
 
 
 

 1-0 

 

 

 
 
 
 

Vindkraftsinformation 
 

Uppvidinge kommun 
 

Godkänd av kommunstyrelsen 2013-09-10 
§ 138 



 
 
 

 1-1 

Förord 
 
Detta informationsmaterial om vindkraft i Uppvidinge kommun har tagits fram på 
uppdrag av kommunfullmäktige 2013-04-23 § 31. Kommunstyrelsen godkände 
Vindkraftsinformation för Uppvidinge kommun 2013-09-10 § 138.  
 
Denna information var färdigställd och publicerades den 23 september 2013. 
Innehållet kommer var tredje månad att uppdateras vid förändringar för att vara 
aktuellt. Datum för de ändringar som görs i texten framgår här:  
 

• 2014-01-31, uppdatering av kap. 3 Vindkraftsprojekt i kommunen samt 
komplettering av kap. 7 Ekonomi med rapporten WSP Analys och Strategi: 
Vindkraft i Uppvidinge - Regionalekonomiska effekter. 

• 2014-06-30, uppdatering av kap. 3 Vindkraftsprojekt i kommunen. 
• 2015-05-21, uppdatering av kap. 3 Vindkraftsprojekt i kommunen. Ej 

publicerad pga. Tekniska problem med hemsida 
• 2015-08-20, uppdatering av kap. 3 Vindkraftsprojekt i kommunen, länkar 

samt format. 
 

Uppgifterna i kap två och tre är hämtade ur kommunstyrelsens diarium. I övrigt 
baseras informationen i detta material på forskningsresultat och uppgifter från 
centrala verk och myndigheter, som därmed svarar för dessa fakta och bedömningar.   
 
Vid hänvisningar i texten till forskare finns dessa med i Naturvårdsverkets rapport 
6497:2012 ”Vindkraftens påverkan på människors intressen” 
I denna rapport behandlas ämnet i fyra kapitel: Hälsa och ohälsa, Ekonomi och 
verksamheter, Landskap och Förankring. I denna rapport finns en utförlig 
källförteckning som kan användas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Använd länkarna i rutorna för att 

få mer information 
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Kapitel 1  
Hur ser beslutsprocessen för vindkraftstillstånd ut  
 - vilka olika roller har myndigheter och 
verksamhetsutövare

Tillstånd 
För att starta upp ett 
vindkraftprojekt krävs det att man 
söker tillstånd hos Länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation eller att 
man gör en anmälan till kommunens 
miljö- och byggnadsnämnd enligt 
miljöbalken och dess förordning 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Hur 
omfattande beslutsprocessen blir 
och vilken myndighet som är 
prövande beror på storleken av 
parken, det vill säga hur höga 
vindkraftverken ska vara och antalet 
verk.  
 
 
 
 
 
 
 

Stora anläggningar 
Tillstånd enligt miljöbalken krävs för 
två eller flera verk som har en totalhöjd 
över 150 meter samt för sju eller flera 
verk där vart och ett har en totalhöjd 
över 120 meter. Tillkommande verk i 
en befintlig grupp som gör att man 
kommer upp till ovan nämnda 
tillståndsgräns ska också ha 
miljötillstånd enligt 9 kap miljöbalken. 
 
Tillståndsprövande myndighet är 
miljöprövningsdelegationen med sitt 

säte vid Länsstyrelsen i Kalmar län. 
Länsstyrelsen i Kronobergs län är 
remissinstans och i de flesta fall även 
tillsynsmyndighet om den föreslagna 
etableringen får miljötillstånd. 
 
Förutom 9 kap kan andra delar av 
miljöbalken vara tillämpliga vid 
tillståndsprövningen. Det kan även 
andra lagar, exempelvis 
kulturminneslagen och ellagen vara. 
 
Miljöprövningsdelegationen får endast 
ge tillstånd till en vindkraftsanläggning 
om berörd kommun har tillstyrkt 
verksamheten, enligt 16 kap 4 § 
miljöbalken. I Uppvidinge kommun 
fattar kommunfullmäktige detta beslut. 
Regeringen kan dock med stöd av 17 
kap 6 § miljöbalken tillåta en 
vindkraftanläggning om det ur ett 
nationellt perspektiv är angeläget att 
anläggningen uppförs.  
 
Detaljplan för en anläggning, som 
prövas enligt miljöbalken, krävs endast 
om det är stor konkurrens om marken, 
exempelvis om den behövs för 
samhällsbyggande. Bygglov kan enbart 
komma i fråga när det handlar om verk 
som kräver anmälan. 

Mindre anläggningar 
Mindre anläggningar prövas av 
kommunen och då genom en så kallad 
”Anmälan enligt miljöbalken”. Mindre 
anläggningar innebär sex verk eller 
färre med en totalhöjd på högst 120 

Behöver projektet 
söka tillstånd 

eller anmälan? 
 

http://www.uppvidinge.se/download/18.289037114f26cf55591db0b/1440759934415/1.+Beh�ver+projektet+s�ka+tillst�nd+eller+anm�lan.pdf
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meter. Detsamma gäller vid 
uppförande av ett enskilt verk, 
oberoende höjd, som inte ligger i 
anslutning till andra verk. 
 
Vad en anmälan ska innehålla är 
reglerat i ”Förordning (1988:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd”  
 
 
 
 

 
 
 
 

Projektörens roll 
Projektören har ansvar för att ta fram 
ett bra beslutsunderlag. Det är även 
projektören som ska ta initiativ till att 
samråd med myndigheter och 
allmänhet sker innan ansökan lämnas 
till Länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation.  
 
Vid samråden ansvarar projektören för 
att det som framkommer vid samråden 
dokumenteras i en så kallad 
samrådsredogörelse som ska bifogas 
ansökan. Samråden med allmänheten 
ska alltid annonseras så att allmänheten 
ges möjlighet att ta del av förslaget. 
Eftersom samrådet sker i ett tidigt 
skede av projekteringen har ofta inte 
alla handlingar, inventeringar och 
liknande tagits fram vid detta tillfälle. 
Synpunkter från fackmyndigheter så 
som Försvarsmakten, 
Transportstyrelsen och 
kraftförsörjande myndigheter är 
viktiga. Härtill kommer den berörda 

kommunens översiktsplan och dess 
vägledande riktlinjer. 
 
I beslutsunderlaget ska även en 
miljökonsekvensbeskrivning ingå. 
Denna ska innehålla konsekvenser av 
alla tänkbara ingrepp och påverkan på 
miljön av vindkraftverken. Utbyggnad 
av nya vägar, ingrepp och bärighet 
samt kraftledningsdragningar är också 
sådant som ska finnas i projektörens 
miljökonsekvensbeskrivning. 
Omfattning och vad en 
miljökonsekvensbeskrivning ska 
innehålla finns utförligt reglerat i 6 kap 
miljöbalken. 
 
