydd  
beslutad av  
Skogsstyrelsen

Äldre naturskogsartade skogar 8

29 SK 2842000
Biotopskydd  
beslutad av  
Skogsstyrelsen

Äldre naturskogsartade skogar 7

30 SK 3852003
Biotopskydd  
beslutad av  
Skogsstyrelsen

Äldre naturskogsartade skogar 6

31 SK 1361995
Biotopskydd  
beslutad av  
Skogsstyrelsen

Äldre naturskogsartade skogar 6

32 SK 10472004
Biotopskydd  
beslutad av  
Skogsstyrelsen

Ras eller bergbranter 4

33 SK 5852005
Biotopskydd  
beslutad av  
Skogsstyrelsen

Ras eller bergbranter 4

34 SK 3862003
Biotopskydd  
beslutad av  
Skogsstyrelsen

Äldre naturskogsartade skogar 5

35 SK 10482004
Biotopskydd  
beslutad av  
Skogsstyrelsen

Äldre naturskogsartade skogar 2

36 SK 5872005
Biotopskydd  
beslutad av  
Skogsstyrelsen

Äldre naturskogsartade skogar 1

37 SK 5862005
Biotopskydd  
beslutad av  
Skogsstyrelsen

Äldre naturskogsartade skogar 0,2

38 SK 9072005
Biotopskydd beslu-
tad av  
Skogsstyrelsen

Äldre naturskogsartade skogar 1
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ID Namn Skydd Bevarandevärde Avstånd 
från projekt 

område  
(kilometer)

39 SK 10462004
Biotopskydd  
beslutad av  
Skogsstyrelsen

Äldre naturskogsartade skogar 8

40 SK 2452007
Biotopskydd  
beslutad av  
Skogsstyrelsen

Äldre naturskogsartade skogar 7

41 SK 7402001
Biotopskydd  
beslutad av  
Skogsstyrelsen

Äldre naturskogsartade skogar 9

42 SK 22013
Biotopskydd  
beslutad av  
Skogsstyrelsen

Äldre naturskogsartade skogar 9

43 SK 3392014
Biotopskydd  
beslutad av  
Skogsstyrelsen

Äldre naturskogsartade skogar 10

44 SK 6552004
Biotopskydd  
beslutad av  
Skogsstyrelsen

Ravinskogar 9

45 SK 6542004
Biotopskydd  
beslutad av  
Skogsstyrelsen

Ras eller bergbranter 10

46 SK 3432012
Biotopskydd  
beslutad av  
Skogsstyrelsen

Äldre naturskogsartade skogar 9

47 Lönn Naturminne Mycket vacker lönn 10
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FIGUR 10 Riksintressen och skyddade områden. Num-
mer på kartan är kopplat till ID i tabell 13.
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4.3 Kinda kommun och kommunala 
planförhållanden

I Kinda kommun bor det cirka 10 000 personer. Projektområdet ligger i 
kommunens sydöstra del, nära gränsen till Vimmerby kommun och Kal-
mar län se figur 1.

De större orterna i kommunen är Kisa med knappt 4 000 invånare, Rim-
forsa med cirka 2 000 invånare och Horn med cirka 500 invånare.  

Projektområdet för Hycklinge vindkraftsanläggning berörs inte av någon 
detaljplan eller områdesbestämmelse (Kinda kommun 2004 och 2019a). 
Området är dock utpekat som primärt område för vindkraft i kommunens 
vindkraftsplan (Kinda kommun 2009).

4.4 Bygden kring projektområdet
Markanvändning förr och nu

Bygden kan kulturhistoriskt karaktäriseras som ett torplandskap och är 
präglat av den gårds- och torpbebyggelse som kan knytas till 1700- och 
1800-talet. Projektområdet kan även beskrivas som ett utmarksområde 
som ofta inneburit skogsbruk med kolning och tjärnframställning.

Idag är projektområdet ett utpräglat skogsområde och de ekonomiska 
intressen som finns är framför allt knutna till skogsbruk och jakt. Markan-
vändningen i äldre tid skiljer sig alltså inte mycket från dagens. En skillnad 
är att de många luckorna och inägomarken till torpen inte längre brukas. 

Inom och kring projektområdet finns det enskilda vägar och skogliga vä-
gar. Öster området sträcker sig länsväg 659 och i väster finns länsväg 658. 
Närmsta järnväg finns cirka 12 kilometer väster om projektområdet.

Geografi och befolkning

Det finns inga byggnader inom projektområdet. Den mest närbelägna 
bebyggelsen utgörs av enstaka fastboende och fritidshus i projektområdets 
utkanter (se bilaga 3). Inom tre kilometer från de planerade vindkraftver-
ken finns cirka sex boende (gårdarna Erstorp och Östantorp) och inom 
fem kilometer från projektområdet ytterligare cirka 80 boende, flertalet 
av dessa kring Finede i väster och Kila i nordost (se figur 5 och figur 11). 
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FIGUR 11 Befolkningstäthet i projektområdets omnejd. 
Data från SCB.



57

Den närmaste samlade bebyggelsen finns i Hycklinge (cirka nio kilometer 
i norr), Kila (cirka fyra kilometer i nordöst), Vrångfall (cirka fem kilometer 
i sydöst), Locknevi (cirka sju kilometer i sydöst), Hallersrum (cirka sju ki-
lometer i sydväst), Brunebo (cirka fem kilometer i nordväst), Finede (cirka 
fyra kilometer i nordväst) och Hökhult (cirka sex kilometer i nordväst). 
Horn är projektområdets närmaste tätort och ligger cirka åtta kilometer 
nordväst om projektområdet 

I figur 11 redovisas befolkningstätheten i projektområdets omnejd. I 
kartan framgår det att inom fem kilometer från projektområdet är befolk-
ningstätheten väldigt låg jämfört med omgivningarna längre bort. Även 
inom tio kilometer från projektområdet är befolkningstätheten relativt låg, 
och främst fokuserad till Hycklinge och Horn.

4.5 Befintliga och planerade 
vindkraftsanläggningar

Inom en radie av 30 kilometer från projektområdet finns en befintlig och 
tre tillståndsgivna vindkraftsanläggningar, se figur 12 och tabell 13. Enligt 
Kinda kommun ska byggnation av Hycklinge 5:8 ha påbörjats 2017, vind-
kraftverken är dock ännu inte uppförda. Enligt uppgift från Miljöskydds-
enheten vid Länsstyrelsen Östergötland och Miljöenheten vid Länsstyrel-
sen Kalmar handläggs inga ärenden angående vindkraft inom en radie av 
30 kilometer från projektområdet.



58

FIGUR 12 Befintliga och tillståndsgivna vindkraftsanlägg-
ningar inom cirka 30 kilometer från projektområdet. 
För ytterligare information se tabell 12.

TABELL 14. Befintliga och tillståndsgivna vindkraftsanläggningen inom cirka 30 kilometer från projekt-
området för Hycklinge vindkraftsanläggning. Källor är Vindbrukskollen (Vindlov 2019) samt uppgifter 
inhämtade i oktober 2019 från Miljöskyddsenheten vid Länsstyrelsen Östergötland och Miljöenheten vid 
Länsstyrelsen Kalmar. 

Namn Kommun Projektör Antal 
vind-
kraftverk

Avstånd 
till  
projekt-
området 
(kilo- 
meter)

Status

Bleckhem Västervik Arise Windfarm 
4 AB 6 23 Befintlig

Venne
björke Vimmerby Vimmerby Energi 

& Miljö AB 2 13 Tillståndsgiven (Läns-
styrelsen Kalmar län)

Hycklinge 
5:8 Kinda Anders  

Pettersson 2 6 Tillståndsgiven (bygglov 
via kommunen)

Lervik Västervik EW 15  
Lervik AB 8 25 Tillståndsgiven (Läns-

styrelsen Kalmar län)
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5. MIL JÖEFFEKTER

Kapitel beskriver förutsättningarna och de bedömda miljöeffek-
terna av en vindkraftsetablering vid Hycklinge. Kapitlet redogör 
inledningsvis metodiken för bedömning av miljöeffekterna.

5.1 Metod
Underlag

Våra bedömningar av miljöeffekter bygger i huvudsak på de värdebe-
skrivningar, analyser och rekommendationer som genomförts i de under-
lagsutredningar som bilagts denna miljökonsekvensbeskrivning. Vidare 
använder vi underlag från offentliga källor avseende skyddsvärden och 
effektsamband mellan vindkraft och olika miljöeffekter. Information och 
synpunkter har inhämtats i samband med avgränsningssamrådet. På sidan 
140 finns en referenslista med nyttjade källor.

Stegvis konsekvensanalys och 
miljöeffektsbedömning

Vår bedömning av påverkan och miljöeffekter som uppstår till följd av 
verksamheten analyseras i flera steg (se faktaruta på sidan 79), även om 
detta inte alltid uttryckligen redovisas. Som sammanfattande begrepp för 
påverkan, effekt och konsekvens används ordet miljöeffekt. Miljöeffekts-
bedömningen görs i regel i en femgradig skala (se tabell 15). Bedömnings-
grunderna preciseras i en tabell för vart och ett av temaavsnitten i detta 
kapitel (landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö och så vidare).

TABELL 15. Miljöeffektsbedömningen för respektive temaavsnitt (landskapsbild, na-
turmiljö, kulturmiljö och så vidare) är preciserad i en skala där grunderna för bedöm-
ningen redovisas.

Stora Måttliga Små Obetydliga Positiva
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Konsekvensbeskrivning utifrån 
skadelindringshierarkin

För varje temaavsnitt beskrivs inledningsvis de rådande förutsättningarna 
inom och i anslutning till projektområdet. Därefter beskrivs vilka åtgärder 
Bolaget åtar sig för att: 

• i första hand undvika skada
• i andra hand begränsa skada
• i tredje hand återställa skada. 

Skyddsåtgärderna presenteras i möjligaste mån i den ordningen, för att 
synliggöra hur skadelindringshierarkin har beaktats. De undvikande 
åtgärderna har skett i planeringsskedet i samband med lokalisering och 
utformningen av verksamheten medan övriga skyddsåtgärder blir en del 
av bolagets åtaganden i tillståndet. En sammanfattning av samtliga åta-
ganden presenteras i bilaga 4.

Efter en beskrivning av de tre inledande stegen i skadelindringshierarkin 
beskrivs de miljöeffekter som bedöms uppstå till följd av den planerade 
verksamheten efter att de föreslagna åtgärderna för att undvika, begränsa 
och återställa skada vidtagits. Miljöeffekterna för den sökta verksamheten 
bedöms i jämförelse med nollalternativet, det vill säga utvecklingen om 
ingen vindkraft etableras i området (se beskrivning av nollalternativet i 
avsnitt 2.4).

PÅV E R K A N

Påverkan är det fysiska intrång som verksamhetsutövaren orsakar, till exempel att en vägdrag-
ning orsakar en uppdelning av ett sammanhängande skogsområde.

E F F E K T

Effekt är den förändring av miljökvalitet som uppstår där vägen dras fram, exempelvis föränd-
rad vattenregim i en våtmark.

KO N S E K V E N S

Konsekvens är en redovisning av vad effekten får för innebörd, till exempel att torrlagda 
häckplatser för våtmarksfåglar innebär populationsminskningar. Konsekvensens omfattning är 
en värdering av effekten när föreslagna skyddsåtgärder vidtagits, med hänsyn taget till vad ef-
fekten har för betydelse för olika intressen. Detta innebär att redan små intrång i värden av stor 
betydelse kan få stora konsekvenser. 
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Kumulativa miljöeffekter

Kumulativa effekter ska identifieras, beskrivas och bedömas i en mil-
jöbedömning enligt 6 kapitlet miljöbalken och tillhörande föreskrifter. 
Kumulativa effekter kan beskrivas som effekter som samverkar på olika 
sätt. De uppstår när flera olika effekter samverkar med varandra. Det 
kan handla om att olika typer av effekter från en och samma verksam-
het samverkar, exempelvis kan både buller och luftföroreningar innebära 
hälsoeffekter. Det kan även handla om att effekter från olika verksamheter 
samverkar, till exempel kan närliggande vindkraftsanläggningar innebära 
en kumulativ påverkan på landskapsbilden. 

Säkerhet i bedömningarna

För var och en av de aspekter som belyses i MKB:n beskrivs eventuella 
osäkerheter som påverkar analysen. Säkerheten i bedömningen redovisas 
som stor, måttlig eller liten.



62

5.2 Landskapsbild
Vindkraftens påverkan på landskapsbilden 

Vindkraftverk är höga, ofta placerade på höjder och har rotorblad som 
rör sig. Därmed kan vindkraftverk bli synliga på stora avstånd från öppna 
platser i landskapet. Landskapsbild och konsekvenserna för denna är sub-
jektiva begrepp som utgår från människans upplevelse av landskapet och 
sina omgivningar. Av denna anledning väljer vi att inte lägga in värde-
ringarna positiv eller negativ när det gäller konsekvenserna för landskaps-
bilden. I stället redogör vi för hur stor förändringen av landskapsbilden 
bedöms bli.

Hur en ny vindkraftsanläggning förändrar landskapsbilden beror på fak-
torer som vindkraftverkens storlek, antal, avstånd mellan vindkraftverken, 
avstånd till betraktaren, synbarhet samt på hur anläggningen harmonise-
rar med landskapet.  

• Inom närzonen (upp till cirka 5 kilometer) uppfattas synliga 
vindkraftverk som dominerande element i landskapet. 

• I mellanzonen (upp till cirka 10 kilometer) varierar synlig-
heten beroende på landskapets karaktär. Från öppna partier 
blir verken väl synliga, men det är svårt att uppfatta deras 
storlek. 

• I fjärrzonen, upp till cirka 15 kilometer, kommer vindkraft-
verken att bli synliga från öppna partier, men landskapsfor-
merna minskar dominansen. 

• På avstånd längre än 15 kilometer uppfattas verken som små 
företeelser vid horisonten och de kan vara svåra att urskilja 
från andra landskapselement. 

Begreppen dominans och kontrast kan användas för att förklara samspelet 
med landskapet. Vindkraftverk som syns på nära håll i ett landskap med 
små landskapselement, till exempel med småhusbebyggelse eller småbru-
ten topografi, kan komma att dominera landskapsbilden. Vindkraftverk 
på längre avstånd i ett mer storskaligt landskap kan komma att uppfattas 
som mindre dominerande. Kontrast handlar om anläggningens förmåga 
att smälta in i omgivningen. I ett landskap med vildmarkskaraktär eller 
ålderdomlig bebyggelsestruktur blir kontrasten mot ett vindkraftverk större 
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än i anslutning till en modern industrimiljö eller i områden där det finns 
vindkraftverk sedan tidigare. Antalet betraktare, det vill säga hur många 
människor som får en förändrad landskapsbild, har betydelse för miljöef-
fektsbedömningen.

Människors erfarenhet av att se vindkraft kan också ha betydelse för hur 
förändringen av landskapsbilden uppfattas. I landskap där vindkraftverk 
redan är vanliga kan det vara mer accepterat med ytterligare nya vind-
kraftverk medan det inte är ovanligt med en stor osäkerhet inför föränd-
ringen på platser där vindkraft är en ny företeelse. 

Förhållandena vid Hycklinge

Närzonen till projektområdet är sedan tidigare präglat av skogsbruket och 
det föränderliga landskap det innebär. Området är därmed ett av de mer 
storskaliga landskapsavsnitten i en i övrigt ganska småskalig del av Sverige 
(se kapitel 4). Att området domineras av skog gör också att det är få öppna 
ytor i närzonen och de öppna ytorna består främst av myrmarker, gölar 
och sjöar. De omgivande jordbruksmarkerna och skogsmark med nyligen 
avverkade och planterade delar av skogen gör att närzonen kring projekt-
området inte har någon vildmarkskaraktär. I vissa delar av den omgivande 
bebyggelsen finns ålderdomlig bebyggelsestruktur, mest i anslutning till 
kyrkomiljöer eller äldre gods.

Närzonen inom fem kilometer från projektområdet är ett av de mer gles-
befolkade områdena i sydöstra Sverige. Detta innebär att antalet betrak-
tare som kommer att se vindkraftverken är relativt få. Människor befinner 
sig i huvudsak där det finns bebyggelse, längs vägnätet, vid öppna jord-
bruksmarker och i skogslandskapet i samband med friluftsliv (till exempel 
jakt och fiske). Den plats där preliminärt flest människor påtagligt kan 
komma att uppleva vindkraftsanläggningen är vid Horn, cirka åtta kilo-
meter nordväst om projektområdet, där det också finns flest boende och 
som är omgivet av öppna jordbruksmarker. 

Vindkraftverk är en ny företeelse i gränstrakterna mellan Östergötland 
och Kalmar län (se avsnitt 4.5), vilket innebär att det på denna plats kan 
finnas en osäkerhet inför den förändring som vindkraftverken kommer att 
innebära på landskapsbilden.
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Vindkraftverkens synbarhet

De planerade vindkraftverken kommer att bli synliga på många platser i 
landskapet, men inte överallt och inte alla vindkraftverk samtidigt. Syn-
barheten är inte konstant över tid, utan förändras när landskapet föränd-
ras. Under den tid de planerade vindkraftverken finns i projektområdet 
kan delar av skogen i närområdet komma att avverkas och den skog som 
finns växer och blir högre. Nya vägar eller kraftledningar kan komma att 
byggas.

Bolaget har tagit fram en siktsanalys för var i landskapet vindkraftverken 
kan komma att ses (se karta i figur 13). Siktanalysen finns även i bilaga 
5. Siktanalysen har tagits fram med hjälp av programvaran WindPro 3.3 
från EMD. Underlaget för analysen är bland annat höjddata från lantmä-
teriet och geodata från skogsstyrelsen om skogshöjd och avverkningsan-
mälningar. Skogen döljer vindkraftverken i en stor del av näromgivningen 
och på längre avstånd innebär också mellanliggande höjder att vind-
kraftverken skyms. Analysen visar att vindkraftverken främst kommer att 
kunna ses från öppna ytor så som sjöar, öppna myrmarker och avverkade 
skogsytor i landskapet inom och kring vindkraftsanläggningen. Platser 
varifrån man kommer att kunna se rotorbladens spetsar (när det står rakt 
upp och alltså motsvarar vindkraftverkets totalhöjd) är fler än de platser 
varifrån större delar av rotorbladen eller vindkraftverkens torn kommer 
att synas. 

