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Förord 
 
Detta projekt är en del i kursen examensarbete om 30 högskolepoäng 
vid Blekinge Tekniska Högskola. 
 
Den globala uppvärmningen är sedan länge ett välkänt faktum och 
fossila bränslen behöver bytas ut mot hållbara energikällor. Naturen 
har börjat säga ifrån med för oss okända väderförhållanden. Våra 
årstider som gör vårt land så unikt håller på att suddas ut. Vindkraft 
är därför mer aktuellt än någonsin i Sverige idag. En ny 
undersökning från Uppsala Universitet visar att en 
vindkraftsetablering kommer att bli aktuell även i inlandet.  
 
Uppsatsen är uppbyggd med sex huvudrubriker: 

• Bakgrund 
• Fallstudier 
• Inlandskommunen Hylte 
• Lokala förhållanden 
• Landskapsanalys 
• Planförslag  

 
Bakgrunden tar upp grundfakta som gäller generellt för 
vindkraftsetableringar i inlandet. I delen fallstudier har personer som 
arbetat med vindkraft på kommuner och länsstyrelse intervjuats för 
att få insikt om problematik som uppstått vid tidigare etableringar av  
vindkraftverk. Befintliga verk har även i detta stycke studerats för att 
se hur den visuella effekten påverkas i ett landskap. Inlands-
kommunen Hylte presenterar Hylte kommun. Lokala förhållanden  
 
 

 
 
 
 
visar kartmaterial och tillhörande fakta. Landskapsanalysen 
beskriver landskapets visuella uppbyggnad i Hylte kommun för att 
kunna värdera de olika elementen, sammanhangen och 
upplevelserna. Ett planförslag pekar ut konkreta områden där 
vindkraft lämpar sig i kommunen.  
 
Förhoppningen är att detta projekt ska komma att ligga till grund för 
beslutsunderlag vid senare planläggning av vindkraft i Hylte 
kommun, Hallands län.  
 
Jag vill tacka min handledare Anette Andersson för alla synpunkter. 
Jag vill även tacka alla på samhällsbyggnadskontoret i Hylte 
kommun för deras hjälp. Jag vill särskilt tacka Pernilla Jacobsson för 
hennes tid och engagemang.  
 
Ett stort tack till Ingegärd Widerström och Maria Söderlund som 
ställde upp på intervju. 
 
Min fästman Anders – tack för allt stöd! Molly, Johanna och Helena 
– tack för genomgångar och tips! Johannes – tack för teknisk 
support! 
 
Samtliga teckningar, fotografier och kartor som presenteras i detta 
arbeta är framställda av författaren. 
 

Lisa 
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Sammanfattning 
 
Vindkraftsetableringar i Sverige har tidigare endast varit aktuella vid 
kusten. Stormarna Gudrun och Per visade att det även finns god 
vindpotential i inlandet. Vindkarteringar över inlandet saknades och 
därför gjordes en kartering över hela Sverige. Denna visade att det 
blåser ordentligt på högre höjder även i inlandet. Tack vare ny teknik 
kan denna vind utnyttjas och därför kan områden som tidigare inte 
varit aktuella för vindbruk komma ifråga. Riksdagen har satt upp 
målet att 10 TWh skall komma från vindkraften år 2015.  
 
Hylte kommun ligger i Hallands inland och är en brukskommun med 
ca 10 000 invånare. Karteringar visar att vindkraft lämpar sig väl i 
stora delar av kommunen. För att undvika en ostrukturerad 
vindkraftsetablering samt underlätta vid framtida ärenden behöver 
Hylte en vindkraftsplan.  
 
Det finns inget generellt avstånd där vindkraftverken slutar 
dominera, samverka eller underordna sig landskapet. Lokala 
förutsättningar tillsammans med anläggningens utformning 
bestämmer hur stor påverkan ett vindkraftverk har i ett landskap. Vid 
en vindkraftsetablering finns därför inga generella regler för 
skyddsavstånd mellan vindkraftverk och byggnader utan varje 
kommun beslutar hur långt avståndet skall vara. Dock använder de 
flesta kommunerna ett avstånd på 500-750 m till enstaka hus och 
1000 m till samlad bebyggelse.  
 

 

 

 
 
 

 
Etablering av vindkraft regleras genom Miljöbalken (MB) samt 
Plan- och bygglagen (PBL). Styrningen enligt PBL görs i allmänhet 
av kommunerna medan MB regleras av Länsstyrelsen.  
 
Arbetet är uppbyggt i olika delar där bakgrundsdelen ger den 
grundfakta som gäller generellt för vindkraft vid etableringar. 
Informationen appliceras på en inlandskommun – Hylte kommun, 
för att sedan komma fram till ett planförslag. 
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Syfte  
 
Syftet med detta projekt är att ta reda på bakgrundsinformation för 
vindkraftsetableringar. Informationen appliceras på en inlands-
kommun och konkreta förslag på exploateringsområden för vindkraft 
presenteras i ett planförslag. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Avgränsning 
 
Examensarbetet fokuserar på att undersöka möjliga vindkrafts-
etableringar i Hylte kommun. Planförslaget kommer att presentera 
möjliga exploateringsområden men inte utreda exakta positioner. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Orienteringskarta med Hylte kommun och angränsande centralorter 
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Problemformulering 
 
Då vindkraft tidigare endast varit aktuellt vid kusten finns få 
erfarenheter av etableringar i inlandet. Generellt kan sägas att 
marken vid kusten oftare är mer plan och därför kan verk placeras i 
rader. I inlandet måste höjderna utnyttjas för att få ut maximal 
energiutvinning och därför avgör terrängen istället hur verken 
kommer att placeras. Detta kommer att påverka landskapet visuellt 
på ett helt annat sätt än tidigare då verken kommer att hamna mycket 
högre upp och förmodligen synas på längre avstånd från vissa 
punkter. Även avstånden mellan verken kommer förmodligen att bli 
längre i inlandet.  
 
Turbulens över skogen har tidigare inneburit att vinden varit svår att 
utnyttja i skogsområden. Teknikutvecklingen innebär att verken blir 
allt större för en effektivare energiutvinning. Samtidigt har verken 
idag blivit så pass höga att turbulensen över skogsområden idag inte 
bör vara ett problem. Den visuella påverkan blir dock mycket större 
än tidigare då verken idag är ca 150 meter höga vilket kan jämföras 
med för 20 år sedan då de var ca 20 meter höga. Tekniken innebär 
också att verken blir allt tystare och bullrar mindre.  
 
Mycket av planering för vindkraft handlar om acceptans hos boende 
nära möjliga vindkraftsområden. Åsikter om hur mycket ett 
vindkraftverk påverkar ett landskap är alltid subjektiva och alla 
reagerar olika om vindkraftverk etableras i närheten av den egna 
bostaden.  
 
 

 

Metod 
 
Kunskap i ämnet har erhållits genom litteraturstudier, intervjuer, 
studier av befintliga verk och landskapsinventeringar. Vindkrafts-
planer från andra kommuner har utgjort en stor del av underlaget. 
Material har även hämtats från olika statliga verk såsom Boverket, 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Hylte kommun har 
bidragit med mycket kommuninformation. Intervjuer med Varbergs 
och Halmstads kommuner samt Länsstyrelsen i Kalmar län har 
medverkat till förståelsen för den problematik som uppstått vid 
tidigare etableringar av vindkraft. Befintliga verk har studerats för 
att kunna analysera hur stor påverkan vindkraftverk har i landskapet 
vid olika avstånd. Genom en inventering av landskapets natur och 
karaktär i Hylte kommun har en landskapsanalys gjorts.  
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Ordlista 
 
För att öka läsförståelsen för de läsare som inte är insatta i ämnet har 
en ordlista utarbetats. 
 

Ackumulerande effekt innebär att effekter läggs på varandra och 
därmed utgör en större effekt än vad de innebär var för sig. 
 

Detaljplaner reglerar markens användning, bebyggelse och 
anläggningar. 
 

Faktisk skuggtid är den tid en byggnad utsätts för skugga. Vid 
beräkningar av skuggor används även uttrycket teoretisk skuggtid 
vilket är den tid en byggnad blir utsatt för skugga förutsatt att himlen 
alltid är molnfri samt att inga hinder såsom vegetation eller terräng 
finns mellan en byggnad och ett vindkraftverk. 
 

Flygkorridor används som begrepp för att beskriva det område ett 
flygplan använder då det flyger över ett område. 
 

Grön el innebär att den el som levereras från leverantören är 
producerad enligt Naturskyddsföreningen kriterier för ”bra 
miljöval”. 
 

Hållbar samhällsutveckling innebär att utvecklingen tillgodoser 
dagens behov utan att äventyra nästkommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina. 
 

Kartering är en kortare formulering för kartläggning. 
 

Megawatt (MW) är en måttenhet. För att få fram hur kraftfullt ett 
elektriskt element är mäts effekten i watt och förkortas med W. En  
megawatt är en miljon watt. Effekten från vindkraftverk mäts i 
megawatt.  

 
 
 
 
Miljökonsekvensbeskrivning används för att få en helhetssyn av 
den miljöpåverkan som exempelvis ett vindkraftverk kan medföra. 
 

Natura 2000-områden utpekas enligt EU:s habitatdirektiv och/eller 
fågeldirektiv. Natura 2000-områden ska bidra till att skyddsvärda 
naturtyper och arter bevaras på lång sikt.  
 

Ornitologer är fågelvetare, en specialisering för en zoolog med 
inriktning på fåglar, vilket kallas ornitologi. 
 

Riksintressen är utpekade områden eller objekt som har till syfte att 
skyddas och är viktiga ur en nationell synvinkel. 
 

Skuggtiden är den tid då en byggnad utsätts för skugga av ett 
vindkraftverk 
 

Vindbruk är en synonym till vindkraft. 
 

Vindkartering innebär att vindstyrkan på höjder ovan mark har 
mätts upp för att identifiera vilka områden som är lämpliga för 
etablering av vindkraftverk.  
 

Vindkraftspark är flera vindkraftverk samlade i grupp. 
 

Översiktsplan är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens 
önskemål för användning av mark och vatten samt bebyggelse-
utveckling för att nå det övergripande målet att skapa en god 
livsmiljö. Enligt plan och bygglagen ska alla kommuner ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.  
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Bakgrund 
Denna del presenterar bakgrundsinformation för att ge en förståelse 
för hur vindkraften fungerar. Fakta som läggs fram baseras på 
vindkraft i inlandet. 
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Inledning 
 
Konsten att utnyttja vinden har människan behärskat sedan urminnes 
tider. Till Sverige kom väderkvarnarna under 1300-talet. Dessa 
kvarnar var monterade på ett stativ med en trästock så att kvarnen 
kunde vridas och ställas in mot vindriktningen. Innan ångmaskinen 
utvecklades stod vindkraften för hälften av energiproduktionen i 
Europa. Som mest hade samtliga väderkvarnar i Europa en effekt på 
1500 MW tillsammans vilket är en nivå som vindkraften uppnådde 
först 1988.1 
 
Ångmaskinen konkurrerade tillslut ut väderkvarnarna och under 
1900-talet hade dess roll spelats ut i Sverige. Idag står de kvar som 
ett minne från en kulturhistorisk tid.2  
 
Utvecklingen av vindkraft fortsatte i USA, där vindhjulet 
utvecklades för att pumpa upp vatten. I Europa uppfann danskarna 
det första elproducerande vindkraftverket i slutet på 1800-talet. Efter 
andra världskriget lyckades forskarna koppla verken till elnätet.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Wizelius, T 2007 
2 Wizelius, T 2007 
3 Wizelius, T 2007 

 
 

Väderkvarn utanför Glömminge på Öland 
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I Sverige har utvecklingen av vindkraft gått relativt långsamt och 
inte tagit fart förrän på senare år. Det finns flertalet anledningar till 
den långsamma utvecklingen. Sverige har alltid haft stora 
naturförutsättningar för energiutvinning i form av vattenkraft. Den el 
som produceras från vattenkraft och kärnkraft är billig och släpper 
inte ut några växthusgaser. Energi från vindkraft har tidigare varit 
relativt dyr att utvinna och det är inte förrän på senare år som 
utvecklingen har kommit så pass långt att det blivit ekonomiskt 
gynnsamt med vindkraft. Dagens miljödebatt har också drivit på 
utvecklingen av vindkraft och genom regeringens prioritering av 
energi från förnyelsebara energikällor har processen förenklats.4 
 
Sverige har tidigare varit ett land som satsat mycket på utveckling av 
kärnkraften men sedan folkomröstningen 1980 är avsikten att den 
ska avvecklas i Sverige. För att kompensera energiförlusten 
importeras exempelvis naturgas eller energi framställd vid 
kolkraftverk. Samhällets energianvändning står för en stor del av 
miljöbelastningen5 och då elanvändningen i Sverige ökar varje år6 
behöver ytterligare alternativa energilösningar utvecklas.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Wizelius, T 2007 
5 Boverket 2003 
6 Energimyndigheten 2002 

 
 
 
 
Till skillnad från andra industrianläggningar förbrukar inte vindkraft 
naturresurser eller energi på samma sätt7 och kräver varken transport 
eller bränsle då elen kopplas direkt till kraftledningar.8 
Exploateringen är reversibel och verken kan monteras ner lika 
snabbt som de monteras upp utan att lämna några spår.9 
 
Sverige har skrivit under Kyotoprotokollet som trädde i kraft under 
2005. Detta innebär ett rättsligt bindande att minska kol-
dioxidutsläppen. I-ländernas utsläpp av fossila bränslen skall minska 
med minst 5 % mellan perioden 2008-2012.10 Riksdagen har beslutat 
att energipolitiken ska utformas så att den underlättar för en 
omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle. Detta innebär att 
elförsörjningen i framtiden ska komma från inhemska, varaktiga och 
förnyelsebara energikällor. Vid utvecklingen av energisystem är en 
av de mest dominerande faktorerna klimatmålet. På lång sikt måste 
koldioxidutsläppen från fossila bränslen minska med 70-90%.  
 