Projektören ska också ta fram de 
kompletterande handlingar som krävs 
av miljöprövningsdelegationen efter 
det att ansökan har lämnats in. Det är 
även miljöprövningsdelegationen som 
avgör när ansökan är komplett.  
 
Ett förslag till kontrollprogram finns 
ibland med redan i ansökan, detta ska 
närmare redovisa hur kontroller och 
uppföljning ska ske efter att verken är 
uppförda. Ett kontrollprogram är 
enbart en del av egenkontrollen . Om 
egenkontrollen finns mer att läsa om i 
”Förordningen (1998:901) om 
verksamhetsutövares egenkontroll”. 
Om förslag till kontrollprogram inte 
finns med i ansökan ska ändå förslag 
till hur villkoren i tillståndet ska 
uppfyllas finnas med.  
 
Villkor och försiktighetsmått som 
ålagts verksamheten, enligt meddelat 
tillstånd, gäller utöver vad som sägs i 
miljöbalken och 
egenkontrollförordningen. 
 

Vad ska en 
anmälan 

innehålla?  

 
 
 

http://www.uppvidinge.se/download/18.289037114f26cf55591db25/1440758935339/2.+Vad+ska+en+anm%C3%A4lan+inneh%C3%A5lla.pdf
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Länsstyrelsens roll 
Miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen i Kalmar län har ansvar 
för att se till att hela processen följer 
lagstiftningen och att samråd sker med 
berörda parter. De ser även till att 
remissinstanserna ges möjlighet att 
lämna yttranden, att beslutsunderlaget 
är komplett och tillräckligt bra så att 
ansökan kan prövas. 
 
Det första samrådet, det så kallade 
myndighetssamrådet, håller 
Länsstyrelsen i Kronobergs län i. Vid 
detta deltar miljö- och 
byggnadsnämnden i Uppvidinge 
kommun och Länsstyrelsen i Kalmar 
län bjuds in. Efter detta ska 
Länsstyrelsen i Kronobergs län skriva 
ett samrådsyttrande där de talar om 
ifall verksamheten kommer att 
medföra betydande miljöpåverkan. 
 
När ansökan har inkommit till 
miljöprövningsdelegationen kan den 
begära att projektören ska komplettera 
med vissa uppgifter. Det är 
miljöprövningsdelegationens roll att 
erbjuda Uppvidinge kommuns miljö- 
och byggnadsnämnd samt 
Länsstyrelsen i Kronobergs län att 
begära kompletteringar av ansökan. 
 
När miljöprövningsdelegationen 
prövar ansökan finns det på 
länsstyrelserna ett omfattande 
planeringsunderlag om olika 
förhållanden, befintliga och planerade, 
gällande djur och natur. Flera 
sakexperter deltar i bedömningen. Ett 
helhetsperspektiv på landskapets, 
kommunens och regionens utveckling 
ska också läggas till bedömningen men 
även eventuella direktiv och riktlinjer 

från regering och riksdag ska vägas in. 
Synpunkter från fackmyndigheter 
utanför länsstyrelsen är t ex 
Försvarsmakten, Luftfartsverket och 
kraftförsörjande myndigheter. Om 
planerade verk skulle komma i konflikt 
med försvarets eller luftfartsverkets 
intressen väger ofta de senare väldigt 
tungt. Det kan handla om rikets 
säkerhet eller flygsäkerheten. 
Länsstyrelserna ska också beakta vad 
som står i den berörda kommunens 
översiktsplan och vilka vägledande 
riktlinjer som finns i denna. 
 
Länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation får endast ge 
tillstånd till uppförande av en 
vindkraftanläggning om berörd 
kommun har tillstyrkt ansökan enligt 
16 kap 4 § miljöbalken. Det är detta 
som brukar kallas det kommunala 
vetot. Miljöprövningsdelegationen här 
rätt att avslå en ansökan om de finner 
skäl, trots att kommunen har tillstyrkt 
den. 
 
Länsstyrelsen är i de flesta fall 
tillsynsmyndighet för de anläggningar 
som prövas med miljötillstånd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagarna och förordningarna som styr 
kan du läsa i sin helhet på hemsidan: 

www.notisum.se 

 

http://www.notisum.se/
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Kommunens roll 
När projektören tagit fram tillräckligt 
med handlingar om det tilltänkta 
vindkraftsprojektet, så att man kan få 
en god uppfattning om projektets 
omfattning, kan ett första samråd med 
myndigheterna ske. Vid detta 
inledande myndighetssamråd deltar 
miljö- och byggnadsnämnden från 
Uppvidinge kommun samt 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, och 
Länsstyrelsen i Kalmar län bjuds in 
(jämför ovan under ”Projektörens 
roll”). Här ska kommunen vara aktiv 
och delge projektören den kunskap 
som eventuellt inte kommit fram 
tidigare i deras handlingar. Önskemål 
och behov av särskilda utredningar bör 
anges, t ex från vilka platser i 
landskapet man bör ta fram 
fotomontage samt inom vilka områden 
och fastigheter ljud- och 
skuggberäkningar ska ske.  
 
Inför samråd med allmänheten skickar 
projektören ut samrådsunderlaget till 
berörda, däribland kommunen. I 
Uppvidinge har man valt att låta 
kommunstyrelsen yttra sig till 
projektören i detta skede för att det 
tidigt ska framgå vilka synpunkter 
kommunstyrelsen har. Då görs en 
första bedömning utifrån den 
checklista som kommunstyrelsen sen 
använder som underlag vid bedömning 
inför kommunfullmäktiges slutliga 
ställningstagande. 
 
 
 
 
 
 
 

Allmänheten kan också ha kunskap om 
natur- och kulturvärden som inte finns 
dokumenterade i något 
planeringsunderlag och om dessa 
värden berörs av planerad byggnation 
är det viktigt att dessa kommer fram 
vid samråden. 
 
Det är viktigt att kommunen tidigt i 
processen anger om den är negativ till 
etableringen. Detta påpekades i 
förarbetena vid lagändringen 2009, när 
det kommunala vetot infördes, så att 
projektören inte åsamkas onödiga 
utredningskostnader. 
 
När ansökan är inlämnad till 
miljöprövningsdelegationen skickas 
ansökan till remissinstanserna för 
eventuella kompletteringar. I 
Uppvidinge ges miljö- och 
byggnadsnämnden möjlighet att begära 
komplettering av ansökan. När 
ansökan är komplett ska 
remissinstanserna på nytt lämna 
synpunkter i ärendet enligt 9 kap 
miljöbalken. 
 