Siktanalysen har tagit hänsyn till topografi och vegetation i nuläget. Sikt-
analysen ger på så sätt en ögonblicksbild beroende på hur nya områden 
avverkas eller återplanteras. Siktanalyserna visar synbarheten vid ideala 
siktförhållanden. I verkligheten försämrar väderförhållandena många 
gånger sikten markant. 
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FIGUR 13 Siktsanalys som visar var i landskapet vind-
kraftverken kan komma att ses. Analysen visas i full 
skala i bilaga 5.
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Fotomontage

Bolaget har tagit fram fotomon-
tage som visar de åtta planerade 
vindkraftverken med 150 meter 
rotordiameter och 230 meter 
totalhöjd, se figur 14 (Anen) och 
figur 15 (Horn). För samtliga 
fotomontage se bilaga 6.

Kring projektområdet har Bola-
get valt fotopunkter för montage 
som åskådliggör påverkan på 
landskapsbilden från lokaler med 
sammanhängande bebyggelse så 
som Horn, Hycklinge, Södra Vi, 
men även från ett antal när-
belägna byar. Fotopunkter har 
också valts ut för att åskådliggöra 
påverkan på kulturmiljöer (de 
riksintressen som finns inom rim-
ligt avstånd), samt mot bakgrund 
av de synpunkter som kommit 
in under samrådet (Anen och 
Erstorp).

De fotomontage som tagits fram 
visar ett begränsat urval av möj-
liga utblickar mot vindkraftsan-
läggningen. Antalet fotomontage 
som redovisas är dock större än 
vad som brukar vara tillräck-
ligt inför tillståndsprövning av 
vindkraft.

Projekt:
Hycklinge

Fotopunkt: Anen
I montaget används vindkraftverk med en totalhöjd på 230 meter. 
Fotot är taget i nordvästlig riktning mot Hycklinge
vindkraftsanläggning. Alla vindkraftverk kommer att vara synliga från 
fotopunkten. Avståndet till närmsta vindkraftverk är 5366 meter från 
fotopunkten och det mest avlägsna är 8260 meter från fotopunkten.

Rekommenderat observationsavstånd: 33 cm

Visat foto: 2019-09-10 Kl 12:00
Panorama: Synfält 38,2 grader x 26 grader
Pixlar: 3456*2304
Siktpunkt: SWEREF99TM Öst: 562 173 Nord: 6 409 233
Vindriktning: 0 grader Fotots riktning: 281 grader

Skapad av:
Fred. Olsen Renewables AB
Västra Norrlandsgatan 29
905 86 UMEÅ
+46 90 10 84 80
per.anders.ostling@fredolsen.com

FIGUR 14 Vy från badplatsen vid Sjöände i östra delen av sjön Anen. Utsnitt ur 
fotomontage, se bilaga 6.

Projekt:
Hycklinge

Fotopunkt: Horn
I montaget används vindkraftverk med en totalhöjd på 230 meter. 
Fotot är taget i sydostlig riktning mot Hycklinge vindkraftsanläggning. 
Samtliga vindkraftverk är synliga från fotopunkten. Avståndet till 
närmsta vindkraftverk är 7484 meter från fotopunkten och det mest 
avlägsna är 9801 meter från fotopunkten.

Rekommenderat observationsavstånd: 33 cm

Visat foto: 2019-09-10 Kl 14:00
Panorama: Synfält 37,5 grader x 25,5 grader
Pixlar: 3456 x 2304
Siktpunkt: SWEREF99TM Öst: 550 067 Nord: 6 417 392
Vindriktning: 0 grader Fotots riktning: 137 grader

Skapad av:
Fred. Olsen Renewables AB
Västra Norrlandsgatan 29
905 86 UMEÅ
+46 90 10 84 80
per.anders.ostling@fredolsen.com

FIGUR 15 Vy från Horn mot sydost. Utsnitt ur fotomontage, se bilaga 6.
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Påverkan på landskapsbilden från be-
byggelse och särskilda objekt

Enligt beräkningarna i siktanalysen kommer inga vindkraftverk att ses från 
den bostadsbebyggelse som finns närmare än fem kilometer från vind-
kraftverken. I tabell 16 redovisas bedömd förändring av landskapsbilden 
från bebyggelse och utvalda platser kring den planerade vindkraftsanlägg-
ningen. Från dessa platser har Bolaget tagit fram fotomontage, se bilaga 6, 
för att få en uppfattning om vindkraftsanläggningen kommer att påverka 
det visuella intrycket. Fotomontagen visar den planerade vindkraftsanlägg-
ningen med 150 meter rotordiameter och 230 meter totalhöjd. 

TABELL 16. Bedömning av i vilken mån och hur vindkraftsanläggningen kommer att förändra landskapsbilden 
sett från omgivande bebyggelse och andra utvalda platser i landskapet. Invånartal avser 2015 för småorterna 
Hycklinge och Odensvi och 2018 för övrig bebyggelse och tätorter (se kapitel 4). Riktning avser åt vilket vä-
derstreck som vindkraftsanläggningen syns i förhållande till platsen. Fotomontage från respektive plats finns i 
bilaga 6. Förändringen för respektive plats har bedömts enligt skalan i tabell 17.

Bebyggelse, 
besöksmål 

Invånare 
(cirka) 

Riktning Avstånd 
(kilometer)

Bedömning

Hycklinge
120 
(småor-
ten)

SSO–S 9–10,5

Obetydlig förändring. Enligt siktanalysen syns inga vind-
kraftverk vid bebyggelsen. Fotomontaget visar vy från 
landsvägen. Enstaka rotorblad kan synas över skogsve-
getationen i söder.

Tjuserum 20 S–SSV 6,2–7,5

Obetydlig förändring. Enligt siktanalysen syns inga vind-
kraftverk vid bebyggelsen. Enligt synbarhetsanalysen 
kan enstaka rotorblad synas över skogsvegetationen 
ute på åkermarken.

Kila 15 S–SV 4,6–6 Obetydlig förändring. Enligt siktanalysen syns inga vind-
kraftverk vid bebyggelsen eller åkerlandskapet i övrigt.

Anen 0 V–VNV
5,4–8,3 
(från bad-
platsen)

Måttlig förändring. Ute på sjön kommer flertalet 
vindkraftverk att kunna ses, både nordväst och sydost 
om Storö. I närzonen i väster kommer vindkraftverken 
att dominera landskapsbilden där de är synliga, men 
de branta stränderna och öarna minskar synbarheten. 
Enligt siktanalysen syns sex vindkraftverk från badplat-
sen vid Sjöände i sydöstra delen av sjön, vilket också 
framgår av fotomontaget.

Locknevi 55 (tät-
orten) VNV 8,1–10,9 Obetydlig förändring. Enligt siktanalysen syns inga vind-

kraftverk vid bebyggelsen eller åkerlandskapet i övrigt. 

Höslätt 10 NV 11,9–14,2 
Obetydlig förändring. Sydost om gården utmed vägen. 
Avståndet är stort och inga vindkraftverk kommer att 
synas.
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Bebyggelse, 
besöksmål 

Invånare 
(cirka) 

Riktning Avstånd 
(kilometer)

Bedömning

Fängebo 10 NNV–N 8,7–10,4 
Obetydlig förändring. Topografin och skogen i norr döl-
jer samtliga vindkraftverk. Fotomontage från jordbruks-
mark i byn.

Djursala 10 NNO–
NO 8,1–9,5 

Obetydlig förändring. Kulturmiljö med kyrkbyn i Djurs-
dala socken och Djursdala kyrka. Djursdalaområdet är 
ett område av riksintresse för naturvård. Fotomontage 
från skylten Djursdala kyrka. Härifrån kommer topogra-
fin och skogen i nordost att skymma samtliga vindkraft-
verk. 

Södra Vi
1180 
(tätor-
ten)

NNO–
NO 12,1–13,6

Obetydlig förändring. Avståndet är stort och få vind-
kraftverk kommer att synas från den norra delen av 
samhället. Fotomontaget från landsvägen öster om 
industriområdet. 

Gullringen
520 
(tätor-
ten)

ONO 11,8–14,4 

Obetydlig förändring. Skogsvegetation och byggnader 
döljer samtliga vindkraftverk i hela tätorten. Avståndet 
är också stort. Fotomontage från korsningen Lingonvä-
gen/Källebergsvägen.

Norra 
Flaka O 7,7–10,5

Liten förändring. Från delar av vägen kommer samtliga 
vindkraftverk att synas över Råsmonskullen i öster. 
Avståndet är relativt stort och vindkraftverken kommer 
inte att dominera landskapsbilden. Delar av mellan-
liggande berg har nyligen avverkats, något som ökar 
synbarheten och samtidigt minskat landskapsbildens 
känslighet.

Brunebo OSO 5–7,8 

Obetydlig förändring. Enligt siktanalysen kommer vind-
kraftverk att kunna ses i den nordligaste delen av byn 
och från flygfältet. Fotomontage från Lillgården på höjd 
innan vägen går ned i dalen.

Horn
530 
(tätor-
ten)

SO–
SSO 7,5–9,8 

Liten förändring. Vindkraftverk blir synliga från den del 
av bebyggelsen som ligger längs väg 135. Ingen påver-
kan på landskapsbilden från övriga delar av tätorten. 
Relativt stort avstånd gör att vindkraftverken inte kom-
mer att dominera landskapsbilden.

Hornsberg SSO 10–12

Obetydlig förändring. På höjd innan gården Hornsberg. 
Avståndet är stort och vindkraftverken kommer inte 
att dominera landskapsbilden. Fotomontaget ger också 
en bild av hur utblicken mot sydost förändras från sjön 
Åsunden.

Odensvi
80 
(småor-
ten)

VSV 14,1–16,5

Obetydlig förändring. Enligt siktanalysen kommer inga 
vindkraftverk att ses från bebyggelsen beroende på 
skymmande terräng. Fotomontaget redovisar en vy 
strax söder om byn. 

Erstorp 5 O–SO 1–3,8

Måttlig förändring. Skogen som omger gården döljer 
samtliga planerade vindkraftverk. Vindkraftverken 
kommer indirekt att dominera landskapsbilden i delar 
av näromgivningen och därmed påverka upplevelsen 
av närmiljön till gårdsgruppen. Avverkas kringliggande 
skog kommer förändringen att bli stor för gårdsmiljön. 
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Hinderbelysning

Den planerade vindkraftsanläggningen kommer att utrustas med hin-
derbelysning (se avsnitt 3.2). Detta innebär att vindkraftsanläggningen 
kommer att vara synlig även under dygnets mörka timmar. Hur ett ljus 
uppfattas beror på dess omgivning. Om omgivningen är ljus måste ljusin-
tensiteten vara högre för att synas och om omgivningen är mörk kan ljuset 
synas bra trots att intensiteten sänks. Hinderbelysningens ljusintensitet 
kommer att utformas enligt gällande föreskrifter från Transportstyrelsen. 

Hinderbelysningen kommer att upplevas som blinkande och fasta ljus-
punkter. I en mörk miljö dras det mänskliga ögat till den ljusaste punkten 
eller den största kontrasten. Tillkomsten av nya ljuspunkter i landskapet 
kan, oavsett styrka, innebära att en känsla av orördhet går förlorad. Det 
gäller även ljuspunkter från radiomaster eller liknande. Ljuset från hinder-
belysningen blir svagare ju längre det färdas och samtidigt blir ljusbilden 
bredare och mindre intensiv. 

Av de åtta vindkraftverken i projektområdet kommer fem vindkraftverk att 
behöva utrustas med högintensivt vitt blinkande ljus utifrån Transportsty-
relsens gällande föreskrifter. Resterande vindkraftverk utrustas med lågin-
tensivt rött ljus. I kartan i figur 7 syns vilka vindkraftverk som kommer att 
utrustas med vilket ljus. Eftersom hinderljusen är placerade på turbinhu-
sets tak och inte på vindkraftverkets totalhöjd kommer antalet hinderljus 
som får fri siktlinje till olika platser att bli färre än vad som framgår av 
siktanalysen i figur 13. Inga hinderljus kommer bli direkt synliga från be-
byggelsen inom fem kilometer från projektområdet. Från delar av sjöarna 
Anen och Åsunden kommer de högintensiva hinderljusen att kunna ses. 
Som framgår av fotomontaget från Horn kan fem högintensiva hinderljus 
komma att bli synliga från vyn vid landsvägen.

Kumulativa effekter

Det finns bygglov för två vindkraftverk nära Hycklinge. Dessa vindkraft-
verk är lägre (totalhöjd upp till 150 meter) men kommer att dominera 
landskapsbilden där de är synliga i närområdet. Den lägre höjden innebär 
att de behöver utrustas med blinkande röd hinderbelysning. Ingen särskild 
siktanalys har genomförts för de två bygglovgivna vindkraftverken, men 
bedömningen är att de kommer att kunna ses i samma utblick som de åtta 
ansökta vindkraftverken från delar av sjön Anen, jordbrukslandskapet vid 
Horn och från delar av sjön Åsunden. 
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Skyddsåtgärder 

Nedan beskrivs vilka åtgärder som Bolaget åtar sig att utföra utifrån de 
inledande stegen i skadelindringshierarkin. 

Begränsande åtgärder 

• Rotorbladen kommer att vara antireflexbehandlade. Ut-
formningen blir enhetlig, utan logotyper eller reklam på 
vindkraftverkens torn. 

• Hinderbelysningens blinkning ska synkroniseras och deras 
ljusintensitet ska reduceras så mycket som gällande föreskrif-
ter medger.

Miljöeffektsbedömning

Landskapsbild dagtid 

Dagtid är vår samlade bedömning att förändringen av landskapsbilden 
blir måttlig. Förändringen av landskapsbilden på grund av den planerade 
verksamheten kommer från vissa platser (delar av sjön Anen och indirekt 
Erstorp) att bli måttlig. Antalet människor som berörs är emellertid litet 
och inga platser som har utpekats som viktiga för kulturmiljö, friluftsliv 
eller viktiga utblickar får en väsentligt förändrad landskapsbild. Vidare 
är miljön i närzonen kring vindkraftsanläggningen redan påverkad av ett 
aktivt skogsbruk, vilket gör att kontrasten mellan den nya anläggningen 
och det befintliga landskapet minskar. 

Landskapsbild nattetid 

Nattetid är vår samlade bedömning att förändringen av landskapsbilden 
blir måttlig. De högintensiva vita blinkande hinderljusen innebär en för-
ändring på de platser som har fri siktlinje till turbinhuset på ett eller flera 
av vindkraftverken. Eftersom turbinhuset sitter på lägre höjd än de översta 
rotorbladen kommer hinderljusen att synas på färre platser än vad som 
framgår av siktanalysen för vindkraftverken. Vid vissa väderlekar med låg 
molnbas kommer det blinkande skenet att kunna uppfattas indirekt även 
på andra platser.
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Kumulativa effekter 

Den kumulativa förändringen för landskapsbilden beror på om de två 
bygglovsgivna vindkraftverken vid Hycklinge kommer att byggas. Efter-
som avståndet till dessa vindkraftverk är stort kommer de att uppfattas 
som två avskilda grupper av vindkraftverk. Ingen bebyggelse eller viktig 
utblick kommer att uppfattas som omgiven av vindkraft genom de två 
anläggningarna. De kumulativa effekterna bedöms därför bli obetydliga.

Sammantagen bedömning 

Vår bedömning enligt redovisade bedömningsgrunder är att förändringen 
av landskapsbilden blir måttlig på gränsen till liten, se tabell 17. Detta 
eftersom kontrasten mot det omgivande landskapet lokalt kan bli stor och 
att vindkraftsanläggningens dominans lokalt kan bli måttligt. Ingreppet är 
måttligt och ett måttligt antal människor berörs.

Säkerhet i bedömningen

Bedömningen av påverkan på landskapsbilden bygger på studier av förhål-
landena på plats i omgivningarna liksom på fotomontage och bedöm-
ningar utifrån aktuella kartor och flygbilder samt utifrån siktanalyser. Den 
metod som använts för siktanalyser och utformning av fotomontage är väl 
beprövad. Trots osäkerheter i vissa parametrar kan bedömningarna av 
förändringen av landskapsbilden anses ha gjorts med stor säkerhet. 

TABELL 17. Bedömningsgrunder för förändringen av landskapsbilden.

Stor förändring Måttlig  
förändring

Liten förändring Obetydlig  
förändring

Ingreppet är stort. 
Vindkraftsanlägg-
ningen dominerar 
landskapet eller 
kontrasten mot 
omgivande land-
skap är stor. Ett 
mycket stort antal 
människor berörs.

Ingreppet är stort. 
Vindkraftsanlägg-
ningens dominans 
över omgivande 
landskap är 
måttlig eller liten. 
Kontrasten mot 
omgivande land-
skap är lokalt stor. 
Ett stort antal 
människor berörs.

Ingreppet är 
måttligt. Vind-
kraftsanlägg-
ningen ingrepp i 
landskapet inne-
bär att kontrasten 
och dominansen 
mot omgivande 
landskap är liten. 
Ett måttligt antal 
människor berörs.

Ingreppet är litet. 
Vindkraftsanlägg-
ningen samverkar 
med landskapet 
eller konstrasten 
mot omgivande 
landskap är lite. 
Ett litet antal 
människor berörs.
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5.3 Naturmiljö och naturvårdsarter
Förutsättningar

Skogar och våtmarker

I likhet med det omgivande landskapet utgörs nästan hela projektområdet 
av produktiv skogsmark. Några myrar, sumpskogar, lövskogsrester och 
sjöar finns i området. Projektområdet är kuperat och det förekommer 
fuktsänkor och rasbranter. Fuktigare områden är till viss del dikade och 
bitvis har vattendrag rätats ut.

Projektområdet berör inget område av riksintresse eller annan typ av skyd-
dad naturmiljö. För skyddade naturmiljöer i det omgivande landskapet, 
upp till tio kilometer från projektområdet, se avsnitt 4.2. Av övriga kända 
naturvärden finns det inom eller delvis inom projektområdet en nyckelbio-
top (nyckelbiotopsinventeringen) och tre sumpskogar (sumpskogsinventeringen), se 
figur 16. Nyckelbiotopen och en våtmark, Sketgöl, strax nordost om pro-
jektområdet är upptagna i Kinda kommuns naturvårdsprogram (Kinda 
kommun 2019b). Sketgöl har i den nationella våtmarksinventeringen (VMI) 
bedömts hysa ett visst naturvärde (klass 3). 