Riksdagen satte 2002 upp målet att vindkraften i Sverige ska 
producera 10 TWh år 2015.11   
 
 
 
 

                                                 
7 Skärbäck, E 1998 
8 Boverket 2007 
9 Skärbäck, E 1998 
10 Boverket 2007 
11 Boverket 2003 
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De första stora vindkraftverken uppfördes i Sverige på 1980-talet. 
Från början var verken inte högre än 15 meter och hade en effekt på 
0.05MW. Idag har de flesta moderna verk en höjd på ca 150 m i 
inlandet med en effekt på ca 3 MW. Hösten 2002 fanns ungefär 600 
vindkraftverk i Sverige. För att uppnå målet om 10 TWh behövs 
ytterligare ca 1500 vindkraftverk.12  
 

 
 
 
 
 

                                                 
12 Boverket 2003 

 
 
 

Vindkraft i inlandet 
Stormarna Gudrun och Per visade att det finns god vindpotential i 
Sveriges inland. Tidigare har endast mätningar gjorts vid kusterna 
och större delen av inlandet har saknat mätningar. År 2002 gav 
Energimyndigheten därför uppdraget åt Meterologiska institutionen 
vid Uppsala Universitet att kartera hela Sveriges vindenergi. Dessa 
nya vindkarteringar blev färdiga 2006 och visar att 
förutsättningarna för vindbruk är mycket goda i inlandet.13 Inom 
vissa områden i inlandet, 100 meter över trädtopparna, blåser det 
nästan lika bra som vid kusten.14 Ytterligare en anledning till att 
inlandet har blivit mer aktuellt har att göra med att det har visat sig 
bli oerhört kostsamt med havsbaserad vindkraft.  
 
Över träden uppstår en viss turbulens vilket tidigare inneburit att 
vinden inte kunnat utnyttjas. Utvecklingen går idag mot allt högre 
vindkraftverk15 som kommer över denna turbulens och möjliggör 
utvinning av vinden. Tillsammans med tekniken innebär dessa nya 
faktorer att det är högaktuellt med vindkraft i inlandet.  

 
 

                                                 
13 Boverket 2007 
14 Wizelius, T 2007 
15 Naturvårdsverket 2006 

Utvecklingen av höjden på vindkraftverk från 1980 fram till idag 



Vindkraft i Sveriges inland – Vindkraftsplan för Hylte kommun    
 

 

15 
 

 

Vindkraftverk 
 
Vindkraftverken omvandlar vindens rörelseenergi till elektrisk 
energi då vinden passerar bladen på verket. När det blåser mot 
vindkraftverkets båda sidor uppstår tryckskillnader som får 
turbinaxeln att rotera. Turbinaxeln överför rörelseenergin till en 
generator där den omvandlas till elektrisk energi. I vindkraftverket 
finns ett styrsystem som övervakar vindriktning, vindhastighet, 
generator, växellåda och bromssystem. 16  
 
Vid uppförande av vindkraftverk behövs tillfartsvägar på ca 4 meters 
bredd. På grund av de många komponenterna i ett vindkraftverk 
krävs flertalet lastbilar och därför måste vägarna klara ett axeltryck 
på minst 4 ton. Under uppförandetiden behöver varje verk en 
uppställningsyta på ca 30 x 30m. Uppförandet tar ungefär 2 
månader.17  
 
Säkerhetsföreskrifter gäller för extrema fall men är viktiga att vara 
medvetna om. Idag förses vindkraftverken med åskledare i vingarna. 
För att inte bladen på verket skall sluta fungera stängs verket av vid 
mycket dåliga väderförhållanden och blad och rotor ställs så att 
lyftkraften förloras.18 För att eliminera olycksrisken bör avståndet till 
större vägar och järnvägar vara minst verkets totalhöjd.19  
 
 

 
                                                 
16 Naturvårdsverket 2006 
17 Boverket 2003 
18 Boverket 2003 
19 Wizelius, T 2007 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Insidan av maskinhuset på ett vindkraftverk 
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Energimyndigheten har bedömt att vindkraften är en av de billigaste 
förnyelsebara teknikerna för elproduktion.20 
 
Det är en stor fördel om nya vindkraftsanläggningarna placeras i 
närheten av högspänningsledningar. På detta sätt undviks stora 
kostnader för nätanslutningar. Det är även ekonomiskt fördelaktigt 
att placera nya vindkraftsverk nära befintligt vägnät. Detta undviker 
fler ingrepp i landskapet. 21 
 
Vindkraftverken har idag en ekonomisk livslängd på 20 år men den 
reella livslängden kan nå upp till 30 år.22 Detta beror på att verken 
fortfarande är kapabla att utvinna energi men på grund av 
teknikutvecklingen är det ekonomiskt försvarbart att byta ut verken 
tidigare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
20 Boverket 2003 
21 Kristinehamns kommun 2007 
22 Laholms kommun 2007 

Totalhöjd 

Navhöjd Rotordiameter 

Navhöjden är avståndet mellan marken och rotorn. Totalhöjden 
är navhöjden samt halva rotordiametern.  
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Lagar och restriktioner 
 
Etablering av vindkraft regleras av Miljöbalken (MB) samt Plan- 
och bygglagen (PBL). Prövning enligt PBL görs genom kommunalt 
planarbete. Vindkraft klassas som miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöbalken vilket fordrar tillstånd och handläggs av Länsstyrelsen.23 
 
Bygglov krävs om vindkraftverkens rotordiameter är större än 2 m. 
Vindkraftverk med en samlad effekt på 125 KW - 25 MW, med 
större rotordiameter än 2 m, kräver en anmälan till kommunen.24 
Vindkraftverk med en effekt över 25 MW skall även anmälas till 
Länsstyrelsen för miljötillstånd enligt Miljöbalken.25 
 
I de kommuner där vindkraft är aktuellt, skall kommunerna ta upp 
frågan i den kommunala översiktsplanen. Då kommunen anser att 
översiktsplanen inte ger tillräcklig vägledning i vissa områden kan 
en fördjupad översiktsplan arbetas fram. I de fall vindkraft-
etableringar gäller många större områden kan ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen istället användas. Ett tematiskt tillägg används då en 
speciell fråga ska behandlas medan ett fördjupad översiktsplan 
generellt gäller för ett begränsat område. Om översiktsplanen är 
tillräckligt tydlig kan de intresseavvägningar som gjorts vara 
tillräckliga som grund för en bygglovsprövning. Om kommunen 
anser att översiktsplanen i kombination med bygglovsprövning inte  
 
 
 

                                                 
23 Naturvårdsverket 2006 
24 Energimyndigheten 2007³ 
25 Wizelius, T 2007 

 
 
 
 
ger tillräckligt stöd för bedömning av lokalisering, placering, 
utformning och avgörande intressekonflikter inom området, kan 
områdesbestämmelser eller detaljplan upprättas.26 Områdes-
bestämmelser reglerar enbart vissa frågor och behandlar ett särskilt 
intresse men ger ingen byggrätt.27 En detaljplan reglerar all 
markanvändningen i detalj. Enligt PBL (8 kap. 11§) måste bygglov 
ges om ansökan följer detaljplanen.28 
 
I ett detaljplanelagt område fordras särskilt tillstånd till jakt. I 
inlandet kan detta bli problematiskt då större områden kan komma 
att planläggas än ute vid kusten. Detta beror på att det är 
terrängförhållanden som avgör var det är lämpligast för etablering av 
vindkraft. Höjderna där vindkraftverken bäst lämpar sig i 
energiutvinningssyfte ligger oftast utspridda och därför kan ett 
detaljplanelagt område bli större i inlandet. För en inlandskommun 
med ett stort jaktintresse skulle detta kunna innebära ett omfattande 
arbete med handläggning av särskilda jakttillstånd. Därför kan det i 
vissa fall komma att bli direkt olämpligt att detaljplanelägga stora 
områden i skogsmark.29 
 
 
 
 

                                                 
26 Boverket 2003 
27 Boverket 2006 
28 Notisum AB 2007 
29 Boverket 2007 
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Sveriges energipolitik 
 
I Sverige har Boverket, Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket 
tillsammans märkt ut områden som inte bör bebyggas –sk. negativ 
planering. Det har funnits ett par riktlinjer för var möjligheterna att 
få tillstånd för vindkraft är som störst. Vid en vindkraftsetablering är 
det oftast projektörerna som söker efter lämpliga vindlägen och 
sedan gör en ansökan. Därefter har det krävts omfattande 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för dessa nya anläggningar. I 
Danmark har kommunerna på regeringens uppdrag avsatt lämpliga 
områden för vindkraft i planerna – sk. positiv planering. Därför har 
det endast återstått praktiska detaljer då ansökningar har lämnats 
in.30 
 
Målet om 10 TWh år 2015 kan tyckas rimligt att genomföra men är 
enligt Tore Wizelius, ämnesansvarig för vindkraftsutbildningen vid 
Högskolan på Gotland, blygsamt i jämförelse med andra europeiska 
länder. Om vindkraft i Sverige skulle byggas ut i samma takt som 
det gjorts i Spanien och Tyskland skulle detta mål vara uppnått på 
drygt två år. År 2005 stod vindkraften i Sverige för 1% av den totala 
elförbrukningen medan den i Danmark låg på 20%.31  
 
Under 2004 avsatte Energimyndigheten riksintresseområden för 
vindkraft. 2006 antogs en vindkraftsproposition i syfte att underlätta 
och påskynda vindkraftens utbyggnad i Sverige. Enligt Tore 
Wizelius har regeringen fram till nyligen haft låga ambitioner för  
 

                                                 
30 Wizelius, T 2007 
31 Wizelius, T 2007 

 
 
 
 
utveckling av vindkraft. Detta beror på att Sveriges el till största 
delen kommer från kärnkraft och vattenkraft och det har därför inte 
funnits något tryck på att minska koldioxidutsläppen från 
elproduktionen.32  
 
2006 inleddes en översyn av riksintresseområden för vindbruk där 
kriteriet är att medelvindhastigheten minst ska vara 6,5 m/s på 71 
meters höjd. Dessa riksintressen pekas ut utan någon avvägning mot 
andra allmänna intressen. Avvägningar mellan dessa intressen ska 
göras i den kommunala fysiska planeringen. Detta innebär att 
riksintressen kan komma att överlappa varandra inom dessa 
områden. Om intressena inte går att förena ska det intresse som på 
lämpligast sätt främjar en långsiktig hushållning med mark, vatten 
och den fysiska miljön prioriteras (3 kap 10 § MB). Om en ansökan 
om vindkraftsetablering avslås med hänvisning till motstående 
intresse, måste Länsstyrelsen kunna visa att vindkraftsverken vållar 
påtaglig skada på de värden som riksintresset eller det skyddade 
området är avsett att bevara.33 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Wizelius, T 2007 
33 Wizelius, T 2007 
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Motstående intressen 
 
Vid planering för en vindkraftsetablering kan riksintressen komma 
att ställas mot varandra. Detta beror på att vindkraft i sig utgör ett 
riksintresse samtidigt som andra riksintressen ibland är oförenliga 
med vindkraft. Som vägledning då intressen är oförenliga finns 
Miljöbalken och Naturresurslagen. För de allmänna intressena görs 
avvägningar med stöd av Miljöbalken, kap 3.34  
 
Riksintressen har till syfte att skydda områden som är viktiga ur en 
nationell synvinkel. Andra skydd kan exempelvis gälla för 
naturreservat samt forn- och byggnadsminnen. Etablering av nya 
vindkraftverk inom områden som utpekats genom miljöbalkens 
lagstiftning måste ske på ett sådant sätt att inga värden som ska 
skyddas kan skadas. 35 Exempel på olika intressen som kan komma i 
konflikt med varandra vid anläggning av vindkraft:  
 

• Naturvärden 
• Kulturmiljövärden 
• Friluftslivet 
• Turismen 
• Fågellivet 
• Totalförsvaret 
• Luftfarten 

 

                                                 
34 Naturvårdsverket 2000 
35 Kristinehamns kommun 2007 

 
 
 
Naturvärden 
Vissa områden är skyddade på grund av dess naturvärde, såsom 
naturreservat, natura 2000-områden, våtmarker, myrar, regionala/ 
lokala naturvårdsintressen eller stora opåverkade naturområden. 
Dessa värden kan både röra sig om visuella värden i till exempel 
stora opåverkade områden eller biologiska värden såsom vid 
våtmarker. Etablering av vindkraft i ett område med höga 
naturvärden kan enbart ges tillstånd om värdet som området skyddar 
inte går förlorat.  

 Bokskog utanför Hyltebruk, Hylte kommun 
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Kulturmiljövärden 
Ett område med höga kultur-
miljövärden är oftast historiskt 
förankrat. Vindkraftverk uppfattas 
många gånger som en industriell 
anläggning från en modern tid. Det 
kan därför vara svårt att förena dessa 
två intressen inom ett och samma 
område. Vid etablering av vindkraft i 
närheten av ett område med höga 
kulturmiljövärden måste avvägningar 
göras kring vilket intresse som väger 
tyngst och hur mycket en placering 
av vindkraft påverkar områdets 
kulturhistoriska värde.  

 
 
Friluftsliv 
Hur det rörliga friluftslivet påverkas är en fråga som ofta kommer 
upp vid etablering av vindkraft. Som argument mot en etablering av 
vindkraft används att vissa människors intresse av att röra sig fritt i 
naturen inskränks av närvaron av ett vindkraftverk på grund av dess 
visuella och/eller ljudmässiga buller. I Praktiken har det visat sig att 
vindkraftverk ofta ökar möjligheterna till friluftsliv då områden görs 
mer lättillgängliga. Vindkraftverken lockar ofta till och med nya 
besökare.36  

                                                 
36 Wizelius, T 2007 

 
 

 
Turism 
En kommun som har en marknadsföring inriktad på turism behöver 
ha ett landskap med höga visuella kvaliteter. Turister och 
fritidsboende bedömer ofta landskapet efter estetiska värden. Oftast 
är sommarboende starkare motståndare till vindkraftsetablering än 
åretruntboende. 37 Den sannolika orsaken till detta är att personer 
som är bosatta inne i städer räknar med störningar i form av 
exempelvis trafikbuller. Städer förändras och utvecklas hela tiden 
och nya element uppkommer i omgivningen. Många väljer därför 
även att äga eller hyra ett fritidshus på landet, där en omgivande 
natur kan ta bort stressmoment relaterade till stadsmiljön. Den korta 
vistelsen på landet blir på så sätt en viktig tillflykt bort från vardagen 
och en möjlighet till återhämtning. Vid en vindkraftsetablering 
kommer störande element in i den direkta omgivningen vilket 
hindrar full återhämtning. Ett industriellt inslag såsom vindkraftverk, 
påminner om stadsmiljön vilket fritidsboende har åkt ifrån. 
Permanentboende bosatta på landet är oftast mer toleranta till nya 
inslag då marken betraktas som ett produktionslandskap där 
förändringar är naturliga. Det föreligger alltså en risk att turister 
säljer sitt fritidshus eller väljer att spendera sin semester på annan ort 
om ett vindkraftverk etableras i närheten av fritidshuset. En kommun 
kan därför komma att förlora en del sommarboende och andra 
turister vid en vindkraftsetablering.  
 

