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2012-04-19 Underlag för att bedöma tillståndsansökningar för vindkraftsetableringar i områden utpekade som möjliga inför tillstyrkan eller 

avstyrkan enligt miljöbalken 16:4 

 

MILJÖBALKSTILLSTÅND enligt 9 kap Miljöbalken 

  

 

 

 

 

 

 

Samråd 

Samråd enligt MB 6 kap 4§ 
med myndigheter, 

organisationer, särskilt 
berörda och allmänhet 

MKB 

Miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) upprättas enligt MB 6 

kap 

Ansökan om tillstånd 

Ansökan om tillstånd samt 
MKB skickas till 

tillståndsmyndigheteten 
(oftast länsstyrelsen). 

Tillståndsmyndigheten skickar 
därefter oftast ut ansökan på 
en kompletteringsrunda till 

remissmyndigheterna. 
Tillståndsmyndigheten kan då 

förelägga sökanden om att 
komplettera ansökan 

Färdig ansökan kungörs enligt 
22 kap 3§ MB och skickas på 

remiss. 

Beslut 

Ansökan behandlas och 
länsstyrelsens 

miljöprövningsdelegation 
fattar beslut. 

Miljö- och 

byggnadsnämnden är 

ansvarig myndighet för 

miljöfrågor i kommunen 

och samrådspart i första 

samrådet 

Kommunstyrelsen 

bjuds in till det 

allmänna samrådet 
Miljö- och 

byggnadsnämnden är 

ansvarig myndighet 

för miljöfrågor i 

kommunen och 

remissmyndighet 

Innan beslut fattas ska 

kommunen tillstyrka 

eller avstyrka ansökan 

om tillstånd. enligt 16 

kap 4§ Miljöbalken, 
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Ärendegång 

Samråd med länsstyrelse och kommun (s.k myndighetssamrådet) 

Samråd hålls med det sökande bolaget, länsstyrelsen och miljö- och byggnadsförvaltningen, representaner för miljö- och byggnadsnämnden brukar vara med. 

Innan samrådet tar bolaget fram samrådsunderlag och efter görs en samrådsredogörelse.  

 

 

 

 

Samråd med allmänheten 

Samråd med de som anses vara särskilt berörda och andra intresserade. Miljö- och byggnadsförvaltningen samt kommunstyrelsen deltar på det allmänna 

samrådet. Miljö- och bygg yttrar sig oftast inte i det här läget. Kommunkansliet har avstämning med miljö- och byggnadsförvaltningen efter 

myndighetssamrådet och det allmänna samrådet. Finns det oklarheter och synpunkter lämnar kommunstyrelsen ett yttrande till bolaget under samrådstiden. 

Ligger området i det som är undantaget från vindkraft meddelar kommunstyrelsen att de kommer avstyrka framtida ansökan. 

 

 

 

Ansökan med MKB (miljökonsekvensbeskrivning) lämnas till länsstyrelsen 

Länsstyrelsen skickar ansökan till miljö- och byggnadsförvaltningen för ev kompletteringsfrågor. Utifrån deras svar och länsstyrelsens egna 

kompletteringsfrågor skickas ett föreläggande om komplettering till bolaget. Miljö- och byggnadsförvaltningens handläggare granskar handlingarna och 

skickar yttrande till länsstyrelsen. Handläggare på miljö- och byggnadsförvaltningen meddelar kommunkansliet om att ansökan är inlämnad.  
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Kungörelse och remisstid 

Här är ansökan och MKB komplett för bedömning.  

Länstyrelsen begär in yttranden från olika myndigheter, bl.a. miljö- och byggnadsnämnden. Ansökan kungörs i ortstidning. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen granskar ärendet utifrån miljöbalken och kommunens översiktsplan, skriver ett förslag till miljö- och byggnadsnämnden 

som skickar yttrande till länsstyrelsen. Miljö- och byggnadsnämnden informerar kommunstyrelsen om sitt yttrande. 

Länssstyrelsen skickar en skrivelse till kommunfullmäktige om att avstyrka eller tillstyrka ansökan. Tjänsteman granskar ärendet och skriver en 

tjänsteskrivelse, som underlag används detta underlag,  miljö- och byggnadsnämndens yttrande samt miljöbalken. Ärendet bereds och beslutas i 

kommunfullmäktige för tillstyrkan eller avstyrkan. 

