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1 INLEDNING 
1.1 Mål för vindkraft och elproduktion 
FN:s klimatkonferens som ägde rum i Paris 2015 resulterade i ett bindande globalt avtal om minskade 
utsläpp av växthusgaser (Parisavtalet). Avtalet började gälla år 2020 och målet är bland annat att den 
globala uppvärmningen ska begränsas till mindre än två grader, med sikte på att inte överstiga 1,5 gra-
der. Utbyggnad av förnybar energi är en mycket viktig åtgärd för att uppnå målet i Parisavtalet.  

EU har antagit klimatmål till 2020 och 2030. Unionens samlade utsläpp ska minska med 20 % till 2020 
och med 55 % till 2030 jämfört med 1990 års nivå. Målet om 55 % lägre växthusgasutsläpp till 2030 
utgör EU:s bidrag till Parisavtalet. Målet ska uppnås huvudsakligen genom ökad andel förnybar energi 
och energieffektivisering. Utbyggnaden av vindkraft i Sverige och Europa är en central del i arbetet mot 
att nå klimatmålen. Även om Sverige har en förhållandevis hög andel förnybar el i elmixen så bidrar varje 
vindkraftverk till minskade växthusgasutsläpp och möjlighet till export av förnybar energi till övriga 
Europa. 

Sverige har högt ställda mål om 100 % fossilfri elproduktion. Regeringen tar höjd för ökad elanvändning 
och prognostiserar ett elbehov på minst 300 terawattimmar (TWh) år 2045. Det är ett fördubblat elbe-
hov jämfört med den sammanställda elanvändningen år 2021 som uppgick till 140 TWh. Vindkraft har 
en viktig funktion i den svenska energimixen och bidrar till att uppnå behovet av en snabb expansion av 
ny elproduktion.  

Riksdagen har dessutom beslutat om ett klimatpolitiskt ramverk med ett mål om att inte ha några net-
toutsläpp av växthusgaser i Sverige senast år 2045. Att nå dit kommer bli en stor utmaning för hela 
samhället. Samtidigt som utmaningen är stor, är klimatomställningen förenad med möjligheter till stora 
positiva synergieffekter, såsom renare luft, bättre stadsmiljö och tryggare energiförsörjning. 

Produktionen från Bräknesbackens vindkraftpark skulle bidra till att uppnå klimatmålen samt möjliggöra 
export av förnybar elenergi. 

1.2 Tillståndsprocessen 
De planerade vindkraftverken i projekt Bräknesbacken är tillståndspliktiga enligt 9 kap. 6§ miljöbalken 
och har verksamhetskod 40.90.  

Tillståndsprocessen inleds med ett samråds- och utredningsskede då verksamhetsutövaren samråder 
med myndigheter, organisationer, allmänhet och särskilt berörda i enlighet med 6 kapitlet miljöbalken. 
Under denna period tar verksamhetsutövaren in synpunkter och information från samtliga intressenter. 
Detta ligger till grund för vilka utredningar som genomförs, vilket material som tas fram och vilka 
aspekter som lyfts i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Samråd enligt miljöbalken med allmänheten genomförs vanligtvis som ett informationsmöte där det ges 
möjligt att lyfta frågor och lämna synpunkter. Efter samrådsmötet finns det under 3 veckors tid fortsatt 
möjlighet att lämna sina synpunkter till verksamhetsutövaren.  

Efter att samråd med myndigheter, organisationer, allmänhet och särskilt berörda genomförts utarbe-
tas en miljökonsekvensbeskrivning. En tillståndsansökan med miljökonsekvens-beskrivning och sam-
rådsredogörelse lämnas sedan in till Miljöprövningsdelegationen i det län där verksamheten planeras.  
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Samråd och 
utredningar MKB Ansökan 

om tillstånd Kungörelse Beslut

Miljöprövningsdelegationen har möjlighet att begära in kompletteringar från verksamhetsutövaren. När 
handlingarna bedöms vara kompletta kungörs ärendet och skickas på remiss till berörda myndigheter. 
När ärendet kungjorts bereds allmänheten möjlighet att inom 3 veckor yttra sig om verksamheten ge-
nom att lämna synpunkter till Miljöprövningsdelegationen. Miljöprövningsdelegationens beslut kan 
överklagas till mark- och miljödomstolen.  

Tillstånd får inte lämnas av tillståndsmyndigheten om inte kommunen har lämnat sin tillstyrkan (16 kap. 
4§ MB). Tillståndsprocessen visas schematiskt nedan. 

 

  Synpunkter kan inlämnas            Synpunkter kan inlämnas 

 

 

 

    Här befinner vi oss nu  

1.3 Betydande miljöpåverkan 
För vissa verksamheter skall ett undersökningssamråd hållas i syfte att utreda om verksamheten kan 
antas ha betydande miljöpåverkan. Bräknesbackens vindkraftpark bedöms automatiskt ha betydande 
miljöpåverkan enligt 21 kap. 13§ Miljöprövningsförordningen. Det genomförs därför inget undersök-
ningssamråd.  

För verksamheter som kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik miljöbedömning ge-
nomföras. Den specifika miljöbedömningen innebär att verksamhetsutövaren a) samråder om hur en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), b) tar fram en miljökonsekvensbe-
skrivning, och c) ger in miljökonsekvensbeskrivningen till den som prövar tillståndsfrågan. Detta regleras 
i 6 kap. 28§ miljöbalken.  

1.4 Avgränsningssamråd 
Avgränsningssamrådet innebär att verksamhetsutövaren samråder om verksamhetens lokalisering, om-
fattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller 
till följd av yttre händelser samt innehåll och utformning i kommande miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB).  

Avgränsningssamrådet ska ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas 
bli särskilt berörda av verksamheten samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den 
allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden.  

Detta underlag ger den information som behövs för det avgränsningssamråd som genomförs för projekt 
Bräknesbacken. 

  

Kommunal tillstyrkan Kommunal tillstyrkan 
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2 BRÄKNESBACKENS 
VINDKRAFTPARK  

Vasa Vind AB (bolaget) har för avsikt att ansöka om tillstånd för maximalt 10 vindkraftverk i Halmstads 
kommun, Hallands län. Den maximala totalhöjd som vindkraftverken kommer att ha är 260 meter. 

Projektområdet är beläget drygt 17 km nordost om Halmstad. Se Figur 1. De närmaste tätorterna är 
Oskarström och Sennan som ligger ca 5 km väster om projektområdet samt Simlångsdalen ca 6 km söder 
om projektområdet. Projektområdets yta uppgår till ca 4,6 km2.  