                                                 
37 Skärbäck, E 1998 

Mjälahult, Hylte kommun 
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Fågellivet 
Det finns flertalet studier gjorda på fåglar och kollisionsrisk vid vindkraftverk. Dessa undersökningar visar att sträckande fåglar kolliderar i liten 
utsträckning med vindkraftverk. Kollisionsrisken ökar vid dålig sikt men normalt sträcker fåglar i stilla väder med god sikt och ofta på högre 
höjder än vad vindkraftverken ligger på. Då fåglar närmar sig vindkraftverken byter de som regel riktning. För vissa rovfåglar finns det en 
förhöjd risk för kollision vid bytesjakt. Internationella studier av fladdermöss visar på att vissa arter drabbas hårdare än andra.38 
Fågelskyddsområden är i regel avsatta för viktiga rastplatser och häckningsområden.39 

                                                 
38 Boverket 2003 
39 Wizelius, T 2007 

Holmen, söder om Varberg 
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Totalförsvaret 
Totalförsvaret är en nationell angelägenhet. Generellt sett är all 
information angående totalförsvarets intressen hemligstämplad. 
Därför är områden för försvarets intressen inte alltid utsatta på 
kartor. Vid avslag av ansökning för etablering av vindkraftverk i ett 
militärt område kan orsaken exempelvis handla om skjutbanor eller 
flygkorridorer som inte kan förenas med de höga vindkraftverken. 
Vid planering för vindkraft måste alltid totalförsvaret tillfrågas.  
 
Luftfartsverket 
Det är främst vid start och landning som flygplan befinner sig på 
lägre höjder. Inom en radie på 55 km från flygplatser måste alla 
positioner på högre element som skall byggas, särskilt granskas av 
Luftfartsverket. Privatplan flyger betydligt lägre än reguljärflyg. En 
del av dessa mindre plan innehar inte navigationssystem utan följer 
vägar eller andra geografiska riktmärken. Vid dåligt väder tvingas 
mindre plan gå så långt under molntäcket som möjligt och flyger då 
på mycket låga höjder. Höga vindkraftverk kan därför komma i 
direkt konflikt med Luftfartsverket säkerhetsföreskrifter.40 
Vindkraftverk skall alltid anmälas till Luftfartsverket. 

                                                 
40 Intervju med Luftfartsverket Halmstad 
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Placering i Landskapet 
 
Visuell effekt 
Vindkraftverk förändrar alltid landskapet visuellt och skiljer sig från 
andra anläggningar med dess höga höjd och roterande egenskap. 
Landskapets naturliga former består oftast av horisontella linjer 
medan ett vindkraftverk utgör smala vertikala linjer.41  
 
Vindkraftverk utgör en ny kategori industriarkitektur42 där en 
etablering kan förändra ett landskap över en dag i kontrast till de 
gradvisa förändringar som annars har präglat det svenska landskapet, 
genom t ex utvecklingen av förändrade jordbruksmetoder eller 
successiv stadsutbredning.43 Även om vindkraften har stora 
miljöfördelar påverkar verken landskapet med sin storlek och 
visuella dominans. Det är därför ytterst viktigt att vindkraftverken 
lokaliseras rätt i landskapet för att kunna hävda sina miljöfördelar. 44 
Vid en bra placering kan vindkraftverken tillföra något positivt men 
vid dålig placering innebära en konflikt med befintligt landskap. Om 
verk placeras för sig själva innebär det en dålig resurshushållning 
med mark och vindenergi. Utspridda verk ger även ett rörigare 
intryck än samlade grupper.45 Vindkraftsanläggningar kan medvetet 
utplaceras så att de bildar en orienteringspunkt eller markerar något  
som vill förtydligas som exempelvis; en entré till en stad, en markant 
höjdsträckning eller en kustlinje.46  
 

                                                 
41 Skärbäck, E 1998 
42 Boverket 2003 
43 Skärbäck, E 1998 
44 Boverket 2003 
45 Kristinehamns kommun 2007 
46 Boverket 2003 

 
 
 
 
Placering av verk i inlandet är betydligt svårare än vid kusten. Vid 
kusten är vinden mycket stark över större områden och placering av 
vindkraftverk behöver inte ta hänsyn till terrängen på samma sätt 
som i inlandet. Verk kan därför placeras i bestämda formationer med 
ett visst avstånd från varandra.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bestämd formation på vindkraftverken vid norra infarten till Falkenberg 
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I inlandet behöver verken placeras på så höga höjder som möjligt för 
att komma åt den maximala vindeffekten. Kuperad terräng innebär 
att bestämda formationer är svåra att få till. Avståndet mellan verken 
kan istället komma att bestämmas av terrängförhållanden dvs. 
avståndet mellan de högsta höjderna i området.  
 
Vindkraftverk är artificiella element som kan anpassas till ett 
landskap så att den visuella effekten blir så naturlig som möjligt. 
Verkens höjd förstärks vid placering på berg eller kullar vilket gör 
att de från vissa punkter syns på längre avstånd än på jämn mark. Då 
verk placeras så att de följer landskapets struktur bildas en följsam 
båge över marken som förstärker mönstret i landskapet. Ögat följer 
bergets kontur och formen ter sig naturlig.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vindkraftverk kan peka ut en viss plats i landskapet.47 Det kan 
exempelvis handla om platser som har lokal betydelse historiskt eller 
geografiskt. På detta sätt syns platsen från längre avstånd och kan bli 
en ny orienteringspunkt i landskapet. Platsens identitet stärks och 
blir ett landmärke i området att orientera sig efter. 
 
 

 
 
 

                                                 
47 Kristinehamns kommun 2007 Placering av vindkraftverk som utnyttjar terrängens formgivning 

Vindkraftverk placerade för att peka ut en viss plats i landskapet 
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Vindkraftverk kan placeras så att de framhäver en viss riktning i 
landskapet. På detta sätt bildas en parallell linje med vindkraftverken 
och den struktur som bildar riktningen. Detta kan ge ett harmoniskt 
visuellt intryck då inga fler riktningar tillförs i omgivningen. Vägar 
är redan ett artificiellt inslag i naturen och då vindkraftverk placeras 
intill, exploateras ett område som redan är utsatt för mänsklig 
påverkan. På grund av vindens riktning kan denna typ av placering 
endast tillämpas då vägen går rakt mot vindriktningen.  
 
 
 

Vindkraftverk placerade längs en väg som förstärker riktningen 
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Skala 

För att inte vindkraftverken ska dominera i landskapet bör de 
placeras där de kan samverka eller underordna sig landskapets skala. 
Då betraktaren kommer nära föremål jämförs de med vår mänskliga 
skala. Om ett vindkraftverk står nära ett föremål som måtten kan 
uppskattas på, t.ex. ett kyrktorn, påverkas upplevelsen och verket 
framstår som oändligt högt (se övre bild till höger). Om 
vindkraftverken däremot är belägna utan några referenser i närheten 
uppfattar vi dem i landskapets skala. Förmågan att uppskatta ett 
objekts höjd avtar i nivå med träden.48  
 
På längre avstånd uppfattar vi träden som lika höga som 
vindkraftverken. Detta beror på att det blir omöjligt för oss att 
uppfatta om verken och träden är belägna på samma avstånd eller 
långt ifrån varandra. Träden som i själva verket står närmare 
betraktaren än vad vindkraftverken gör, upplevs som om de befinner 
sig på samma avstånd som kraftverken och som om de har samma 
höjd.   
 
En del industribyggnader kan i jämförelse med exempelvis 
bostadshus, uppfattas som mycket stora och höga. Etablering av 
vindkraftverk kan därför placeras nära en industribyggnad och även 
om vindkraftverkets höjd förstärks något så innebär det samtidigt att 
industribyggnadens skala och dominans i omgivningen minskar (se 
undre bild till höger). 
 
 

                                                 
48 Skärbäck, E 1998 

 
 
 
 

  

 Industri på Laholmsslätten, Laholms kommun 
 

Fotomontage vid Gräsmarks kyrka, Värmland 
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Utformningsprinciper 
I södra och mellersta delen av Sverige kommer ca 50% av vinden 
från syd till väst. För optimal energiutvinning bör ett vindkraftverk 
placeras så att vinden får fri ansats från sydväst. Det är även viktigt 
att det bakom verket, i riktningarna nord till ost är relativt öppet. Då 
vindkraftverk placeras i linje ska denna helst vara vinkelrät mot 
vindriktningen, dvs. en linje från sydost till nordväst. På detta sätt 
minimeras risken att vindkraftverken stör varandra. För ytterligare 
optimering av produktionen skall raderna förskjutas så att verken i 
den andra raden står mellan verken i raden framför.49  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Skärbäck, E 1999 

 
 
 
 
Om verken i en vindkraftspark står för nära tar de vind från varandra 
och därför finns ett generellt avstånd på ca 5 rotordiametrar mellan 
verken i en rad och 7 rotordiametrar mellan raderna. Ett 
rekommenderat avstånd mellan grupper varierar i regionala 
planeringsunderlag på 2-5km.50  
 
I Nystedt, Danmark finns en äldre vindkraftspark där verken står 
uppställda i rader rakt bakom varandra. Mätningar visar tydligt att de 
verk som står längst fram mot vindriktningen genererar mest el 
medan de verk som står bakom påtagligt tappar energi. I Sverige 
finns få stora parker men några av de större ligger i Kiruna kommun. 
Där utnyttjar verken höjderna och står därmed inte uppställda i 
någon estetisk modell. Detta har visat sig vara det bästa sättet att 
utvinna energi då inget verk tar vind från något annat.51  
 
Avstånd 
Generella regler för avstånd mellan vindkraftverk och bebyggelse 
saknas. Flertalet kommuner har ett rekommenderat avstånd på 500 
meter mellan enstaka bostadshus och vindkraftverk. Verk som är 
samlade i grupper har ofta ett avstånd på ca 700 meter till enstaka 
hus. Detta beror på den ackumulerande effekten av buller som 
uppstår då flera verk står samlade. Avståndet mellan verk och 
samlad bebyggelse uppgår till ca 1000 meter.52 
 

                                                 
50 Boverket 2003 
51 Intervju med Robert Johannesson, Boverket 
52 Laholms kommun 2007 

Bilden visar hur vindkraftverk bör placeras i förhållande till vindens riktning samt 
avståndet mellan verken och raderna. 
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Höjd 
Vind ger mer energi på höga höjder vilket beror på att vinden inte 
bromsas upp av nivåskillnader, vegetation eller byggnader. Det är 
därför vanligt att vindkraftverk placeras på stora öppna områden som 
exempelvis kullar, slätter eller nära hav och sjöar.53 Det är dock 
svårare att utnyttja energiförhållanden på högre höjder eftersom det 
kräver betydligt högre kraftverk.54 Teoretiskt sätt kan ett 
vindkraftverk utvinna 59% av energiinnehållet i vinden. I praktiken 
kan dagens vindkraftverk utvinna upp till 50%. Enligt Tore 
Wizelius, vindkraftsexpert på Gotlands Högskola, behöver tornen 
vara minst 120 meter höga i skogmark för att fungera maximalt55.  
 
Bilden på nästa sida visar höjdförhållanden mellan olika objekt. Tv-
master är de högsta objekten vi har i Sverige. För några år sedan 
blev det allt vanligare med telefonmaster som placerades ut i 
landskapet. Dessa fungerar ofta som riktmärken i omgivningen och 
blir även ett tydligt orienteringsmärke på kvällarna med sina röda 
sken. Turning Torso är Sveriges högsta byggnad och är ett 
landmärke i Skånes slättlandskap. Tidigare tillhörde kyrkor våra 
högsta byggnader. På landsbygden är de fortfarande mycket höga i 
jämförelse med omkringliggande byggnader. Silos är vanliga bland 
industrier och i synnerhet jordbruk. På landsbygden kan de uppfattas 
som mycket höga då de ofta jämförs med andra byggnader eller 
träden runtomkring. I jämförelse med den mänskliga skalan blir även 
ett träd mycket högt.  
 

                                                 
53 Naturvårdsverket 2006 
54 Vindkraft Kristinehamn 
55 Wizelius, T 2007 

 
 
 
 
150 meter är den maximala höjden som Luftfartsverket tillåter utan 
att vindkraftverken förses med blinkande armatur. Då blinkande 
sken ofta uppfattas som irriterande av närboende har de flesta 
moderna verk som uppförs idag en totalhöjd under 150 meter. 
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Landskapets tålighet 
Det finns inget generellt avstånd där vindkraftverken slutar dominera, samverka eller underordna sig landskapet. Lokala förutsättningar 
tillsammans med anläggningens utformning bestämmer hur stor påverkan ett vindkraftverk gör i ett landskap. Ett landskap präglat av dagens 
samhälle har andra förutsättningar att klara av en etablering av vindkraftverk än ett landskap där få förändringar skett under efterkrigstiden (se 
bilder ovan). Detta beror inte på att ett äldre landskap har starkare värden utan därför att en modern anläggning såsom ett vindkraftverk utgör en 
större kontrast till omgivningen i ett sådant landskap än om det placeras där förändringar har följt med tiden.56  

                                                 
56 Boverket 2003 

Exempel på en placering då vindkraftverket stämmer överens med omgivningen 
vid Tvååker, Varberg. 