En naturvärdesinventering har genomförts under 2018 enligt svensk stan-
dard SS 199000:2014, se bilaga 7. Naturvärdesobjekt bedöms enligt en 
tregradig skala: 1 – högsta naturvärde, 2 – högt naturvärde och 3 – på-
tagligt naturvärde. Sjutton identifierade naturvärdesobjekt ligger helt eller 
delvis inom projektområdet, se figur 17 och tabell 18. Dessa objekt utgörs 
främst av skogsbevuxna myrområden och sumpskogar med ett bedömt på-
tagligt naturvärde. Två objekt har bedömts vara av högt naturvärde: gölen 
Rögöl med omgivande våtmark och vattendrag (ID 56) samt en slänt med 
gammal ek norr om Lilla Torrgöl (ID 59).

Fyra av de identifierade naturvärdesobjekten överlappar med tidigare ut-
pekade kända naturvärden. Den östra delen av naturvärdesobjektet Rögöl 
(ID 56) överlappar med den ovan nämnda nyckelbiotopen, se figur 16. 
Tre av de identifierade naturvärdesobjekten, (ID 60, 63 och 64) är sedan 
tidigare utpekade sumpskogar. 
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FIGUR 16 Kända naturvärden inom projektområdet.

FIGUR 17 Resultat från naturvärdesinventeringen 
som genomfördes år 2018. Nummer i kartan är 
kopplade till de identifierade naturvärdesobjekten i 
rapporten (bilaga 7). 
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TABELL 18. Identifierade naturvärdesobjekt som ligger helt eller delvis inom projekt-
området. ID är kopplat till de identifierade naturvärdesobjekten i naturvärdesrappor-
ten (bilaga 7) och till nummer i kartan i figur 16. 

ID Biotop Naturvärdesklass

29 Lövsumpskog, fuktäng 3 – påtagligt naturvärde

32 Skogsbevuxen myr 3 – påtagligt naturvärde

33 Gransumpskog 3 – påtagligt naturvärde

34 Sjö, lövsumpskog 3 – påtagligt naturvärde

52 Blandskog 3 – påtagligt naturvärde

55 Blandsumpskog 3 – påtagligt naturvärde

56 Skogsbevuxen myr, blandsumpskog, gransump-
skog, göl, mindre vattendrag 2 – högt naturvärde

57 Skogsbevuxen myr, blandsumpskog 3 – påtagligt naturvärde

58 Skogsbevuxen myr, lövsumpskog 3 – påtagligt naturvärde

59 Skogsek 2 – högt naturvärde

60 Skogsbevuxen myr, sjö 3 – påtagligt naturvärde

61 Fuktäng 3 – påtagligt naturvärde

62 Skogsbevuxen myr 3 – påtagligt naturvärde

63 Skogsbevuxen myr, blandsumpskog 3 – påtagligt naturvärde

64 Skogsbevuxen myr 3 – påtagligt naturvärde

65 Göl, skogsbevuxen myr 3 – påtagligt naturvärde

66 Skogsbevuxen myr 3 – påtagligt naturvärde
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Sjöar och vattendrag

Yt- och grundvattenvärden inom 
projektområdet och inom en 
kilometer från området redogörs 
för i figur 18 och tabell 19. 

Inom projektområdet finns de 
mindre sjöarna Kobbosjön och 
Torrgöl. Dessa sjöar omfattas 
inte av miljökvalitetsnormer 
(MKN). Kobbosjön omges av 
våtmark, lövsumpskog samt 
gran- och tallskog. Sjön har i 
den naturvärdesinventering som 
genomfördes 2018 (bilaga 7) 
bedömts hysa ett påtagligt naturvärde. Torrgöl omges av skogsbevuxen 
myr och även ett kalhygge med liten skyddszon. Sjön hyser enligt natur-
värdesinventeringen ett påtagligt naturvärde. Inom projektområdet finns 
även gölarna Lilla Torrgöl och Rögöl som båda omges av våtmark. Lilla 
Torrgöl har bedömts hysa ett påtagligt naturvärde och är till viss del dikad 
och kantas av kalhygge. Rögöl har bedömts hysa ett högt naturvärde om 
omges av våtmark och skogbevuxen myr med tallar.

Inom en kilometer från projektområdet finns sjöarna Ämten och Anen 
samt de mindre sjöarna Börsmålasjön, Fallgöl, Strömsnäsgöl, Stora Ekgö-
len och Lilla Ekgölen. Sjön Anen utgör en vattenförekomst och omfattas 
därmed av MKN.

Från Ämten till Kobbosjön, och sedan vidare västerut rinner vattendraget 
Lillån. Lillån omfattas av MKN med kvalitetskravet God ekologisk status 
2027 och God kemisk ytvattenstatus (med mindre stränga krav för kvick-
silver och bromerad difenyleter). Vattenförekomstens status är måttlig eko-
logisk status och uppnår ej god kemisk status (VISS 2019), bedömningen 
gjordes under förvaltningscykel 2 (2010–2016). Miljöproblemen uppges 
vara förändring av konnektivitet, morfologiska förändringar och atmosfä-
risk deposition. 

M I L J Ö K VA L I T E T S N O R M E R  F Ö R  Y T-  O C H 
G R U N D VAT T E N

Inom ramen för EU:s vattendirektiv (2006/60/EG) 
har miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten 
utvecklats. Vidare finns normer för konstgjorda och 
kraftigt modifierade vattenförekomster (till exempel 
vattenkraftsdammar). Huvudregeln är att alla vat-
tenförekomster skulle ha uppnått normen om god 
status till år 2015 och statusen får inte försämras, 
dock kan undantag göras. Nya miljökvalitetsnormer 
beslutades och kungjordes i december 2016 för 
perioden 2016–2021.
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Ämten och Lillån är utpekad av Länsstyrelsen Östergötland som limnisk 
värdetrakt, det vill säga ett vattensystem där det på många platser före-
kommer höga limniska naturvärden (Länsstyrelsen Östergötland 2019).

Från den mindre sjön Torrgöl rinner ett mindre vattendrag till Svartgöl 
och vidare till Fallgöl och Strömsnäsgöl. Spritt inom projektområdet finns 
också ett flertal mindre bäckar som förbinder sjöarna med varandra och 
med omgivande våtmarker. 

Inga kända grundvattenförekomster eller naturliga grundvattenutflöden 
förekommer inom en kilometer från projektområdet (VISS 2019 och SGU 
2019c). I Erstorp, cirka en kilometer väster om projektområdet, finns en 
enskild vattentäkt (SGU 2019b).

Strandskydd

Strandskydd gäller allmänt längs stränderna av sjöar och vattendrag, 100 
meter upp på land och lika långt ut i vattnet. Lagen medger i dag inte nå-
gon avgränsning av strandskyddet efter storleken på sjöar och vattendrag. 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningar för allemansrättslig 
tillgång till strandskyddsområden och att bevara goda livsmiljöer för djur- 
och växtlivet på land och i vatten. Kartan i figur 18 visar strandskydds-
områden inom projektområdet. Nedan följer en sammanställning av de 
åtgärder som kan påverka strandskyddade områden.

TABELL 19. Yt och grundvattenvärden inom projektområdet och inom en kilometer 
från området. ID är kopplat till nummer på kartan i figur 18.. 

ID Namn Typ Värdebeskrivning Avstånd från pro-
jektområdet

1
Lillån, 
SE641467
150478

Vattendrag

Ytvatten 
förekomst som 
omfattas av 
MKN 

Inom

2
Anen, 
SE641021
151421

Sjö

Ytvatten 
förekomst som 
omfattas av 
MKN

0,6 kilometer
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FIGUR 18 Yt och grundvatten inom och kring projektom-
rådet. Nummer på kartan är kopplat till ID i tabell 19.



78

• Nya vägar som krävs inom projektområdet. Utifrån figur 18 
krävs en ny passage över ett vattendrag (Lillån). Det finns 
även små vattendrag inom projektområdet som kan komma 
att behöva passeras. Passagerna är ännu inte detaljplanerade 
men någon typ av bro eller trumma kommer att behöva 
anläggas för de nya vägarna.

• Befintliga vägar som behöver breddas och förstärkas inom 
projektområdet samt infartsvägarna. Tre befintliga passager 
över vattendrag behöver breddas och förstärkas, se figur 18. 
I anslutning till det arbetet är det möjligt att befintliga trum-
mor behöver förlängas eller bytas ut. 

• Etablering av vindkraftverk, kranplatser och uppställningsy-
ta. Varje placering är anpassat till att vindresursen ska kun-
na utnyttjas så effektivt som möjligt samtidigt som hänsyn 
tagits till lokala miljöförhållanden och tekniska förhållanden 
på platsen. Det kan dock komma att ske någon typ av åtgärd 
inom strandskyddade områden, exempelvis avverkning. 

Naturvårdsarter (kärl- och  
lummerväxter samt kräldjur)

Under naturvärdesinventeringen noterades ett antal så kallade naturvär-
desarter vilka trivs i skogar som generellt hyser naturvärde. De fridlysta 
kärlväxterna blåsippa, fläcknycklar och skogsknipprot, samt myskmadra, 
tibast, vippärt och den rödlistade laven rödbrun blekspikNT indikerar 
värdefulla skogar med inslag av löv. Förekomst av missne och kattfotslav 
indikerar värdefull sumpskog, och fynd av långfliksmossa, granbarkgna-
gare och den rödlistade laven kortskaftad ärgspikNT indikerar opåverkad 
naturbarrskog. Även revlummer och skogsödla, som båda är fridlysta, 
noterades under inventeringen.

En artskyddsutredning har genomförts för att bedöma om den planerade 
verksamheten är förenlig med bestämmelserna i artskyddsförordningen 
(bilaga 8). I utredningen behandlas skogsödla, fläcknycklar och revlummer 
detaljerat då de förekommer inom projektområdet. 
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Dispens från artskyddsförordningen rekommenderades i artskyddsutred-
ningen för fläcknycklar och revlummer, om verksamheten berör kända 
växtplatser. Verksamheten har dock utformats på ett sådant sätt att ingen 
känd växtplats berörs. Vi bedömer därmed att en dispensprövning inte 
behöver genomföras för dessa två arter.

Verksamheten berör inte heller någon känd förekomst av skogsödla. I 
artskyddsutredningen görs dock bedömningen att grävarbeten riskerar 
att oavsiktligen påverka arten och att dispens från artskyddsförordningen 
bör sökas. Skogsödla är relativt vanligt förekommande i skogslandskapet. 
Arten har god bevarandestatus och vår bedömning är att den planerade 
verksamheten inte kommer att försvåra upprätthållandet av bevarandesta-
tusen för arten, varken i ett lokalt, regionalt eller nationellt perspektiv. 
Lämpliga livsmiljöer (inklusive lekvatten) kommer därtill att finnas kvar 
inom projektområdet, även efter byggskedet. Vår bedömning är därmed 
att en vindkraftsanläggning vid Hycklinge är förenlig med artskyddsbe-
stämmelserna.

R Ö D L I S TA N

Rödlistan är en redovisning av arters relativa risk att dö ut från det område som rödlistan av-
ser, i vårt fall Sverige. Även vanliga arter kan bli rödlistade om deras populationer befinner sig i 
kraftig minskning. 

Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, var och en med sin ofta använda förkortning: kun-
skapsbrist (DD), nationellt utdöd (RE), nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN) och akut 
hotad (CR). Arter i de tre sistnämnda kategorierna kallas med en gemensam term för hotade 
arter. I denna rapport redovisas arter i dessa tre kategorier samt arter som är nära hotade 
(NT). 

Den svenska rödlistan tas fram av Artdatabanken enligt internationella kriterier och revideras 
regelbundet. Den senaste rödlistan publicerades 2015. 

A R T S K Y D D S F Ö R O R D N I N G E N

Artskyddsförordningen är en lagstiftning som innebär fridlysning av ett antal arter och alla 
vilda fåglar, samt skydd av deras livsmiljöer. Artskyddsförordningen införlivar EU:s art- och 
habitatdirektiv samt fågeldirektivet i svensk lagstiftning. Till förordningen hör två listor med 
arter: bilaga 1 och bilaga 2. Förenklat kan sägas att alla de listade arterna är fridlysta, vilket 
innebär att man inte får samla in, skada eller döda de listade arterna. För arterna i bilaga 1 är 
dessutom arternas livsmiljöer skyddade och får inte förstöras.
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Skyddsåtgärder

Nedan beskrivs vilka åtgärder som Bolaget åtar sig att utföra utifrån de 
inledande stegen i skadelindringshierarkin.

Undvikande åtgärder

• Vindkraftverk kommer inte att placeras inom identifierade 
områden med höga (NVI-klass 2) eller påtagliga (NVI-klass 
3) naturvärden. Inga vindkraftverk kommer således att pla-
ceras utanför den i situationsplanen (bilaga 3) specificerade 
flyttmånen om upp till maximalt 100 meter för respektive 
vindkraftverk.

• Följdverksamheter som nya vägar, kranplatser och uppställ-
ningsyta kommer inte att placeras inom identifierade om-
råden med höga (NVI-klass 2) naturvärden, och undviker i 
möjligaste mån identifierade områden med påtagliga (NVI-
klass 3) naturvärden. Fyra etableringszoner för kranplats 
berör identifierade områden med påtagligt naturvärde. Res-
pektive kranplats faktiska placering, som tar 3 700 kvadrat-
meter i anspråk (hårdgjord yta) kommer att i möjligaste mån 
undvika utpekade naturvärden.

• Byggnation av vindkraftverk, anläggning av vägar eller an-
nan infrastruktur samt avverkning kommer, så långt det är 
möjligt, att undvikas i direkt anslutning till sjöar och vatten-
drag för att bibehålla funktionella kantzoner.  

• Breddning av befintlig väg längs Kobbosjön ska, i den mån 
det är möjligt, utföras bort från sjön.

Begränsande åtgärder

• Inför avverkning eller anläggning och byggnation ska natur-
miljöobjekt som riskerar att påverkas tydligt märkas upp i 
fält. 

• Vägar som behöver anläggas över våtmarkspartier konstru-
eras på ett sådant sätt att hydrologin och vattnets rörelser i 
våtmarkerna bibehålls.

• Anläggande av vägtrummor eller kabel kan utgöra vat-
tenverksamhet om anläggning sker i vatten. Inför anlägg-
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ning görs en kontroll av om några åtgärder bedöms utgöra 
anmälningspliktig vattenverksamhet. Om så är fallet görs 
anmälan till tillsynsmyndigheten.

• Vid anläggande av nya vägar eller förstärkning av befintliga 
vägar i anslutning till vattendrag utformas vägpassager på 
ett sådant sätt att de inte innebär vandringshinder för fisk 
eller andra vattenlevande organismer, samt på ett sätt som 
inte medför förändringar i vattnets flöde.

• Arbeten i vattenområden utförs i största möjligaste mån un-
der lågvattenperiod. Vid risk för grumling kommer skydds-
åtgärder att vidtas för att undvika grumling nedströms. 
Förekommer fisk i vattendragen ska även hänsyn tas till 
lekperioder för förekommande arter.

• Oljor och andra kemikalier ska handhas med säkerhet un-
der arbeten i anslutning till vattendrag, oavsiktliga utsläpp 
ska förutses och förebyggas. Saneringsutrustning för att 
hantera eventuella utsläpp ska finnas tillgängligt. 

Återställande åtgärder

• Etableringsytor som inte behövs efter byggskedet ska åter-
ställas för naturlig återetablering av växtlighet efter att bygg-
nadsarbetena har slutförts.

Miljöeffektsbedömning

Naturvärden

Den största påverkan på naturvärden sker genom de ytor som utgörs av 
direkt markanspråk för vindkraftverk, kranplats, uppställningsyta och 
vägnät. 

Verksamheten planeras på ett sådant sätt att områden som är speciellt 
känsliga för ingrepp eller hyser högre naturvärden undviks i största möj-
liga mån. I några fall kan vindkraftverk komma att ligga i anslutning till 
känsliga områden och det finns vägpassager som kommer att behöva 
anläggas och förstärkas som påverkar våtmarker och sumpskogar. Med en 
bra planering och användande av skyddsåtgärder kommer påverkan på de 
känsliga områdena att bli liten. Konsekvenserna för naturmiljön bedömer 
vi därför som små.
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Vattendrag och sjöar

Av de beskrivna sjöarna inom projektområdet är det främst Kobbosjön 
som vi bedömer kan komma att påverkas av den planerade verksamheten. 
Det gäller främst breddning av befintlig väg och etablering av vindkraft-
verk och kranplatser. De huvudsakliga konsekvenserna är risk för ökat 
ljusinsläpp och ökad avrinning med risk för grumling. En temporär konse-
kvens är även grumling när arbeten utförs i närheten av sjön.

De vattendrag i området som kan komma att påverkas är Lillån, men även 
dess biflöden och mindre vattendrag i området. Påverkan utgörs främst av 
passager av väg men även av etablering av vindkraftverk, kranplatser och 
uppställningsyta. De huvudsakliga konsekvenserna är risk för påverkan på 
vattengenomströmning, ljusinsläpp och temperatur, bottensubstrat samt 
erosion. En temporär konsekvens är även grumling när arbeten utförs i 
närheten av vattendragen.

Med hänsyn till de skyddsåtgärder som Bolaget åtar sig är vår bedömning 
att påverkan till stora delar kan undvikas och begränsas. Därmed bedöms 
konsekvenserna för sjöar och vattendrag bli små. Vi bedömer även att det 
inte förkommer någon risk för att den ekologiska eller kemiska statusen 
kommer att försämras i vattenförekomsten Lillån. Därtill är bedömningen 
att den planerade verksamheten inte äventyrar uppnående av vattenföre-
komstens miljökvalitetsnorm.

Strandskydd

Då ingen väsentlig förändring av livsvillkoren för djur- och växtarter 
bedöms uppstå och vindkraftsanläggningen inte kommer att förändra för-
utsättningar för det rörliga friluftslivet eller avhålla någon från att beträda 
strandskyddade områden (se avsnitt 5.6) är vår bedömning att påverkan 
och konsekvenserna för strandskyddet är obetydliga. Vår bedömning är 
således att ingen av de verksamheter som kan komma att vidtas inom 
strandskyddade områden kommer att motverka strandskyddets syften. 

Sammantagen bedömning 

Vår sammantagna bedömning är att konsekvenserna för naturmiljöer blir 
små, se tabell 20.
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Säkerhet i bedömningen

Säkerheten i bedömningen av naturvärden och är stor. Detta efter-
som områdets naturvärden är väl inventerad enligt svensk standard SS 
199000:2014 av erfarna biologer. Säkerheten i bedömningen av påverkan 
på sjöar och vattendrag är måttlig då ingen riktad inventering av vatten-
miljöer har utförts. 

TABELL 20. Bedömningsgrunder för naturmiljöer. Bedömningen är att konsekvenserna 
blir små.