 
Figur 1. Översiktskarta. 

2.1 Verksamhetsutövare 
Projektet ägs och drivs av det svenska bolaget Vasa Vind AB. Vasa Vind har varit aktiva på marknaden 
sedan 2008 och verksamheten omfattar hela kedjan från tidig projektutveckling och byggnation till drift. 
Vasa Vind har ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Genom ansvarsfull utveckling, med hänsyn till om-
givningarna och miljön, är bolagets mål att utveckla och driva hållbara och effektiva vindkraftsprojekt. 
Samtidigt har hälsa och säkerhet högsta prioritet och genomsyrar hela verksamheten. Mer information 
om Vasa Vind kan läsas på www.vasavind.se.  

 

http://www.vasavind.se/
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2.2 Omfattning och utformning 
Avgränsningssamrådet avser en vindkraftspark inom ovan presenterat projektområde med maximalt 10 
vindkraftverk med en totalhöjd av maximalt 260 meter.  

Vindkraftparkens exakta utformning kommer att fastställas efter att redogörelser från fältundersök-
ningar, samrådsyttranden m.m. har inkommit. I dagsläget finns därför endast exempel på hur vindkraft-
parkens utformning skulle kunna komma att se ut.   

Den exempelutformning som presenteras i samrådsunderlaget omfattar 10 vindkraftverk med tillhö-
rande vägförslag placerade enligt kartan i Figur 2. Placeringen av vindkraftverk och vägar har tagits fram 
med hänsyn till kända natur- och kulturvärden. De har också att anpassats så att gällande krav för ljud-
påverkan vid bostäder ska kunna hållas samtidigt som parken ska kunna ge maximal elproduktion utifrån 
vindförutsättningarna.  

Vägförslaget till exempelutformningen har ett ungefärligt avstånd av ca 5 km befintlig väg och ca 6 km 
ny väg. 

 

Figur 2. Projektområdet och exempelutformning med tillhörande vägförslag. 
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
VINDKRAFTSETABLERING 

I detta kapitel beskrivs de fysiska, planmässiga och infrastrukturella förutsättningar som råder för eta-
blering av vindkraft i det aktuella området.  

3.1 Terräng och markanvändning 
Vindkraftverkens placeringar planeras på höjder mellan 170 - 190 meter över havet. Området präglas 
av ett aktivt skogsbruk som till stora delar utgörs av produktionsskog i åldrar av allt från nyplanterad och 
ung skog till skog av ca 70–80 års ålder. Området innehåller också våtmarksområden och sumpskogar. 
Inom området finns ett antal vägar i mycket gott skick. 

Området används i huvudsak för skogsbruk och jakt, vars aktiviteter kan fortsätta att bedrivas i området 
även efter att vindkraftparken är byggd. Hallandsleden löper genom den västra delen av området. 

3.2 Kommunala planer 
Vindkraftsetablering kan beröras av olika typer av planer, policys och andra styrdokument. Här redogörs 
översiktligt för vilka planer som berör projekt Bräknesbacken. Området är sedan tidigare inte detaljpla-
nelagt. 

Halmstads kommuns gällande översiktsplan ”Framtidsplan 2050” vann laga kraft 2022-08-12. Översikts-
planen utgör en vision för framtiden som förenklar och effektiviserar handläggningen av ärenden och 
underlättar långsiktig god hushållning med mark, vatten, råvaror och energi. Översiktsplanen tar ett 
helhetsgrepp om kommunens framtida fysiska utveckling, där bland annat energiförsörjning, energian-
vändning, boende och transportsystem står i förgrunden för arbetet med kommunens hållbara utveckl-
ing. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan fungerar som ett vägledande dokument för kommu-
nal detaljplanering och för aktörer som utvecklar markbundna verksamheter.  

Vidare fastslås att en utveckling mot en mindre fossilberoende ekonomi ger förutsättningar för växande 
företag och nya jobb och det faktum att kommunen pekar ut områden där vindkraftsetableringar be-
döms som lämpliga är en del av förutsättningarna för en sådan utveckling. Kommunen framhåller att 
vindkraftverk kan ha en stor påverkan på omgivningen, främst visuell påverkan. Kommunen understry-
ker att en omsorgsfull och välplanerad placering kan minska denna påverkan. Av den orsaken ska mot-
stående intressen och andra viktiga beaktande värden inkluderas i planeringen för vindkraftsutbyggnad.  

Området för den planerade vindkraftsparken är i översiktsplanen inte inom kommunens prioriterade 
områden för vindkraft. Kommunen har i olika sammanhang uttryckt att en ny plan för utbyggnad av 
förnyelsebara energikällor kommer tas fram. Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen 
som beskriver kommunens ställningstagande och förutsättningar avseende vindkraftsutbyggnad. De pri-
oriterade områdena i kommunen togs fram i samband med den senaste vindbruksplanen år 2009. Se 
Figur 3 för kommunens prioriterade områden för vindkraft i översiktsplanen. 
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Figur 3. Projektområdet och de prioriterade områdena för vindkraft i översiktsplanen. 

3.3 Elanslutning 
Inom vindkraftparken kommer ett markförlagt elnät med 36 kV-kablar anläggas. Kablarna förläggs i 
största möjliga mån längs med de vägar som byggs mellan vindkraftverken.  

Dialog pågår med E.ON Kraftnät AB avseende anslutning av vindkraftparken. I preliminärt besked från 
E.ON finns möjlighet att ansluta vindkraftsparken till en transformatorstation som är belägen ca 3 km 
nordväst om projektområdet. Planering för elnätsanslutning sker separat i samband med tillståndspro-
cessen för vindkraftsparken.  

3.4 Vindförutsättningar och elproduktion 
Vindförhållandena i projektområdet har initialt utvärderats via en högupplöst modellering av vinden 
över området. Beräkningarna visar att vindförhållandena är mycket goda. Medelvinden vid 130 meters 
höjd över marken beräknas uppgå till mellan 7,2 - 7,6 m/s. En vindkraftspark med 10 vindkraftverk skulle 
ge en årlig elproduktion på ca 250 GWh.  