Fotomontage vid Jälluntofta by, Hylte kommun. Exempel på en olämplig placering.    
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Störningar  
 
När vindkraftverk etableras i närheten av bebyggelse kan irritation 
uppstå. Det finns generellt tre återkommande störningselement: 

- Skuggor 
- Vindkraftverkens visuella påverkan 
- Buller 

 
Skuggor 
Skuggor från vindkraftverk uppträder då verkets rotorblad bryter 
solens strålar. På ett visst läge faller skugga när rotorbladen står i 
90° vinkel mot solen, då solen befinner sig i en viss position på 
himlen57 (se bild till höger). Vindkraftverkens navhöjd och 
rotordiameter är avgörande för skuggors utbredning.58 Enligt 
Boverkets rekommendationer får den teoretiska skuggtiden inte 
överstiga 30 minuter per dag och 30 timmar per år. Denna beräkning 
bygger på att solen alltid skiner under dygnets ljusa timmer och att 
det alltid blåser så att rotorn roterar, samt att det inte finns några 
byggnader eller träd som skymmer bostaden. Den faktiska 
skuggtiden på en störningskänslig plats bör enligt Boverket 
begränsas till 8 timmar per år. Med störningskänslig plats menas 
tomt med bostads- eller fritidshus, kontor, arbetsrum, lokaler för 
utbildning och vård. Boverket föreslår att vindkraftverk kan vara 
utrustade med automatisk avstängning då skuggtiden överstiger en 
viss tid.59 
 
 

                                                 
57 Laholms kommun 2007 
58 Wizelius, T 2007 
59 Laholms kommun 2007 

 
 
 
 
Skuggor tunnas ut och minskar i skärpa i samband med att avståndet 
ökar. En byggnad som står rakt i norr kan utsättas för skugga 
klockan 12 på dagen, ett hus i öster klockan 18 på kvällen och ett 
hus i väster klockan 6 på morgonen. Skuggan varierar i tid mellan 
årstiderna.60  
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
60 Wizelius, T 2007 

Bilden visar hur skuggan breder ut sig i förhållande till solen och vindkraftverket 
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Visuell påverkan 
Åsikter om vindkraftverkens utseende är alltid subjektiva 
bedömningar och medan en del människor upplever vindkraftverk 
som förskönande uppfattar andra dem som förfulande. Åsikterna är 
framförallt ett tecken på personligt engagemang.61 I debatten om 
vindkraftverk handlar det ofta om förändring kontra bevarande. Det 
är landskapets skönhetsvärde som lyfts fram och kritiker menar att 
rotorbladens rörelse drar blickar till sig och förhindrar ett 
betraktande av landskapet. Detta är en argumentation som bygger på 
att landskapet utgör en bild. Motståndare till vindkraft menar vidare 
att verken har en så pass stark genomslagskraft och därför kommer i 
konflikt med andra starkare intressen.  
 
Flera vindkraftverk samlade i grupp upplevs ofta som en ordnad 
helhet. Förändringen av landskapsbilden blir oftast lägre med en 
vindkraftspark än med flertalet enskilda verk, fritt utplacerade i 
landskapet. Forskning visar på att allmänheten föredrar anläggningar 
med en tydlig avgränsning. För att en grupp vindkraftsverk ska anses 
som samlad bör avståndet inte överstiga 5 rotordiametrar. För att 
skapa fria vyer från vindkraftverk och för att förtydliga 
anläggningarna som olika enheter eftersträvas ofta fria zoner mellan 
verken.62  
 
Rörelsen från rotorbladen är det som skiljer vindkraftverken från 
andra stora anläggningar. Ögat uppfattar en rörelse bättre än något 
som är helt stilla. En jämförelse mellan större och mindre verk har  
 
                                                 
61 Skärbäck, E 1998 
62 Boverket 2003 

 
 
 
 
visat att de större verken ger ett mer harmoniskt intryck eftersom 
bladen ser ut att rotera långsammare. I områden där verk redan är 
uppförda är det viktigt att alla verk har snarlik rotationshastighet, 
eftersom stor skillnad kan uppfattas som störande.63  
 

                                                 
63 Boverket 2003 
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 Laholmsslätten med utspridda vindkraftverk 

En samlad grupp vindkraftverk vid infarten till Falkenberg 
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Buller 
Buller definieras som störande ljud.64 Den övervägande delen av 
ljudet från ett vindkraftverk har aerodynamiskt ursprung och uppstår 
då bladen skär genom luften. 65Detta ljud har ungefär samma 
karaktär som naturligt vindbrus66 och kan uppfattas som ett 
svischande ljud.67 På längre avstånd förändras ljudet och blir 
dovare.68 Ljud mäts i decibel (dBA) vilket är ett mått som anger de 
ljud som uppfattas av det mänskliga örat. Jämförelsevis har ett 
modernt kylskåp 35-40 dBA, en storstadsgata ca 75 dBA och en pub 
ca 100 dBA.69  Olika fabrikat på vindkraftverk ger ifrån sig olika 
högt ljud. Terrängen avgör sedan hur ljudutbredningen ter sig. Vissa 
element i naturen kan göra att ljud förstärks medan andra gör att de 
dämpas. Med hänsyn till bullerstörningar finns ett gränsvärde för 
vindkraftverk utfärdat av Naturvårdsverket på 40 dBA vid bostäder 
och 35 dBA vid planlagd fritidsbebyggelse och områden för rörligt 
friluftsliv.70  
 
Ljud från vindkraftverk hörs endast under vissa förutsättningar. Vid 
stiltje står verken stilla och inga ljud kommer från dem. Vid mer än 
8 m/s överröstas ljudet av bakgrundsljud såsom vindbrus och 
lövprassel. Det är vid vindstyrkor från 3-4 m/s upp till 8m/s som 
ljudet hörs inom området för ljudutbredningen.  
 

                                                 
64 Wizelius, T 2007 
65 Boverket 2003 
66 Högskolan på Gotland, Centrum för vindkraftsinformation 2004 
67 Wizelius, T 2007 
68 Boverket 2001 
69 Högskolan på Gotland, Centrum för vindkraftsinformation 2004 
70 Wizelius, T 2007 

 
 
 
 
Ljudutbredningen från vindkraftverk beräknas alltid med 
förutsättningen att marken är öppen, hård och platt så att alla 
ljudvågor reflekteras. Ingen hänsyn tas till hinder såsom vegetation, 
byggnader eller plank. Det är med andra ord den värsta tänkbara 
situationen som visas.71 På kvällar när andra bakgrundsljud blir lägre 
kan ljud från vindkraftverk upplevas särskilt påtagligt. Detta beror 
på att vindhastigheten på högre höjder fortfarande är hög medan det 
vid marknivå kan vara vindstilla. Normalt är vindkraftverken igång 
kontinuerligt då det finns tillgång till vind. För att minska störningen 
för närboende kan varvtalet sänkas på kvällar.72 Vindkraftsindustrin 
arbetar med utvecklingen och har som mål att ljud från vindkraftverk 
ska bli lägre än bakgrundsljudet vid alla vindstyrkor.73  
 
I en studie gjord bland boende nära vindkraftverk låg ljudnivån 
mellan 25 och 40 dBA. Vid förfrågan angavs att buller och 
förändrad utsikt var den främsta orsaken till att de boende kände sig 
störda. Mest kände sig de boende störda av bullret vid avkoppling 
utomhus eller då fönster stod öppna sommartid. Hur störda de var av 
ljudet påverkades av de tillfrågades åsikt om vindkraftverkens 
påverkan på landskapsbilden.74 I en doktorsavhandling gjord av Eja 
Pedersen vid Högskolan i Halmstad, anges att det är en samverkan 
mellan ljudnivån och den visuella påverkan som har betydelse för 
det upplevda bullret.75  
 

                                                 
71 Wizelius, T 2007 
72 Boverket 2001 
73 Wizelius, T 2007 
74 Naturvårdsverket 2006 
75 Laholms kommun 2007 
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Boende nära vindkraftverk 
 
Åsikter och upplevelser kan förändras över tiden då människor får 
nya inställningar till ett vindkraftverk.76 En del människor som 
tidigare haft en positiv inställning till vindkraft kan ändra åsikt då en 
etablering kan bli aktuell nära den egna bostaden eller fritidshuset. 
Denna effekt kallas för NIMBY-effekten; Not In My Back Yard 
(inte på min bakgård). Fenomenet förklaras med att individen 
försöker maximera sitt eget levnadsutrymme samt sin användning 
och tillgång till miljön.77 Nimby-effekten har studerats och visar att 
inställningen hos en grupp kan börja positiv. Då ett konkret projekt 
såsom vindkraft presenteras blir en del i gruppen oroliga och andelen 
positivt inställda sjunker hastigt. Efter att projektet är genomfört och 
varit igång ett par månader stiger andelen positiva och ofta till och 
med över den nivå som uppmättes innan projektet startades. Genom 
tidiga och stora informationsinsatser kan NIMBY-effekter undvikas. 
Acceptansen för vindkraftverk infinner sig då följande principer 
följs: 

• avståndet till bostäder är tillräckligt 
• verken är tysta 
• boende hålls informerade 
• ekonomisk fördel för lokalsamhället 
• lokal förankring hos projektören 
• markägarna konsulteras vid lokalisering av verk78 

 
 

                                                 
76 Wizelius, T 2007 
77 Skärbäck, E 1998 
78 Wizelius, T 2007 

 

 
 
Spanien är ett av de länder där vindkraft byggts ut snabbast. 
Undersökningar av den sociala acceptansen visar att den bofasta 
befolkningen nära vindkraftsparker stöder vindkraften mer än icke 
berörda.79 
 
Deltagande  
Det är viktigt att den berörda befolkningen får känna sig delaktig och 
inte hotad av planer som berör närmiljön.80 Om närboende inte blir 
kallade till samråd eller får tillräcklig information finns stor risk att 
de känner sig maktlösa och oförmögna att påverka sin hemmiljö.81 
 
Tillsammans med bygdens invånare kan lokal kännedom om 
landskapet och dess värden utrönas och leda till en lämpligare 
lokalisering av vindkraftverken. Oftast upplever människor sig 
mindre störda av verken om de haft möjlighet att vara med och delta 
i planeringsprocessen.82 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 Wizelius, T 2007 
80 Skärbäck, E 1998 
81 Högskolan på Gotland, Centrum för vindkraftsinformation 2004 
82 Boverket 2003 
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Lyckade fall visar att då vindkraftsföretag i ett tidigt skede gjort upp 
med markägare och närboende om intrångsersättning har de lyckats 
undvika större konflikter. En annan lösning är att närboende erbjuds 
någon form av delägarskap eller fördelaktiga villkor för köp av 
vindkraftsel.83 Svårigheten ligger i att hitta den ersättning som gäller 
för en viss boende. Konflikter har uppstått mellan grannar då 
ersättningar skilt sig mycket åt.  
 
Det slags information som tycks passa allra bäst är skriftlig 
information med en angiven kontaktperson för eventuella frågor. 
Allmänheten vill oftast veta: 
 

• verkens exakta position 
• verkens utseende 
• verkens storlek 
• anläggningens produktion 
• syftet bakom den föreslagna placeringen 
• hur närboende kan bli delaktiga eller få medinflytande 
• om närboende kommer att kunna köpa vindelektriciteten 

billigare och vad den i så fall kommer att kosta84 

 
 
 
 
                                                 
83Wizelius, T 2007 
84 Wizelius, T 2007 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Laholms kommun med flertalet vindkraftverk nära en jordbruksfastighet 
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Fallstudier 
 
För att få en förståelse för vad som sker vid en etablering av 
vindkraft har fyra olika fallstudier gjorts. Två fallstudier har 
behandlat tillvägagångssätt och problematik som uppstått vid en 
etablering i kommun (Varberg) och länsstyrelse (Kalmar). En tredje 
har behandlat överklaganden i en kommun (Halmstad) och vid den 
fjärde har befintliga vindkraftverk studerats för att få en uppfattning 
om hur stor den visuella påverkan blir i ett landskap vid olika 
avstånd. (Varberg) 
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Kommunkarta över södra Sverige. I väster markerar vindkraftverken fallstudierna gjorda i kommunerna Varberg och Halmstad. Vindkraftverket i öster markerar de 
berörda kommunerna Kalmar, Torsås, Mörbylånga och Karlskrona där Länsstyrelsen i Kalmar län har samordnat ett havsbaserat vindkraftprojekt. 
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Vindkraft i Varbergs kommun 
 
Jag valde att studera Varbergs kommun därför att de har flertalet 
vindkraftverk och lång erfarenhet av vindkraftsetableringar. 
Stadsarkitekt Maria Söderlund som intervjuades har arbetat som 
bygglovshandläggare vid projektering av vindkraftverk. Vid 
planering för vindkraft i kommunen har en buffertzon på 500 meter 
lagts runt varje hus för att få fram tydliga områden som inte kommer 
i direkt konflikt med närboende. Därefter har naturinventerade 
områden med särskilt värde lagts på som ett lager på samma karta 
för att hitta områden som kan vara lämpliga att pröva för vindkraft. 
En del verk har planlagts genom detaljplanering. En plan behandlade 
främst ett industriområde och det var lämpligt att integrera dessa två 
intressen. Vid andra projekteringar har ansökningarna behandlats 
med bygglov. Vid planläggningen har en del verk inte överklagats 
medan andra har gått ända upp till Regeringsrätten. Överklaganden 
har fördröjt processen med upp till 1,5 år. Generellt har oron rört sig 
om fyra huvudämnen:  

• buller 
• skuggpåverkan 
• förstörd utsikt 
• minskat fastighetsvärde 

 
Kommunen har varit tydlig med information och har visat vilka 
föreskrifter som finns gällande buller och skuggpåverkan. Trots detta 
är det en del boende som ofta har svårt att tro på uppgifterna om 
effekten av buller vid den egna bostaden. De upplever att det låter 
mycket mer vid befintliga verk då de befinner sig i närheten av dem. 
 
 

 
 
 
 
Varbergs kommun har ett lokalt energibolag som har varit med och 
projekterat ett flertal verk i kommunen under en lång period. De har 
haft tidiga informationsmöten och förankrat sina planer hos 
markägare och berörda grannar innan information kommit ut i 
media. För att minska oron vid etablering av vindkraft nära ett 
område med rovfåglar gjordes en grundlig undersökning av en 
ornitolog. Kartläggningen gjordes för att visa på hur många av dessa 
som eventuellt skulle kunna påverkas. Andra bolag har valt att inte 
ha tidiga samråd med berörda utan gå ut med informationen i media 
först. Oron har då blivit mycket större och många har ringt till 
kommunen med en mängd frågor. 
 