Stora  
konsekvenser

Måttliga  
konsekvenser 

Små  
konsekvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva  
konsekvenser

Stor  
eller måttlig 
påverkan på 
nationella 
värden, eller 
stor påverkan 
på värden 
av regionalt 
intresse.

Liten  
påverkan på 
nationella 
värden eller 
måttlig påver-
kan på värden 
av regionalt 
intresse.

Liten  
påverkan på 
värden av  
lokalt/regio-
nalt intresse.

Obetydlig 
påverkan på 
värden av  
lokalt/regio-
nalt intresse.

Förbättrade 
förut 
sättningar för  
natur 
värdena.
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5.4 Fåglar
Påverkan av vindkraftverk på 
fåglar kan omfatta kollisioner 
med rotorblad, torn och luftled-
ningar samt förlust av livsmiljöer 
till följd av markanspråk och 
störningseffekter. 

En skrivbordsutredning av 
projektområdets förutsättningar 
för fåglar har genomförts under 
2018. Utredningens syfte var att 
lokalisera och redovisa förekom-

ster av skyddsvärda arter och livsmiljöer inom eller nära projektområdet. 
Resultatet har använts för att avgöra vilka fördjupade fältinventeringar 
som behöver genomföras inom ramen för den planerade verksamhetens 
tillståndsansökan enligt miljöbalken (se bilaga 9).

Fältinventeringar inriktade på skyddsvärda arter som bedöms vara särskilt 
känsliga för vindkraftsetablering har genomförts under 2018 och ligger till 
grund för analysen av hur fåglar kommer att påverkas av den planerade 
vindkraftsanläggningen vid Hycklinge (se bilaga 10–12). Inventeringarna 
genomfördes inom ett större område än det nu aktuella projektområdet. 
Det större området som inventerades benämns därför som utredningsom-
rådet. Följande riktade fågelinventeringar har genomförts:

• Havsörn, kungsörn och berguv, februari–mars 2018
• Tjäder och orre, april 2018
• Lommar, juni–juli 2018
• Rovfåglar, juni–juli 2018

Förutsättningar

Den fågelfauna som finns i utredningsområdet domineras av utbredda och 
för regionen allmänna fåglar som framför allt är kopplade till den brukade 
skogen, våtmarker och sjöar. Det finns ett antal branter och sluttningar 
med goda potentiella häckningsplatser för större rovfåglar inom utred-
ningsområdet. 

FÅ G E L D I R E K T I V E T,  F D

Fågeldirektivet är ett EU-direktiv från 1979. Det 
innehåller regler till skydd för samtliga naturligt 
förekommande och vilt levande fågelarter inom EU, 
totalt 200 fågelarter. 

I direktivets bilaga 1 listas de fågelarter som är 
särskilt skyddsvärda. 

Fågeldirektivet har implementerats i den svenska 
Artskyddsförordningen. Arter listade i direktivets 
bilaga 1 markeras med FD efter artnamnet. 
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Utredningsområdet är inte känt som en viktig sträcklokal. Sträcken i 
denna del av Östergötland går, såvitt man vet, inte i några koncentrerade 
stråk. Gäss, tranor och svanar samt en del rovfåglar rapporteras dock 
sträcka genom regionen vår och höst. 

De närmsta boplatserna för havsörnNT, FD ligger cirka fem respektive sju ki-
lometer utanför projektområdet. Inga häckningsplatser för kungsörnNT, FD 
eller berguvVU, FD har upptäckts inom projektområdet eller utredningsom-
rådet. En boplats för fiskgjuseFD finns vid en sjö i närheten av projektom-
rådet men tydligt etablerade flygvägar för arten bedöms inte förekomma 
inom projektområdet. BivråkNT, FD har observerats inom utredningsområ-
det, men det bedöms inte finnas någon boplats för arten inom projektom-
rådet, och tätheten av observerade flygvägar var högre utanför projektom-
rådet. Röd gladaFD har noterats i närheten av projektområdet, dock endast 
med ett fåtal observerade flygvägar. Arten förekommer mer frekvent inom 
jordbruksmiljöer som ligger som närmast flera kilometer utanför pro-
jektområdet. Av övriga rovfågelarter har ormvråk, lärkfalk, sparvhök och 
duvhökNT observerats inom eller i närheten av projektområdet.

Häckning av StorlomFD förekommer i sjön Ämten, som ligger inom en 
kilometer av projektområdet. Häckning förekommer inom två övriga 
sjöar inom utredningsområdet men dessa ligger över en kilometer utanför 
projektområdet.

Två större spelplatser för tjäderFD finns inom en kilometer från projekt-
området. Miljöer inom en kilometer från dessa spelplatser är viktiga för 
tjäderFD, till exempel äldre sammanhängande skogspartier, förekommer 
inom projektområdets norra del. En mindre spelplats för orreFD finns på 
en myr nordost om Torrgöl.

JärpeFD har påträffats i projektområdet. Lämplig habitat för arten är 
sumpskogar med löv eller blandskog, som normalt klassas som naturvårds-
klass 3 (påtagligt naturvärde) vid NVI-utredningar.

Övriga fågelarter som påträffats i projektområdet och som nämns i art-
skyddsutredningen är nattskärraFD, med en gles förekomst i projektom-
rådet, spillkråkaNT, FD, som uppskattas förekommer med två till tre revir i 
projektområdet, och trädlärkaFD, som är väl spridd i trakten. 
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Naturvårdsarter (fåglar)

Ett flertal av de fågelarter som påträffats i samband med inventeringar i 
och i anslutning till projektområdet är upptagna i artskyddsförordningens 
bilaga 1. I den artskyddsutredning (se bilaga 8) som genomförts har den 
planerade verksamheten, beaktat skyddsåtgärder enligt nedan, bedömts 
vara förenlig med bestämmelserna i artskyddsförordningen avseende 
samtliga påträffade arter utom järpeFD. 

För järpeFD bedöms verksamheten potentiellt kunna medföra påverkan på 
den lokala bevarandestatusen om lämpligt levnadshabitat påverkas i bety-
dande grad. Verksamheten rekommenderas därför utformas på ett sådant 
sätt att lämpligt habitat, sumpskogar, som identifierats i samband med na-
turvärdesinventeringen inte påverkas i betydande grad. Bolaget kommer i 
enlighet med skyddsåtgärd i avsnitt 5.3 inte att placera vindkraftverk inom 
identifierade naturvärdesobjekt. Följdverksamhet såsom vägar, kranplatser 
och uppställningsyta ska även i största möjligaste mån undvika identifie-
rade naturvärdesobjekt. Inom projektområdet och en kilometer från detta 
finns sammantaget 22 identifierade naturvärdesobjekt, om cirka 65 hektar, 
som helt eller delvis utgörs av sumpskog. Av dessa berör verksamheten tre 
objekt som helt eller delvis utgörs av sumpskog: ID 34, 58 och 63 (omfat-
tande cirka 16 hektar), se tabell 18 och figur 17. Verksamheten berör dock 
endast cirka 10, 35 respektive 20 procent av dessa tre objekt. Påverkan 
utgörs dels av breddning av befintlig väg (ID 34), dels av etableringszon 
av kranplats (ID 58 och 63). Påverkan sker i ytterområden av respektive 
objekt och medför därför ingen splittring av habitatet . 

Vår samlade bedömning är att dessa tre objekt, som är lämpliga habitat 
för järpeFD, inte påverkas i en betydande grad. Följdverksamheter såsom 
vägar och etablering av kranplatser kommer dessutom att i möjligaste 
mån undvika identifierade områden med påtagliga naturvärden såsom 
sumpskogar. Bedömningen är vidare att påverkan inte är av sådan bety-
delse att den riskerar att påverka den kontinuerliga ekologiska funktionen 
för fortplantningsområden eller viloplatser.  

Sammanfattningsvis är risken för individförlust, habitatpåverkan och 
störning låg. Beaktat de ovan nämnda skyddsåtgärderna bedömer vi att 
den planerade verksamheten inte kommer medföra någon negativ påver-
kan på̊ järpensFD nationella, regionala eller lokala bevarandestatus. Mot 
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bakgrund av detta är vår bedömning att förbuden i artskyddsförordningen 
inte inträder och att den planerade verksamheten därmed inte kräver 
någon dispens.

Skyddsåtgärder

Nedan beskrivs vilka åtgärder som Bolaget åtar sig att utföra utifrån de 
inledande stegen i skadelindringshierarkin.

Undvikande åtgärder

• För fiskgjuse tillämpas 
ett skyddsavstånd på en 
(1) kilometer kring bo-
platsen, inom vilket inga 
vindkraftverk kommer 
att placeras.

• För fiskgjuse och storlom förekommer inga störande byggar-
beten inom 500 meter av häckningsplatserna för dessa arter. 

• Ett skyddsavstånd på en (1) kilometer tillämpas kring sjön 
Ämten, där storlom häckar, inom vilka inga vindkraftverk 
kommer att placeras.

• Det interna kabelnätverket kommer att vara nedgrävt, vilket 
undviker helt risken för eldöd eller kollisioner med ledning-
ar.

Fågelhänsyn i bilaga 13. 
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• För tjäderspelplatser tillämpas hänsynsområden som täcker 
en yta på minst 500 meter kring spelplatsen och upp till 1 
000 meter kring spelplatsen där det förekommer miljöer 
som är särskilt viktiga för tjäder, till exempel våtmarker eller 
sammanhängande äldre skog. Inga vindkraftverk placeras 
inom dessa hänsynsområden. Faktisk placering av kranplats 
ska i största möjligaste mån undvikas inom hänsynsområden 
för tjäder. 

• För att undvika störning under spelperioden för tjäder och 
minimera påverkan på arten kommer inga arbeten inom 
hänsynsområden att göras mellan 1 april och 15 maj.

I avsnitt 5.3 beskrivs att vindkraftverk inte kommer att placeras inom 
identifierade områden med höga eller påtagliga naturvärden. Dessa områ-
den har även undantagits i möjligaste mån från följdverksamheter såsom 
vägar, uppställningsyta och kranplatser. Denna skyddsåtgärd minimerar 
även påverkan på järpe och övriga skogslevande fåglar.

Miljöeffektsbedömning

Genom placering av vindkraftverk utanför de rekommenderade skydds-
avstånd minimeras kollisionsrisken på känsliga fågelarter. Vindkraftsan-
läggningen kommer att innebära en ökad störningsrisk, främst under 
byggskedet, men denna risk kommer att minimeras genom att avstånden 
till känsliga boplatser och följdverksamheter som vägar och kranplatser är 
stora, och att arbeten inte sker inom tjäderspelplatsens hänsynsområden 
under artens spelperiod. Att områden som hyser naturvärden har undan-
tagits från placering av vindkraftsverk och i stora delar även följdverksam-
heter gör att påverkan på övrig fågelfauna blir liten. Sammantaget bedö-
mer vi därmed påverkan på fågellivet som liten, och att konsekvenserna 
blir små se tabell 21.
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Säkerhet i bedömningen

Säkerheten i bedömningen är stor. Detta eftersom samtliga fältinvente-
ringar har genomförts under optimala förhållanden och under de tid-
punkter på året då förutsättningarna för att inventera respektive art är 
som bäst. Inventeringsinsatserna har bedömts som tillräckliga och har 
genomförts av observatörer med god inventeringsvana.

TABELL 21. Bedömningsgrunder för fåglar. Bedömningen är att konsekvenserna blir 
små.

Stora  
konsekvenser

Måttliga  
konsekvenser 

Små  
konsekvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva  
konsekvenser

Stor påverkan 
på arts beva-
randestatus 
i utrednings-
området och 
påverkan 
på bevaran-
destatusen i 
lokalt.

Måttlig 
påverkan på 
arts beva-
randestatus 
i utrednings-
området men 
ingen påver-
kan lokalt.

Liten påver-
kan på arts 
bevaran-
destatus i 
utrednings-
området men 
ingen påver-
kan lokalt.

Enstaka 
individer kan 
påverkas 
men bevaran-
destatusen 
för arten i 
utrednings-
området 
påverkas inte.

Förbättrade 
förutsätt-
ningar för 
gynnsam be-
varandestatus 
för art.
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5.5 Fladdermöss
Förutsättningar

Fladdermöss har inventerats inom projektområdet och dess omgivningar 
under sommaren 2019, se bilaga 14. Inventeringsinsatserna visade att det 
förekommer en låg aktivitet av fladdermöss i projektområdet. Förutsätt-
ningarna för en hög aktivitet är inte goda eftersom området domineras av 
barrproduktionsskog med endast ett visst inslag av löv och enstaka partier 
med äldre skog. Kobbosjön, Torrgöl och angränsande sumpskogar ger 
födosöksmöjligheter i ett annars fattigt område. Rikare områden, med 
gårdsmiljöer och småskaligt jordbrukslandskap, finns nordväst och söder 
om projektområdet kring Horn/Finede respektive Höghult.

Sju arter av fladdermöss har noterats inom eller i närheten av projekt-
området. De mest spridda arterna är nordfladdermus, tajga/mustasch-
fladdermus (som inte kan skiljas åt på ljuden och slås därför samman) 
och dvärgpipistrell. Övriga arter som finns inom projektområdet men är 
mindre spridda är barbastell, större brunfladdermus och brunlångöra.  
Projektområdet bedöms inte hysa några reproduktionsområden eller 
viktiga viloplatser för fladdermöss, eftersom det saknas byggnader och 
tillräckligt många äldre och ihåliga träd.

Naturvårdsarter (fladdermöss)

Samtliga arter av fladdermöss som noterades inom eller i närheten av 
projektområde under inventeringsinsatserna omfattas av artskyddsförord-
ningen 4 §. Den artskyddsutredning som har genomförts bedömde risken 
att bevarandestatus ska påverkas genom att fladdermöss skadas eller dödas 
som låg (se bilaga 8). Dock rekommenderas Bolaget att ta fram och ge-
nomföra ett kontrollprogram för att helt utesluta att fladdermöss flyger vid 
navhöjd.

För samtliga fladdermusarter som noterats inom projektområdet under 
inventeringsinsatserna kommer ingen påverkan att uppstå på reproduk-
tionsmiljöer eller viktiga viloplatser till följd av den planerade verksamhe-
ten. Risken för kollisioner är låg mot bakgrund av det låga antalet flad-
dermöss i området. Vår bedömning är, beaktat att Bolaget genomför ett 
kontrollprogram, att det inte finns någon konflikt mellan den planerade 
vindkraftsanläggningen och artskyddet som gör att dispens skulle kunna 
krävas från artskyddsförordningen. 
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Skyddsåtgärder

Vår bedömning är att skyddsåtgärder inte behövs i nuläget. För att helt 
utesluta att fladdermöss flyger vid navhöjd kommer Bolaget att ta fram 
och genomföra ett kontrollprogram, från och med driftstart av vindkrafts-
anläggningen. Utifrån resultatet kommer bolaget, med stöd av en expert 
inom området, att bedöma om stoppreglering är nödvändig. Stoppregle-
ring för fladdermöss (så kallad bat-mode) innebär att vindkraftverk stängs av 
när fladdermöss är mest aktiva, vid gynnsamma väderförhållanden under 
vissa tider på året.

Miljöeffekter

Påverkan av vindkraftverk på fladdermöss sker främst genom att djuren 
förolyckas när de kolliderar med rotorbladen och habitatförlust till följd av 
markanspråk. Eftersom projektområdet visar en låg aktivitet av fladder-
möss och inte hyser några reproduktionsområden eller viktiga viloplatser, 
bedömer vi den planerade verksamhetens påverkan på fladdermöss som 
liten och att konsekvenserna är obetydliga, se tabell 22.

Säkerhet i bedömningen

Säkerheten i bedömningen är stor, eftersom fältinventering och analyser 
har genomförts under optimal tidpunkt på året med tillräcklig insats av 
person med stor erfarenhet av fladdermusinventeringar i samband med 
vindkraftprojektering.

TABELL 22. Bedömningsgrunder för fladdermöss. Bedömningen är att konsekvenserna 
blir obetydliga.

Stora  
konsekvenser

Måttliga  
konsekvenser 

Små  
konsekvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva  
konsekvenser

Stor påverkan 
på arternas 
bevaran-
destatus i 
projektom-
rådet och 
påverkan 
på bevaran-
destatusen i 
regionen.

Måttlig 
påverkan på 
arternas be-
varandesta-
tus i pro-
jektområdet 
men ingen 
i påverkan i 
regionen.

Liten på-
verkan på 
arternas be-
varandesta-
tus i pro-
jektområdet 
men ingen 
påverkan i 
regionen.

Enstaka 
individer kan 
påverkas 
men bevaran-
destatusen 
för de olika 
fladdermus-
arterna i 
projektområ-
det påverkas 
inte.

Förbättrade 
förutsätt-
ningar för 
gynnsam be-
varandestatus 
för arterna.
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5.6 Friluftsliv, fiske, jakt, 
ridning och turism

Förutsättningar

Utpekade områden

Projektområdet berör inga riksintressen eller regionalt utpekade områden 
för friluftsliv. Cirka åtta kilometer norr om projektområdet finns Stångåns 
vattensystem som utgör riksintresse för friluftsliv, se figur 10. Vattensys-
temet är viktigt för vandring, bad och skridskoåkning. Andra skyddade 
områden som exempelvis riksintresse för kulturmiljö och naturvård samt 
naturreservat lockar också till besök och friluftsliv. Skyddade områden 
inom 10 kilometer från projektområdet beskrivs i avsnitt 4.2.

Sjön Åsunden, som ligger cirka nio kilometer norr om projektområdet, 
utgör ett regionalt utpekat område för friluftsliv med betydelse för många 
friluftsaktiviteter såsom båtliv, fiske, bad och paddling (Länsstyrelsen Öst-
ergötland 2010). Cirka åtta kilometer nordväst om projektområdet finns 
även det regionalt utpekade friluftsområdet Horn som är ett skogsområde 
med motionsspår. 

Vandring

Vandring är något som Kinda kommun satsar på, med exempelvis gui-
dade turer, men det finns inga uppgifter om vandringsleder specifikt inom 
projektområdet. Väster om projektområdet, från Horn söderut till grän-
sen mot Kalmars län, finns vandringsleden Östgötaleden som vid läns-
gränsen byter namn till Sevedeleden (se figur 19). 