3.5 Försvarsintressen och infrastruktur 
I ett första samrådsskede bör det också undersökas vilka aktörer som har intressen i området. Exempel 
på detta är Försvarsmakten, tillståndshavare med radiolänkstråk och Luftfartsverket. Infrastruktur i form 
av vägar och elledningar kan kräva särskilt hänsynstagande.  
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Kontakt har tagits med de som anses mest berörda. Vindkraftparkens exempelutformning samt slutgil-
tiga utformning anpassas till vägar, elledningar samt ev. radiolänkstråk i området. 

3.6 Övriga vindkraftsprojekt omkring projektområdet 
Vindkraftsprojekt registrerade hos vindbrukskollen har kartlagts inom ca 20 km runt projektområdet, se 
Figur 4 nedan. 

 

Figur 4. Vindkraftsprojekt inom 20 km radie från Bräknesbackens vindkraftspark enligt Vindbrukskollen. Uppförda verk är Dra-
gabol (1 verk), Örken (6 verk), Fröslida (9 verk), Ryssbol (6 verk), Vindkraft Sjärnarp (3 verk), Stjernarps Gods (1 verk), Elvira 
Vind (1 verk) och Bohult (8 verk). Beviljat tillstånd: Örken-Munkabol (2 verk) och handläggs görs Gräsås (7 verk). 

Närmast beläget vindkraftverk är Dragabol på 3,4 km avstånd. Övriga vindkraftverk ligger på ca 7 km 
avstånd eller mer. I projektets miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer kumulativa effekter med an-
ledning av närliggande vindkraftsparker att redovisas.  
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4 PÅVERKAN PÅ MÄNNISKOR, 
SAMHÄLLE OCH MILJÖ 

I detta kapitel presenteras en nulägesbeskrivning av bland annat naturvärden, kulturvärden, skyddade 
områden och riksintressen. I den mån det är relevant presenteras även verksamhetsutövarens bedöm-
ning av påverkan samt kortfattade förslag på skyddsåtgärder. Informationen bygger på olika myndighet-
ers offentliga GIS-information. 

4.1 Skyddade områden 
Inom ramen för 7 kapitlet i miljöbalken kan mark- och vattenområden skyddas med olika former av 
områdesskydd såsom naturreservat, Natura 2000-områden, strandskyddsområden, nationalparker och 
specifika djur- eller växtskyddsområden.  

Inom projektområdet återfinns områdesskydd i form av strandskydd, se Figur 6 och ett biotopskydds-
område, se Figur 7. Inom 10 km radie från vindkraftsområdet finns Natura 2000-områden, vattenskydds-
områden, ramsarområden och naturreservat. Se Figur 5.   
 
 

 
Figur 5. Skyddade områden. Numreringen visar de sex närmast belägna områdena som listan nedan. 

4.1.1 Natura 2000 
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden som breder ut sig mellan EU:s samtliga medlemsstater. 
Grunden till nätverket ligger i två av EU:s direktiv; Fågeldirektivet och Habitatdirektivet. Natura 2000-

1 

2 

6 

4 5 

3 

8 

7 
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områdena ska bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden på EU-nivå. Natura 2000-områden 
utgör både skyddade områden enligt 7 kapitlet miljöbalken och riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken.  

Inom 10 km från vindkraftverken återfinns följande 20 st Natura 2000-områden: Ullsjöbäcken, Råmebo, 
Fylleån, Virsehatt, Bögilt, Stavsbjär, Sundholm, Svarta klippan, Klövaberget, Långhultamyren, Rå-
getaåsen, Johansfors-Nissaström, Moshult, Danska fall, Gårdshult, Hästilt, Vapnö mosse, Porsbjär, 
Skrockeberg och Biskopstorp. Samtliga Natura-2000-områden inom 10 km radie är SCI-områden, vilka 
är områden skyddade enligt art- och habitatdirektivet. Tre av dessa områden är även klassade som SPA-
områden, vilket innebär skydd enligt fågeldirektivet.  

De sex närmast belägna områdena är markerade med siffror i Figur 5 ovan och beskrivs närmare nedan. 

Ullsjöbäcken (nr 1 i Figur 5) på 105,8 ha ligger ca 1,4 km söder om den del av projektområdet som 
vindkraftverken kommer att placeras i och ca 600 meter från tilltänkt infartsväg till vindkraftsområdet. 
Området är främst utpekat för sin näringsfattiga bokskog med stora biologiska värden, samt sina mossar 
och kärr.  Området uppgår även i Ullsjöbäcken naturreservat som har rekreationsvärden.  

Råmebo (nr 2) på ca 10,4 ha är beläget ca 1,5 km söder om projektområdet. Området har till majoriteten 
äldre bokskog som bitvis omges av trädbevuxen våtmark samt död ved. Området är även klassat som 
naturreservat. Länsstyrelsen har fattat beslut om att utöka naturreservatet söderut till en yta av totalt 
ca 44 ha, men beslutet är för närvarande överklagat.  

Fylleån (nr 3) ligger som närmast ca 3 km sydost om projektområdet och är utpekat för att skydda na-
turtypen mindre vattendrag samt arterna lax och utter. Området ingår även i ett större område av riks-
intresse för naturvård (NN 18). En liten del av området ingår i naturreservat Danska fall, som hyser höga 
värden för friluftsliv. 

Virsehatt (nr 4) är ca 15 ha stort som ligger ca 3,3 km väster om projektområdet. Området har till över-
vägande del bevarandevärden av naturtyperna näringsfattig ek- och bokskog. Övriga naturtyper är 
stagg-gräsmarker, ädellövskog i branter samt silikatbranter. Området innehar en av ädellövskog beklädd 
bergskupol av en höjd av 60 meter ovan kringliggande mark. Området ingår även i Virsehatt naturreser-
vat som har rekreationsvärden. 

Bögilt (nr 5) är ett ca 3,4 ha stort och beläget ca 3,2 km nordost om projektområdet. Området är framför 
allt utpekat för sina slåtterängar i låglandet med syftet att bevara de hävdade gräsmarkerna. Området 
ingår också i område av riksintresse för naturvård (NN 18). 

Stavsbjär (nr 6) är 4,7 ha stort beläget ca 3,4 km österut från projektområdet. Naturtyper att skydda och 
bevara här är näringsfattig bokskog samt mindre vattendrag.  Området är även klassat som naturreser-
vat och ingår i ett större område av riksintresse för naturvård (NN 18). 

4.1.2 Naturreservat 

Naturreservat är den vanligaste skyddsformen för värdefull natur i Sverige. Syftet med reservaten är 
bland annat att bevara den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och skydda, 
återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. 