 
 
 
 
 
Kommunen avgör när den ska lämna 
det slutliga ställningstagandet enligt 16 
kap 4§ miljöbalken. I praktiken lämnar 
kommunen oftast detta när 
miljöprövningsdelegationen begär det. 
 
I Uppvidinge är det 
kommunfullmäktige som tillstyrker 
eller avstyrker enligt 16 kap 4§ 
miljöbalken. Några särskilda regler 
som styr fullmäktiges yttrande inom 

På www.vindlov.se finns mer 
information om tillståndsprocessen 

för vindkraftverk. 

Kommunstyrelsens 
checklista 

http://www.vindlov.se/
http://www.uppvidinge.se/download/18.289037114f26cf55591db29/1440758999369/3.+Kommunstyrelsens+checklista.pdf
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ramen för tillståndsprövning finns inte 
utöver de allmänna krav på saklighet 
och opartiskhet som gäller för 
kommunal verksamhet. Det som står i 
kommunens antagna översiktsplan har 
en viktig roll i hur fullmäktige 
resonerar för att komma fram till sitt 
beslut.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Information om tillståndsprocessen 

http://www.uppvidinge.se/images/18.289037114f26cf55591db2b/1440759041229/4.+Information+om+tillst%C3%A5ndsprocessen.jpeg
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Kapitel 2 Grundläggande beslut i kommunen om vindkraft 
 

Avstånd, ljud och skuggor 
I översiktsplanens kapitel 13 som 
behandlar vindkraft anges riktlinjer för 
lokalisering av vindkraftverk med 
hänsyn till avstånd m.m. som gäller vid 
planering i Uppvidinge kommun. 
Sammanfattningsvis är det: 
 
• Minst 1000 m från tätorter, dvs. 

områden med detaljplan, 
sammanhållen bebyggelse eller 
kyrkor  

• Avståndet till utpekade LIS-sjöar1 
ska vara minst 1000 m 

• Minst 500 m till enskilda 
bostadshus om verken är 50-150 m 
höga 

• Minst 750 m till enskilda 
bostadshus för verk med mer än 
150 m totalhöjd 

 
Det anges också att ett utökat 
respektavstånd kan komma ifråga vid 
lokalisering söder eller väster om 
bostäder och fritidshus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 LIS-sjöar; Sjöar utpekade för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge 

Beträffande buller och skuggor är det 
Naturvårdsverkets och Boverkets 
riktlinjer som ska följas, det vill säga 
max 40 dB(A)2 ekvivalent3 ljudnivå 
utomhus vid bostad. Skuggorna får inte 
överstiga 8 timmar per år och inte 
heller överstiga 30 minuter per dygn. 
Den teoretiskt beräknade skuggtiden 
får i ansökan inte överstiga 30 timmar 
per år.  
 
Detta innebär att det nationellt inte 
finns riktlinjer för avståndsgränser 
eftersom det är den beräknade 
ljudkurvan som styr.  
 

 

                                                        
2 dB(A); dB=decibel, (A)= A-vägd  
Mått på ljudnivå som likställs med det ljud 
som uppfattas av ett mänskligt öra  
3 Ekvivalent ljudnivå; medelvärdet under en 
viss tid 

På Boverkets hemsida  
http://www.boverket.se/sv/samhallspl
anering/sa-planeras-sverige/planering-

av-mark-och-vatten/vindkraft/ 
 

 och Naturvårdsverkets hemsida  
http://www.naturvardsverket.se/Miljo

arbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Energi/vindkraft/ 
 

finns mer information. 

 
Översiktsplan 2011-2016 

http://www.uppvidinge.se/134.html 
 
 

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-och-vatten/vindkraft/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-och-vatten/vindkraft/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-och-vatten/vindkraft/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/vindkraft/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/vindkraft/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/vindkraft/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/vindkraft/
http://www.uppvidinge.se/134.html
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Platser och områden i 
kommunen 
I översiktsplanen anges tre klasser av 
lämplighet för vindkraft: 
 
Klass 1 - prioriterade områden 
utgör det så kallade riksintresset för 
vindkraft, angivna respektavstånd ska 
följas. 
 
Klass 2 - områden möjliga för 
vindkraft omfattar den mark som inte 
tillhör de undantagna områdena i klass 
3, prioritet ska ges för områden där 
vindhastigheten är 7m/sek eller mer 
enligt de kartor som finns i 
översiktsplanen.  
 
 
 
 
 
 

I översiktsplanen anges också fem 
strategiskt viktiga områden för att 
utveckla besöksnäringen. Dessa 
områden är schematiskt avgränsade i 
översiktsplanen, vilket innebär att man 
vid varje aktuellt beslut får bestämma 
om projektet påverkar syftet med 
turismområdena. 
 
Klass 3 - undantagna områden 
omfattar samhällen, vägar, 
kraftledningar, Kosta skjutfält, 
riksintressen för natur- och 
kulturmiljövård, Natura 2000, 
naturreservat, fornlämningar samt 
vissa andra angivna områden med 
natur- och kulturvärden som finns 
definierade i översiktsplanen. 
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Kapitel 3  
Vindkraftsprojekt i kommunen  

Befintliga verk  
Totalt finns det 5 verk uppförda i kommunen: 
 
Hageskruv: Vej Wind AB 
1 verk, 0,8 MW, 100 m totalhöjd 
 
Nottebäck: Linnérs vindbruk AB 
1 verk 2,0 MW, 150 m totalhöjd 
 
Vrånghult: PeBo Naturbruk 
2 verk, 0,8 MW vardera, 120 m totalhöjd 
 
Tångabo: Claes Persson  
1 verk á 2-3 MW och 150 m totalhöjd 
 
Projekt med tillstånd från miljöprovningsdelegationen  
Totalt har 140 verk fått tillstånd av miljöprövningsdelegationen: 
 
För följande projekt har beslut vunnit laga kraft: 
 
Tvinnesheda-Badeboda: Stena Renewable AB 
Max 50 verk à max 4MW vardera med max 191 m totalt 
 
Marhult: Statkraft Södra Vindkraft AB 
Max 11 verk á 2-3 MW och max 185 
m totalhöjd  
 
För följande projekt har beslut ännu inte vunnit laga kraft: 
 
Rosenholm: Statkraft Södra Vindkraft AB 
max 16 verk á 2-3 MW och max 180 
m totalhöjd 
 
Horshaga: Stena Renewable AB 
11 verk á 2-4 MW och max 200 m 
totalhöjd 
 
Älmedal: Stena Renewable AB  
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10-15 verk à 2-4 MW och max 200 m 
totalhöjd 
 
Åshult: HS Kraft 
max 11 verk (3 i Uppvidinge) 
á 3,5 MW och max 190 m totalhöjd 
 
Karskruv: O2 Vindkompaniet AB  
Max 50 verk á 2-6 MW, 191 m 
totalhöjd.  
Miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen i Kalmar  
har den 9 okt 2012 givit tillstånd till 32 
alternativt 43 verk.  
Beslutet är överklagat och återförvisat 
till miljöprövningsdelegationen  
för ny handläggning. 
Miljöprövningsdelegationen har gett 
tillstånd till 26 verk. 
 