Fiske

Inom 10 kilometer från projektområdet finns åtta fiskevårdsområden 
(FVO). Anens FVO, Spillensjöarnas FVO, Hallången m.fl. sjöars FVO, 
Österby FVO, Åsundens FVO, Jutterns och Ärlångens FVO, Kröns FVO 
samt Solarens FVO (Fiskekartan 2019). Fiskekort kan köpas på flera stäl-
len, bland annat kring Åsunden. Kinda kommun lyfter fram möjligheter 
till fiske inom kommunen. Vid Ämten, cirka en kilometer norr om projekt-
området, finns till exempel iordningställda fiskeplatser.
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FIGUR 19 Friluftslivets intressen inom projektområdet 
och i dess omnejd.
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Jakt

Jakt bedrivs inom projektområdet sedan lång tid tillbaka. Samtliga tre 
berörda fastigheter är exempelvis registrerade i älgskötselområden. Inom 
projektområdet finns flera jakttorn och spår efter hjort, hare och vildsvin.

Ridning

I Kinda kommun finns flertalet stall och ridskolor. Det stall som ligger 
närmast projektområdet är Stall Råshult, se figur 19. Stallet bedriver verk-
samhet året runt, med bland annat ridskola och kortare och längre ridtu-
rer. Enligt uppgift från de som verkar på stallet används ibland vägarna 
inom projektområdet vid längre ridturer. 

Övrigt

Området används också lokalt för generellt friluftsliv som svampplockning 
och promenader med mera. Genom Kinda kommun, norr om projektom-
rådet, sträcker sig cykelleden Sverigeleden, se figur 19. Att paddla kanot 
är ett friluftsintesse som utövas i Kinda kommun, se figur 19. På sjön 
Åsunden går en kanotled som fortsätter söderut till sjön Juttern, i Jutterns 
norra ända fortsätter leden söderut mot sjön Krön (Kanotguiden 2019).  

Skyddsåtgärder 

Flertalet av skyddsåtgärderna som Bolaget åtar sig angående exempelvis 
landskapsbilden, naturmiljöer och byggskedet undviker och begränsar 
även påverkan på friluftslivet (se respektive avsnitt). I avsnitt 5.12 be-
skrivs till exempel att dialog kommer att föras med berörda jaktlag under 
byggskedet för att det i så stor utsträckning som möjligt ska kunna ske ett 
samnyttjande av markerna. 

Angående allmänhetens tillgänglighet av projektområdet beskrivs det 
i avsnitt 5.13 att allmänhetens tillgänglighet kommer att begränsas av 
säkerhetsskäl under byggskedet. Områden som bedöms vara olämpliga 
för allmänheten att vistas i kommer att tydliggöras och markeras. Tillfäl-
liga varningsskyltar kommer att placeras ut. Vägarna som leder in till 
vindkraftsanläggningen kommer att stängas av om allmänhetens färd efter 
dessa medför hinder för byggarbetena eller utgör en potentiell säkerhets-
risk.
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Miljöeffektsbedömning

Det kommer fortsättningsvis vara möjligt att använda projektområdet och 
kringliggande omgivning för friluftsliv och turism, men upplevelsen kan 
förändras. Upplevelsen av naturen i och utanför projektområdet kom-
mer att förändras av en etablering av vindkraftsanläggningen genom nya 
ljud- och skuggbilder och en förändrad landskapsbild beroende på sikt 
och plats. Hinderljusen på vindkraftverken bidrar också till förändrad 
landskapsbild under de mörka timmarna. Nya vägar, öppnade ytor och 
viss ökad trafik innebär också en förändring. Förändringen kan komma att 
uppfattas som negativ för dem vars aktiviteter är förknippade med en upp-
levelse av ostörd natur. Samtidigt är landskapet i projektområdet redan 
idag påverkat av människan med ett utbrett skogsbruk och en bergtäkt för 
husbehov. Vissa kan istället komma att uppfatta den förändrade land-
skapsbilden som positiv.

Nyttjandet för jakt, fiske, ridning och friluftsliv inom projektområdet 
kommer att begränsas under en begränsad period när byggnation av 
anläggningen pågår. Det finns ingen klar bild inom forskningen av hur 
vilt påverkas av en vindkraftsetablering (Naturvårdsverket 2012). En del 
studier indikerar att vissa arter uppvisar ett visst undvikande för platsen, 
medan andra arter inte verkar påverkas alls och ytterligare andra arter 
snarare föredrar områden i närheten av vindkraftsverk (Naturvårdsverket 
2012, Lopucki med flera 2017, Skarin och Alam 2017). För en del hästar 
kan skuggor från vindkraftverk ha en stressande effekt. Generellt brukar 
dock hästar vänja sig fort vid störningen. Bullernivåer för vindkraftverk 
ligger under gränsen för vad som kan vara stressande för hästar (Natur-
vårdsverket 2012). 

Turismen och upplevelser vid riksintresset för friluftsliv liksom vid andra 
skyddade områden och besöksobjekt kan fortsätta bedrivas inom och i 
närheten av vindkraftsanläggningen, även om upplevelsen av landskapet 
från vissa håll kan komma att förändras.

Vår sammanvägda bedömning är att konsekvenserna för friluftslivets 
intressen är små se tabell 23. Möjligheterna att fortsätta utöva friluftsliv 
och uppleva naturen påverkas inte, men upplevelserna förändras. Det är 
framför allt upplevelsen av ostördhet som kommer att minska. 
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Säkerhet i bedömningen

Säkerheten i konsekvensbedömningen av friluftsliv, fiske, jakt, ridning och 
turism är stor eftersom det är förhållandevis lätt att förutse vilka konse-
kvenserna blir.

TABELL 23. Bedömningsgrunder för friluftslivets intressen. Bedömningen är att konse-
kvenserna blir små. 

Stora  
konsekvenser

Måttliga  
konsekvenser 

Små  
konsekvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva  
konsekvenser

Stor el-
ler måttlig 
påverkan på 
nationella 
värden, eller 
stor påverkan 
på värden 
av regionalt 
intresse.

Stor påverkan 
på de natur-
upplevelser 
som är viktiga 
i området.

Liten påver-
kan på natio-
nella värden 
eller måttlig 
påverkan 
på värden 
av regionalt 
intresse. 

Måttlig 
påverkan på 
de naturupp-
levelser som 
är viktiga i 
området.

Liten påver-
kan på värden 
av lokalt/
regionalt 
intresse. 

Liten påver-
kan på de 
naturupple-
velser som 
är viktiga i 
området.

Obetydlig 
påverkan på 
värden av lo-
kalt/regionalt 
intresse. 

Obetydlig 
påverkan på 
de naturupp-
levelser som 
är viktiga i 
området.

Förbättrade 
förutsätt-
ningar för 
friluftslivets 
intressen.



97

5.7 Kulturmiljö
Förutsättningar

Under 2019 har Bolaget låtit Landskapsarkeologerna utföra en arkeolo-
gisk utredning motsvarande etapp 1 inom projektområdet vid Hycklinge, 
se bilaga 15. Utredningen genomfördes under augusti till september 2019. 
Under 2012 genomförde Landskapsarkeologerna en motsvarande utred-
ning inom stora delar av det nu aktuella projektområdet.

Kulturhistoriska lämningar inom projektområdet

Fasta fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen och får inte 
rubbas, tas bort eller övertäckas utan särskilt beslut av länsstyrelsen. De 
övriga kulturhistoriska lämningarna är skyddade enligt skogsvårdslagen.

Kulturlandskapet är helt präglat av den gårds- och torpbebyggelse som 
kan knytas till 1700–1800-talet. De dominerande kulturlämningarna i 
projektområdet är torplämningarna.

Innan den arkeologiska utredningen genomfördes fanns åtta sedan tidi-
gare kända fornminnen inom projektområdet (Riksantikvarieämbetet. 
2019). Efter genomförd utredning har ytterligare 19 kulturhistoriska läm-
ningar registrerats inom projektområdet (se figur 20 och tabell 24). Fyra 
av lämningarna har bedömts som fornlämningar, fem objekt som möjlig 
fornlämning, 16 objekt som övrig kulturhistorisk lämning och ett objekt 
gavs ingen antikvarisk bedömning.

Fornlämningarna består av rester efter äldre torp där bedömningen är att 
dessa byggts under sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal. Två ytterligare rester 
från äldre bebyggelse har bedömts som möjliga fornlämningar eftersom 
det inte går att utesluta att de är byggda före år 1850. I övrigt utgör läm-
ningarna spår av tidigare levnadssätt och gränsdragningar. 

Utpekade områden

Inom projektområdet berörs inga riksintresseområden för kulturmiljön 
eller kulturreservat. Skyddade områden inom 10 kilometer från projekt-
området beskrivs i avsnitt 4.2.
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FIGUR 20 Resultat arkeologisk utredning. Nummer på 
kartan är kopplat till ID i tabell 24.
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TABELL 24. Kulturhistoriska lämningar inom projektområdet. ID är kopplat till nummer i på kartan i 
figur 20.

ID Objekt ID/Lämningsnr Lämningstyp Antikvarisk bedömning

1 Horn 61:1/ L2012:8263 Övrigt (3 gropar) Möjlig fornlämning

2 Horn 62:1/ L2012:7711 Lägenhetsbebyggelse Fornlämning

3 LK2012:30 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning

4 LK2012:22 Område med skogsbruksläm-
ningar Övrig kulturhistorisk lämning

5 ON2019:201 Övrigt (2 gropar) Möjlig fornlämning

6 Horn 48:1/ L2012:9368 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning

7 Horn 64:1/ L2012:8776 Lägenhetsbebyggelse Möjlig fornlämning

8 LK2012:3 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning

9 ON2019:202 Lägenhetsbebyggelse (torp) Fornlämning

10 LK2012:2 Gränsmärke? Övrig kulturhistorisk lämning

11 Horn 65:1/ L2012:8777 Lägenhetsbebyggelse Möjlig fornlämning

12 LK2012:1 Röjningsröse (3) Övrig kulturhistorisk lämning

13 LK2012:4 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning

14 LK2012:5 Stensättning? Möjlig fornlämning

15 LK2012:6 Gränsmärke Övrig kulturhistorisk lämning

16 LK2012:9 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning

17 LK2012:7+8 Område med skogsbruksläm-
ningar Övrig kulturhistorisk lämning

18 LK2012:10 Område med skogsbruksläm-
ningar Övrig kulturhistorisk lämning
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ID Objekt ID/Lämningsnr Lämningstyp Antikvarisk bedömning

19 ON2019:200 Område med skogsbruksläm-
ningar Övrig kulturhistorisk lämning

20 LK2012:13 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning

21 LK2012:18 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning

22 Hycklinge 64:1/ 
L2012:8983 Lägenhetsbebyggelse Fornlämning

23 ON2019:203 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning

24 LK2012:21 Gränsmärke? Övrig kulturhistorisk lämning

25 Horn 43:1/ L2012:7643 Gränsmärke (borttaget) Ingen antikvarisk bedömning 

26 Horn 42:1/L2012:8243 Lägenhetsbebyggelse Fornlämning

27 LK2012:14 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning
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Projektområdet berör inte heller några regionalt utpekade intressen för 
kulturmiljö. Inom 10 kilometer från projektområdet finns fem områ-
den och fyra punktobjekt som är utpekade som regionala intressen för 
kulturmiljö i Östergötlands län, se figur 21. Österby-Kila är ett av dessa 
områden. Det är en dalgångsbunden bygd som till stor del är uppodlad, 
men med inslag av hagmarker. Här finns fornlämningar, bland annat ett 
gravfält Jättemoen och en fornborg.

Brunebo är utpekat som ett regionalt intresse för kulturmiljö. Det är en 
karaktäristiskt skiftad by med strikt uppdelning av manbyggnader på 
vägens östra sida och fägårdar på den motsatta sidan. Manbyggnaderna 
består av enkel- och parstugor från 1800-talets första hälft och mitt. Stu-
gorna är faluröda och panelade.

Horn kyrkomiljö-Åby ligger vid Horn och beskrivs som kyrkomiljö, 
sockencentrum, kvarnmiljö och fornlämningsmiljö. Platsen är en kyrko-
miljö från mitten av 1750-talet. I Hycklinge finns en kyrkomiljö från slutet 
av 1700-talet till mitten av 1800-talet som är belägen på en moränrygg 
i gränsen mot Hycklinge samhälle. Hornsberg-Ekeby utgör både riksin-
tresse och regionalt intresse för kulturmiljö. De fyra punktobjekten utgörs 
av äldre torp och gårdar. 

Inom 10 kilometer från projektområdet finns också 30 linjeobjekt som är 
utpekade som regionala intressen för kulturmiljö i Kalmar län, se figur 21. 
De utgörs av stenrader/-strängar, en väg, täktgropar och övriga lämning-
ar.

Några kommunala kulturobjekt förekommer inte inom projektområdet. 
Inom 10 kilometer från projektområdet finns fem kommunalt utpekade 
kulturmiljöer inom Vimmerby kommun och en utpekad kulturmiljö i 
Västerviks kommun (se figur 21). De utpekade områdena i Vimmerby 
kommun är Ålhults säteri, gravfält vid Näfstad, Djursdalatrakten, Ung-
torps gamla by och Locknevi. Den utpekade kulturmiljön inom Väster-
viks kommun utgörs av en del av området Skutterstad. I Kinda kommun 
förekommer inga kommunalt utpekade kulturmiljöer inom 10 kilometer 
från projektområdet.
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FIGUR 21 Kända kulturmiljövärden i projektområdet 
omnejd.
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Skyddsåtgärder

Nedan beskrivs vilka åtgärder som Bolaget åtar sig att utföra utifrån de 
inledande stegen i skadelindringshierarkin.

Undvikande åtgärder

• För att undvika påverkan på antikvariskt bedömda forn-
lämningar har hänsyn om minst 25 meter tillämpats vid 
utformning av flyttmån för vindkraftverk, etableringszon för 
kranplats och vägdragning.

• För att undvika påverkan på lämning ON2019:201, kommer 
hänsyn om 10 meter att tillämpas i det fall positionen för 
vindkraftverk T3 revideras i den slutliga layouten. Lämning-
en ska markeras i fält med snitslar.

• För att undvika påverkan på möjliga fornlämningar Horn 
61:1, ON2019:201 och LK2012:5 (1), kommer hänsyn om 
10 meter att tillämpas vid slutlig placering av kranplats.

• För att undvika påverkan på fornlämningen RAÄ Horn 
44:1, som är lokaliserad utanför projektområdet, har hän-
syn om 100 meter tillämpas vid utformning av flyttmån för 
vindkraftverk.

Begränsande åtgärder

• Inför byggstart ska kulturmiljöobjekt som riskerar att påver-
kas av byggnation tydligt märkas i fält med snitslar.

• Enligt 2 kapitlet 10 § lagen (1988:950) om kulturminnen ska 
grävning eller annat arbete omedelbart avbrytas och läns-
styrelsens kulturmiljöenhet kontaktas om en fornlämning 
påträffas.

Miljöeffektsbedömning

Med hänsyn till de skyddsåtgärder som Bolaget åtar sig gör vi bedöm-
ningen att den planerade vindkraftsanläggningen medför obetydliga 
konsekvenser för kulturmiljön, se tabell 25. Detta eftersom identifierade 
lämningar och kulturmiljövärden inom projektområdet bevaras. Vind-
kraftsanläggningen etableras därtill inom dagens rådande produktions-
landskap som återkommande förändras.
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Den kulturmiljöpåverkan som kan komma att ske om vindkraftsanlägg-
ningen byggs är snarare en förändrad landskapsbild för närliggande 
platser med höga kulturvärde utanför själva projektområdet. En av dessa 
platser som skulle kunna påverkas av en förändrad landskapsbild är Stån-
gåns dalgång, som också utgör ett riksintresse enligt 3 kapitlet 6 § miljö-
balken (se figur 10). I avsnitt 5.2 gör vi dock bedömningen att inga platser 
som har utpekats som viktiga för kulturmiljö får en väsentligt förändrad 
landskapsbild.

Säkerhet i bedömningen

Två arkeologiska utredningar har genomförts (år 2012 och 2019) av er-
farna arkeologer. Den senaste arkeologiska utredningen återfinns i bilaga 
15. Utifrån slutsatserna i dessa rapporter kan miljöeffektsbedömningen 
göras med stor säkerhet.

TABELL 25. Bedömningsgrunder för kulturmiljöer. Bedömningen är att konsekvenserna 
blir obetydliga. 

Stora  
konsekvenser

Måttliga  
konsekvenser 

Små  
konsekvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva  
konsekvenser

Vindkraftsan-
läggningen 
försvårar 
förståelsen 
av samman-
hang i mycket 
skydds-
värda och 
ofta unika 
kulturmiljöer 
av nationellt 
intresse 

eller 

mycket höga 
och ofta 
unika värden 
för kulturmil-
jövården ut-
raderas eller 
påverkas på 
ett betydande 
sätt.

Vindkraftsan-
läggningen 
försvårar 
förståelsen av 
sammanhang 
i skyddsvärda 
kulturmiljöer 
av nationellt 
eller regionalt 
intresse eller 
upplevelsen 
av mycket 
skydds-
värda och 
ofta unika 
kulturmiljöer 
av nationellt 
intresse 

eller 

värden för 
kulturmiljö-
vården utra-
deras eller 
påverkas på 
ett betydande 
sätt.

Vindkraftsan-
läggningen 
medför viss 
påverkan 
på upple-
velsen av 
skyddsvärda 
kulturmiljöer 
av nationellt 
eller regio-
nalt intresse, 
men anlägg-
ningen är inte 
dominant i 
upplevelsen 
av kulturmil-
jön 

eller 

enstaka min-
dre betydel-
sefulla värden 
för kultur-
miljövården 
påverkas.

Vindkraftsan-
läggningen 
påverkar inte 
skyddsvärda 
kulturmiljöer 
och inte ens 
mindre be-
tydelsefulla 
värden för 
kulturmiljö-
vården går 
förlorade. I 
området kan 
dock enstaka 
lämningar 
förekomma 
vilkas närmil-
jö påverkas 
utan fysiska 
ingrepp i kul-
turvärdet.

Förbättrade 
förutsätt-
ningar för 
kulturmiljön 
(exempelvis 
pedagogiska, 
tillgänglig-
hetsmässiga, 
vidmakthål-
lande).
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5.8 Naturresurser
Förutsättningar

Markanvändningen inom det planerade projektområdet för vindkraft ut-
görs huvudsakligen av skogsbruk. Skogsbestånden utgörs främst av likåld-
rad barrskog. De dominerande trädslagen är gran och tall. Marken inom 
projektområdet ägs av en stiftelse som förvaltas av Riddarhuset och som 
bedriver produktionsskogsbruk i området. Ingen jordbruksmark kommer 
att tas i anspråk för den planerade verksamheten.