 

 

 

 

Beslut  

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation fattar beslut i ärendet efter det att kommunen har avstyrkt eller tillstyrkt  

Överklagande 

Det sökande bolaget och andra som berörs av beslutet har rätt att öveklaga inom 3 veckor, därefter vinner beslutet laga kraft. 
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Underlag ur ÖP för att bedömma vindkraftsetableringar i områden utpekade som möjliga i Översiktsplan 2011-2016.  

Markerade med √ är de rekommendationer som kommunledningen i första hand använder som underlag, tillkommer gör miljö- och 

byggnadsnämndens yttrande. 

Riktlinjer och rekommendationer för lokalisering och utformning 

(ÖP) 

  

Större parker, grupper eller enstaka högre verk   

 Kommentar  

 Ljudet får ej överstiga 40 dB(A) vid bostäder och vårdbyggnader. 

Ljudnivån gäller  även den sammanlagda ljudnivån för verk som 

står i grupp 

Prövas av länsstyrelsen  

 Antalet skuggtimmar vid bostäder och annan störningskänslig 

bebyggelse får inte överskrida 30 timmar per år, teoretisk skuggtid, 

och 8 timmar faktisk skuggtid. Max tillåten skuggtid under ett 

dygn ska vara 30 minuter 

Prövas av länsstyrelsen 

 
 Avståndet till områden med detaljplan, områdesbestämmelser, 

samlad bebyggelse och kyrkor ska vara minst 1000 meter och 

prövas från fall till fall för att inte hindra framtida 

samhällsutveckling 

Ska prövas från fall till fall för att inte hindra framtida samhällsutveckling. Kräver 

en bedömning vid varje ansökan. Hur ser det ut i översiktsplanen, finns 

reservområden för t.ex. bostäder i närheten?  √ 
 Avståndet till enskilda bostadshus får inte understiga 500 meter för 

verk med totalhöjde 50 – 150 meter och inte understiga 750 meter 

för verk med mer än 150 meters totalhöjd 

 

Anges i ansökan och bör undersökas av kommuen. 

√ 
 Säkerhetsavstånd till väg, järnväg och kraftledning bör vara 

verkets totalhöjd plus 50 meter eller de avstånd som bestämts i 

varje särskilt fall efter samråd med Trafikverket respektive 

nätägaren 

Trafikverket, nätägarens och bolagets ansvar 
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 Avståndet till sjöar som planeras för landsbygdsutveckling, LIS-

områden ska vara minst 1000 m 

Utpekade sjöar är: Madkroken, Änghultasjön, Säljen, Juven, Uvasjön, Älgasjönoch 

de tre sjöarna vi Johanstorp. Kommun bör ta fram ett GIS-skikt som visar 1000 

meter buffert runt dessa sjöar. √ 
 I områden som är utpekade i kommunens kulturmiljplan 

”Kulturarv att vårda” bör vindkraftsetableringar särskilt prövas 

Mer information kommer nedan 

√ 
 Reklam är inte tillåten på verken såvida det inte avser tillverkarens 

eller ägarens namn 

Bolagets ansvar 

 
 Strandskyddsområden 100 meter ska undantas och därutöver ska 

ett differentierat respektavstånd iaktas vad gäller ljud och 

skuggbildning för att skydda fisket samt det aktiva friluftslivet 

Strandskyddet prövas av länsstyrelsen, för att bygga inom strandskyddsområde 

krävs dispens. 

Skydd av fiske – 

Skydd av friluftsliv – se nedan om ”friluftsliv och rekreation” 
√ 

 Uttjänta verk eller som av annan anledning tas ur drift ska 

monteras ned av verksamhetsutövaren. Kontrakt bör finnas mellan 

denna och markägaren i de fall dessa inte är samma person 

Bolagets och markägarens ansvar 

 
 Transformatorer, ställverk och dylikt ska placeras på lämpligt 

avstånd från områden där människor vistas stadigvarande. I dessa 

områden ska elektriska kablar framdras på ett sådant sätt att de 

elektriska fälten minimeras 

Prövas inte i detta skedet 

 
 Vid gruppetableringar ska verken ha ett liknande utseende Bolagets ansvar 

 
 Avståndet till riksintresseområden av bevarandekaraktär måste 

ställas i relation till påverkan och värdena i varje särskilt fall. 