Projekt där kommunen har avslutat sin process  
– Pågående hos miljöprövningsdelegationen för beslut 
Totalt finns 45 verk i process hos miljöprövningsdelegationen: 
 
Bergs vindpark (tidigare Flöxhult): 
Stena Renewable AB  
40-45 verk á 2-4 MW och max 200 m 
totalhöjd 
 

Projekt som har ansökt om tillstånd hos miljöprövningsdelegationen 
och finns i process hos kommunen 
Totalt finns max 40 verk i ansökningsfasen i Uppvidinge. Projektörerna ansöker om 
mellan 40 och 34 vindkraftverk.  
 
Följande projekt har inkommit till miljöprövningsdelegationen samt till kommunen 
för ställningstagande enligt 16 kap 4 § miljöbalken: 
 
Mörtelek: Billyvind AB 
4 verk á 3 MW och max 200 m 
totalhöjd 
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Bostorp: Uppvidinge Energi AB max 
20 verk á 2,5–3,5 MW och max 200 m 
totalhöjd 
Återremittera ärendet med uppdrag till kommunalråd Åke Carlson (C) att tillsammans med 
exploatören klargöra ekonomiska konsekvenser av längre respektavstånd till bostad (minst 
1000 meter) och till naturområdet Stockmyr, Storasjö och Brännan 2015-06-09 § 112 a       

 
Herråkra: Uppvidinge Energi AB  
max 8 verk á 2,5–3,5 MW och max 
200 m totalhöjd 
Återremittera ärendet med uppdrag till kommunalråd Åke Carlson (C) att tillsammans med 
exploatören klargöra ekonomiska konsekvenser av längre respektavstånd till bostad (minst 
1000 meter) och till naturområdet Stockmyr, Storasjö och Brännan 2015-06-09 § 112 b       

 
Sjömåla: Uppvind ekonomisk förening 
9 verk á 2-3 MW och max 191 m 
totalhöjd 
Ärendet är avslutat på bolagets 
begäran. Föreningen har ett pågående 
bygglovsärende för 6 verk  
Med en totalhöjd på 150 m 
 
Brännan: Stena Renewable AB  
15 verk á 2-4 MW och max 200 m 
totalhöjd 
Stena har själva lämnat in sin begäran 
om besked till kommunen. Ärendet 
återremitterades från 
kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen för att se hur ett 
avstyrkande av vindparken Brännan  
skulle påverka den tilltänkta 
utbyggnaden av transformatorstation 
kommunfullmäktige 2014-05-27 § 57 
 
Kommunfullmäktige beslutar avslå ansökan om besked enligt miljöbalken 16:4 2015-
06-23 § 72 
 
 
 
 
 



 
 
 

 13 

Följande ansökningar har inkommit till miljöprövningsdelegationen och är 
remitterade till miljö- och byggnadsnämnden för komplettering: 
 
Lenhovda: Billyvind AB 
1-6 verk, á 2-2,5 MW och max 150 m 
totalhöjd 
Miljöprövningsdelegationen har 
avvisat ansökan 
 
Blötskog: Billyvind AB 
1-3 verk á 2-3 MW och max 200 m 
totalhöjd 
 
Rosendal 1:29: Billyvind AB  
1-4 verk, á 3 MW, max 200 m 
totalhöjd 
Bolaget har sökt bygglov för 1-2 verk á 
3,2 MW på fastigheten, max 150 m 
totalhöjd  
 
Projekt som kommunstyrelsen har yttrat sig över i samrådet
med allmänheten 
Verk som kommunen tagit del av i samrådsskedet är max 5 verk. Projektörerna 
samråder om mellan 3 och 5 vindkraftverk. 
 
Ekholma-Rosendal Södra: Billyvind 
AB 
1-3 verk á 2-3 MW, max 150 m 
totalhöjd 
 
Mörtelek: Green Extreme  
2 verk á max 5 MW och max 200 m  
totalhöjd

Sammanfattning 
Det finns 5 befintliga verk i 
kommunen och 61 verk har tillstånd 
från miljöprövningsdelegationen som 
inte längre att överklaga då besluten 
vunnit laga kraft. Max 79 verk har fått 
tillstånd från miljöprövningsdelegation 
men beslutet har ännu inte vunnit laga 
kraft på grund av överklaganden. 

 
Max 85 verk är i olika skeden av 
ansökningsfasen, där projektörerna har 
ansökt om mellan 74 och 85 verk.  
 
Max 5 verk är i ett samrådsskede, där 
samråd har genomförts om mellan 3 
och 5 verk.  
 
Detta innebär detta att det för tillfället 
totalt rör sig om mellan 222 och 235 
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verk. Projekten där bolaget valt att 
istället söka bygglov är inte med, det 
handlar om max 8 verk. 

 Lista över vindkraftsprojekt 
En överblick över alla projekt i kommunen, ocks å de som ännu inte haft något samråd 

utan bara visat intresse  för ett område, finns på www.uppvidinge.se. Gå in under 
fliken Boende och Miljö, klicka på Vindkraft och Vindkraftsinformation.

http://www.uppvidinge.se
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Kapitel 4 
Vindkraftens påverkan 

Ljud 
Det vindkraftsbuller som hörs genom 
svischande och pulserande ljud ligger i 
frekvensområdet 500-1000 Hz4. Detta 
ljud uppkommer när vingarna passerar 
genom luften och är hörbart 

Det finns ett begränsningsvärde för hur 
mycket ett vindkraftverk får höras 
utomhus vid det närmaste 
bostadshuset. Begränsningsvärdet 
ligger på 40 dB(A). Bullret från 
vindkraftverk beräknas för en given 
vindstyrka av 8 m/s vid 10 m höjd. 