Det finns inga koncessioner eller undersökningstillstånd för mineraler eller 
tillståndspliktiga täkter inom projektområdet. Det finns heller inga uppgif-
ter om brunnar i projektområdet (SGU 2019). En husbehovstäkt för mer 
än 10 000 ton berg finns 500 meter öster om Kobbosjön inom projektom-
rådet (Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Kinda kommun, delegations-
beslut 2015-10-08, dnr. 15.0647/4). 

Projektområdet har goda förutsättningar för att kunna bruka vinden för 
att skapa elenergi för användning av människan. Vindkraftsanläggning-
ens totala markanspråk beräknas bli cirka 16 hektar (hårdgjord yta) vilket 
motsvarar ungefär fem procent av projektområdet, se avsnitt 3.3. 

I tabell 8 redovisas vindkraftsanläggningens massbehov, totalt cirka 40 600 
kubikmeter. Inom området kommer massbalans att eftersträvas, men en 
del material kommer troligen att behöva anskaffas utifrån. Det kan också 
bli aktuellt för Bolaget att söka tillstånd för en ny täkt inom eller i närhe-
ten av projektområdet.

Energiåtgång och bränsleförbrukning under byggnadsskedet är svårt att 
beräkna för projektet eftersom energiförbrukningen till stor del beror av 
vilket scenario som blir aktuellt vad gäller transporter. Kan närliggande 
täkter användas minskar transportbehovet jämfört med om massor behö-
ver transporteras från täkter längre bort. Samma osäkerhet finns för be-
tongproduktion då transportbehovet påverkas om betong kan produceras 
inom projektområdet eller om den måste transporteras från en betongsta-
tion på längre avstånd. 
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Om vi räknar med 2 500 transporter (högt räknat baserat på uppgifterna 
i avsnitt 3.5) och ett genomsnittligt transportavstånd på 20 kilometer enkel 
väg kommer transportmängden att bli 100 000 kilometer. Detta innebär 
en bränsleförbrukning på cirka 30 ton under byggskedet. 

Hanteringen av avfall kommer att ske enligt vad som beskrivs i tabell 12. 

Skyddsåtgärder

Nedan beskrivs vilka åtgärder som Bolaget åtar sig att utföra utifrån de 
inledande stegen i skadelindringshierarkin.

Undvikande åtgärder

• Vindkraften är lokaliserad på en plats där etableringen inte 
konkurrerar med utvinningen av andra naturresurser än 
skogsbruk. 

Begränsande åtgärder

• Massbalans eftersträvas inom området liksom små trans-
portmängder och korta transportavstånd.

Miljöeffektsbedömning

Inga naturresurser inom projektområdet står i konflikt med vindkraftseta-
bleringen. Den planerade vindkraftsanläggningen kommer att ta en viss 
yta av skogsmark i anspråk, men markanvändningen påverkas obetydligt 
eftersom vindbruk och skogsbruk är förenliga näringar och den yta som 
vindkraftverken, vägarna med mera tar i anspråk är förhållandevis liten. 
Det utbyggda vägnätet kan gynna skogsbruket i och med att området blir 
mer lättillgängligt för skogsbruksåtgärder. 

Vindkraftsetableringen skulle förbättra förutsättningarna för att nyttja 
ännu en naturresurs, vinden, i projektområdet. Vi bedömer att konsekven-
serna av den planerade verksamheten blir positiva, se tabell 26. 
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Säkerhet i bedömningen 

Säkerheten i miljöeffektsbedömningen är stor eftersom det är relativt lätt 
att förutse vilka effekterna blir. 

TABELL 26. Bedömningsgrunder för användningen av naturresurser. Bedömningen är 
att konsekvenserna blir positiva. 

Stora  
konsekvenser

Måttliga  
konsekvenser 

Små  
konsekvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva  
konsekvenser

Utslagning av 
större objekt 
av regional 
betydelse. 

Stor påver-
kan på areell 
näring.

Väsentligt 
försämrade 
förutsätt-
ningar för 
nyttjande av 
större objekt 
av regional 
betydelse.

Måttlig påver-
kan på areell 
näring.

Försämrade 
förutsätt-
ningar för 
större objekt 
av regional 
betydelse.

Liten påver-
kan på areell 
näring.

Obetydlig 
påverkan. 
Anläggningen 
tar produk-
tiv mark i 
anspråk men 
påverkar i 
övrigt inte 
markanvänd-
ningen.

Obetydlig 
påverkan på 
areell näring.

Förbättrade 
förutsättning-
ar att nyttja 
och utveckla 
naturresur-
serna eller 
att skydda 
särskilda 
objekt.
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5.9 Luftfart, försvar och 
telekommunikationer

Förutsättningar

Luftfart

En vindkraftsanläggning kan påverka förutsättningarna för luftfarten an-
tingen genom att utgöra hinder för luftfarten eller genom att påverka ut-
rustning såsom radar eller telekommunikationssystem. Inför ansökan har 
Transportstyrelsen, LFV och Trafikverket inbjudits att delta i samrådet.

Kring civila och militära flygplatser behöver det finnas områden som är 
fria från vertikala hinder. Under 2011–2013 ledde Trafikverket ett sam-
arbetsprojekt med syfte att hantera vindkraftsanläggningar i flygplatsers 
närhet. Projektet ledde till en generell tillämpningsmodell som är avsedd 
att använda för alla Sveriges instrumentflygplatser (Trafikverket 2013). 

När ett flygplan ska starta eller landa måste det följa på förhand bestämda 
rutiner, så kallade procedurer. Procedurerna har utarbetats för att ga-
rantera hinderfrihet och därmed flygsäkerhet. Procedurerna är unika 
för varje flygplats, ser olika ut beroende på typ av navigeringshjälpmedel 
och sträcker sig över ett större område än de höjdbegränsade områdena i 
flygplatsens närhet. Detta innebär att byggnadsverk långt från flygplatsen 
kan påverka hinderytan, kallad MSA-yta (Minimum Sector Altitude), för 
procedurerna. MSA-ytan utgår från flygplatsen och är indelad i fyra kva-
dranter som vardera har en radie på 55 kilometer. 

Projektområdet ligger drygt 60 kilometer från Linköpings båda flygplatser 
(Linköping/SAAB och Linköping/Malmen) och hamnar således utanför 
MSA-ytan för flygplatserna. LFV har per e-post meddelat att avståndet till 
närmaste flygplats är så stort att ingen särskild flyghinderanalys är nöd-
vändig, se e-post från Per-Ola Kårbro på LFV 2018-08-27 i bilaga 2.

För flygplanens navigering i luftrummet krävs olika typer av navigerings-
hjälpmedel som exempelvis radar. Dessa hjälpmedel kan störas av höga 
byggnadsverk såsom vindkraftverk. Den påverkan som är möjlig är olika 
från område till område och kan bero på en mängd olika faktorer, bland 
annat på vilken teknik som planen använder och hur terrängen ser ut. 
Påverkan måste därför avgöras i varje fall. 
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LFV har under 2018 utrett huruvida vindkraftverken kommer att påverka 
flygplatsernas navigerings- och landningshjälpmedel samt den infrastruk-
turutrustning för kommunikation, navigation och övervakning som finns 
ute i fält, mellan flygplatsernas områden, och kommit fram till att denna 
utrustning inte kommer att påverkas, se yttrande 2018-04-17 i bilaga 2. 

Försvar

Samråd har skett med Försvarsmakten, som inte hade något att erinra 
mot uppförandet av vindkraftverk med totalhöjd 230 meter på de posi-
tioner som framgick i samrådsunderlaget. Försvarsmakten har även givits 
möjlighet att yttra sig avseende de ansökta positionerna inklusive flyttmån 
och har meddelat att de inte har något att erinra mot dessa, se bilaga 2.

Telekommunikationer

Fyra tillståndshavare har frekvenstillstånd av radiolänk över hela landet: 
MSB, TeliaSonera AB, Hi3G Access AB och Net4Mobility HB. Teracom 
AB har också radiolänkar för rundradio och TV i hela landet. Samtliga 
operatörer har yttrat sig i samrådet. Ingen operatör hade någon erinran 
mot vindkraftverk i projektområdet. 

Skyddsåtgärder

Nedan beskrivs vilka åtgärder som Bolaget åtar sig att utföra utifrån de 
inledande stegen i skadelindringshierarkin. 

Undvikande åtgärder

• Inga vindkraftverk kommer att placeras på ett sådant sätt, 
eller utformas med en sådan totalhöjd över havet, att de 
påverkar berörd flygplats MSA-ytor.

Begränsande åtgärder

• Hinderljusmarkeringen ska uppföras i enlighet med Trans-
portstyrelsens föreskrifter vid tiden för uppförandet av 
vindkraftverken. 

• Hinderbelysningens ljusintensitet ska reduceras så mycket 
som gällande lagstiftning medger och synkroniseras.
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Miljöeffektsbedömning

Vår bedömning är att konsekvenserna för luftfart, försvar och telekommu-
nikationer blir obetydliga. Varken MSA-ytor eller navigations- och kom-
munikationssystem kommer att påverkas av vindkraftsanläggningen. 

Säkerhet i bedömningen

Säkerheten i miljöeffektsbedömningen bedöms som stor då samtliga sam-
rådsparter utrett den planerade vindkraftsanläggningen vid Hycklinge och 
ingen av dem har någon erinran.
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5.10 Ljud
Allmänt om ljud från vindkraft

Ett vindkraftverk ger upphov till två olika ljud, dels ett ljud från vindkraft-
verkets maskinhus, dels ett aerodynamiskt ljud som alstras vid rotorbla-
dens passage genom luften. Det aerodynamiska ljudet påminner om ljudet 
som uppstår i vegetationen när det blåser. Intill vindkraftverken har det 
aerodynamiska ljudet en väsande karaktär. Längre ifrån vindkraftverken 
blir ljudet dovare. Det aerodynamiska ljudet hörs främst vid tämligen låga 
vindhastigheter. Ju starkare det blåser desto mer maskeras ljudet, det vill 
säga naturliga ljudkällor tar över och gör vindkraftverkens ljud svåra att 
uppfatta. Rena toner upplevs mer störande än annat buller och är lättare 
att uppfatta i kombination med annat ljud, vilket innebär att ljudet inte så 
lätt maskeras av det naturliga vindbruset. Vindkraftverk är därför konstru-
erade för att inte alstra rena toner.

Ljudnivåerna från vindkraftverk vid byggnader som används för perma-
nent boende eller fritidsboende är bland annat beroende av avstånd mel-
lan vindkraftverken och dessa byggnader, områdets topografi och andra, i 
området, förekommande ljud. Detta innebär att bullerstörning från vind-
kraftverk ofta går att förhindra genom god planering. Enligt Naturvårds-
verkets riktlinjer (Naturvårdsverket 2004) bör ljudet från vindkraftsanlägg-
ningar inte överskrida 40 dB(A) som ekvivalentnivå utomhus vid bostäder. 
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i flera avgöranden uttalat sig 
enligt dessa riktlinjer som en fast praxis när det gäller buller från vindkraft.

Förutsättningar i närområdet till projektet 

Projektområdet och dess närområde är glesbefolkat men också tyst. 
Områdets tysthet är emellertid inte utpekat som ett särskilt värde i den 
fysiska planeringen. De samhällsljud som finns i landskapet är främst 
ljud från trafiken på det allmänna vägnätet, ljud från motorfordon, jakt i 
området och ljud från verksamheter kopplade till skogs- eller jordbruket. 
Den husbehovstäkt som finns öster om Kobbosjön får bedriva sprängning, 
skutknackning och krossning.
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Lågfrekvent ljud och infraljud 

Lågfrekvent ljud definieras ofta som ljud mellan frekvenserna 20 och 200 
Hz. Lågfrekvent ljud från moderna vindkraftverk och kan nå bostäder, 
men ljudet bedöms inte ha större innehåll av lågfrekvent ljud än andra 
vanliga bullerkällor som exempelvis vägtrafik. Ytterligare bedömningar 
gällande påverkan från lågfrekvent ljud ges längre ned.

Enligt den kunskapssammanställning som Naturvårdsverket låtit göra är 
infraljud från vindkraftverk inte hörbara på nära håll och då inte heller på 
de avstånd där bostäder är belägna (Nilsson med flera 2011). Enligt kun-
skapssammanställningen finns det inte belägg för att infraljud i nivåerna 
som kan mätas vid vindkraftsanläggningar bidrar till bullerstörningar eller 
har andra hälsoeffekter. 

Beräkningar 

Bolaget har låtit konsultföretaget Natural Power Consultants genomföra en 
indikativ analys av ljudutbredning vid närliggande bostäder baserat på 
den verksamhet som beskrivs i kapitel 3. Beräkningar har genomförts för 
totalt 12 ljudkänsliga punkter (bostadshus) i den planerade vindkraftsan-
läggningens närhet. 

Ljudberäkningen genomfördes enligt den metod som beskrivs av Natur-
vårdsverket i rapport 6241 Ljud från vindkraftverk (Naturvårdsverket 
2010). Ljudberäkningen har utgått från ett exempelverk av typen Vestas 
V150-5,6 MW. Ljudberäkningsmodellen anger att ljudeffektnivån ska utgå 
från vindförhållandena vid åtta meter per sekund på tio meters höjd över 
marken. Detta simulerar när vinden från vindkraftverket blåser rakt i linje 
mot bostaden/fastigheten. Ljudeffektnivån (källjud) under dessa förhållan-
den för dessa vindkraftverk är 102,7 dBA. Då oktavbandsdata saknas för 
denna typ av vindkraftverk har beräkningen utgått från oktavbandsdata 
från ett mindre vindkraftverk, Vestas V126-3.0 MW som skalats upp base-
rat på källjudet. För utförligare beskrivning av ljudberäkningen, se bilaga 
16.

Resultat 

Resultatet redovisas översiktligt här (se figur 22 och tabell 27) och i detalj i 
bilaga 16. Beräkningarna visar att riktvärdet om 40 dBA inte kommer att 
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överstigas vid något av de närmaste bostadshusen. Den högsta ljudnivån, 
33,5 dBA, beräknas bli vid Stora Solliden. Beräkningarna visar att alla 
12 byggnader får en ljudeffektsnivå som är avsevärt lägre än riktvärdet 40 
dBA. 

För lågfrekvent ljud gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 
inomhus, FoHMFS 2014:13.

TABELL 27. Beräknad ljudeffektsnivå vid åtta meter per sekund och skuggtid vid bygg-
nader kring projektområdet. Byggnadernas koordinater är angivna I koordinatsystemet 
SWEREF99TM. Nummer för byggnaderna är kopplade till nummer på kartan i figur 22.

Byggnad Fastighet och 
adress

Ost-
koordinat 
(meter)

Nord-
koordinat 
(meter)

Beräknad 
ljudeffekt vid 
byggnaden 
(dB(A))

Beräknad 
skuggtid vid 
byggnaden 
(timmar per år)

1 Kila 2:17 
Solvik 557855 6411096 32,7 27

2 Kila 2:16 
Solkullen 557869 6411235 32,3 27

3 Kila 1:30 
Aneberg 558032 6411247 31,3 11

4
Flytthem 4:9 
Långsjö 680 
(Erstorp)

553299 6411539 32,8 21

5 Höghult 1:8 
Slätmon 555487 6408789 30,7 0

6
Flytthem 4:5 
Börsmåla 
gamla skolan

554398 6409508 32,1 0

7 Flytthem 4:1 
Börsmåla 554503 6409545 32,6 0

8 Flytthem 4:7 
Börsmåla 554462 6409620 32,9 0

9
Flytthem 4:6 
Stora  
Solliden

554114 6409855 33,5 0

10 Flytthem 4:1 
Sjöbo 552287 6410493 27,1 0

11 Höghult 1:6 
Östantorp 556221 6409083 33,0 0

12 Gröninge 5:1 
Strömsnäs 557188 6409369 33,1 22
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Skyddsåtgärder

Nedan beskrivs vilka åtgärder som Bolaget åtar sig att utföra utifrån de 
inledande stegen i skadelindringshierarkin. 

Undvikande åtgärder

• Naturvårdsverkets riktlinjer om att ljudnivån inte får över-
skrida 40 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad till bostadshus 
ska efterlevas under driftsfasen. Till den slutliga situations-
planen och slutligt val av vindkraftverk ska det bifogas en 
ljudberäkning för tydliggörande av att förskrivna villkor kan 
innehållas.

• Folkhälsomyndighetens rekommenderade riktvärden 
(FoHMFS 2014:13) för lågfrekvent ljud ska efterlevas under 
driftsfasen. Till den slutliga situationsplanen och slutligt val 
av vindkraftverk ska det bifogas en ljudberäkning för tydlig-
görande av att föreskrivna villkor kan innehållas.

Miljöeffektsbedömning

Vår bedömning är att konsekvenserna genom ljudutbredning på ljudkäns-
liga punkter blir små. De beräkningar som genomförts har visat att ljudut-
bredningen till följd av vindkraftsanläggningen inte kommer att överstiga 
riktvärdet 40 dBA som ekvivalentnivå vid någon av de tolv ljudkänsliga 
punkterna. Ett litet antal människor påverkas utan att riktvärden över-
skrids inom ett område som i övrigt är en tyst miljö.

Kumulativa effekter

Avståndet till närmaste planerade vindkraftsanläggning, de två bygglov-
givna vindkraftverken på Kvarnkullen, är cirka sju kilometer. I en punkt 
mitt mellan vindkraftsanläggningarna är avståndet till respektive vind-
kraftsanläggning mer än tre kilometer, vilket är betydligt längre bort än 
där mätbar en ljudpåverkan kan ske. De kumulativa effekterna avseende 
ljudpåverkan kommer därför att bli obefintliga se tabell 28.
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FIGUR 22 Resultat ljudberäkning. Nummer på kartan är 
kopplat till byggnadsnummer i tabell 27.
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Säkerhet i bedömningen

Beräkningsmodellen är väl beprövad och testad, marginalerna är stora till 
gällande riktvärden för ljud vid bostäder varför säkerheten i bedömningen 
får anses som stor.

TABELL 28. Bedömningsgrunder för ljudutbredning. Bedömningen är att konsekven-
serna blir små. 

Stora  
konsekvenser

Måttliga  
konsekvenser 

Små  
konsekvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva  
konsekvenser

Riktvärden 
överskrids 
och kan inte 
åtgärdas.

Boendekvali-
teten för ett 
måttligt till 
stort antal 
människor 
påverkas utan 
att riktvärden 
överskrids 
inom ett 
område som 
i övrigt är en 
tyst miljö.