Inom en radie av 10 km runt planerad vindkraftspark finns totalt 29 naturreservat. Dessa är Ullsjö-
bäcken, Råmebo, Keddaböke, Timrilt, Virsehatt, Stavsbjär, Finnboskogen, Svarta klippan, Sutarebo, Häl-
leberget, Sundsholm, Lillared-Klövaberget, Hule norra, Veka norra, Veka södra, Bröda, Hule södra, 
Kvarnsjöskogen, Rågetaåsen, Nissaström, Spenshult, Långhultamyren, Danska fall, Gårdshult, 
Vapnömosse, Skrockeberg, Porsbjär, Biskopstorp och Alenäs. Några av dessa är också delvis eller i sin 
helhet utpekade som Natura 2000-områden, se ovan.  
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De sex närmast belägna naturreservaten är Ullsjöbäcken (nr 1 i figur 5), Råmebo (nr 2), Keddaböke (nr 
7), Timrilt (nr 8), Virsehatt (nr 4) och Stavsbjär (nr 6). Bland dessa har Ullsjöbäcken, Råmebo, Virsehatt 
och Stavsbjärs primära värden redan beskrivits närmare under avsnittet ovan, 4.1.1. Natura 2000, varför 
endast resterande naturreservat Keddaböke och Timrilt tas upp nedan. 

Keddaböke (nr 7 i Figur 5) är knappt 35 ha till sin storlek och består till majoriteten av urskogsliknande 
bokskog samt översilad lövsumpskog. Området innehar rik kärlväxt- och mossflora, samt en del rödlis-
tade arter såsom ål, ask, almlav och mindre hackspett. Naturreservatet ligger ca 2 km nordväst om pro-
jektområdet.  

Timrilt (nr 8) är ca 17 ha stort och ligger ca 2,6 km sydost om projektområdet. Området innehar främst 
ädellövskog bestående av bok och ek. Död ved förekommer samt en del rödlistade arter. Bevarandevär-
den är ädellövskog med gamla träd, fuktstråk samt kryptogamflora och insekter som är avhängiga av 
äldre lövskog. 

4.1.3 Vattenskyddsområden 
Vattenskyddsområden är områden som pekas ut av kommun eller länsstyrelse till skydd för vattenföre-
komster som har betydelse för existerande eller framtida vattentäkter. Inom vattenskyddsområdet gäl-
ler föreskrifter till skydd för vattnet så att det kan användas för vattentäkt under ett flergenerationsper-
spektiv. Det kan gälla restriktioner vad gäller schaktningsarbeten, bergvärme, spridning av gödsel och 
bekämpningsmedel m.m. 

Inom 10 km från projektområdet ligger fyra vattenskyddsområden, varav det närmast belägna är Sen-
nadalen på ca 2,5 km avstånd i västlig riktning. Se Figur 5. 

4.1.4 Ramsarområden 
Ramsarområden är områden skyddade enligt naturvårdskonventionen om att bevara våtmarker och 
vattenmiljöer och att använda dem på ett hållbart sätt. På grund av att olika typer av våtmarker och 
vattenmiljöer utför en rad olika ekosystemtjänster för övrigt levande på jorden åtog sig en rad länder 
1971 genom naturvårdskonventionen, även kallad ramsarkonventionen, att peka ut sina värdefullaste 
våtmarker som ramsarområden och vidta åtgärder för att skydda vattenmiljöer. Åtagandet att bevara 
ett ramsarområde innebär att områdets ekologiska karaktär inte får försämras. 

Inom 10 km från projektområdet återfinns två ramsarområden, se Figur 5.  Närmast beläget är ett ram-
sarområde kallat Tönnersjöheden-Årshultsmyren ca 6 km sydost från projektområdet. Området är över 
12 000 ha stort, av vilket majoriteten finns i Halmstads kommun, men stora delar av området breder ut 
sig i Ljungby och Laholms kommuner. Området består av en rad olika typer av våtmarker och vattenmil-
jöer.  

Ca 6,4 km i sydlig riktning hittas Fylleån ramsarområde. Området är ca 805 ha stort och innefattar Fylleån 
och dess närmast omslutande marker från Simlångsdalen och ut till havet.  

4.1.5  Strandskydd 
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strand-
områden samt att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för djur och växtlivet. Vid hav, sjöar och 
vattendrag sträcker sig strandskyddsområdet generellt 100 meter från strandlinjen både upp på land 
och ut i vattnet. I projektområdet finns bäckar och diken där strandskydd råder. Se Figur 6. Vindkraft-
verken placeras som huvudregel utanför strandskyddat område. Vissa servicevägar kommer att behöva 
byggas så att de passerar vattendrag. Särskilda skäl och hänsyn kommer att behandlas vidare i kom-
mande MKB. 
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Figur 6. Strandskyddade områden. 

4.1.6 Skyddsåtgärder och konsekvenser 
Samtliga Natura 2000-områden inom 10 km från projektområdesgräns är skyddade enligt art- och habi-
tatdirektivet. Dessa värden är bundna till mark och vatten och kan påverkas antingen genom fysiskt 
intrång eller hydrologisk påverkan inom avrinningsområdet. Inget fysiskt intrång kommer bli aktuellt i 
samband med vindkraftsetableringen.  

Tre av Natura 2000-områdena är även skyddade enligt fågeldirektivet. Dessa värden är knutna till de 
fågelarter listade i EU:s fågeldirektiv som skall skyddas och vars livsmiljöer ska bevaras. Mer ingående 
beskrivning av områdenas värden och bedömning av eventuell påverkan kommer att beskrivas i MKB.  

Avstånden till närliggande vattenskyddsområden bedöms vara tillräckligt stora för att det inte ska finnas 
risk att etableringen medför någon påverkan på dessa skyddade områden. 

Avseende hydrologisk påverkan så riskerar detta i allmänhet huvudsakligen uppstå i vindkraftverkens 
direkta närhet under byggnationen, men kan minimeras eller undvikas genom specifika hänsynsåtgär-
der. I exempelutformningen är inga vindkraftverk placerade inom 100 meter från vattendrag eller inom 
sumpskogs- eller våtmarksområden, varför någon hydrologisk påverkan inte väntas med dessa place-
ringar. Vid nybyggnation av väg undviks så långt som möjligt byggnation i våtmarker och vid passage av 
vattendrag förläggs trummor med lämplig dimension för att inte hindra vattenflödet. Vid byggnation i 
närheten av bäckar bör åtgärder vidtas för att begränsa nedströms grumling. Samma hänsynsåtgärder 
tillämpas vid strandskyddade bäckar i projektområdet.  