I Naturvårdsverkets rapport 6497:2012 
”Vindkraftens påverkan på människors 
intressen” redovisas resultatet från tre 
vetenskapliga studier, två svenska och 
en holländsk, bland annat Eja 
Pedersens studie. Dessa visar att 
andelen som störs bland boende med 
exponering i intervallet 35-40 dB(A) 
var 10 % i de svenska studierna och 
cirka 20 % i den holländska studien. 
Vid nivåer precis under det svenska 
riktvärdet uppger cirka 6 % att de är 
mycket störda av vindkraftsbuller 

4 Hz; Förkortning för hertz vilket är en enhet 
för frekvens 

Enligt slutrapporten 
”Kunskapssammanställning om infra- 
och lågfrekvent ljud från 
vindkraftsanläggningar” till 
Naturvårdsverket är dessa andelar 
jämförbara med andelen störda av 
vägtrafikbuller vid dess motsvarande 
riktvärde 55 dB(A) utomhus vid fasad, 
vilket indikerar att nuvarande riktvärde 
för vindkraftsbuller är rimligt ur 
störningssynvinkel 

En gemensam slutsats från nämnda 
studier och Naturvårdsverket är att 
ljudet från en vindkraftpark kan 
uppfattas som störande, men 
störningsgraden påverkas främst av det 
visuella intrycket och den personliga 
attityden gentemot vindkraft 

Det så kallade lågfrekventa ljudet från 
vindkraftverk ligger mellan 20-200 Hz. 
Detta blir större ju större verken är och 
är ofta hörbart vid gällande 
begränsningsvärden för bostäder. 
Socialstyrelsens riktvärden för 
lågfrekvent buller inomhus är olika vid 
olika frekvenser, t ex 32 decibel vid 
200 Hz och 38 decibel vid 100 Hz. 
Sistnämnda motsvarar 18 dB(A), vilket 
kan jämföras med de danska 
riktlinjerna för lågfrekvent ljud 
inomhus som är 20 dB(A) 

”Kunskapssammanställning om infra- 
och lågfrekvent ljud från 
vindkraftsanläggningar” till 
Naturvårdsverket visar att 
vindkraftsbuller inte har större innehåll 
av lågfrekvent ljud än andra vanliga 
bullerkällor, t ex vägtrafik, 
industrifläktar och liknande. Det anses 
inte troligt att man kan förvänta sig 

Läs Naturvårdsverkets rapport 
6497:2012 ”Vindkraftens påverkan 
på människors intressen” här. 
http://www.naturvardsverket.se/Docu
ments/publikationer6400/978-91-620-
6497-6.pdf?pid=3805 
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allvarliga störningar till följd av sådant 
lågfrekvensbuller från vindkraft 

Infraljud ligger i frekvensområdet 1-20 
Hz och sådant från vindkraftverk är 
inte hörbart på nära håll 

Ljudmätningar 
För mätning av emissionen5 hos ett 
vindkraftverk används standardiserade 
metoder, vilka är komplicerade att 
beskriva kortfattat. 

Immissionsmätningar6 utgår ofta från 
referensvärden baserade på 
vindhastigheten 8 m/sek på 10 meters 
höjd. Naturvårdsverket anser att 
mätningar ska utföras vid förhållanden 
som motsvarar dessa nivåer. Om 
vindkraftverken står i skogsterräng är 
det inte lämpligt att mäta på denna 
höjd och denna vindhastighet eftersom 
träden påverkar vinden. Det är då 
bättre att i stället göra mätningar vid 
navhöjd som sedan räknas om till den 
vindhastighet som det motsvarar på 10 
meters höjd 

Naturliga ljud som vind i trädkronor 
eller bruset av vatten döljer ofta ljudet 

5 Emission; ljudet som alstras vid 
vindkraftverket 
6 Immission; ljudet vid en viss punkt i 
omgivningen 

av vindkraftverken. För att kunna 
bedöma om maskering av 
bakgrundsljud kan påverka hur ljudet 
från vindkraftverk uppfattas, krävs 
oftast utförliga utredningar baserade på 
lokala mätningar eller beräkningar 
samt att man bedömer inverkan av 
faktorer som vindhastighet, 
vindriktning, årstid, temperatur m  

Något förenklat kan sägas att 
kontrollmätningarna av ljud och buller 
när verken är på plats inte omfattar det 
lågfrekventa ljudet. Det finns 
möjligheter att för enskilda bostäder 
mäta lågfrekvent buller inomhus men 
svårigheter uppstår att avgöra var 
ljudet då kommer ifrån. 

Forskare, bland annat van den Berg, 
antyder att beräknade bullernivåer kan 
underskatta den faktiska exponeringen 
nattetid. Stabila atmosfärsförhållanden 
kväll och natt leder till ökade nivåer av 
ljud från vindkraftverk samtidigt som 
nivåerna av bakgrundsljud sjunker. 
Långtidsmätningar visar att bullret kan 
skilja upp till 15 dB(A) mellan natt och 
dag vid vindhastigheter på 3-4 m/sek 
på 10 m höjd. I situationer där 
beräkningar visar att vindkraftsbullret 
ligger runt 40 dB(A) ( för 8 m/sek på 
10 m höjd) kan man alltså inte helt 
utesluta att störningar förekommer på 
grund av att de verkliga nivåerna är 
högre. Enligt van den Berg kan man 
trots detta inte visa på några tydliga 

Läs ”Kunskapssammanställning om 
infra- och lågfrekvent ljud från 
vindkraftsanläggningar till 
naturvårdsverket” här 
http://www.naturvardsverket.se/upload/sto
d-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-
vindkraft/infra-lagfrekv-vindkraftverk-
slutrap-rev20111128.pdf 

Läs mer om ljud och ljudmätningar 
på Naturvårdsverkets hemsida 
http://www.naturvardsverket.se/upload/sto
d-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-
vindkraft/matning-berakning-
vindkraftljud-20130610.pdf 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-vindkraft/infra-lagfrekv-vindkraftverk-slutrap-rev20111128.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-vindkraft/infra-lagfrekv-vindkraftverk-slutrap-rev20111128.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-vindkraft/infra-lagfrekv-vindkraftverk-slutrap-rev20111128.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-vindkraft/infra-lagfrekv-vindkraftverk-slutrap-rev20111128.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-vindkraft/matning-berakning-vindkraftljud-20130610.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-vindkraft/matning-berakning-vindkraftljud-20130610.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-vindkraft/matning-berakning-vindkraftljud-20130610.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-vindkraft/matning-berakning-vindkraftljud-20130610.pdf
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samband mellan vindkraftsbuller och 
självrapporterade sömnstörningar, bl.a. 
beroende på att studierna inte ger 

möjlighet till analys av lågfrekvent ljud 
eftersom endast A-vägd ljudnivå, d v s 
dB(A) rapporterats. 
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Skuggor och ljus
Boverkets rekommendationer för 
skuggor och reflexer vid bostäder är att 
verken placeras så att en verklig rörlig 
skuggtid på max 8 timmar per år eller 
max 30 minuter per dag inte överskrids 
vid bostadsbebyggelse. Risken för 
skuggstörning ska dock bedömas i 
varje enskilt fall, beroende bl.a. på 
tidpunkt för skuggning. 