Avgränsningen måste göras i samband med exploatering och 

prövning 

Prövas till viss del av länsstyrelsen som är ansvarig för riksintressena. Kommunen 

bör bedömma påverkan på områdena utifrån ett kommunalt perspektiv √ 
 Elledningar till vindkraftverken ska läggas i kablar Prövas inte i detta skedet  
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 Verk som uppförs där de är visuellt synliga eller där skuggor, 

reflexer samt ljud kan påverka områden utanför kommunen ska 

samråd ske med berörda grannkommunen och i förekommande 

fall angränsande län 

 
 
 

Bolagets ansvar  
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Klass 2, Områden lämpliga för vindkraft 

(ÖP) hänsyn utöver riklinjer och 

rekomendationer för alla områden 

  

Områden som inte uttryckligen tillhör klass 

3 som ska undantas utgör möjliga platser 

där vindkraft kan prövas. 

  

 Kommentar:  

 Inom klass 2 ska i första hand 

prioriteras sådana områden där 

vindhastigheten är 7 m/sek eller högre 

Gör en bedömning utifrån kartan på s 127 i Översiktsplanen för att uppskatta vindhastigheten 

√ 
 Alla respektavstånd ska uppfyllas samt 

riktlinjer och rekommendationer för 

lokalisering.  

Se vilka i tabell ovan 

√ 
 Respektavstånd till fastighetsgräns om 

250 m ska iaktas såvida inte berörda 

fastighetsägare kommmit överens om 

annat. 

Gör en bedöming utifrån kartmaterial och om det är möjligt koordinaterna i Geosecma för att avgöra om det 

kan vara för nära. Om det inte finns angivet i samrådsunderlaget eller bedömningen är att det är närmre än 

250 m ta upp i yttrandet till samråd med hänsvisning till kommunens översiktsplan √ 
 Avstånd mellan parker ska särskilt 

uppmärksammas och får bedömas med 

hänsyn till landskapsbild och övrig 

visuell påverkan 

Begär, utöver de som ges av bolaget, fotomontage från samma fotopunkter som den befintliga parken har 

använt sig av för att avgöra hur landskapsbilden förändras med tillkommande park. En bedömning får sedan 

göras utifrån fotomontage och besök på platsen för att uppleva landskapet √ 

 Särskild hänsyn ska tas till de fem 

strategiska områdena för turism. 

Avvägningar ska här ske med avseende 

på platsens tillgänglighet och 

besöksfrekvens för turism och 

friluftsliv, såväl befintlig som 

kommande. 

Kapitel 4 i översiktsplanen behandlar fokusområdet Besöksnäringen, kommunens ställningstagande är att 

områdena ska utgöra utgångspunkter för den fortsatta besöksnäringen. Företräde ska ges satsningar som 

gynnar turism och friluftsliv vid förändrad markanvändning.   Bedömningen görs utifrån beskrivningen som 

ges i översiktsplanen för respektive område och möjlighet till utveckling och hur detta skulle kunna påverkas 

av vindkraftsetableringar i närområdet. 
√ 
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 Vidare ska också hänsyn tas till natur- 

och kulturmiljöer på övriga platser, 

särskilt sådana som är av 

vildmarkskaraktär och kan utgöra s.k. 

tysta områden. 

På samråden lyssna på boende i närheten och föreningar som bedriver verksamhet i området för att kunna få 

en uppfattning om vad som kan vara sådana områden. Om sådana områden uppmärksammas under 

samrådet ska de undersökas och bedömas. √ 

Övriga rekomendationer som finns i ÖP   

 Kommentar:  

 För de 17 namngivna sjöarna som ev. 

Kan bli LIS-områden i framtiden 

gäller att en prövning av 

respektavståndet får ske från fall till 

fall efter utredning 

Respektavtåndet är i övriga LIS-områden 1000 m, för dessa sjöar görs en översiktlig bedömning utifrån de 

kriterier som finns för specificerade för urval i översiktsplanen – utifrån detta ges en bild av sannolikheten att det 

blir ett framtida LIS-område. Är sannolikheten stor ska respektavaståndet vara 1000 m √ 
 Samtliga allmänna intressen som 

ställer krav på markanvändningen 

skall vägas mot vindkraftsintresset. 