Ingen påverkan förväntas uppkomma för ramsarområden, dess hydrologiska värden och ekologiska ka-
raktär. I nuläget förväntas inga markbundna värden i skyddade områden skadas av etableringen. En mer 
omfattande bedömning kommer att göras i kommande MKB.  
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4.2 Naturvärden 
Förekomst av kända naturvärden, nyckelbiotoper, sumpskogar m.m. i projektområdet har undersökts 
med hjälp av befintliga datakataloger från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.  

4.2.1 Registrerade naturvärden 
Inom projektområdet återfinns två nyckelbiotoper, varav den ena även är klassad som område med 
biotopskydd (ett skyddat område enligt miljöbalken). Inom projektområdet finns också ett område med 
naturvårdsavtal samt ett antal sumpskogsområden. Se Figur 7. Även några ytor registrerade i samband 
med den nationella våtmarksinventeringen (VMI) återfinns inom projektområdet, se Figur 8. 

Den nyckelbiotop som angränsar till och ses i projektområdet i norr är namngiven Spjutaberget-Linusdal 
och är ca 8,4 ha stort till ytan. Utifrån genomförd naturvärdesinventering i projektområdet har gräns-
dragningen för detta område förändrats utifrån områdets faktiska värden, se Avsitt 4.2.3. Området in-
nehar ädellövskog som till majoriteten är bokskog.  

Den centralt belägna nyckelbiotopen har en yta av ca 5,6 ha och innehåller barrnaturskog med rikligt 
med döda träd och höga stubbar. Området är även klassat som biotopskydd på grund av sin äldre na-
turskog. I den sydvästra delen av nyckelbiotopen finns ett mindre område med naturvårdsavtal. Områ-
det sträcker sig längre söderut, är ca 1,3 ha stort, och består av naturskogsartad barrskog.  

Beträffande sumpskogsområden så har de i sig inget särskilt lagskydd, men är ändå en hänsynskrävande 
biotop som kan innehålla naturvärden. En naturvärdesinventering har genomförts för projektet som 
detaljerat bedömt status och värden för avgränsade områden, se avsnitt 4.2.3.  

 

Figur 7. Registrerade naturvärden, Skogsstyrelsen. 
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Vad gäller den nationella våtmarksinventeringen (VMI) så löper en del av projektområdet i väster in i ett 
område klassat i våtmarksinventeringen som mycket höga naturvärden. Området innefattar totalt sett 
Hyltesjön, samt delar av Gropamossen och Öknaltamossen.  Projektområdet inbegriper även en liten 
yta av område klassat som höga naturvärden i öster, samt en mindre yta i nordost klassad som låga 
naturvärden. I övrigt återfinns fyra områden klassade i inventeringen som vissa naturvärden.  

Den nationella våtmarksinventeringen är till större delen utförd med hjälp av analys av flygfoton, med 
start på 80-talet, samt till viss del fältarbete, varför oklarhet råder kring om värden existerar i verklig-
heten samt i vilken grad. Det har genomförts en naturvärdesinventering som detaljerat visar avgränsade 
områden med naturvärden kopplat till våtmarker. Eventuella konsekvenser för områden klassade enligt 
våtmarksinventeringen av en etablering i området kommer att tas upp och bedömas i en MKB. 

 
Figur 8. Registrerade naturvärden i Nationella våtmarksinventeringen. 

4.2.2 Halmstads gröna värden 
Inom projektområdet ligger två ytor upptagna i Halmstads antagandehandling ”Halmstads gröna vär-
den”, se Figur 9. Dessa värden är ursprungligen utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram i vilken 
naturvärden klassats från klass 1 - 3. I nordväst löper projektområdet in en bit i området kallat Gropa-
mossen. Området är ett mindre myrkomplex med sluttande kärr och inslag av barrskog på fastmark. 
Området har klass 3 i programmet och motsvarar ungefärligen ytan av område klassat som mycket höga 
naturvärden i våtmarksinventeringen som tagits upp ovan.  

Centralt i projektområdet återfinns området kallat Spjutabäcken i programmet med klassningen 2. Om-
rådet utgörs av naturskog av delvis urskogsartad karaktär i Spjutabäckens dalgång mellan Munkabol och 
Öknalt. Inom Spjutabäcken återfinns de nyckelbiotoper, det biotopskydd samt det naturvårdsavtal som 
tidigare beskrivits ovan.  
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Inventeringen för naturvårdsprogrammet gjordes senast mellan 1994–96 och vid fältbesök har verk-
samhetsutövaren konstaterat att de faktiska gränserna för naturvärdena i de båda områdena i program-
met skiljer sig något idag från gränserna dragna i programmets kartor. Naturvärdesinventering över 
området bekräftar detta där en bedömning och ny gränsdragning gjorts, se Avsnitt 4.2.3. De båda om-
rådena i naturvårdsprogrammet kommer att tas upp i MKB, varpå bedömning av påverkan kommer att 
göras. 

 

Figur 9. Registrerade naturvärden i Naturvårdprogrammet. 

4.2.3 Naturvärdesinventering 
År 2022 genomfördes en naturvärdesinventering i fält inom projektområdet där samtliga områden av 
värden har bedömts. 

I samband med inventeringen identifierades flera områden med naturvärden. Områdena som pekas ut 
har naturvärdesklassats enligt svensk standard och klassificeras enligt grundutförandet: Högsta natur-
värde 1, Högt naturvärde 2 och Påtagligt naturvärde 3. De avgränsade naturvärdesobjekten i projekt-
området har beaktats i utformningen av vindkraftsparken och tillhörande vägar. Inventeringsresultat 
och exempelutformningen syns i figur 10.  
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Figur 10. Naturvärden enligt naturvärdesinventeringen 2022. 

4.2.4 Skyddsåtgärder och konsekvenser 
Även om projektområdet hyser värdefulla biotoper så kan intrång i dessa undvikas med god planering 
och skyddsåtgärder. Placeringen av vindkraftverken kommer att ske utifrån att kända objekt med för-
höjda naturvärden ska undvikas så långt som möjligt.  