Boendekva-
liteten 
påverkas utan 
att riktvärden 
överskrids 
inom ett om-
råde som inte 
har prägeln 
av att vara en 
tyst miljö 

eller 

boendekva-
liteten för 
ett litet antal 
människor 
påverkas utan 
att riktvärden 
överskrids 
inom ett 
område som 
i övrigt är en 
tyst miljö.

Obetydlig 
påverkan på 
boendekvali-
teten.

Förbättrade 
förutsättning-
ar för god 
hälsa och god 
boendemiljö.
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5.11 Skuggor
Förutsättningar

Vindkraftverkens rotorblad kan under vissa omständigheter kasta rörliga 
skuggor som kan upplevas som besvärande för personer som befinner sig 
på vindkraftverkets skuggsida. Skuggeffekten avtar med avståndet från 
vindkraftverket och generellt blir skuggorna diffusa och svårare att upp-
fatta vid 600 till 1 000 meters avstånd. Rotorbladen täcker då endast en 
liten del av solskivan.

Boverkets vindkraftshandbok (Boverket, 2009) anger att det inte finns 
några fasta riktvärden för skuggeffekter från vindkraftverk. Det har dock i 
praxis arbetats fram en rekommendation som ursprungligen kommer från 
Tyskland (förordningen WEA-Schattenwurf-Hinweise). Den innebär att 
den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör över-
stiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 
åtta timmar per år och 30 minuter om dagen. Ett tillståndsbeslut enligt 
miljöbalken kan villkoras enligt denna praxis. Som störningskänslig plats 
räknas uteplats eller en yta på upp till 25 kvadratmeter, som används för 
till exempel rekreation vila eller arbete, i anslutning till bostäder.

Beräkningar

Bolaget har låtit konsultföretaget Natural Power Consultans ta fram en sär-
skild analys av skuggutbredning vid närliggande byggnader, se bilaga 16. 
Beräkningen har gjorts med utgångspunkt i samma typ av vindkraftverk 
och för samma byggnader som ljudberäkningen. Beräkningen av den 
teoretiska skuggtiden har utförts som ett värsta scenario genom att beräk-
ningen antagit att: 

• vindkraftverken uppgår till den maximala totalhöjden på 
230 meter och har en rotordiameter på 150 meter

• solen alltid lyser från soluppgång till solnedgång från en 
molnfri himmel

• samtliga vindkraftverk är ständigt i drift
• solen kan representeras som en punkt på himlen
• rotorytan står alltid vinkelrätt mot solinstrålningen
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• byggnaderna är representerade som punkter med riktning 
mot vindkraftverken

• inga träd eller andra byggnader skyddar de aktuella byggna-
derna från vindkraftverkens skuggor.

Skuggeffekten har beräknats på ett avstånd på upp till tio rotordiametrar, 
det vill säga 1 500 meter från vindkraftverken. Skuggorna blir diffusa och 
svåra att uppfatta för det mänskliga ögat redan vid 600 till 1 000 meters 
avstånd. 

Resultat

Resultaten av skuggberäkningarna presenteras översiktligt i 
figur 23 och tabell 27. Resultaten finns redovisade i sin helhet i bilaga 16. 
De platser öster om projektområdet som betecknas Kila 2:16 och Kila 
2:17 beräknas som teoretiskt maximum beröras av 27 timmar skuggning 
per år, vilket är lägre än Boverkets rekommendation om maximalt 30 tim-
mar. Det finns idag skog mellan de planerade vindkraftverken och de två 
berörda fastigheterna. Skog och vegetation beräknas ta upp merparten av 
de genererade skuggorna och därmed minska den faktiska skuggtiden för 
de berörda platserna. Ingen plats i beräkningen kommer att få mer än 30 
minuters teoretisk skuggtid något dygn.

Skyddsåtgärder

Nedan beskrivs vilka åtgärder som Bolaget åtar sig att utföra utifrån de 
inledande stegen i skadelindringshierarkin. 

Undvikande åtgärder

• Teoretisk skuggtid från vindkraftsanläggningen får inte 
överskrida 30 timmar per år på störningskänslig plats vid 
bostäder. Som störningskänslig plats räknas uteplats eller en 
yta på upp till 25 kvadratmeter, som används för till exem-
pel rekreation vila eller arbete, i anslutning till bostäder. Till 
den slutliga situationsplanen och slutligt val av vindkraftverk 
ska det bifogas en skuggberäkning för tydliggörande av att 
föreskrivna villkor kan innehållas.

• I det fall skuggor från vindkraftverk beräknas påverka fastig-
heter mer än åtta timmar per år ska detta undvikas genom 
så kallad skuggreglering där berörda vindkraftverk stängs av 
vid vissa tidpunkter tider.
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FIGUR 23 Beräknad skuggtid per år baserad på åtta 
vindkraftverk med 230 meters totalhöjd och 150 meter 
rotordiameter. Från skuggberäkningar i bilaga 16.
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Miljöeffektsbedömning

Konsekvenserna avseende skuggpåverkan bedömer vi bli obetydliga, se 
tabell 29. Detta eftersom inga bostäder kommer att få mer än 30 timmars 
teoretisk skuggtid per år.

Säkerhet i bedömningen

Beräkningarna är utförda med vedertagna metoder. Bedömningen av kon-
sekvenser genom skuggor görs därför med stor säkerhet.

TABELL 29. Bedömningsgrunder för skuggutbredning. Bedömningen är att konsekven-
serna blir obetydliga. 

Stora  
konsekvenser

Måttliga  
konsekvenser 

Små  
konsekvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva  
konsekvenser

Riktvärden 
överskrids 
och kan inte 
åtgärdas.

Riktvärden 
överskrids 
men kan 
åtgärdas.

Boendekva-
litén påver-
kas utan att 
riktvärden 
överskrids.

Obetydlig 
påverkan på 
boendekvali-
tén.

Förbättrade 
förutsättning-
ar för god 
hälsa och god 
boendemiljö.
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5.12 Byggskedet
Förutsättningar

Under byggtiden kommer störningar att uppstå temporärt vid bland an-
nat borrning, sprängning, schaktning, lastning och transporter. Exempel 
på störningar är oönskat ljud, damm, vibrationer och trafikstörningar. 
De störningar som i första hand kommer att bli märkbara för de boende i 
omgivningarna härrör från transporterna. Under byggskedet kommer det 
att krävas transporter av en mängd olika slag:

• material till vägar, uppställningsplatser och fundament
• anläggningsmaskiner
• delar till kranar
• kablar och elanläggningar
• vindkraftverkens delar med till hörande utrustning
• personal.

En del av den förväntade störningen kommer att vara i form av oönskat 
ljud från byggverksamheten. De riktvärden för buller som finns kommer 
att vara vägledande vid hantering av sådan störning (Naturvårdsverket 
2004).

Vid anläggande av vägar, kranplatser och fundament för vindkraftverken 
kan det förekomma sprängningsarbeten för att kunna bereda plats. Det 
kan även bli aktuellt med krossverksamhet som utförs inom vindkrafts-
anläggningen vilken i sin tur kan innebära störning för närboende. De 
riktlinjer som finns för buller ska dock inte överskridas.

Under byggtiden kan oljor och andra kemikalier komma att förvaras i 
vindkraftsanläggningen. Hanteringen av kemikalier ska ske på ett sådant 
sätt att störning på miljö och människors hälsa minimeras. Det kommer 
också att uppstå en del avfall i samband med byggandet av vindkrafts-
anläggningen. Avfallet kommer att sorteras och deponeras, eller återvin-
nas, enligt gällande lagar och föreskrifter. Under byggtiden kan det också 
förekomma en del positiva effekter när den arbetsstyrka som behövs för att 
bygga anläggningen behöver boende och då gärna lokalt för att undvika 
långa transporter till arbetet. Det kan i sin tur innebära att livsmedels-
butiker och restauranger i området kan känna av ett ökat behov för sina 
tjänster.
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Naturmiljö

Förutsättningar och skyddsåtgärder för områdets naturmiljöer och natur-
vårdsarter, fåglar samt fladdermöss behandlas i avsnitt 5.3–5.5.

Friluftsliv och jakt 

Under byggtiden kommer tillgängligheten till projektområdet av säker-
hetsskäl att vara begränsad eftersom området då klassas som byggarbets-
plats med verksamhet som exempelvis tunga transporter och sprängnings-
arbeten.

Möjligheterna till jakt och fiske i projektområdet kommer delvis att in-
skränkas under byggtiden, framför allt på grund av säkerhetsskäl. Jakten 
kan även komma att påverkas genom att viltet eventuellt kan skrämmas 
bort temporärt av verksamheten under byggtiden.

Skyddsåtgärder

Nedan beskrivs vilka åtgärder som Bolaget åtar sig att utföra utifrån de 
inledande stegen i skadelindringshierarkin.

Undvikande åtgärder

• Ett kontrollprogram för byggskedet upprättas och presen-
teras för tillsynsmyndigheten före byggstart. I kontrollpro-
grammet ska anges vilka kontrollmetoder och vilka försik-
tighetsmått som ska vidtas för att säkerställa att i tillståndet 
angivna villkor innehålls.

• Vid byggnation av vindkraftsanläggningen kommer Natur-
vårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 
2004:15) att följas.

• Kemikalier förvaras under tak eller på så vis att spill inte 
riskerar att läcka till omgivningen. Bränslen förvaras i 
farmartankar som ska vara besiktigade samt dubbelmant-
lade. Tankar ska vara placerade på ett sådant sätt att risk för 
påkörning inte föreligger. Absorberingsmaterial ska finnas 
tillgängligt vid platser för förvaring av kemikalier och farligt 
avfall samt i arbetsmaskiner.
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Begränsande åtgärder

• Uppstår besvärande problem med damning i samband med 
transporterna på vägarna i området kommer vägarna att 
saltas och/eller vattenbegjutas i syfte att binda dammet.

• Dialog kommer att föras med berörda jaktlag under byggti-
den för att det i så stor utsträckning som möjligt ska kunna 
ske ett samnyttjande av markerna.

• Ytskiktet från avbanade massor i ansökningsområdet återan-
vänds inom området.

Miljöeffektsbedömning

Med utgångspunkt från bedömningsgrunderna gör vi bedömningen att 
konsekvenserna till följd av byggskedet blir små, se tabell 30. Byggarbeten 
sker i de allra flesta fall långt från bebyggelse. Jakten och fisket i projekt-
området kommer att påverkas under tiden som vindkraftsanläggningen 
byggs. I vissa perioder kan det komma att bli mer komplicerat att jaga 
inom projektområdet på grund av omfattande byggarbeten som genererar 
buller och mycket trafik.

Säkerhet i bedömningen

Bedömningen av konsekvenser till följd av byggskedet görs med stor säker-
het.

TABELL 30. Bedömningsgrunder för analysen av konsekvenser till följd av byggskedet. 
Bedömningen är att konsekvenserna blir små. 

Stora  
konsekvenser

Måttliga  
konsekvenser 

Små  
konsekvenser

Obetydliga  
konsekvenser

Långvariga (> år) 
och omfattande 
störningar av 
känsliga miljöer.

Långvariga (> år) 
och måttliga  
störningar eller 
kortvariga (måna-
der) och omfat-
tande  
störningar av 
känsliga miljöer.

Långvariga (> år) 
och mindre  
störningar av 
övriga miljöer 
eller kortvariga 
(månader) och 
måttliga till  
mindre störningar 
av känsliga  
miljöer.

Kortvariga  
(månader) och 
mindre störningar 
av övriga miljöer.
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5.13 Säkerhet
Risker

Risk är ett sätt att beskriva sannolikheten för att något oönskat ska inträffa 
multiplicerat med konsekvensen av det inträffade. Riskerna kan delas in 
i olycksrisker för människor och andra risker, till exempel att miljön tar 
skada. Olycksriskerna för människor kan delas in i två kategorier: 

• olyckor av karaktären arbetsplatsolyckor under anläggning-
ens hela livslängd

• olycksrisker för utomstående. 

Av de olyckor som registrerats i samband med vindkraft dominerar 
olyckor relaterade till byggnation och drift. Denna typ av olyckor hanteras 
genom separat lagstiftning och det är främst olycksrisker för utomstående 
som är relevant för tillståndsprövningen enligt miljöbalken. I tabell 31 
redogör vi översiktligt för tänkbara oönskade händelser knutna till den 
planerade vindkraftsanläggningen och åtgärder som kommer att vidtas för 
att minimera dessa risker.

Risker för personolyckor relate-
rade till byggnation och drift

De typer av personolyckor (arbetsplatsolyckor) som skett internationellt i 
samband med byggnation och drift av vindkraft består främst av fall från 
höga höjder, klämskador och fastklämning samt olyckor i samband med 
transporter. Dessa risker minimeras genom regleringar i arbetsmiljölag-
stiftningen, elsäkerhetsförordningen och annan lagstiftning samt genom 
branschens inarbetade standarder och rutiner. Arbeten i vindkraftverken 
utförs endast av behörig personal med erforderlig förberedande utbildning 
och skyddsutrustning. Hiss kommer att finnas i vindkraftverken och varje 
vindkraftverk har åskledare och utrustning för höghöjdsräddning.

Vindkraftverk är försedda ett styrsystem som automatiskt stänger av dem 
vid mycket kraftig vind, generellt cirka 25 meter per sekund, för att de inte 
ska utsättas för alltför stora påfrestningar. Styrsystemets sensorer regist-
rerar även om de aerodynamiska egenskaperna förändras eller om andra 
driftstörningar inträffar, vilket gör att övervakningssystemet signalerar en 
avvikelse och vindkraftverket stoppas.



125

TABELL 31. Oönskade händelser som skulle kunna inträffa vid den planerade vindkraftsanläggningen vid Hycklinge. Sannolikheten att 
dessa ska inträffa under byggande eller drift av vindkraftsanläggningen samt konsekvenserna har bedömts enligt skalan obetydlig–li-
ten–måttlig–stor och åtgärder som kommer att vidtas för att minimera riskerna redovisas.

Oönskad händelse Konsekvens Sannolikhet 
byggande

Sannolikhet 
drift

Åtgärder för att minimera risk

Arbetsplatsolycka Stor Måttlig Liten

Erforderlig förberedande utbildning och skyddsutrustning, 
tillhandahållande av utrustning för höghöjdsräddning,  
tvåmanshissar i vindkraftverken och nedfirningsutrustning 
från maskinhuset.

Iskast Liten Obetydlig Liten Skyltar som varnar för nedfallande snö och is sätts upp i  
anslutning till vindkraftsanläggningen.

Helt eller del av 
rotorblad lossnar Liten Obetydlig Liten

Vindkraftsanläggningen kontrolleras och servas med fastlag-
da intervaller, automatisk avstängning av vindkraftverken vid 
förändrade aerodynamiska egenskaper.

Kollaps av kon-
struktion Stor Obetydlig Obetydlig

Vindkraftsanläggningen kontrolleras och servas med fastlag-
da intervaller, automatisk avstängning av vindkraftverken vid 
förändrade aerodynamiska egenskaper, mycket kraftig vind 
respektive förhöjd temperatur.

Blixtnedslag Obetydlig Liten Måttlig
Åskledare finns på vindkraftverken, automatisk avstängning 
av vindkraftverken vid förhöjd temperatur eller överslag i 
elsystemet.

Hårda vindar Obetydlig Liten Måttlig Automatisk avstängning av vindkraftverken vid mycket kraftig 
vind.

Isstorm (mycket 
kraftig nedisning) Stor Obetydlig Liten Automatisk avstängning av vindkraftverken vid mycket kraftig 

vind och vid förändrade aerodynamiska egenskaper.

Oljeläckage Stor
Liten

Liten
Erforderlig förberedande utbildning, skyddsutrustning och 
saneringsutrustning, vindkraftsanläggningen kontrolleras och 
servas med fastlagda intervaller.

Skogsbrand Måttlig
Liten

Liten Ingen lagring av oljeprodukter i vindkraftverken.

Sabotage Måttlig Obetydlig Obetydlig

Vindkraftsanläggningen driftövervakas ständigt och servas 
med fastlagda intervaller, automatisk avstängning av vind-
kraftverken vid förhöjd temperatur eller kortslutning, vind-
kraftverken är låsta.

Kollision med  
luftfartyg Stor Obetydlig Obetydlig

Vindkraftverken är försedda med hinderbelysning och över-
skrider inte flygplatsernas tillåtna sektorshöjder, vindkrafts-
anläggningen (inklusive hinderbelysning) kontrolleras och 
servas med fastlagda intervaller, koordinaterna för vindkraft-
verken kommer i god tid att rapporteras till Transportstyrel-
sen och försvarsmakten.
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Olycksrisker för utomstående

Den mest påtagliga säkerhetsrisken under drifttiden bedöms vara nedis-
ning och påföljande risk för isras och iskast. När is och snö ansamlats på 
vindkraftverken finns risk att det lossnar och faller ned. Risken för iskast 
eller nedfallande is är störst rakt under vindkraftverkstornet och rotorn. 
Risken minskar med avståndet till vindkraftverket. 

Nedisning förekommer främst i kallt klimat och ofta på högre höjder. 
Förutsättningar för nedisning uppstår när det är fuktigt och kallt, det vill 
säga när det är underkylt regn, underkyld dimma eller vid snabba tempe-
raturstegringar på natten. Kraftigast isbildning uppstår vid låg molnhöjd 
då vingspetsarna i sitt övre läge täcks av molnbanken. Den tid då is kan 
bildas på vingarna är under senhöst och milda vinterdagar, dagar då det 
är både blött och kallt. Nedisning kan även förekomma vid kallare tem-
peraturer. I Finland har nedisning noterats vid temperaturer från strax 
över 0°C ner till cirka minus 20°C (Ronsten 2004). En form av nedisning 
inträffar då vattenånga kan övergå direkt till iskristaller. Detta kan exem-
pelvis ske i gränsskiktet mellan två luftmassor om en varmare luftmassa 
ligger under en kallare luftmassa. Det har inträffat få olyckor inom och 
nära vindkraftsanläggningar på grund av iskast (Energimyndigheten 2016)

Att hela, eller delar av ett vindkraftverks rotorblad lossnar har inträffat, 
men sådana händelser är mycket ovanliga (Energimyndigheten 2016). 
Risken för haveri av ett vindkraftverk bedöms som oftast minimal, därför 
är det ovanligt med avspärrningar runt en vindkraftsanläggning.

Risker avseende transporter

Arbetena med anläggning av fundament, kranar och byggnation av vind-
kraftverk medför tunga transporter på det allmänna vägnätet till och från 
vindkraftsanläggningen, vilket i sin tur innebär en ökad risk för olyckor. 
De företag som anlitas för transporterna har emellertid goda rutiner för 
att säkerställa trafiksäkerheten och alla transporter följer gällande regler 
och förordningar för det allmänna vägnätet.