Tidigare har endast kustremsan varit intressant för vindbruk i 
kommunen men på grund av ny teknik finns idag intressen i 
inlandet. Varberg har ännu inte tagit ställning till frågan då inga 
ansökningar kommit in. Det diskuteras däremot om en fördjupad 
översiktsplan kommer att behöva göras för detta ändamål. Maria 
Söderlund tror att det finns en möjlighet att det blir många grupper 
av vindkraftverk i inlandet i Varbergs kommun då vindkrafts-
företagen har börjat visa stort intresse i många andra kommuner. En 
fråga som dykt upp är om avståndet på 3 km mellan grupper räcker i 
inlandet. Boende på landsbygden har bosatt sig där för att vara fria 
från mycket infrastruktur och andra ingrepp. I en stad däremot 
förväntas att det är mycket som stör. Placering av verk på höjder 
kommer att innebära en helt ny visuell påverkan än tidigare vilket 
framtiden får utvisa. 
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Länsstyrelsen Kalmar län 
 
Jag har tidigare arbetat tillsammans med Ingegärd Widerström, 
Länsarkitekt i Kalmar län och intervjuade henne då hon har arbetat 
som samordnare i Kalmarsundsprojektet. Detta vindkraftsprojekt var 
en samordning mellan fyra kommuner; Mörbylånga, Kalmar, Torsås 
och Karlskrona under åren 2005-2006. Initiativet togs för att frågan 
var en mellankommunal angelägenhet i två län som krävde en 
samordning enligt Plan och bygglagen. Utblickar från kusten ut mot 
havet skulle komma att påverkas i samtliga kommuner. En del 
områden är känsligare än andra av exploatering såsom södra Öland 
och Kristianopel i Bergkvara som är attraktiva turistmål. Stora delar 
av Öland täcks av riksintressen och det finns därför mycket stora 
statliga intressen att bevaka planeringsfrågorna. Ett policydokument 
togs fram med gemensamma riktlinjer.  
 
Den största svårigheten vid det gemensamma planeringsarbetet 
ansåg Ingegärd Widerström var att kommunerna skilde sig mycket åt 
politiskt. En del kommuner hade kommit längre i ställningstagandet 
till förnyelsebar energi än andra. Trots olika utgångspunkter 
fungerade arbetet bra därför att det gemensamma målet var 
detsamma.  
 
Vid tidigare etablering av vindkraft i Kalmar län har överklaganden 
rört allmänna intressen, exempelvis att vindkraftverken upplevs för 
stora eller att de placerats för nära husen. Vid Kalmarsundsprojektet 
tycker Ingegärd att klagomålen såg annorlunda ut och handlade mer 
om överskridanden gällande buller, skuggor eller störd 
landskapsbild. Det kunde till exempel vara boende nära  
 

 
 
 
 
vindkraftverk som bodde 520 meter från verket där den uppmätta 
ljudnivån låg på 41 dBA (ljudnivån får inte överskrida 40 dBA vid 
yttervägg). Flertalet överklaganden poängterade den positiva 
miljöeffekten av vindkraftverk samtidigt som det förklarades att 
verken inte passade in i landskapsbilden just där de bodde. Nimby-
effekten var således mycket påfallande.  
 
För att minska oron bland boende önskar Länsstyrelsen att 
exploatörerna går ut med information i ett så tidigt skede som 
möjligt.  
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Överklaganden i Halmstad kommun 
 
Jag har fått ta del av de överklaganden som kommit in till Halmstad 
kommun vid vindkraftsetablering i Tönnersa som ligger ca 13 km 
söder om Halmstad stad. Generellt sett finns det fyra synpunkter 
över oro som återkommer. Dessa kom upp vid intervjun med 
stadsarkitekten i Varbergs kommun. Vid förändrad landskapsbild 
tas synpunkten upp att närmiljön kommer att förlora sitt höga värde 
och helt domineras av vindkraftverken. Framförallt är det höjden på 
verken som utgör den största oron. Flera synpunkter på hur äldre 
bebyggelse med höga kulturvärden kommer i skuggan av verken, tas 
upp. Närboende vill veta om det finns några schablonsiffror på 
värdeminskning av fastighet. Frågor ställs om det är rätt att uppföra 
anläggningar utan att ha svaret på hur mycket fastigheterna kan 
förlora i värde. Trots löfte från etableringsföretagen om ekonomisk 
ersättning framförs åsikten att den påverkan vindkraftverk kommer 
ha för de närboende inte kan ersättas med pengar. Angående buller 
och skuggeffekter finns en stark misstro till de beräkningar och 
siffror som framställts. För att få en uppfattning om hur mycket ett 
vindkraftverk låter har det tidigare föreslagits för de boende att gå ut 
och ställa sig ett par hundra meter från ett vindkraftverk. Detta är ett 
förslag som flertalet närboende ansåg kränkande då det inte går att 
jämföra ett par minuter med hur det är att leva i den miljön resten av 
sitt liv. Vidare tas det upp att kommunen bör beakta den samlade 
störningsbilden då närboende redan upplever området utsatt för 
andra oljud från järnväg, motorväg, riksväg och flyg. En del boende 
vill att ljud- och skuggberäkningar skall göras vid tomtgräns och inte 
från husväggar. 
 
 

 
 
 
 
Generellt åberopas den ”lilla människan” som hamnar i kläm för att 
andra med större makt ska få tjäna pengar. Skattefrågan är något 
som lyfts – kommunen månar inte om sina skattebetalare. Trots att 
det är politikerna som fattar besluten finns det en uppfattning att det 
är tjänstemännen på kommunen som tar alla beslut. Det anses för 
enkelt att ta ett beslut som kommer att påverka en enskild individs 
livsmiljö. Miljötänkandet och framtidsplaneringen anses av vissa 
vara ett spel för galleriet, dvs ett sätt för politiker och tjänstemän att 
få bra publicitet. Även värsta scenarier med utspridda verk såsom i 
Laholm tas fram som en synpunkt för att inte tillåta vindkraftverk i 
kommunen. Havsbaserad vindkraft ses som ett starkare alternativ än 
vindkraft på land då närboende inte påverkas. Andra kommuners 
riktlinjer lyfts fram för att visa på hur annorlunda avståndskriterierna 
ser ut i Sverige. 
 
Jag tycker att många är mycket pålästa då de framför sina 
överklaganden eller synpunkter. Stor insyn finns i den kommunala 
planeringen och vilka riktlinjer som finns. Överklaganden är 
visserligen ofta burdusa i framtoningen men samtidigt sakliga och 
det är rättfärdiga företeelser som åberopas. 
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Avståndsstudie 
 
Vindkraftverken vid Tvååker är ca 140 meter höga vilket är den 
ungefärliga höjd moderna verk har idag. Tvååker ligger ca 1 mil 
sydost om Varberg längs med E6:an. Uppmätta punkter vid 1-5 km 
fotograferades den 14 november. Svårigheten visade sig vara fri sikt 
fram till verken. På längre avstånd än 1 km krävdes det inte mer än 
en skogsdunge eller en husvägg några meter framför fotopunkten för 
att dölja vindkraftverken. Efter fem km blev terrängen så pass 
kuperad att vindkraftverken doldes helt.  
 
En stor skillnad mellan verkligenheten och resultatet på fotografiet 
visade sig vara att konturerna blev allt svagare på bild ju längre ifrån 
fotografiet togs. Verken uppfattades bli mindre i förhållande till sin 
omgivning på bilderna vilket kan ha att göra med att vingspetsen är 
så pass tunn längst ut att den endast syns då bilden är markant in-
zoomad. För att rättfärdiga den egentliga upplevelsen användes 
zoom-funktionen vid alla avstånd. Trots in-zoomningen smälte 
verken in mer i bakgrunden på fotografierna än de gjorde i 
verkligheten och därför har konturerna fyllts i. Vid en närmare titt på 
olika fotografier av vindkraftverk i flertalet böcker kan tydligt ses att 
konturerna förbättrats. 
 
Bilderna i denna studie är tagna med en vanlig automatkamera vilket 
inte är en korrekt teknisk utrustning. Denna avståndsstudie ger 
därför endast en generell uppskattning om den visuella påverkan. 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
Bilden ovan är tagen på 1 kilometers avstånd. Vindkraftverken 
upplevdes vid detta avstånd som mycket dominanta i sin omgivning. 
Silos som syns till vänster om vindkraftverket brukar som regel 
inneha en höjd på 25-35 meter. Dessa två element samverkar väl 
med varandra i skala och höjd. 
  
 
 
 
 

1 km avstånd 
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På två kilometers avstånd upplevs verken fortfarande som mycket 
dominerande i landskapet. Det är mycket stor skillnad mellan 
vindkraftverken och andra objekt att referera till såsom byggnader 
och träd. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
På tre kilometers avstånd börjar vindkraftverkens dominans att avta 
och de smälter in mer i sin omgivning. På bilden syns att det inte 
längre är någon märkbar skillnad mellan träden och vindkraftverkens 
höjd då träden står närmre. På detta avstånd upplevs vindkraftverken 
ungefär lika höga som träden. 
 
 
 

2 km avstånd 

 
3 km avstånd 
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På fyra kilometers avstånd upplevs verken befinna sig på ett mycket 
långt avstånd. De träd som står nära verken upplevs endast som 
buskar och en del av landskapets kontur. Istället jämförs verkens 
höjd med närstående träd. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

I Varbergs kommun är terrängen mer kuperad i inlandet och därför 
var det mycket svårt att hitta en fotopunkt vid fem kilometers 
avstånd. De två höjderna på var sin sida om vindkraftverken visar att 
verken på detta avstånd smälte helt in i omgivningens skala. 
 
 
 
 

4 km avstånd  5 km avstånd 
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Avståndanalysen visar att vindkraft-
verken upplevs dominera sin omgivning 
betydligt på upp till två kilometers 
avstånd. Särskilt påtaglig är höjden av 
verken då de objekt som finns att 
referera till är av obetydlig storlek i 
jämförelse med vindkraftverken. Vid tre 
kilometers avstånd avtog dominansen 
och verkens höjd kunde till och med 
upplevas inneha samma höjd som 
träden. Särskilt tydligt blev detta 
fenomen då något träd stod nära 
fotopunkten och därmed fick samma 
höjd som träden. 
 
Efter tre kilometer blev det betydligt 
svårare att hitta en fotopunkt då 
terrängen blev allt mer kuperad 
samtidigt som verken doldes av 
bebyggelse eller skog. Ett öppet fält 
framför fotopunkten var en förutsättning 
för att vindkraftverken över huvudtaget 
skulle kunna synas. 
 
Bilden till vänster visar hur verkens 
dominans i landskapet avtar med 
avståndet. Verken upplevs bli allt 
mindre i proportion till sin omgivning ju 
längre bort man befinner sig. 
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Inlandskommunen Hylte 
I detta stycke presenteras inlandskommunen Hylte, där vind- 
kraftsfrågan är mycket aktuell. I kommunen finns idag endast ett 
mindre vindkraftverk men planerna på flertalet vindkraftparker är 
under arbete.  
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 Kommunkarta över södra Sverige. Hylte kommun med angränsande kommuner och centralorter. 
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Hylte kommun 
 
Hylte är en brukskommun i Hallands inland med ca 10 000 invånare. 
Centralorten i kommunen, Hyltebruk, har vuxit upp runt ett 
pappersbruk. Detta pappersbruk tillhör idag ett av världens största 
och använder ca 1% av hela Sveriges energimängd! Samhället 
domineras helt av bruket som ligger mitt i centrum. Kinnared och 
Landeryd är mindre samhällen och har liksom Hyltebruk en 
dominerande industri mitt i de centrala delarna. Rydöbruk har 
tidigare haft tung industri invid samhället men dessa byggnader 
används idag till handelslokaler. Industribyggnaderna har därför inte 
byggts ut och har kvar sin gamla arkitektur. Torup har tidigare varit 
en viktig järnvägsknutpunkt. Numera knyts de större vägarna 26 och 
150 ihop i samhället. Väg 150 går till Falkenberg och väg 26 mellan 
Halmstad och bland annat Jönköping. Samhället Unnaryd ligger 
omringat av sjöar i östra delen av kommunen. Hela denna del av 
kommunen har en mycket stor andel bevarad äldre bebyggelse med 
flera kulturmiljövårdsintressen. Denna del av kommunen har 
sommartid mycket turism, mestadels från Danmark och Tyskland. 
Då utflyttningen är större än inflyttningen i kommunen, är turismen 
oerhört viktig. Även naturvårdsintressen är mycket stora i de östra 
delarna. Kommunen marknadsför sig med citatet: Hylte – där du kan 
höra tystnaden. Kanske är det just därför turisterna väljer Hylte; 
vacker naturmiljö, långt från städernas buller. 

Karta över Hylte kommun med samhällen och vägarna 26 och 150. 
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Ån Nissan slingrar sig genom hela kommunen och utgör ett viktigt karaktärselement i 
landskapet. Hylte tillhör de båda landskapen Halland och Småland vilket visar sig i olika 
arkitekturer och gårdsbildningar. De småländska röda stugorna med vita knutar är ett tydligt 
inslag i de östra delarna. I Hallands landskap är gårdsbildningen slutnare och husen mindre 
utsmyckade. Naturgeografiskt ligger hela kommunen på det Småländska höglandet. Större delen 
av kommunen är täckt med skog, tidigare ädellövskog såsom bok och ek och numera mestadels 
gran och tall. Det finns relativt få jordbruk i kommunen och de öppna ytorna är små och gränsas 
av med skog. Ett par rullstensåsar höjer sig ur landskapet. Bilden till höger visar Hyltebruks 
industri mitt i de centrala delarna av orten. Bilderna nedan visar en typiskt utsmyckad småländsk 
stuga (till vänster), ån Nissan (i mitten) och samhället Kinnared med sågen i bakgrunden (till 
höger). Generellt finns det tre landskapstyper som utmärker sig i kommunen;  
nissadalen, sjölandskapet och skogslandskapet.
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Nissadalen 
Nissadalen är ett låglänt område med mycket branta höjder om båda 
sidor. Det var via Nissans och Lagans vattenvägar som Hylte 
kommun först befolkades. Runt Nissan växte industrier upp som 
utnyttjade vattenkraft till produktion. Skogsindustrin använde ån 
särskilt till flottning.85 Väg 26 kalls i folkmun för Nissastigen och 
har genom århundraden transporterat både gods och människor. 
Nissastigen slingrar sig parallellt med Nissan under långa sträckor 
och här löper även en del etapper av järnvägsspåren.86 Utmed ån 
finns en del äldre jordbruksmarker som fortfarande brukas. 
 