Befintliga skogsbilvägar kommer att utnyttjas där så är möjligt. Vägdragningarna kommer planeras så 
att hydrologisk påverkan och avverkning i områden med naturvärden minimeras. På vissa platser kan 
väg komma att behöva passera vattendrag och våtmarker. Detta kräver särskilda skyddsåtgärder vid 
byggnation för att undvika hydrologisk påverkan på våtmarker och vattendrag. Skyddsåtgärder kommer 
att presenteras i projektets MKB.  

Placering av vindkraftverk och vägdragning i nuvarande exempelutformning har valts utifrån kända na-
turvärden från offentliga datakataloger och fältinventeringar. Eventuella miljökonsekvenser för områ-
den med naturvärden samt skyddsåtgärder kommer presenteras i en MKB.  

4.3 Fåglar  
Den påverkan som kan uppkomma för fåglar vid etablering av en vindkraftsanläggning kan 
sammanfattas i följande punkter. 

• Kollisioner 
• Habitatsförluster  
• Barriäreffekter 
• Störingar 



Samrådsunderlag Bräknesbacken Vindkraftpark 
 
 

17 

• Indirekta effekter 
 
Lokaliseringen av en vindkraftsanläggning är troligen den faktor som har störst betydelse för effekten 
på fåglar. Vindkraftsetableringar på platser med viktiga häcknings- och/eller rastningslokaler för hotade 
arter, större fågelkolonier eller flyttstråk, t.ex. utmed dalgångar eller kuster, kan påverka fåglarnas 
livsmiljö negativt samt i vissa fall leda till att fåglar förolyckas. Andra viktiga faktorer som kan styra 
påverkansgraden är artspecifika beteenden, topografi och fåglarnas lokala rörelsemönster (Barrios, 
2004).  

Flera fågelutredningar har genomförts i och runt projektområdet under 2021 och 2022. 

4.3.1 Skyddsåtgärder och konsekvenser 
Eventuella skyddsåtgärder och konsekvenser kommer diskuteras i samråd med fågelexpertis. Invente-
ringsresultat samt analys av vindkraftparkens påverkan presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen.  

4.4 Fladdermöss 
Fladdermöss är skyddade genom Artskyddsförordningen, EU:s habitatdirektiv samt den internationella 
överenskommelsen EUROBATS. Det finns 19 kända fladdermusarter i Sverige. Alla fladdermöss är frid-
lysta vilket innebär att de inte får fångas in eller dödas och man får inte heller medvetet skada eller 
förstöra viloplatser eller fortplantningsplatser eller avsiktligt störa fladdermössen under fortplantning 
eller flyttning.  

Fladdermöss kan förolyckas vid vindkraftverk genom kollision med rotorbladen eller tryckförändringar i 
anslutning till bladen. Detta gäller dock bara de arter som flyger och jagar på hög höjd, de så kallade 
högriskarterna. En fladdermusinventering har genomförts i området under sommaren 2022. 

4.4.1 Skyddsåtgärder och konsekvenser 
Resultat av fladdermusinventeringen utvärderas i samråd med fladdermusexpertis. En analys av vind-
kraftparkens påverkan och eventuella skyddsåtgärder presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen. 

4.5 Kulturmiljö  
Med kulturmiljö menas den av människan påverkade fysiska miljön som vittnar om historiska och geo-
grafiska sammanhang. En kulturmiljö kan ha värden av olika skala och kan t.ex. omfatta ett större om-
råde, enstaka byggnader, byar eller fornlämningar. Större områden (landskap) med kulturhistoriska vär-
den är ofta klassade som riksintresse för kulturmiljö och har då en stärkt ställning gentemot andra in-
tressen. Kulturmiljöer finns också skyddade som kulturreservat och världsarv samt i kommunala och 
regionala planer. Alla fornlämningar, samt de flesta kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplat-
ser omfattas av kulturmiljölagen. 

Inga kulturreservat finns inom projektområdet eller dess närhet.  

4.5.1 Kulturmiljöprogram 
Halmstad kommun har tagit fram två kulturmiljöprogram, ett för staden Halmstad och ett för kommu-
nens landsbygd, vilka båda uppmärksammar viktiga kulturmiljöer värda att belysa samt att bevara för 
efterkommande. Kulturmiljöprogram underlättar identifieringen av viktiga kulturmiljöer i landskapet vid 
t.ex. en vindkraftsetablering. 
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Projektområdets lokalisering samt vindkraftverkens preliminära placeringar i exempelutformningen för-
anleder ingen konflikt med områden utpekade som viktiga enligt kulturmiljöprogrammet.  

4.5.2 Kulturhistoriska lämningar 
Fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom 
äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna. Skyddet av fornlämningar regleras i Kulturmiljölagen 
(1988:950), före 1 januari 2014 kallad Kulturminneslagen. Övriga kulturhistoriska lämningar ska inte 
onödigtvis skadas och skyddas även genom hänsynsreglerna i 2 kap Miljöbalken. 

Inom projektområdet återfinns åtta kända kulturhistoriska lämningar enligt Riksantikvarieämbetets kul-
turmiljöregister (KMR), se Figur 11. Objekten har olika klassificeringar enligt specifika bedömningar. En 
arkeologisk utredning i fält har genomförts i projektområdet. Under inventeringen registrerades sju nya 
lämningar. De flesta registreringar är kring området ”Berget”, i den norra delen av projektområdet. 

 
Figur 11. Registrerade kulturhistoriska lämningar. 

4.5.3 Skyddsåtgärder och konsekvenser 
Påverkan på kulturmiljön vid vindkraftsetablering är en bedömningsfråga. Upplevelsen formas av be-
traktelsevinkel, avstånd till verken, siktförhållanden och landskapets karaktär. Även den enskilda inställ-
ningen till vindkraft, intresset för miljön och för landskapet har betydelse. Påverkan på kulturmiljön i 
stort går hand i hand med bedömningen av påverkan på landskapsbilden (se kapitel 4.7 Landskap). I 
kommande MKB görs en bedömning av påverkan på den mer storskaliga kulturmiljön.  

Den aktuella exempelutformningen berör inte några fasta fornlämningar. Vilka eventuella skyddsåtgär-
der och konsekvenser som den planerade vindkraftparken kan ge upphov till undersöks i samråd med 
kulturmiljöexpertis. Fullständig bedömning av påverkan kommer att göras i kommande MKB när vind-
kraftverkens positioner är fastställda. 
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4.6  Riksintressen 
I 3 och 4 kap. miljöbalken finns bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden i landet. 
Med stöd av 3 kap. miljöbalken pekar statliga myndigheter ut områden av riksintresse för exempelvis 
naturvård, kulturmiljövård, energiproduktion och friluftsliv. Riksintressen enligt 4 kap. finns beskrivna 
direkt i miljöbalken.  