Det finns teknisk utrustning för så 
kallad skuggurkoppling som gör det 
möjligt att programmera verken så att 
de stängs av vid perioder när stor risk 
för skuggning finns 

Transportstyrelsen har regler för hur 
vindkraftverken ska synas nattetid och 
vid molnigt väder med hänsyn till 
flygsäkerheten. I huvudsak är det så att 
vindkraftverk över 150 meter ska 
förses med vitt blinkande högintensivt 
ljus och verk mellan 45-150 meter med 
rött ljus under skymning, gryning och 
natt.  
När det gäller ljus så finns det idag 
olika tekniska lösningar för att minska 
störningen från hinderbelysningen. Ett 
sådant sätt är att installera sensorer 
som gör att verken bara tänds när ett 
flygplan närmar sig och passerar på en 
viss höjd. Det är även viktigt att ljusen 
blinkar i samma takt för att minska 
störningarna. 

Läs mer om reglerna för 
hindermarkering här 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/
Regler/ts-foreskrifter-i-

nummerordning/2010/?guid=d57b020
8-5b8f-4623-9c3e-dcb17da352c3 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2010/?guid=d57b0208-5b8f-4623-9c3e-dcb17da352c3
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2010/?guid=d57b0208-5b8f-4623-9c3e-dcb17da352c3
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2010/?guid=d57b0208-5b8f-4623-9c3e-dcb17da352c3
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2010/?guid=d57b0208-5b8f-4623-9c3e-dcb17da352c3
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Landskapsbild 

Vindkraftens utbyggnad kommer att 
påverka landskapsbilden och syns 
särskilt i öppna landskap eller framför 
stora sjöar. I öppna landskap syns 
vindkraftverken mer och på längre 
avstånd, vilket givetvis också påverkas 
av om landskapet är kuperat då verken 
ibland kan skymmas av uppstickande 
höjder. Vindkraftverk på höjder i 
landskapet syns ofta flera kilometer 
bort. Synligheten definieras från den 
plats man för tillfället befinner sig. 

Exempel: 
Om man åker på en väg och har 70 
meter till skogen utmed denna så 
skymmer skogen ett 180 meter högt 
verk som ligger 700 meter från vägen. 
Om det på samma sätt är 150 meter till 
skogen så skymmer den ett sådant verk 
som ligger 1500 meter bort från vägen. 
Räkneexemplet utgår från att 
terrängen är platt 

Det finns en mängd rapporter och 
utredningar, både svenska och 
utländska, om vindkraft i landskapet 
och hur man t ex bör placera 
vindkraftverken för att uppnå viss grad 
av balans och harmoni så att 
störningseffekten minskar. 

Läs mer om landskapsbild här: 

Boverkets handbok för vindkraft 
http://www.boverket.se/sv/om-
boverket/publicerat-av-
boverket/publikationer/2009/vindkraf
tshandboken/ 

Naturvårdsverkets rapport 6497 
- Vindkraftens påverkan på människors 
intressen, kapitel 4 Landskap och kapitel 5 
Förankring 
https://www.naturvardsverket.se/Doc
uments/publikationer6400/978-91-
620-6497-6.pdf?pid=3805 

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2009/vindkraftshandboken/
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2009/vindkraftshandboken/
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2009/vindkraftshandboken/
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2009/vindkraftshandboken/
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6497-6.pdf?pid=3805
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6497-6.pdf?pid=3805
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6497-6.pdf?pid=3805
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Fåglar och fladdermöss 
Projektörerna är ofta i samband med 
tillståndsprövningarna ålagda att utreda 
och redovisa var det finns känsliga 
fågel- eller fladdermusarter så att man 
undviker sådana riskområden. 

Fåglar och fladdermöss kan krocka 
med vindkraftverk. Dödligheten är 
dock mycket större i andra vanligare 
företeelser såsom fåglars kollisioner 
med trafik eller med broar, hus och 
kraftledningar.  

Fladdermöss jagar insekter nära 
vindkraftverken men bara när vindarna 
är svaga (4 m/sek). Då står turbinen 
stilla eller snurrar långsamt. 
Kollisioner för fladdermössen är 
vanligast under varma sommarkvällar i 
augusti-september. Det finns möjlighet 
att stänga av verken vid sådan 
väderlek. 

Läs mer om hur fåglar och 
fladdermöss påverkas av 
vindkraftsutbyggnad här 
http://www.naturvardsverket.se/Docu
ments/publikationer6400/978-91-620-
6467-9.pdf 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6467-9.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6467-9.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6467-9.pdf
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Kapitel 5  
Iskastning och säkerhetsavstånd

Olyckor i samband med drift av 
vindkraftverk är sällsynta. I Sverige 
har enbart arbetsmiljörelaterade 
olyckor hänt vid montage eller 
servicearbete. Dessutom bevakas 
verken kontinuerligt med hjälp av 
automatiska system och rutinmässig 
service för att undvika haverier. 

Nedisning eller risk för iskast efter att 
verk har stått stilla en längre tid 
bedöms vara den mest påtagliga 
säkerhetsrisken i kallt klimat, men är 
sällan något problem i södra Sverige. 
Därför finns det idag möjlighet att 
bygga in sensorer i verken. Vid 
uppstart efter stillastående känns 
obalans av vid isbeläggning och då 
stoppas verken automatiskt.  

I anknytning till frågor om risk för 
nedfallande delar och iskast brukar 
frågor om säkerhetsavstånd och 
inhägnad tas upp. I svensk lagstiftning 
finns inget generellt krav på 
säkerhetsavstånd eller krav på 
inhägnad av vindkraftverk. Detta 
framgår bland annat i en dom från 
miljödomstolen (M-3735-09) som 
fastställdes i mars 2010, I domen 

framgår miljödomstolens bedömning 
av säkerhetsfrågor kopplade till 
vindkraft i det specifika fallet. I domen 
säger domstolen att risken för fara för 
nedfallande föremål och iskast är 
försvinnande liten. Det påpekas också 
att verksamhetsutövaren har ansvar för 
underhåll av vindkraftverket så att det 
inte medför olägenheter för 
människors hälsa. 

När det gäller avstånd från 
vindkraftverk till allmänna vägar ska 
Trafikverkets rekommendationer 
följas. 

Säkerhetsavstånd ska även hållas till 
elledningar och bestämmas i samråd 
med Svenska kraftnät, E.ON och de 
lokala nätägarna. 