 

                                                 
85 Carlsson G. & Spade B. 2007 
86 Hylte kommun 2007¹ 

Sydvästra Hylte kommun, vid gränsen till Halmstad med väg 26, järnvägen och 
Nissan. 
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Sjölandskapet
Hyltes östra delar utgör ett tydligt sjölandskap där flertalet sjöar 
knyts samman av åar och vattendrag. Bolmen (syns längst i öster på 
kartan) är Sveriges tionde största sjö87 och har tidigare betytt mycket 
för Hyltes sjöhandelshistoria. Idag har sjön stor betydelse för det 
rörliga friluftslivet med många campingplatser, paddlingsturer och 
vandringsleder. Hela Bolmen utgör ett skyddat naturvårdsområde. 
För sjön gäller riksintresse för yrkesfisket och det rörliga 
friluftslivet. Sjölandskapet är ett populärt område för turism även 
bland utländska turister. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
87 Carlsson G. & Spade B. 2007 

Hylte kommun med samhällen, väg 26 och 150 samt sjöar och vattendrag i 
kommunen. 
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Skogslandskapet 
Kommunens västra delar är ett skogtätt område som består mest av 
granskog - skoglandskapet. Gränsen mellan Danmark och Sverige 
skar en gång i tiden av en stor del av det västra hörnet av Hylte från 
resten av landet. På grund av dålig tillgång till skog i Danmark 
skedde en omfattande avverkning under medeltiden som fortsatte in 
på 1700-talet. På den tiden återplanterades inte träden och bilder från 
sekelskiftet visar ett skoglöst landskap. Under slutet av 1800-talet 
inleddes en återplantering, dock inte av ädellövskog utan barrskog. 
Större delen av Hylte är idag täckt med skog som även är den 
viktigaste näringen i kommunen. Pappersbruket Stora Enso i 
Hyltebruk är den största arbetsgivaren i kommunen. 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
88 Hylte Kommun 2007² 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Utsikt från utkikstornet i Torup 
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Lokala förhållanden 
Följande stycke presenterar lokala förhållanden i Hylte kommun 
vilka sedan vägs samman för att komma fram till lämpliga områden 
för vindkraftsetableringar. Förhållanden gällande vind, terräng, 
bebyggelse och skyddade områden är avgörande för att kunna hitta 
lämplig placering för vindkraft. 
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Vindkartering  
 
Nya vindmätningar från Metrologiska institutionen vid Uppsala 
universitet visar att en vindkraftsetablering som tidigare trots vara 
obefintlig i Hylte kommun, kommer att bli aktuellt. Stormarna 
Gudrun och Per medförde förödelse för skogsindustrin i Hylte då 
mycket stora områden drabbades. Än idag syns dessa områden 
tydligt i landskapet med omkullvälta stubbar. Vindkarteringen visar 
att någonting positivt kan komma ur detta och att de drabbade 
områdena istället kan utnyttja vinden som en resurs.  
 
Kartan på nästa sida anger årsmedelvindhastigheten på 103 meters 
höjd. Uträkningar har gjorts via ett dataprogram som räknar samman 
medeltalet per kvadratkilometer. Kartan är med andra ord ett bra 
mått för en översikt men lämpar sig inte för detaljnivå. 
Uträkningarna anger årsmedelvindhastigheten över nollplans-
förskjutningen.  Med detta menas att vindarna inte är uträknade för 
marknivån utan för den upplevda markhöjden. Detta beror på att 
mätningarna är gjorda utan kunskap om skogshöjden. Ungefär tre 
fjärdedelar av vegetationens höjd måste läggas till för att få höjden 
som karteringen avser.89  
 
Karteringen uppskattar medelvinden men den energi som utvinns 
skiljer sig vid olika sorters landskap. Även om den beräknade 
medelvindhastigheten på en viss höjd är densamma i ett 
slättlandskap som i ett skoglandskap, skiljer sig turbulens och 
vindgradient. Detta påverkar hur mycket energi som kan utvinnas.  
 

                                                 
89 Energimyndigheten, Vindkartering 24/9 

 
 
 
 
Ett vindkraftverk utplacerat där vinden är varierande och turbulent 
blir därför inte lika effektivt. Enkelt sätt kan sägas att mer energi kan  
utvinnas från ett vindkraftverk i ett slättlandskap än i ett 
skogslandskap.90 
 
Kartan visar tydligt att de sydöstra delarna i kommunen har en högre 
årsmedelvindhastighet. Nissadalens låglänta område markeras också 
på kartan med ljusare färg än övriga områden. 
 
Energimyndigheten anger att en årsmedelvindhastighet på 6,5 meter 
per sekund är tillräcklig för etablering av vindkraft. Detta innebär i 
teorin att hela Hylte kommun lämpar sig för vindkraft. I praktiken 
använder sig etableringsföretag av 7 meter per sekund för 
etableringar av vindkraft. Detta innebär att alla områden förutom den 
ljusaste färgen på kartan lämpar sig väl för en vindkraftetablering i 
Hylte kommun. 

                                                 
90 Energimyndigheten 2007²  
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Vindkartering Hylte 
– 103 meter över marken 
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Årsmedelvindhastighet i m/s 
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Höjder 
 
Höjdkartan på nästa sida visar att marknivån i Hylte kommun går 
från ca 60 till 200 meter. Den högsta punkten ligger på drygt 200 
meter vilket kan ses på kartan med ett större svartmarkerat område i 
nordöstra delen av kommunen. I västra Hylte finns ett 
lågpunktsområde som går i nord-sydlig riktning. Här slingrar sig 
Nissan en bit innan den viker av mot öster. En del av dessa marker 
används till jordbruk eftersom marken längs Nissan är plan. Längst i 
sydväst upplevs marken som mycket kuperad då nivåskillnaderna är 
störst i denna del av kommunen. Höjder finns annars utspridda i hela 
Hylte. Eftersom den största delen av kommunen är täckt med skog 
och öppna markområden i form av åkermark eller ängar är relativt 
få, är det svårt att upptäcka många av höjderna. 
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Höjdkarta Hylte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-80 
80-100 
100-120 
120-140 
140-160 
160-180 
180-200 

Höjder i meter över havet 



Vindkraft i Sveriges inland – Vindkraftsplan för Hylte kommun    
 

 

60 
 

Avstånd mellan bebyggelse och vindkraftverk 
 
Den grå färgen på kartan visar sammanhängande områden där 
avståndet är mer än 750 meter till närmsta byggnad. Sjöar blir också 
gråmarkerade men är olämpliga för vindkraftsetablering i Hylte 
kommun då de är mycket små. Endast Bolmen är tillräcklig stor för 
vindbruk men denna sjö är skyddad för bland annat friluftsliv och 
lämpar sig därför inte för detta ändamål.  
 
Avstånd mellan vindkraftverk och enskilda hus bör inte understiga 
500 meter. Då samlade verk ger en större störning av buller, används 
ibland ett längre avstånd mellan bebyggelse och vindkraftverk. 
Avstånden är baserade på mätningar av bullerstörningar. För att ta 
fram de områden som har längst till bostäder visar kartan avståndet 
på 750 m från bostäder. Vid placering av vindkraftverk får 40 dbA 
vid yttervägg inte överskridas och 35 dbA vid särskilt känsliga 
områden. Få områden i kommunen är idag utsatta för buller och just 
denna fråga tror jag kommer att bli särskilt känslig när 
etableringsföretag vill planlägga för vindkraftverk.   
 
Avstånden måste hållas även om markägare tillåter etablering av 
vindkraft närmre bostaden. Rättsfall har uppstått då fastigheten bytt 
ägare och då dessa inte accepterat överskridande av riktvärden för 
buller. Det kan i dessa fall bli oerhört kostsamt för etablerings-
företagen som tvingas montera ner ett fullt användbart vindkraftverk. 
Då markägare tillåter vindkraft närmre bostaden kan ett alternativ 
vara att etableringsföretaget löser in fastigheten. En särskild stadga 
kan skrivas att nuvarande boende får bo kvar i  
 
 

 
 

 
fastigheten så länge de vill men sedan inte kan överlåta den till 
någon annan.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vindkraft i Sveriges inland – Vindkraftsplan för Hylte kommun    
 

 

61 
 

 
 

 
 

Bebyggelsefria områden 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

> 750 m till byggnad 
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Skyddade områden 
 
Hylte kommun innehar ett flertal skyddade områden som skyddas 
genom: riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård 
samt Djur- och växtskyddsområden. Vid etablering av vindkraft i 
närheten av ett sådant område för enskilda avvägningar göras från 
fall till fall. Skyddade områden utreds vidare i den kommande delen 
Landskapsanalys - Landskapets värden och känslighetsanalys. 
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Skyddade områden 
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Landskapsanalys 
En landskapsanalys beskriver landskapets visuella uppbyggnad för 
att kunna värdera de olika elementen, sammanhangen och 
upplevelserna. Analysen bygger på inventering av landskapet.  
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Landskapsanalys 
 
Varje landskap har olika förutsättningar för en förändring. 
Landskapets anpassningsförmåga handlar ofta om struktur, skala, 
historiska spår och nutida användning. Struktur kan röra sig om 
ägandeförhållande, rörelsemönster samt historiska strukturer. I ett 
öppet landskap handlar den visuella strukturen om att anpassa 
vindkraftverken till storskaliga element medan det i andra 
landskapsrum handlar om att ta hänsyn till lokala förhållanden.91 
 
Vindkraftverk dominerar ofta omgivningen genom sin höjd,92 
vertikala utformning93 och rörelse. Därför koncentreras landskaps-
analysen främst till det visuella intrycket.94  
 
Boverket identifierar en landskapsanalys enligt följande:  
1. Beskrivning av landskapets innehåll och karaktär. Landskapets 
naturgivna, kulturella och visuella egenskaper identifieras. 
Samverkan dem emellan pekas ut. 
2. Identifiering av landskapets värden. Bruksvärden, upplevelse-
värden och kunskapsvärden redogörs för en bedömning av 
känslighet och sårbarhet gällande förändringar. 
3. Känslighetsanalys. De två första punkterna vägs samman och 
bedömningar avgör om ett område är för känsligt för en vindkrafts-
etablering eller om det är lämpligt. Hur kan landskapets karaktär  
påverkas? Vilka värden riskerar att bli försummade? Vilka avstånd 
krävs? 95 
                                                 
91 Wizelius, T 2007 
92 Högskolan på Gotland, Centrum för vindkraftsinformation 2004 
93 Wizelius, T 2007 
94 Högskolan på Gotland, Centrum för vindkraftsinformation 2004 
95 Boverket 2003 

 

Innehåll och Karaktär 
 
Följande del är den första delen i landskapsanalysen och beskriver 
landskapets innehåll och karaktär i Hylte kommun. Sex olika 
karaktärstyper identifieras: landmärke, rumsgränser, rumsriktningar, 
komplexitet, helhet och utblickar. En kort analys beskriver hur 
vindkraftverk skulle komma att påverka landskapet med dessa 
karaktärselement. 
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Landmärke 
Med sin höga höjd blir ett vindkraftverk ett landmärke i landskapet. 
Landmärken är element som utmärks genom att sticka upp från övrig 
omgivning och syns från många håll och långa avstånd. Ett 
landmärke fungerar ofta som en orientering i landskapet.96 
 
Hylte 
Brukets skorstenar i Hyltebruk och sågens silo i Kinnared utmärker 
sig till viss del. Telefonmaster kan också utgöra landmärken och 
finns utspridda i kommunen. 
 
Analys 
Vindkraftverk kommer att få stor betydelse i kommunen då det idag 
finns få dominerande landmärken. Oftast utnyttjas höjder för 
vindkraft då vindkapaciteten är högre på den nivån. Detta kan i allra 
högsta grad komma att bli aktuellt i Hyltes kuperade landskap. 
Därmed förstärks vindkraftverkets intryck som landmärke. 
Upplevelsen av vindkraftverk som landmärke kan försvagas om en 
etablering blir alltför utspridd och frekvent. Då försvinner 
egenskapen som orienteringspunkt. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96 Skärbäck, E 1999 

 
 
 
 

 
  
 
 

Tvååker, Varbergs kommun 
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Rumsgränser 
Det är framförallt genom topografi, skogsområden och bebyggelse 
som det uppstår rum i landskapet. Det är en fördel om ett 
vindkraftverk placeras så att det inte sträcker sig över flera 
landskapsrum. Ett öppet landskap gör att verken syns och påverkar 
större områden. 97 Storleken på rummet varierar från väldigt litet i en 
skog till oändligt på en slätt.98 
 
Hylte 
Hylte har delvis ett kuperat landskap och små öppna fält. 
Rumsbildningarna blir därför många tack vare nivåskillnaderna. 
Stora delar av Hylte kommun är täcka av skog och de öppningar som 
finns i form av odlingslandskap, skapar tydligt avgränsade rum. 
 
Analys 
Hyltes kuperade landskap kan både gömma och framhäva 
vindkraftverk. Om vindkraftverk placeras på en kulle där det finns 
andra höjder runtom kan dessa nivåer med sina väggar skärma av en 
del av sikten. Betraktaren kan därmed få svårt att få syn på verken då 
det döljs bakom en annan höjd. Detta kan förekomma vid vissa 
siktlinjer men från andra vinklar där landskapsrummen är få kommer 
höjden på vilken vindkraftverken står istället att framhäva det.  
 

                                                 
97 Boverket 2003 
98 Skärbäck, E 1999 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Borlänge, Dalarna 
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Rumsriktningar 
Ett landskapsrum kan genom sin form uppfattas inneha en viss 
riktning. Långsträckta element eller markanvändningskaraktärer kan 
forma omgivningen och ge en riktning.99 
 
Hylte 
Nissan utgör ett lågpunktsområde som pekar ut en viss riktning. På 
många sträckor längs Nissan löper järnvägen och väg 26 parallellt 
med ån vilket förtydligar riktningen ytterligare. Rullstensåsar utgör 
också en tydlig riktning och förr i tiden låg många leder och vägar 
uppe på dessa åsar. Vägar pekar också ut en riktning, framförallt de 
större vägarna 26 och 150 som korsar kommunen.  
  
Analys: Vindkraftsverk kan förstärka riktningen i ett sådant landskap 
om de placeras i rad längs riktningen. I Falkenberg har 
vindkraftverk placerats längs E6:an.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
99 Skärbäck, E 1999 

 
 
 

 
 

Vindkraftverk vid E6:an utanför Falkenberg  
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Helhet 
Ett landskapsrum där elementen upplevs passa ihop har en hög 
helhet. I detta ingår; färg, funktion, skala, historiskt ursprung etc. 
Helhet kan även förklaras som sammanhang, dvs. om olika element 
hör ihop med varandra. Denna typ av landskap kan vara känslig för 
förändringar. Etablering av vindkraft i ett sådant område fungerar 
endast om verket kan samverka med landskapskaraktären i 
sammanhanget.100 
 
Hylte 
Det finns många rum i kommunens landskap där helheten är 
påtaglig. Framförallt är det de många byarna där det historiska arvet 
fortfarande är påtagligt. Generellt kan sägas att kommunens sydöstra 
delar har tätare byar med stor andel bevarad äldre bebyggelse. Även 
modernare samhällen som Hyltebruk har en betydande helhet. 
Samhället är relativt nytt och de flesta byggnaderna är uppförda 
under efterkrigstiden. De centrala delarna i samhället byggdes då 
funktion var ledordet vilket tydligt genomsyrar arkitekturen. 
Pappersbruket i Hyltebruk har utvecklats över tid och arkitekturen 
sträcker sig från tidigt 1900-tal fram till moderna 
industrianläggningar från 2000-talet. Karaktären är därmed inte 
bunden till en viss tid utan utgör en industrikaraktär.  
 