Inom 10 km runt projektområdet finns sex riksintressen för naturvård och två riksintressen för friluftsliv, 
se Figur 12.  

 

Figur 12. Riksintressen enligt 3 kap. 6§ miljöbalken. 

Övriga riksintressen enligt 3 kap miljöbalken är Försvarsmaktens samt Trafikverkets intresseområden, 
se Figur 13. 
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Figur 13. Riksintressen enligt 3 kap. 8 och 9 § miljöbalken. 

Det finns också Natura 2000-områden inom 10 km och samtliga Natura 2000-områden skall, förutom 
att det är skyddade enligt 7 kap miljöbalken, även betraktas som riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken. 
Natura 2000-områden beskrivs i kapitel 4.1.1 Natura 2000. Övriga riksintressen enligt 4 kap miljöbalken 
inom 10 km från projektområdet är riksintresse för skyddade vattendrag, se Figur 14.  
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Figur 14. Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken. 

Riksintresse Naturvård 

Simlångsdalen -Tönnersjöheden ett stort sammanhängande riksintresse för naturvård på 16 000 ha in-
nehållande olika typer av våtmarker samt naturskog, vattendrag och odlingslandskap. Området har sär-
skilt höga geovetenskapliga värden. Riksintresset ligger som närmast på ca 2,1 km avstånd öster om 
projektområdet. Övriga riksintressen för naturvård är Store Jöns mosse på ca 6,4 km avstånd, Havsstens-
hult på ca 6,9 km avstånd, Hästilt på ca 8,6 km avstånd och Biskopstorp - Vapnö mosse (två delområden) 
som närmast på ca 9 km avstånd. Tillsammans innehar de olika riksintresseområden övervägande vär-
den av geovetenskaplig, skoglig, våtmarks- samt odlingslandskaplig karaktär.  

Riksintresse Friluftsliv 

Simlångsdalen-Fylleåns dalgång är ett större område av riksintresse för friluftslivet, vilket som närmast 
ligger drygt 800 meter öster om projektområdet. Området överlappar till stor del området av riksin-
tresse för naturvård Simlångsdalen - Tönnersjöheden och har därför samma naturvärden. Området har 
en yta av 8750 ha varav 350 ha är vatten. En del av upplevelsevärdet är därför vattenanknutet. Övriga 
värden är bland andra berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer. Övriga riksintresseområden för 
friluftsliv är Nissan på ca 6 km avstånd väster om projektområdet.  

Riksintresse skyddade vattendrag 

Inom 10 km återfinns ett område av riksintresse för skyddade vattendrag. Området innefattar Fylleån 
och har samma namn. Klassningen syftar till att skydda vattendrag från vattenkraftsutbyggnad och be-
rörs alltså inte av projektet.  
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4.6.1  Skyddsåtgärder och konsekvenser 
För de riksintressen som pekats ut inom 10 km så kommer en bedömning att göras i kommande MKB, 
men vindkraftsanläggningen bedöms inte medföra någon fysisk påverkan på riksintresseområden för 
naturvård, friluftsliv eller skyddade vattendrag. Eventuell påverkan på landskapsbilden kommer att tas 
upp i en MKB. 

Skyddsåtgärder för Natura 2000-området behandlas i kapitel 4.1.5.  

Eventuell påverkan på riksintressen för totalförsvarets militära del samt för Trafikverkets del undersöks 
i samråd med Försvarsmakten respektive Trafikverket och Transportstyrelsen.  

4.7  Landskap 
Vindkraftverk utgör, på grund av sin storlek och rotorbladens ständiga rörelse, ett visuellt dominerande 
inslag i landskapsbilden. Utvecklingen går mot allt högre verk som syns över stora arealer. Vindkraftsut-
byggnad förändrar landskapet och påverkar människors upplevelse av sin omgivning och lokala identi-
tet. Vissa landskap kan vara särskilt känsliga för vindkraft, medan vindkraftverk i andra landskap kan 
tillföra nya värden. (Boverket, 2009) 

Vindkraftverk behöver, för att vara lönsamma, placeras i öppna, flacka områden eller på höjder. De spe-
cifika kraven på placering innebär att de inte kan gömmas i svackor och dalar.  

Bedömningen av påverkan på landskapsbilden utgår från landskapets karaktär och vindkraftverkens syn-
lighet. Vissa landskapstyper är mer känsliga för vindkraft än andra, exempelvis småskaliga landskap med 
en mångfald av landskapsrum och höga kulturhistoriska värden. Storskaliga landskap och slättlandskap 
är mer tåliga. Synligheten är beroende av terrängen och vegetationen. På nära avstånd är sikten till 
vindkraftverk i skogsområden i regel begränsad medan turbinerna är mer synliga på längre avstånd där 
landskapet är öppet t.ex. från kringliggande höjder och sjöar. 

Upplevelsen av landskapsbilden är till stor del även en subjektiv bedömning som styrs av den enskilda 
individens erfarenheter, kunskaper, inställning samt användning av landskapet. 

I kommande MKB är visualiseringar en viktig del i bedömningen av påverkan på landskapet.  

4.7.1  Skyddsåtgärder och konsekvenser 
Upplevelsen av en vindkraftsanläggning är individuell, men faktorer som avstånd till vindkraftverken, 
anläggningens utformning, rotordiametern, områdets höjdskillnader, landskapsrum och vegetation spe-
lar en avgörande roll. Olika människor har också olika anspråk på landskapet vilket leder till att den 
visuella störningsgraden kommer att variera beroende på vilka förväntningar som finns på landskapet 
och hur man nyttjar det. Exempelvis upplever och använder en markägare, en turist, en sommarboende 
och en permanentboende, landskapet på olika sätt.  

Inför kommande samrådsprocess med allmänheten kommer fotomontage att tas fram från olika punk-
ter i landskapet. Det finns även andra verktyg som kan användas för att analysera synlighet från olika 
platser i landskapet. I kommande MKB kommer en analys av påverkan på landskapsbilden finnas med.  

4.8  Ljud 
Vindkraftverk i drift avger både ett maskinellt ljud från maskinhuset och ett aerodynamiskt ljud alstrat 
av rotorbladens passage genom luften. Det maskinella ljudet hörs normalt sett inte från moderna vind-
kraftverk utan det är det aerodynamiska ljudet som uppfattas på avstånd. Enligt naturvårdsverkets 
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rekommendationer och praxis ska den ekvivalenta ljudnivån 40 dBA inte överskridas utomhus vid bo-
städer.   