Läs mer om Trafikverkets 
rekommendationer 
http://www.trafikverket.se/Foreta
g/Planera-och-
utreda/samhallsplanering1/Sakerh
et-och-konflikter/Master-och-
vindkraftverk/ 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/samhallsplanering1/Sakerhet-och-konflikter/Master-och-vindkraftverk/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/samhallsplanering1/Sakerhet-och-konflikter/Master-och-vindkraftverk/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/samhallsplanering1/Sakerhet-och-konflikter/Master-och-vindkraftverk/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/samhallsplanering1/Sakerhet-och-konflikter/Master-och-vindkraftverk/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/samhallsplanering1/Sakerhet-och-konflikter/Master-och-vindkraftverk/
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Kapitel 6  
Elnätsanslutning

Nätbolagen är skyldiga att ansluta 
vindkraftverk mot en 
anslutningsavgift. Förstärkningar i 
nätet eller andra åtgärder behövs ibland 
och förutsättningarna skiftar i olika 
kommuner. Lättast är att ansluta till en 
befintlig transformatorstation. 

Det nationella stamnätet har 
spänningsnivåer mellan 230-400 
kilovolt (kV) och sköts av Svenska 
Kraftnät. Det regionala nätet sköts av 
E.ON och har spänningsnivåer mellan 
30-130 kV. Lokala nät kan ha upp till 
20 kV i sina ledningar. 

Eldistributionen i Uppvidinge sköts 
inom aktuella områden av E.ON. En 
begränsningsfaktor i kommunen är 
ledningsnätets kapacitet. Om inte detta 
byggs ut påverkas i hög grad 
utbyggnaden av vindkraft.  

Läs mer på: 

Energimyndighetens hemsida 
http://www.energimyndigheten.se/sv/
Forskning/Kraftforskning/Vindkraft/
Vindkraft-i-kraftsystemet/ 

E.ON:s hemsida  
http://www.eon.se/privatkund/Pr
odukter-och-priser/Elnat/Sakrare-
elnat/Regionnat/Nya-
kraftledningar-till-vindkraftparken-
Tvinnesheda-Badeboda/ 

http://www.eon.se/privatkund/Produk
ter-och-priser/Elnat/Sakrare-
elnat/Regionnat/Planerad-
kraftledning-mellan-Hageskruv-och-
Nybro/ 

Svenska kraftnäts hemsida 
http://svk.se/ 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Forskning/Kraftforskning/Vindkraft/Vindkraft-i-kraftsystemet/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Forskning/Kraftforskning/Vindkraft/Vindkraft-i-kraftsystemet/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Forskning/Kraftforskning/Vindkraft/Vindkraft-i-kraftsystemet/
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sakrare-elnat/Regionnat/Nya-kraftledningar-till-vindkraftparken-Tvinnesheda-Badeboda/
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sakrare-elnat/Regionnat/Nya-kraftledningar-till-vindkraftparken-Tvinnesheda-Badeboda/
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sakrare-elnat/Regionnat/Nya-kraftledningar-till-vindkraftparken-Tvinnesheda-Badeboda/
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sakrare-elnat/Regionnat/Nya-kraftledningar-till-vindkraftparken-Tvinnesheda-Badeboda/
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sakrare-elnat/Regionnat/Nya-kraftledningar-till-vindkraftparken-Tvinnesheda-Badeboda/
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sakrare-elnat/Regionnat/Planerad-kraftledning-mellan-Hageskruv-och-Nybro/
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sakrare-elnat/Regionnat/Planerad-kraftledning-mellan-Hageskruv-och-Nybro/
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sakrare-elnat/Regionnat/Planerad-kraftledning-mellan-Hageskruv-och-Nybro/
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sakrare-elnat/Regionnat/Planerad-kraftledning-mellan-Hageskruv-och-Nybro/
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sakrare-elnat/Regionnat/Planerad-kraftledning-mellan-Hageskruv-och-Nybro/
http://svk.se/Energimarknaden/Vindkraft/Vill-du-ansluta/
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Kapitel 7 
Ekonomi

Vindkraftens ekonomi kan diskuteras 
utifrån olika aspekter. Nedan ges några 
exempel: 

- En aspekt är upplåtelse av mark 
för att ställa upp verken, 
delägarskap i ett verk samt 
ersättning för markintrång och 
ersättning till de som berörs av 
vindupptagningsområdet.  
I enstaka fall kan 
fastighetspriser påverkas. 

 
 
 
 
 
 
 

- En annan aspekt är kostnader 
för investeringar, drift och 
underhåll. En tumregel är att 
vindkraft kostar omkring 15 
miljoner kr/MW installerat och 
klart för leverans av kraft till 
nätet. Detta beror givetvis på 
val av turbin, avstånd till 
nätanslutning och övrig 
infrastruktur samt på 
kronkursen i förhållande till 
främst euron. Kostnaden för 
havsbaserad vindkraft är 
ungefär dubbelt så hög som för 
landbaserad. 

- El från vindkraft får precis som 
andra förnybara energikällor 
(bioenergi, torv, vattenkraft, 
solkraft) s.k. el-certifikat. Detta 
stödsystem bekostas inte av 
staten utan betalas av 
elkonsumenterna. År 2011 gick 
ca 30 % av el-certifikaten till 
vindkraft medan kraftvärme 
och vattenkraft fick ca 70 % av 
den el-certifikatavgift som är 
inbakad i elpriset. Enligt 
rapporten ”Fakta om vindkraft” 
från Chalmers tekniska 
högskola var år 2010 
vindkraftens andel av den 
stödberättigade produktionen 
19,3% och det blev 888 
miljoner kr eller 95 kr per 
svensk (befolkningen var 9,34 
milj.). 

 

 

 

 
 
 
 

- En fjärde aspekt är 
sysselsättningseffekter av 
vindkraftsetableringar. Till de 
positiva effekterna brukar man 
räkna antalet arbetstillfällen 
som fås under byggtiden, både 

Läs mer om 
el-certifikatsystemet här: 

Energimyndighetens hemsida 
www.energimyndigheten.se/Foretag/
Elcertifikat. 

Fakta om vindkraft – Chalmers 
tekniska högskola 
http://www.chalmers.se/ee/swptc
-sv/publikationer 

LRF Konsult har en metod 
för att beräkna 
vindupptagningsområdet, läs 
mer om den här: 
http://www.lrf.se/globalassets/d
okument/mitt-lrf/bestall-
material/energi/lrf_vindkraft_we
b.pdf 

http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Elcertifikat
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Elcertifikat
http://www.chalmers.se/ee/swptc-sv/publikationer
http://www.chalmers.se/ee/swptc-sv/publikationer
http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/bestall-material/energi/lrf_vindkraft_web.pdf
http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/bestall-material/energi/lrf_vindkraft_web.pdf
http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/bestall-material/energi/lrf_vindkraft_web.pdf
http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/bestall-material/energi/lrf_vindkraft_web.pdf
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direkta arbeten och de indirekta 
som fås av kringeffekter 
(handel, service, mat, boende, 
materialleveranser). 
Arbetstillfällen kvarstår även 
när verken är i drift, dock 
mycket färre. Det finns ingen 
entydig bild av negativa 
sysselsättningseffekter för 
människor på grund av 
vindkraftsetablering. 