Analys 
Ett område som har en påtaglig helhet kan komma att spelas ut om 
ett vindkraftverk som inte samspelar med denna helhet anläggs i 
nära anslutning. Vid etablering i närheten av äldre miljöer finns  

                                                 
100 Skärbäck, E 1999 

 
 
 
 

 
 
 
alltid en risk att skillnaden mellan gammalt och nytt blir mycket 
påtaglig. Ett vindkraftsverk ses ofta som något med industriell 
karaktär medan en äldre by på landsbygden, endast omgiven av 
naturen, har en karaktär från en annan tid och miljö. En samverkan 
mellan dessa två kan bli svår att nå. Däremot kan vindkraftverk med 
fördel placeras i anslutning till ett industrilandskap. På detta sätt kan 
en industri minska i skala i förhållande till vindkraftverken.  
 

Jälluntofta by, Hylte kommun 
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Komplexitet  
Ett landskapsrum som har hög komplexitet innebär att rummet upplevs 
ha en stor mängd element. Om dessa delar blir för många blir 
landskapet svårt att överblicka och upplevs som om det saknar struktur. 
En sådan miljö kan uppfattas som rörig och orolig. Ett landskapsrum 
med låg komplexitet kan däremot uppfattas som ointressant och 
tråkigt.101 Vindkraftverk tillför alltid komplexitet till landskapet. Ett 
landskap tillförs mindre komplexitet om verken är färre och större än 
om de är fler och mindre i storlek. Dock medför detta att verken syns på 
längre avstånd. 102                           
 
Hylte 
I Hylte kommun kan generellt sägas att det inte finns så många 
komplexa och röriga landskapsrum. Detta beror på en struktur med små 
samhällen/byar, omgivna av naturmark. Den industri som finns i 
kommunen är mestadels småskalig. De större industrierna såsom i 
Hyltebruk, Kinnared och Landeryd tillför viss komplexitet. Höga 
skorstenar, silos och stora byggnader gör orterna till mer komplexa 
miljöer. 
 
Analys 
Eftersom det idag finns få landskapsrum med hög komplexitet i Hylte 
kommun är det viktigt att etableringen av vindkraftverk inte motverkar 
detta.  Samlade grupper tillför alltid mindre komplexitet till landskapet 
än utspridda enskilda verk. Det är även viktigt att avstånden mellan de 
olika grupperna är tillräckligt stora, annars kan  
det bli svårt att uppfatta vilka verk som tillhör vilken grupp och 
intrycket blir rörigare.   
                                                 
101 Skärbäck, E 1999 
102 Wizelius, T 2007 

 

Laholmsslätten med utspridda verk och flertalet andra komponenter som bidrar till 
en komplex miljö 



Vindkraft i Sveriges inland – Vindkraftsplan för Hylte kommun    
 

 

72 
 

 
 
 
Utblickar 
Utblickar finns överallt i landskapet och kan röra sig om utsikt från 
höjder eller från en punkt där landskapet öppnar sig. 
Förutsättningarna för utblickbarhet varierar men kan delvis utläsas 
från topografin.103  
 
Hylte  
I Torup ligger Hyltes enda utkikstorn där en vidsträckt utblick över 
kommunen är möjlig. Eftersom kommunen har ett kuperat landskap 
är utblickarna många även från höjdryggarna. Här och var öppnar sig 
landskapet och ger möjlighet till utblickar. Särskilt påtagligt blir 
detta längs en väg omgiven av tät skog där åkrar plötsligt kan öppna 
upp och ge överblickar över ett större landskap eller höjdskillnader 
gör att landskap från stora avstånd blir synliga. 
 
Analys  
Vindkraftverk som syns från en utblickspunkt behöver inte vara 
något negativt. Däremot är det viktigt att naturen vid utblicks-
punkterna inte domineras av vindkraftverken, om verken ger en 
komplexitet eller helhet till landskapet.  
  

                                                 
103 Skärbäck, E 1999 

 

 

 

 
 

Utblick norr om Femsjö, Hylte kommun 
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Landskapets värden och känslighetsanalys 
 
Denna del tillhör andra och tredje delen i landskapsanalysen och 
behandlar värdefulla områden i Hylte kommun såsom djur och 
växtskyddsområden och riksintressen för friluftsliv, naturvård och 
kulturmiljövård. Avvägningar görs hur pass känsliga dessa områden 
är för etablering av vindkraft.  
 
Kulturmiljövård 
Enligt Britt-Marie Lennartsson, kommunantikvarie i Hylte, är det 
lämpligt att följa översiktsplanen från 2001 beträffande vilka miljöer 
som bör förbli opåverkade av större exploateringar. Det gäller i stort 
sett hela östra Hylte som idag är relativt opåverkad av större 
exploateringar såsom kraftledningar, vägar, järnvägar, industrier, 
bebyggelsekoncentrationer. Karaktären med småskaliga samhällen, 
småbruten landsbygd, sjöar, orörd natur, kulturmiljöer bör bevaras.  
 
Vindkraftverk bör inte placeras i direkt närhet av de öppna delarna 
av landskapen med äldre jordbruksbyar i östra kommundelen. Här 
finns en rad välbevarade och ålderdomliga byar vilka är utpekade i 
det kommunala kulturmiljöprogrammet.  

 
Speciellt restriktivitet bör alla exploatering vara i miljöer med 
särskilt kulturhistoriskt värde. Det gäller riksintressena med lantlig 
karaktär:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Ry by – en skogsby med ålderdomligt odlingslandskap och 
bebyggelse  

• Jälluntofta – en kyrkby med ålderdomlig bebyggelse belägen 
i skogsbygden 

• Ödegärdet, Unnaryd - odlingslämningar  
• Femsjö kyrkby – en kyrkby med ålderdomlig bebyggelse 

belägen i skogsbygden 
 
Riksintressena Rydöbruk och Landeryd är samhällen från en 
industriell epok. Här finns flera moderna inslag. Synliga 
vindkraftverk medför inget minskat värde. Dock bör inga 
vindkraftverk placeras inom miljön eller i dess direkta närhet. 
 
Även vid några byggnadsminnen av ålderdomlig och lantlig karaktär 
bör miljön helt bevaras från näraliggande vindkraftverk: 
 

• Brunnsbacka sågkvarn utanför Torup 
• Slätteryds skola öster om Unnaryd 

 
Byggnadsminnet Rydöbruks missionshus medför inte minskat värde 
med synliga vindkraftverk. Dock bör inga vindkraftverk placeras 
inom miljön eller i dess direkta närhet. 
 



Vindkraft i Sveriges inland – Vindkraftsplan för Hylte kommun    
 

 

74 
 

 
 
 
Växt- och djurliv/Naturvård 
I Hylte kommun finns flertalet mindre områden som är skyddade för 
växt- och djurliv. Dessa områden är ekologiskt känsliga och bör 
därför inte exploateras. Däremot kan verk placeras i närheten av dem 
om värdet i området inte skadas. Uppsikt bör hållas vid exploatering 
för nydragna vägar i närheten av dessa känsliga områden. Ett flertal 
olika naturtyper och områden kan definieras som ekologiskt känsliga 
områden. Det är områden som är viktiga för ett bevarande av den 
biologiska mångfalden.  
 
Ekologiskt känsliga områden definieras i översiktsplanen som följande:  
 

• Ängs- och hagmarker  
• Våtmarker  
• Biotoper med generellt skydd enligt förordningen om 

områdesskydd enligt miljöbalken .  
• Fågelskyddsområden - viktiga häckningsplatser  
• Ädellövskogar  
• Sumpskogar  
• Nyckelbiotoper  
• Övriga områden med höga naturvärden, t.ex. där hotade arter 

förekommer.  
Ur naturvårdssynpunkt anges i översiktsplanen att sjöarna runt 
Femsjö är särskilt känsliga för exploatering. Inom området finns 
även känsliga skogsområden i form av tallskog och ädellövskog. 
Inga vindkraftverk bör placeras inom dessa områden och försiktighet 
skall råda om vindkraftverk placeras strax intill på grund av 
markexploatering och nydragna vägar. 
 

 
 
 
 
Öster om Hyltebruk finns ett större sammanhängande 
våtmarksområde som är skyddat ur naturvårdssynpunkt samt i vissa 
områden även för växt och djurliv. Söder om Rydöbruk finns ett 
större våtmarksområde som är skyddat ur naturvårdssynpunkt. Även 
sydväst om Jälluntofta finns ett naturvårdsskyddat våtmarksområde. 
Generellt är våtmarksområden alltid känsliga för exploatering. Även 
angränsande områden bör inte exploateras utan uppsikt då 
våtmarken kan komma att beröras. När det gäller vindkraft ser 
situationen något annorlunda ut därför att inga utsläpp görs från 
verken. Därför kan verk placeras i närheten av ett våtmarksområde 
utan att påverka själva området. Uppsikt måste dock hållas vid 
anläggandet av verken då tung trafik sker till och från området. 
Anläggning av nya vägar vid etablering av vindkraftverk måste 
också beaktas intill våtmarksområden eller andra skyddade 
naturområden.  

Våtmarksområde söder om Hyltebruk 
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Friluftsliv 
I detta arbete finns tidigare angivet att friluftsliv inte påverkas i stor 
grad av vindkraft då verken inte är inhägnade. I Hylte kommun finns 
ett större frilufsområde markerat i översiktsplanen som tillhör 
Bolmenområdet. Då detta område är särskilt känsligt gällande flera 
intressen såsom turism, naturvård samt växt och djurliv, bör detta 
område inte exploateras med vindkraft. Enligt översiktsplanen är 
stora områden i sydost särskilt känsliga för exploatering då mycket 
av den äldre bebyggelsen är bevarad i dessa delar av kommunen. 
Turismen är stor i sydöstra Hylte och som tidigare angivits är turister 
känsligare för vindkraftsetableringar än permanentboende. Vid 
förfrågan om vindkraft i hela sydöstra Hylte bör särskilt beaktande 
tas till dessa frågor och noggranna undersökningar göras. Det är 
viktigt att utreda hur mycket vindkraftverken kan synas från 
allmänna platser som används frekvent. Även buller är viktigt att 
utreda, inte bara intill bostäder utan även inom områden som är 
populära för allmänheten. Generellt bör all exploatering undvikas i 
de östra delarna av Hylte och därmed även Vindkraft. Hur nära 
vindkraftverk kan placeras de östra delarna får utredningar avgöra. 
Exploateringsföretag använder sig av dataprogram där fotomontage 
kan tas fram och påvisa hur vindkraftverken syns från olika platser. 
 
 
 
 

Bad vid insjö i det småländska landskapet 
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Planförslag 
Denna del väver samman bakgrundsinformationen och landskaps-
analysen för att komma fram till lämpliga områden för 
vindkraftsetablering.  
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Vindkraft i Hylte kommun 
 
De områden som jag anser lämpliga för vindbruk har vägts mot flera 
intressen. Det primära har först varit att hitta större områden som är 
fria från bebyggelse. Jag har sedan tittat på och uteslutit områden 
som legat för nära riksintressen för kulturmiljövård. Dessa två 
intressen anser jag vara oförenliga då vindkraftverk utgör för stor 
påverkan om de placeras i direkt närhet av områden med höga 
kulturmiljövärden. Jag har även uteslutit områden som legat i Natura 
2000-områden, naturvårdsområden eller djur- och växtskydds-
områden. Jag har vidare tittat på terrängen och höjdtopparna i 
kommunen då vindhastigheterna är mycket högre på höjder.  
 
De östra delarna av Hylte har stor andel bevarad äldre bebyggelse 
med höga kulturmiljövärden. Denna del av kommunen har mycket 
turism, mestadels från Danmark och Tyskland. Danmark är ett land 
som är ledande i vindkraftsindustrin och Tyskland innehar flest 
vindkraftverk i hela världen. Jag tror att de turister som söker sig till 
Hylte kommun gör det på grund av de höga kulturmiljövärden samt 
naturen. Jag tror därför att det föreligger en stor risk att mycket av 
turismen går förlorad om detta område exploateras med vindkraft. I 
Hyltes översiktsplan anges tydligt att de östra delarna av kommunen 
i så stor utsträckning som möjligt inte bör exploateras med 
industrier. Då vindkraftverk har industriell karaktär beräknas de till 
denna kategori.  
 
Enligt vindberäkningar lämpar sig de östra delarna av Hylte bäst i 
kommunen för vindbruk. Det finns därför en stor risk att 
exploateringsföretag i framtiden kommer att vilja etablera vindkraft i  

 
 
 
 
dessa delar. Jag tror att det är viktigt att kommunen går efter de 
riktlinjer som anges i översiktsplanen och inte tillåter vindkraft i 
denna del av kommunen. 
 
Enligt vindkarteringen innehar hela Hylte en medelvindhastighet på 
minst 6,9 meter per sekund och därmed lämpar sig hela kommunen 
för vindkraftsetablering i teorin. Jag har trots detta tittat närmare på 
de områden där vindarna är starkast och alla utvalda områden utom 
ett innehar en medelvindhastighet på minst 7,3 meter per sekund. 
Inget område ligger lägre än 140 meter över havet och alla 
potentiella exploateringsområden är placerade på de högsta 
punkterna i området.  
 
Inga fågelskyddsområden finns inom de föreslagna planområdena. 
Ornitologiska inventeringar i områdena är dock nödvändiga men 
kommer inte att kunna behandlas i mitt examensarbete. 
 
Närmsta flygplats till kommunen är Halmstad flygplats som ligger 
inom radien av 55km. Detta innebär att Luftfartsverket särskilt 
kommer att behöva granska alla positioner vid en 
vindkraftsetablering. 
 