Beräkning av ljudalstring från vindkraftparken har utförts för exempelutformningen. I beräkningarna har 
verk av typen Vestas V162, med en rotordiameter av 162 meter och en totalhöjd om 260 meter använts. 
Beräkningarna visar att ljudnivån 40 dBA inte överstigs vid någon bostad runt vindkraftsparken, se Figur 
15. 

 

Figur 15. Ljudutbredning för exempelutformning och närmast belägna bostäder. 

4.8.1 Skyddsåtgärder och konsekvenser 
Naturvårdsverket har gjort bedömningen att 40 dBA är en acceptabel ljudnivå vid bostäder.   

Oavsett vilka vindkraftverk som kan komma att bli aktuella på platsen kommer den slutgiltiga utform-
ningen av vindkraftsparken anpassas så att ljudnivån vid bostäder inte överskrider 40 dBA. Några kumu-
lativa effekter avseenden ljud från närliggande vindkraftverk väntas inte på grund av avstånden. Redo-
visning av beräkningar för ljudutbredning av vindkraftsparken i sin slutgiltiga utformning kommer att 
göras i MKB.  

4.9 Rörliga skuggor 
Rörliga skuggor från vindkraftverk uppstår när solen står lågt och det blåser så att rotorbladen står vin-
kelrätt mot solstrålarna. Rotorbladen ”klipper” av solstrålarna och betraktaren uppfattar detta som ett 
blinkande ljus. Rörliga skuggor från vindkraftverk är relaterade till navhöjd, rotordiameter, antal soltim-
mar, avstånd till vindkraftverket, solstånd, vindriktning, topografi och väderstreck. 

Enligt praxis bör den faktiska skuggtiden (förväntat värde) vid bostäder inte överstiga 8 timmar per år. 



Samrådsunderlag Bräknesbacken Vindkraftpark 
 
 

24 

4.9.1 Skyddsåtgärder och konsekvenser 
De vindkraftverk som årligen teoretiskt kan orsaka mer än 8 timmar rörlig skugga vid bostäder kommer 
att förses med ett system som stänger av turbinerna när förhållanden råder som ger mer än 8 timmars 
rörlig skugga.  

Beräkning av förväntad skuggtid från vindkraftsparken, i sin slutgiltiga utformning, vid bostäder runt 
projektområdet kommer att tas fram och redovisas tillsammans med eventuella miljökonsekvenser i en 
MKB. 

4.10 Hinderbelysning 
Vindkraftverk ska förses med hindermarkeringar enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten, TSFS 2020:88. Ett vindkraftverk som 
inklusive rotorn i sitt högsta läge har en höjd över 150 meter över mark- eller vattenytan ska markeras 
med vit färg och vara försett med högintensivt vitt blinkande ljus längst upp på maskinhuset (nacellen). 
När nacellen har en höjd över 150 meter över mark ska tornet även markeras med minst tre lågintensiva 
ljus på halva höjden upp till nacellen.  

I en vindkraftverkspark ska minst de vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns markeras enligt ovan. 
Övriga vindkraftverk som ingår i en vindkraftverkspark ska markeras med vit färg samt minst förses med 
lågintensiva ljus på vindkraftverkets högsta fasta punkt. 

4.10.1 Skyddsåtgärder och konsekvenser  
Den vita belysningen kommer att vara tänd med maximal styrka under dagtid. Under denna tid skall 
intensiteten för de högintensiva lamporna uppgå till 100 000 candela (cd) i maxpunkten. Vid skymning 
finns möjlighet att reducera ljusstyrkan till 20 000 cd och under dygnets mörka timmar möjliggör regel-
verket en reducering av ljusstyrkan till 2 000 cd d.v.s. 2 % av ljusintensitet under dagtid.  

Ljuset från hindermarkeringen kan upplevas som visuellt störande under dygnets mörka timmar. Risken 
för störning kommer att analyseras vidare i MKB.  

5 NEDMONTERING OCH 
ÅTERSTÄLLNING 

Vindkraftverk har en teknisk livslängd på minst 30 år om fullserviceavtal tecknas med leverantören. När 
denna tid är slut kan verken antingen monteras ned för gott eller bytas ut till nya. Vid en slutgiltig ned-
läggning av verksamheten monteras vindkraftverken ner. Stora delar av verkens volym utgörs av stål 
och andra metaller. Dessa har ett ekonomiskt värde och materialåtervinns i sin helhet. Vissa komponen-
ter kan vara i gott skick och återanvändas som reservdelar i andra vindkraftsanläggningar.  

Hur rotorbladen hanteras varierar och metoder för materialåtervinning är under utveckling. Servicevä-
gar fram till vindkraftverken lämnas normalt kvar och kan användas av markägaren. Kranplatser och 
slänter tillåts att växa igen. Betongfundamenten fylls normalt över i marknivån.  

Det bör dock hållas öppet exakt vilka metoder som används vid återställning då en ständig utveckling 
sker på området.  
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6 MKB 
Samtliga miljöaspekter som tagits upp i samrådsunderlaget utvecklas och bedöms i MKB:n. Därutöver 
tillkommer bedömning av påverkan på friluftsliv, jakt, övrig fauna, hushållning med naturresurser, klimat 
samt utsläpp till luft och vatten.  

För samtliga miljöaspekter analyseras och bedöms både direkta och indirekta miljökonsekvenser under 
byggnation, drift och avveckling.  

Miljökonsekvenser bedöms enligt skalan: 

POSITIVA - OBETYDLIGA - SMÅ – MÅTTLIGA – STORA 

MKB:n kommer även att innehålla samrådsredogörelse, alternativbeskrivning, teknisk beskrivning och 
en redogörelse för överrensstämmelse med miljömål och miljökvalitetsnormer.  

7 TIDPLAN 
Nedan presenteras en grov, preliminär tidsplan för projektets tillståndsprocess. 

Period Aktivitet 

Jan-Oktober 2022 Utredningar  

April 2022  Samråd med länsstyrelse och kommun.  

Januari - April 2023 Samråd med myndigheter, organisationer, allmänhet och 
särskilt berörda. 

Sommaren 2023 MKB och tillståndsansökan 

2024 Tillståndsbeslut 
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