Under byggskedet och under drift kommer framkomligheten, för bland 
annat räddningstjänsten, att vara god inom vindkraftsanläggningen även 
vintertid eftersom vägarna hålls plogade. Framkomligheten kan dock tid-
vis vara begränsad på grund av stora kranar som ska flyttas eller monteras.
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Risker avseende brand och blixtnedslag

Uppförande av vindkraftverk och deras elanslutning innebär att heta ar-
beten, som svetsning, skärning och lödning, kan behöva genomföras, vilket 
kan innebära en förhöjd risk för brand. De som arbetar med heta arbe-
ten är utbildade för detta och har relevant skyddsutrustning. Vid förhöjd 
brandrisk kan det bli aktuellt att ha särskilda restriktioner för denna typ av 
arbete.

Om brand uppstår på marken vid vindkraftverk bekämpas denna med 
konventionell teknik. Om brand skulle uppstå uppe i ett vindkrafttorn 
finns små möjligheter att bekämpa den, utan arbetet fokuseras på rädd-
ningsinsatser och att undvika att branden sprids.

Vindkraftverk är höga konstruktioner med god ledningsförmåga och är 
som sådana utsatta för blixtnedslag under åskväder. Vingarna är sär-
skilt utsatta eftersom de är högsta punkten på vindkraftverket, men även 
generatorer, växellådor och kontrollsystem kan skadas av blixtnedslag. De 
lösningar som finns idag är att använda åskskydd, förstärkta turbinblad 
och en säker jordning av strömmen från blixtnedslaget ned i marken.

Övriga risker

I vindkraftverk finns till exempel hydraul- eller smörjolja och kylvätska, 
som kan läcka. Vid stora läckage stoppas vindkraftverken automatiskt.

Skyddsåtgärder 

Nedan beskrivs vilka åtgärder som Bolaget åtar sig att utföra utifrån de 
inledande stegen i skadelindringshierarkin. Se även tabell 31 där vi redo-
gör översiktligt för tänkbara oönskade händelser knutna till den planerade 
vindkraftsanläggningen och åtgärder som kommer att vidtas för att mini-
mera dessa risker.

Undvikande åtgärder

• Arbetsrutiner ska finnas på plats inför att byggnadsarbetet 
påbörjas för att minimera risken för arbetsplatsolyckor.
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• Vindkraftsanläggningen kommer att underställas systematisk 
kontroll och service i syfte att upprätthålla jämn drift och 
begränsa risker och driftstörningar. Denna kontroll kommer 
att ske från en driftcentral.

• Ställverk, transformator, torn till vindkraftverk etcetera. 
kommer att inhägnas eller låsas. Vid tecken som tyder på 
sabotage eller skadegörelse kan tillträde till vindkraftsanlägg-
ningen begränsas med hjälp av vägbommar och att bevak-
ningen ökas.

• I de fall då ett vindkraftverk stängs ned på grund av något 
tekniskt fel eller instabilitet kommer verket att förbli avstängt 
under säkra förhållanden tills problemet är avhjälpt och 
vindkraftverket är inspekterat. Därefter startas vindkraftver-
ket upp igen.

• Under byggskedet kommer allmänhetens tillgänglighet till 
projektområde att begränsas av säkerhetsskäl. Områden 
som bedöms vara olämpliga för allmänheten att vistas i 
kommer att tydliggöras och markeras. Tillfälliga varnings-
skyltar kommer att placeras ut. Vägarna som leder in till, 
respektive löper inom, vindkraftsanläggningen kommer att 
stängas av om allmänhetens färd efter dessa medför hinder 
för byggarbetena eller utgör potentiell säkerhetsrisk.

Begränsande åtgärder

• Service och underhåll av vindkraftverken sker direkt av 
leverantören eller enligt instruktion från leverantören, vilket 
begränsar riskerna.

• Alla vindkraftverk ska vara försedda med åskledare från 
mark ända ut till vingspetsarna. Åskskador på verken brukar 
begränsa sig till elektroniken och skulle en skada inträffa 
bromsas vindkraftverket direkt och stannar, vilket också är 
fallet vid uppkommen brand. Vindkraftverken ska även vara 
utrustade med brandsläckare. Oljeprodukter kommer inte 
att förvaras i vindkraftverken.

• I samband med att byggskedet påbörjas samråder Bolaget 
med räddningstjänsten angående säkerheten inom vind-
kraftsanläggningen.
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Miljöeffektsbedömning

Det är svårt att kvantifiera risker. Sannolikheterna är mycket små medan 
konsekvenserna, om det osannolika ändå inträffar, kan vara stora med i 
extrema fall dödlig utgång.

En utgångspunkt för bedömningen bör vara att vindkraftsanläggningen 
vid Hycklinge planeras i ett område med en måttlig till låg besöksfrekvens. 
I framtiden kommer även vindkraftsanläggningens servicepersonal att 
vistas där. Det är också rimligt att anta att själva vindkraftsanläggningen 
lockar en del nyfikna besökare till området.

När det gäller nedisning och risken för olyckor över huvud taget kommer 
vindkraftverken att ha en mycket högteknisk standard. Risken för olyckor 
blir därför mycket låg och riskerna uppträder dessutom främst när det är, 
för människan, mycket dåligt väder och sannolikheten därmed är lägre för 
att människor är ute i området.

Med de skyddsåtgärder som kommer att vidtas bedömer vi kvarvarande 
risker av vindkraftsanläggningen till obetydliga.

Säkerhet i bedömningen

Säkerheten i bedömningen av risker får betraktas som måttlig. Underlaget 
vad gäller olycksstatistik i samband med vindkraft är bristfälligt, framför 
allt vad gäller olyckor under drifttiden. Detta beror dock till stor del på att 
det förekommer få olyckor.
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5.14 Klimateffekter
Vindkraft är en förnybar energikälla som har stora globala miljöfördelar. 
Jämfört med andra förnybara energikällor har vindkraft minst miljöpå-
verkan, sett till hela livscykeln (Asdrubali med flera 2015). De utsläpp som 
sker under vindkraftverkens livscykel är främst kopplade till produktion, 
montering och nedmontering av verken. Beräkningar visar att ett vind-
kraftverk redan efter cirka åtta månader i drift har tjänat in den energiför-
brukning som är nödvändig för att producera och uppföra vindkraftverket 
(Boverket 2009). För Vattenfalls vindkraftsanläggningar i Norden ligger 
den genomsnittliga koldioxidpåverkan på cirka 13 gram koldioxidekvi-
valenter per kWh under sin livstid (Vattenfall AB 2019a). Denna siffra 
kommer att gå ner i takt med produktionsutveckling hos bland annat 
turbin- och tornleverantörer. Vattenfalls senaste livscykelanalys visar på ett 
så lågt avtryck som 6–7 gram koldioxidekvivalenter per kWh (Vattenfall 
AB 2019b).

Inom Naturvårdsverkets forskningsprogram Vindval utreds vindkraftens 
påverkan på människor, natur och miljö, den forskning som hittills gjorts 
visar på en låg lokal miljöpåverkan från vindkraft. Detta kräver emellertid 
att vindkraftsanläggningarna placeras i lägen som är bra ur miljösynpunkt 
(inklusive påverkan på människor). Ser man på effekterna på biologisk 
mångfald kan man inte bara granska de direkta effekterna av själva mark-
anspråket och dess eventuella påverkan på arters livsmiljö utan man måste 
också ta hänsyn till att en fortgående klimatförändring bedöms ha en stark 
påverkan på de flesta arters livsbetingelser.

En utbyggnad av vindkraften innebär att negativa miljöeffekter, ofta av 
irreversibel karaktär, från andra energianläggningar kan reduceras, till 
exempel utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser från fossilbränsleel-
dade kraftverk. Vindkraftutbyggnad i Sverige möjliggör även ett minskat 
beroende av el från kärnkraft och därmed minskade miljö- och hälsos-
kador i uranets användningskedja, från brytning till avfall. En snabbare 
utbyggnad av vindkraften i Sverige påskyndar avvecklingen av fossilbräns-
leberoendet och bidrar därmed till att motverka klimatförändringarna.
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Sammanvägd miljöeffekts- 
bedömning för klimat och miljöeffekter

Ur ett nationellt eller globalt perspektiv bedöms den planerade vindkrafts-
anläggningen vid Hycklinge innebära positiva miljöeffekter avseende 
klimat, men också sett till ett bredare miljö- och hållbarhetsperspektiv.
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5.15 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål
De nationella miljökvalitetsmålen

Den nationella miljöpolitiken går ut på att till nästa generation kunna 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Därför har 
riksdagen fastslagit 16 miljökvalitetsmål. Alla myndigheter och sektorer 
i samhället ska därför ta samma hänsyn till ekologiska aspekter som till 
ekonomiska och sociala när beslut fattas.

De 16 miljökvalitetsmålen ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma 
en hållbar samhällsutveckling och miljökvalitetsmålen är riktmärken för 
allt svenskt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. Naturvårds-
verket, som samordnar den årliga uppföljning som sker av miljökvali-
tetsmålen, konstaterade i mars 2019 att 15 av de 16 miljökvalitetsmålen 
inte kommer att nås till 2020 (Naturvårdsverket 2019b). Naturvårdsver-
ket utförde även en fördjupad utvärdering av miljömålen 2019. I denna 
utvärdering konterades att de samlade insatserna i samhället inte räcker 
för att nå miljömålen. Om miljömålen ska kunna nås i rimlig tid och utan 
att alltför många ekosystem ska ha gått förlorade för alltid, måste tempot 
ökas. Naturvårdsverkets bedömning är att frågorna om klimatpåverkan 
och biologisk mångfald måste prioriteras mycket högt av regeringen (Na-
turvårdsverket 2019c).

Vår bedömning av hur den planerade vindkraftsanläggningen vid Hyck-
linge påverkar möjligheten att nå måluppfyllelse för vart och ett av de 16 
miljökvalitetsmålen redovisas i tabell 32. Den samlade bedömningen är att 
vindkraftsanläggningen inte motverkar måluppfyllelse för något av miljö-
kvalitetsmålen samt att den bidrar till måluppfyllelse för sju av miljömålen.
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TABELL 32. Analys av hur den planerade vindkraftsanläggningen vid Hycklinge påverkar 
möjligheten att nå måluppfyllelse för vart och ett av de nationella miljömålen. 

Miljömål Måluppfyllelse Analys

1. Begränsad 
klimatpåverkan

Bidrar till mål-
uppfyllelse

Vindkraftsanläggningen kommer att med-
föra minskade utsläpp av koldioxid och 
växthusgaser då behovet av att använda 
fossila bränslen för energiproduktion 
minskar. 

2. Frisk luft Bidrar till mål-
uppfyllelse

Vindkraftsanläggningen kommer att med-
föra minskade utsläpp av luftförorenande 
ämnen då behovet av att använda fossila 
bränslen för energiproduktion minskar. 

3. Bara naturlig 
försurning

Bidrar till mål-
uppfyllelse

Vindkraftsanläggningen kommer att med-
föra minskade utsläpp av försurande fören-
ingar som svaveldioxid och kvävedioxid då 
behovet av att använda fossila bränslen för 
energiproduktion minskar. 

4. Giftfri miljö Bidrar till mål-
uppfyllelse

Vindkraftsanläggningen kommer att med-
föra minskade utsläpp av sådana giftiga 
ämnen som exponeras vid annan energi-
produktion. 

5. Skyddande 
ozonskikt

Ej relevant Vindkraftsutbyggnad påverkar inte förut-
sättningarna för måluppfyllelse. 

6. Säker  
strålmiljö

Bidrar till mål-
uppfyllelse

En storskalig nationell utbyggnad av vind-
kraften innebär ett reducerat behov av att 
använda kärnkraft. 

7. Ingen  
övergödning

Bidrar till mål-
uppfyllelse

Vindkraftsanläggningen medför att be-
hovet av att använda fossila bränslen för 
energiproduktion minskar, vilket innebär 
minskade utsläpp av näringsämnen som 
orsakar övergödning. 

8. Levande sjöar 
och vattendrag

Bidrar till mål-
uppfyllelse

Lokaliseringen och utformningen innebär 
att värdefulla sötvattenmiljöer inte tar 
skada. Utbyggnaden av vindkraften innebär 
också att det är möjligt att klara energibe-
hovet utan utbyggnad av vattenkraften.

9. Grundvatten 
av god kvalitet

Förhindrar inte 
måluppfyllelse

Lokaliseringen och utformningen innebär 
att värdefulla grundvattenförekomster inte 
tar skada.

10. Hav i balans 
samt levande 
kust och  
skärgård

Ej relevant Vindkraftsutbyggnad påverkar inte förut-
sättningarna för måluppfyllelse.

11. Myllrande 
våtmarker

Förhindrar inte 
måluppfyllelse

Lokaliseringen och utformningen görs så 
att värdefulla våtmarksmiljöer inte tar 
skada. 
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Miljömål Måluppfyllelse Analys

12. Levande  
skogar

Förhindrar inte 
måluppfyllelse

Lokaliseringen och utformningen gör så 
att värdefulla skogliga naturmiljöer som 
kan komma i fråga för naturskydd inte tar 
skada.

13. Ett rikt  
odlingslandskap

Ej relevant Vindkraftsutbyggnad påverkar inte förut-
sättningarna för måluppfyllelse.

14. Storslagen 
fjällmiljö

Ej relevant Vindkraftsutbyggnad påverkar inte förut-
sättningarna för måluppfyllelse.

15. God  
bebyggd miljö

Förhindrar inte 
måluppfyllelse

Lokaliseringen och utformningen gör så 
att en god hushållning med mark och 
vatten inte motverkas. Vindkraftsanlägg-
ningen kommer att bidra till uppfyllelse av 
delmålet om minskat beroende av fossila 
bränslen för energianvändning. 

16. Ett rikt djur 
och växtliv

Förhindrar inte 
måluppfyllelse

Lokaliseringen och utformningen gör så att 
naturmiljöer och skyddsvärda arter inte tar 
skada.
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De globala hållbarhetsmålen 

De globala hållbarhetsmålen har tagits fram av FN:s 193 medlemsländer 
och består av 17 mål, se figur 24. Dessa mål strävar efter att uppnå fyra 
huvudmål till år 2030. De fyra målen är att:

• avskaffa extrem fattigdom
• minska ojämlikheter och orättvisor i världen
• främja fred och rättvisa 
• lösa klimatkrisen.

I Sverige har samtliga ministrar i regeringen ett ansvar för genomföran-
det av målen och regeringen har utsett Agenda 2030-delegationen till att 
stödja och stimulera det svenska arbetet. FN har tagit fram 230 olika indi-
katorer och SCB kommer att få uppdraget att ta fram nationella indikato-
rer för Sveriges uppföljning av de globala målen.

FIGUR 24 De 17 globala hållbarhetsmålen. Endast de globala målen vars uppfyllelse bedöms kunna påverkas av verksamheten 
behandlas i miljöbedömningen.
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Se tabell 33 för vår bedömning av den planerade vindkraftsanläggningens 
påverkan på möjligheten att nå måluppfyllelse. Endast de globala hållbar-
hetsmål vars uppfyllelse bedöms kunna påverkas av verksamheten ingår i 
miljöbedömningen.

TABELL 33. Analys av hur den planerade vindkraftsanläggningen vid Hycklinge påverkar 
möjligheten att nå måluppfyllelse för relevanta globala hållbarhetsmål. 

Globalt hållbar-
hetsmål

Måluppfyllelse Analys

13. Bekämpa 
klimat 
förändringar

Bidrar till mål-
uppfyllelse

Vindkraftsanläggningen kommer att med-
föra minskade utsläpp av koldioxid och 
växthusgaser då behovet av att använda 
fossila bränslen för energiproduktion 
minskar.

15. Ekosystem 
och biologisk 
mångfald

Förhindrar inte 
måluppfyllelse

Lokaliseringen och utformningen gör så att 
värdefulla naturmiljöer, våtmarker, sötvat-
tenmijöer samt skyddsvärda arter inte tar 
skada.
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5.16 Efterlevnad av miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i miljöbalkens 
femte kapitel och vars efterlevnad är en aspekt som ingår i prövningen av 
ett projekts tillåtlighet och villkor. Normer kan meddelas av regeringen för 
att de svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna genom-
föra EG-direktiv.

Idag finns fem förordningar om miljökvalitetsnormer:

• Havsmiljöförordningen (SFS 2010:1341)
• Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477)
• Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 

(SFS 2004:660)
• Förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och mussel-

vatten (SFS 2001:554)
• Förordning om omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Vår bedömning är att anläggningen inte kommer att medföra att någon av 
dessa miljökvalitetsnormer överskrids. Den kommer snarare att medföra 
att påverkan på luft och vattenmiljö totalt sett kan minska.

Med den ökade tillgången på förnybar elenergi som vindkraftsanlägg-
ningen ger kommer belastningen på framför allt luften att minska, genom 
en underlättad omställning av energi och transportsystemet till förnybara 
energikällor. Ett liknande resonemang där vindkraft byggs ut istället för 
vattenkraft gör att belastningen på vattenmiljön kommer att minska.

Vad gäller buller är det ljud som vindkraftsanläggningen kommer att 
alstra lägre än gällande riktvärden för omgivningsbuller.

Inom projektområdet finns en statusklassad vattenförekomst, se avsnitt 
5.3. Vår bedömning är att det inte förkommer någon risk för att vatten-
förekomstens ekologiska eller kemiska status kommer att försämras av 
den planerade verksamheten. Därtill är bedömningen att den planerade 
verksamheten inte äventyrar uppnående av vattenförekomstens miljökva-
litetsnorm. För att efterleva miljöbalkens andra kapitel och använda bästa 
möjliga teknik kommer därtill ett flertal olika skyddsåtgärder att vidtas för 
att undvika och minimera påverkan på de sjöar och vattendrag som finns 
inom projektområdet.
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6. UPPFÖL JNING

Kapitlet beskriver den uppföljning som planeras för vindkrafts-
anläggningen.

Bolaget kommer, om tillstånd medges, att upprätta ett kontrollprogram 
och presentera det för tillsynsmyndigheten inför byggnation av vindkrafts-
anläggningen vid Hycklinge. Kontrollprogrammet kommer att samman-
fatta de villkor som enligt tillståndet kommer att reglera verksamheten 
samt de åtaganden som Bolaget gjort under tillståndsprocessen. Kontroll-
programmet kommer också att redovisa vilka åtgärder som vidtas för att 
efterleva villkoren och åtagandena.
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