Samtliga bilder som presenteras i denna del är egna fotomontage. 
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Planförslag 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vindkraft i Sveriges inland – Vindkraftsplan för Hylte kommun    
 

 

80 
 

 
 

Fröslida 
 
Terrängen är starkt kuperad i detta område och vindkraftverken kan 
följsamt placeras på höjderna. Då detta är ett större skogsområde fri 
från bebyggelse lämpar sig en större vindkraftspark. Närmsta 
samhälle är Torup ca 4-5 km bort. Verken kommer nära gränsen till 
Halmstad kommun och därför måste samarbete ske mellan de båda 
kommunerna. 
 
Miljökonsekvenser 
Området skiljer sig från omgivningen genom höjdryggen. Därför 
kommer verken att synas på långt avstånd från vissa punkter och 
påverka landskapsbilden i det närmsta samhället Torup. 
Vindkraftverken kommer däremot med största sannolikhet att 
skymmas relativt mycket då ytterligare en höjd är beläget nära 
Torup, mellan planförslagsområdet och samhället. Idag används 
området för skogsbruk. Naturen klassas inte som värdefull. Dock 
finns det en del myrar och våtmarker i området som måste inventeras 
innan en etablering är möjlig. Förmodligen har marken inte använts 
för skogsbruk där marken varit för våt och därmed svåråtkomlig. 
Därför kan marken inom myrar och våtmarker vara orörd och 
innehålla en del känsliga svampar och mindre organismer. 
Försiktighet vid nydragning av vägar måste råda. En del bäckar finns 
inom området med strandskydd. Enligt lag har alla sjöar, vattendrag, 
bäckar och åar strandskydd i Sverige. Skyddet syftar till att värna om 
allmänhetens intresse, så att mark vid vatten inte privatiseras samt 
bevara den biologiska mångfalden. Då vindkraftverk inte privatiserar 
marken runt vattendrag och inte motverkar bevarandet av den  
 
 

 
 
 
 

 
 
biologiska mångfalden, bör tillstånd för upphävande av strandskydd 
kunna ges. Det finns enstaka bebyggelse i området och 
skyddsavståndet på 500 meter bör inte överstigas. Bullerutredningar 
bör utvisa hur påverkade närboende blir. Rekommendationen från 
Naturvårdsverket på 40 dbA vid yttervägg får inte överskridas. 
Höjderna där vindkraftverken kan placeras ligger på 140-200 m och 
vindmätningen visar att vinden har en hastighet på ca 7,5 meter per 
sekund inom området. 
 
 

Fotomontage från väg 26 i riktning mot Halmstad. 
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Örken 
 
Planförslaget utgör ett större område fritt från bebyggelse och 
konflikter med närboende är därför inte lika stor som vid andra 
områden. Området är ett rent skogslandskap med produktionsskog. 
Även här är terrängen starkt kuperad och verken kan utnyttja de 
höga höjderna. Detta område lämpar sig för större vindkraftsparker. 
Ett samarbete med Halmstad kommun är nödvändig då området 
gränsar till kommunen. 
 
Miljökonsekvens 
Inom området finns ingen värdefull natur angiven i översiktsplanen. 
Verken kan från vissa punkter synas i Torup och Rydöbruk. 
Avståndet till Torup ligger på ca 5 km och till Rydöbruk ca 6 km. 
Rydöbruk är ett samhälle med gammal bruksmiljö som kan vara 
känsligt för exploatering. Bruksmiljön ligger lägre än övriga 
Rydöbruk och omges av tät skog. Härifrån finns inga överblickar 
och därför kommer troligtvis inte verken att synas från detta område. 
Från Rydöbruk samhälle kommer däremot verken förmodligen att 
synas då marken framför samhället i riktning mot Örken är öppet 
och platt. Marknivån har en höjd på 140-160 meter inom detta 
område och vindhastigheten ligger på ca 8 m per sekund. Ljudnivån 
på 40 dbA vid yttervägg får inte överskridas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fotomontage norr om Nissan vid slättlandskapet, i riktning mot Örken 
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Väg 26  
 
I landskapsanalysen anges att vindkraftverk med fördel kan placeras 
längs en riktning. Väg 26 utgör en tydlig riktning i kommunen och är 
samtidigt ett exploaterat område där buller redan förekommer. 
Mellan Torup och Hyltebruk hamnar vägen i en sådan riktning att 
verk kan placeras i en uppställning längs vägen. Detta beror på att 
vindens riktning oftast kommer från sydväst och hamnar tvärs upp 
mot vägen i detta område. Avståndet till närmsta bebyggelse gör att 
området som går att exploatera inte kan inrymma fler än maximalt 
tre verk. Verk uppställda längs vägen skulle förstärka riktningen i 
landskapet. Avståndet till Torup uppgår till 5 km och till Hyltebruk 4 
km. 
 
Miljökonsekvens 
Inom området finns inget skydd för känslig natur. Området längs 
vägen är redan utsatt för mänsklig påverkan och buller från trafiken 
skulle överrösta det ljud som uppstår från verken. Ljudnivån för 
boende får dock inte överskrida 40 dbA. Verken kommer med stor 
sannolik att synas från vissa punkter i de båda samhällena Torup och 
Hyltebruk. De västra delarna av Hyltebruk, närmast vindkraftverken, 
består av två industriområden. Därför kommer troligtvis 
vindkraftverken inte att synas inne i samhället då dessa industri-
områden har mycket höga byggnader.  Inga öppna fält finns från 
Torup i riktning mot det utpekade området utan marken längs vägen 
består av tät skog. Därför kommer verken inte att dominera 
landskapsbilden i Torup.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Marken inom hela planområden ligger på 140-160 meter över havet. 
På bilden ovan syns att marknivån sluttar neråt längre bort. 
Vindhastigheten inom området är ca 7,3 meter per sekund. 
 
 
 

Fotomontage från väg 26 i riktning mot Halmstad.  
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Kinnared 
 
Söder om Kinnared finns ett större område med längre avstånd än 
750 meter till bebyggelse. Kinnareds samhälle domineras helt av 
företaget Kinnaredssågen idag. En vindkraftetablering i närheten av 
sågen (med föreskrivna skyddsavstånd) skulle kunna få ner industrin 
i skala. Inom detta område finns höga höjder som kan utnyttjas för 
maximal energiutvinning. 
 
Miljökonsekvenser 
Forskning menar på att vindkraftverk inte skall placeras intill en 
högre byggnad därför att byggnaden då utgör ett mått för 
vindkraftverket som blir oändligt högt. Samtidigt kan verk placeras 
vid höga industribyggnader som kan gå ner i skala då 
vindkraftverken placeras i nära anslutning. I Kinnared är 
kinnaredssågen, som ses till höger i bild, etablerad i centrala 
samhället och byggnaderna är mycket höga då måttet jämförs med 
skogen eller kringliggande bostadshus. Därför tror jag att placering 
av vindkraftverk nära en industri såsom vid Kinnared kan lämpa sig 
mycket väl. 
 
Området utgörs inte av några kända värdefulla naturområden. Det 
närmsta kulturmiljöområdet Ry by ligger på ett så pass långt avstånd 
att en konflikt mellan de olika intressena inte skulle kunna uppstå. 
Flera höjder ligger mellan Ry by och det utpekade området vilket 
gör att verken inte borde synas från byn. Vindkraftverken kommer 
däremot förmodligen att synas från Kinnared samhälle vilket inte 
kommer att vara till nackdel. Vindkarteringen visar att 
årsmedelvindhastigheten ligger på ca 6,9 meter per sekund i detta  
 

 
 
 
 

 
område. Vindkraftverken placeras på en höjd av 140-160 meter, 
vilket är betydligt högre än resten av området. Därmed bör den 
exakta medelvindhastigheten vara högre än vad karteringen visar.  
 
Området har idag en relativt hög bullernivå i och med den stora 
sågen. Buller från industrin har dock en helt annan karaktär än den 
från vindkraftverk och därmed förstärks troligtvis inte 
industribullret. Ljudnivån vid bostäder får inte överskrida 40 dbA. 
 

 

Fotomontage framför Kinnaredssågen. Samhället ligger i höger riktning 
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Femsjö 
 
Ett större område med längre avstånd än 750 meter till enstaka hus 
finns inom detta område. Området är ett stort skogslandskap med 
produktionsskog. Stormen Gudrun har medfört att stora delar av 
skogen blåst ner och än idag syns spåren tydligt. Vindkarteringen 
visar att detta område har de starkaste vindarna i hela kommunen. 
Därför lämpar sig detta område väl för vindkraftsetablering.  
 
Miljökonsekvens 
Öster om det utpekade området finns ett större område med 
riksintresse för naturvård. I översiktsplanen anges att området består 
av nyckelbiotoper med värden för landskapsbilden och friluftslivet. 
Inom nyckelbiotopsområdet finns även en rullstensås med intressant 
geologi. Ett natura 2000-område är utpekat som naturreservat med 
värdefull bokskog. Från nyckelbiotopsområdet kommer vindkraft- 
verken med största sannolikhet inte att synas då området består av 
skog med få öppningar. Vid ytterkanten av det skyddade området 
kommer verken att synas från vissa utblickspunkter såsom bilden 
visar till höger. Noggrann placering kan undvika att vindkraftverken 
dominerar landskapet där landskapsbilden är av särskilt intresse. 
 
Nordväst om Femsjö by finns ytterligare ett naturreservat angivet 
som en del av ett större mosse-, kärr - och myrgölskomplex. Vid 
exploatering i närheten av dessa värdefulla naturområden måste stor 
försiktighet råda. Vindkraftverk kan, som tidigare angetts i arbetet, 
placeras i närheten av skyddade naturmiljöer utan att miljön i 
området tar skada. Däremot måste verken placeras med större 
försiktighet. Vid uppställning av nya verk är trafiken tung till och  
 

 
 
 
 

 
från det område där vindkraftverken placeras. Noggrann placering 
kan undvika en större konflikt mellan dessa två intressen.  
 
Femsjö kyrkby utgör ett riksintresse för kulturmiljövården. 
Noggranna placeringar behöver göras så att utblickarna från byn inte 
domineras av närliggande vindkraftverk. Det möjliga exploaterings-
området ligger väster om byn. I denna riktning finns inga öppna fält 
vilket krävs för att verken ska kunna synas tydligt. Byn omgärdas av 
skog och öppningar finns endast i den östra riktningen, motsatt håll 
från planområdet.  
 
Då planområdet ligger relativt nära känsliga områden bör 
rekommendationen om 35 dbA från Naturvårdsverket hållas. 
 
 
 

Fotomontage med utblick norr om Femsjö i riktning mot planområdet 
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Placering och utformning i Hylte kommun 
 

Avstånd till bostäder 
En grundregel vid placering av vindkraftverk är avståndet på 500 
meter från en grupp vindkraftverk till enskilda bostadshus. Minsta 
avståndet på 1000 meter gäller mellan verk och samlad bebyggelse. 
 
Buller 
Buller från vindkraftverk får inte överstiga Boverkets riktvärden. 
Vid planläggning av vindkraftverk ska ljudnivåerna för 
omkringliggande bebyggelse redovisas. I områden där 
naturupplevelsen och tystnaden är en avvägande faktor gäller 35 
dBA vid yttervägg. Samma riktvärden gäller för större opåverkade 
naturområden såsom naturreservat eller områden med stort värde för 
det rörliga friluftslivet. I övriga fall gäller riktvärdet 40 dbA vid 
yttervägg. 
 
Skuggor 
Vid bostäder eller andra störningskänsliga lokaler får antalet 
skuggtimmar per år uppgå till högst 30 timmar teoretisk skuggtid 
och 8 timmar per år faktiskt skuggtid. 30 minuter per dygn gäller för 
maximal skuggtid. Vindkraftverk bör förses med avläsning så att 
verken stängs av per automatik om skuggtiden för boende överstiger 
denna nivå.  
 
Grupp 
Minsta antalet verk är tre stycken för att utgöra en grupp. I Hylte är 
terrängen kuperad vilket gör en bestämd formation svårgenomförlig. 
Elbolagen har den ekonomiska vinningen som primär faktor vid  
 
 

 
 
 

 
placering och vill placera verken på höjderna. Detta kan innebära att 
vindkraftverken sprids över ett mycket stort område. Det är därför 
mycket viktigt att kommunen trycker på samlade grupper där 
avstånden inte är större än att det samlade intrycket innebär att 
verken består av en grupp. Vid kusten används avståndet 5 
rotordiametrar mellan verk för att definieras som grupp. Avståndet 
bör helst inte överstiga detta mått. 
 
Avstånd mellan verk 
Avstånd mellan vindkraftverk bör vara fem gånger rotordiametern 
för maximal energiutvinning och sju gånger rotordiametern i 
raderna. 
 
Avstånd mellan grupper 
Minsta avståndet mellan grupper av vindkraftverk bör vara 3 km.  
 
Totalhöjd 
Totalhöjden får inte överstiga 150 meter. Anläggningar med högre 
höjder måste förses med ett vitt blinkande sken på grund av 
säkerhetsföreskrifter från Luftfartsverket. Då verken kommer att 
placeras i naturmark där få andra exploateringar är gjorda i 
landskapet skulle detta troligtvis innebära att boende skulle känna 
sig mycket störda av ljuset. 
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Slutord 
Det har varit otroligt givande att arbeta med detta projekt. Vid start 
var jag inte särskilt bekant med ämnet och därför har jag lärt mig 
väldigt mycket. Under hösten har jag följt debatten om 
vindkraftsprojekt i inlandet som media tycks lägga alltmer fokus på.  
 
Jag är övertygad om att vindkraftverk i inlandet kommer att vara en 
vanlig företeelse om ett par år i Sverige. Hur den visuella påverkan 
blir i landskapet får framtiden utvisa men jag hoppas att detta 
examensarbete har gett en bild av hur det kan komma att se ut.  
 
Tillverkare av vindkraftverk har som mål att bakgrundsljudet ska 
överrösta bullret från verken. Då utvecklingen idag redan visat stora 
framsteg tror jag att buller i framtiden kommer att bli ett allt mindre 
störningsmoment. Däremot tror jag att skuggeffekter samt den 
visuella effekten alltid kommer att debatteras vid projektering av 
vindkraftverk.  
 
Vindkraftverkens intrång i landskapet måste vägas mot miljönyttan. 
I Sverige innebär våra levnadsvanor att energianvändningen bidrar 
till den globala uppvärmningen. Vid etablering av vindkraft bör vi 
kanske ställa oss frågan om vi har rätt att säga nej till vindkraft och 
samtidigt fortsätta leva över naturresursernas tillgångar? 
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