(för områden av riksintresse gäller 

särskilda avvägningsregler) 

Kulturmiljö – behandlas särskilt ovan, Narurmiljö – riksintressen, natura 2000 och naturreservat övriga 

definierade område av naturvärde – undantagna från etablering, Kommunikationer – finns angivet 

respektavstånd att följa för vägar, Friluftsliv och rekreation – beskrivning av befintliga anläggningar för friluftsliv 

finns men inga respektavstånd, ”..uppleva naturen ostört i form av promenader..m.m..Dessa förutsättningar 

måste dock vidmakthållas och utvecklas.”, vid ansökan ska påverkan på friluftslivet tas med i bedömningen – 

påverkan på befintliga anläggningar som beskrivs i översiktsplanen ska bedömas 

√ 

 Områden utpekade i kommunens 

kulturmiljöplan bedöms vara så 

skyddsvärda att att etablering av 

vidkraft i området noga ska prövas. 

Respektavstånd ska iaktas och får 

bedömas från fall till fall, 

vindkraftverket får inte inkräkta på 

värdena i området 

Områdena som är utpekade i kulturmiljöplanen är avgränsade och värdet är beskrivet i kulturmiljöplanen. Denna 

beskrivning är utgångspunkt för att bedöma om områdets värde påverkas av den aktuella vindkraftsetableringen.   

 

√ 

 Öriga fall (ej boende) 

Byggnader och platser där människor 

vistas oskyddat och ofta: minst 

totalhöjd + 50 meter, kraftledningar: 

minst totalhöjden + 50 meter 
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 Planen anger fem strategiskt viktiga 

platser för besöksnäringen. Områdena 

illustreras men ska inte tolkas alltför 

precist. En närmre avgräsning får ske 

från fall till fall. Syftet är dock att 

vindkraftsparker i dessa områden inte 

bör/ska tillåtas 

Kapitel 4 i översiktsplanen behandlar fokusområdet Besöksnäringen, kommunens ställningstagande är att 

områdena ska utgöra utgångspunkter för den fortsatta besöksnäringen. Företräde ska ges satsningar som gynnar 

turism och friluftsliv vid förändrad markanvändning. Bedömningen görs utifrån beskrivningen som ges i 

översiktsplanen för respektive område och möjlighet till utveckling och hur detta skulle kunna påverkas av 

vindkraftsetableringar i närområdet. 
√ 

Övriga rekomendationer   

 Kommentar  

 Alternativa lösningar för 

hinderbelysning bör redovisas i ansökan 

Utvecklingen av alternativa sätt att lösa 

hinderbelysningen i form av radarstyrd 

belysning pågår och bör belysas i ärendena 

 
√ 

 Redovisning av sökandes inställning och 

arbetssätt till bygdepeng eller liknade 

redovisas 

 

  

Uppvidinge kommun anser att det är viktigt med 

den lokala förankringen av vindkraftsprojekt och 

ser gärna att någon form av bygdepeng eller 

likande används  

 

 

 

 

 

 

√ 
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De fem turismområdena beskrivning 

 Sjöområdet på högplatån i nordväst – Madkroken-Norrsjön-

Änghultasjön 

Vildmarksleden som passerar Libbhults ängar och Norra värends ridled. 

Flera kulturhistioriska sevärdheter kopplade till glasbruken och järnbruket. 

Fiskeodling, Kronobergs lax. 

 Sävsjöström-Lenhovda-Granhult Utvecklingsmöjligheter för de kulturhistoriska förutsättningarna. Två av 

kommunens riksintressen för kulturmiljö ligger här, granhults kyrka och 

sävsjö säteri. Vid Marhult ligger kommunens högsta områden med höjder 

upp till 304 m. 

 Alsteråns strömsfiske och dalgång med Hönöström Regionens bästa strömfiske, delvis handikappanpassat och familjevänligt. 

Hönöströms möjlighet att utvecklas med övernattningsstugor? 

Vildmarkshotell? Kulturhistoriska evenemang? 

 Området runt Alstermo och Fröseke i Alsteråns dalgång 

 

Alstermos handboll. Uvasjön i Fröseke. Riksintresset för naturvård. 

 Storasjöområdet och vildmarken i sydväst Uppemot 200 år gammal tallskog, totalt mer än 1000 ha stort område vars 

karaktär har få motsvarigheter i södra sverige. ”Europas närmsat vildmark”. 

Utvecklingspotential. 
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