Exempel: 
Företaget som uppförde 
vindkraftsparken i Lemnhult, 
Vetlanda kommun, har för 
närvarande sju anställda vid 
sitt kontor i Åseda som följd av 
denna etablering.   

Läs mer om 
sysselsättningseffekter och 
ekonomi här: 

Naturvårdsverkets rapport 6497 
– Vindkraftens påverkan på
människors intressen, kapitel 3 
Ekonomi 
http://www.naturvardsverket.se/Docu
ments/publikationer6400/978-91-620-
6497-6.pdf 

WSP Analys och 
Strategi:Vindkraft i Uppvidinge 
-Regionalekonomiska effekter 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6497-6.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6497-6.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6497-6.pdf
http://www.uppvidinge.se/download/18.289037114f26cf55591db36/1440759152572/6.+Rapport+WSP.pdf
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Kapitel 8 
Länksamling

Information 

Boverket 
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-
av-mark-och-vatten/vindkraft/ 

Energimyndigheten 
www.energimyndigheten.se/Foretag/Elcertifikat 

www.energimyndigheten.se/sv/Forskning/Kraftforskning/Vindkraft/Vindkraft-i-
kraftsystemet/ 

E.ON 
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sakrare-
elnat/Regionnat/Nya-kraftledningar-till-vindkraftparken-Tvinnesheda-
Badeboda/ 

http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sakrare-
elnat/Regionnat/Planerad-kraftledning-mellan-Hageskruv-och-Nybro/ 

Notisum 
www.notisum.se 

Nätverket för vindbruk 
www.natverketforvindbruk.se 

Svenska kraftnät 
www.svk.se 

Vindlov 
www.vindlov.se 

Trafikverket 
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/samhallsplanering1/Sakerhet-
och-konflikter/Master-och-vindkraftverk/ 

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-och-vatten/vindkraft/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-och-vatten/vindkraft/
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Elcertifikat
http://www.energimyndigheten.se/sv/Forskning/Kraftforskning/Vindkraft/Vindkraft-i-kraftsystemet/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Forskning/Kraftforskning/Vindkraft/Vindkraft-i-kraftsystemet/
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sakrare-elnat/Regionnat/Nya-kraftledningar-till-vindkraftparken-Tvinnesheda-Badeboda/
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sakrare-elnat/Regionnat/Nya-kraftledningar-till-vindkraftparken-Tvinnesheda-Badeboda/
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sakrare-elnat/Regionnat/Nya-kraftledningar-till-vindkraftparken-Tvinnesheda-Badeboda/
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sakrare-elnat/Regionnat/Planerad-kraftledning-mellan-Hageskruv-och-Nybro/
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sakrare-elnat/Regionnat/Planerad-kraftledning-mellan-Hageskruv-och-Nybro/
http://www.notisum.se/
http://www.natverketforvindbruk.se/
http://www.svk.se/
http://www.vindlov.se/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/samhallsplanering1/Sakerhet-och-konflikter/Master-och-vindkraftverk/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/samhallsplanering1/Sakerhet-och-konflikter/Master-och-vindkraftverk/
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Rapporter 
 
Fakta om vindkraft 
http://www.chalmers.se/ee/swptc-sv/publikationer 
 
Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar 
www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-
vindkraft/infra-lagfrekv-vindkraftverk-slutrap-rev20111128.pdf 
 
LRF och vindkraft 
http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/bestall-
material/energi/lrf_vindkraft_web.pdf 
 
Mätning och beräkning av ljud från vindkraft 
www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-
vindkraft/matning-berakning-vindkraftljud-20130610.pdf 
 
Naturvårdsverkets rapport 6467, Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss 
www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6467-9.pdf 
 
Naturvårdsverkets rapport 6497, Vindkraftens påverkan på människors intressen 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-
6497-6.pdf?pid=3805 
 
Naturvårdsverkets vägledning om vindkraft 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/vindkraft/ 
 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan 
utgöra en fara för luftfarten 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-
nummerordning/2010/?guid=d57b0208-5b8f-4623-9c3e-dcb17da352c3 
 
Uppvidinge kommuns översiktsplan 
www.uppvidinge.se/134.html 
 
Vindkraftshandboken  
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-
boverket/publikationer/2009/vindkraftshandboken/ 
 
WSP Analys och Strategi - Vindkraft i Uppvidinge: Regionalekonomiska effekter 
 

http://www.chalmers.se/ee/swptc-sv/publikationer
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-vindkraft/infra-lagfrekv-vindkraftverk-slutrap-rev20111128.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-vindkraft/infra-lagfrekv-vindkraftverk-slutrap-rev20111128.pdf
http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/bestall-material/energi/lrf_vindkraft_web.pdf
http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/bestall-material/energi/lrf_vindkraft_web.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-vindkraft/matning-berakning-vindkraftljud-20130610.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-vindkraft/matning-berakning-vindkraftljud-20130610.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6467-9.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6497-6.pdf?pid=3805
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6497-6.pdf?pid=3805
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/vindkraft/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/vindkraft/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2010/?guid=d57b0208-5b8f-4623-9c3e-dcb17da352c3
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2010/?guid=d57b0208-5b8f-4623-9c3e-dcb17da352c3
http://www.uppvidinge.se/134.html
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2009/vindkraftshandboken/
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2009/vindkraftshandboken/
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Vindkraftsprojektörernas hemsidor 
 
Arise AB 
arise.se/sv 
 
Billyvind AB 
www.billyvind.se 
 
Gothia Vind AB 
www.gothiavind.se/ 
 
HS Kraft 
www.hskraft.se 
 
O2 Vindkompaniet AB 
www.o2.se 
 
Statkraft Södra Vindkraft AB 
www.statkraftsodra.com 
 
Stena Renewable AB 
www.stenarenewable.se 
 
Uppvidinge Energi AB 
uppvidingeenergi.se 
 

http://www.billyvind.se/
http://www.gothiavind.se/
http://www.hskraft.se/
http://www.o2.se/
http://www.statkraftsodra.com/
http://www.stenarenewable.se/
http://uppvidingeenergi.se/Uppvidinge_Energi/Valkommen.html
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