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Inledning
Bakgrund

vissa ställningstaganden har reviderats. En allmän
faktagranskning har genomförts och enstaka uppgifter
har ersatts med nyare. Vindbruksplanen är nu ett av
de tre tematiska tillägg som tillhör Karlshamn 2030 Översiktsplanen för Karlshamns kommun.

När Översiktsplan 2007 togs fram fanns inte tid att
bearbeta de nya träffsäkra vindberäkningarna som då
togs fram åt Energimyndigheten av Uppsala Universitet. Insikten om att vinden var tillräckligt stark även i
skogsbygden spred sig just då över landet. Planering och
utbyggnad har därefter kommit igång och ökar starkt i
Sveriges skogsbygder.

Vi har rum för vindkraft
Karlshamns kommun har rum för vindkraft. Det blåser
kanske inte bra varje dag, men i genomsnitt under ett år
är vinden tillräcklig för vindkraftverk i hela kommunen.

Ett statligt stöd från Boverket till planeringsinsatser för
vindkraft bidrog till att ett tillägg till Översiktsplan 2007
togs fram och antogs av kommunfullmäktige 2010-0602.

Kommunens ställningstaganden redovisas i denna handling genomgående på grå bottenplatta.
På kartan nedan visas områden på land som i olika hög
grad kan vara intressanta för utbyggnad av vindkraft. Förenklat signalerar färgerna, likt trafikljus, framkomligheten
för vindkraftsprojekt. Längre fram i dokumentet förklaras
detaljerna men redan en hastig blick visar att det finns
gott om rum för vindkraft i Karlshamns kommun.

I samband med att den tredje versionen av den
kommunomfattande översiktsplanen för Karlshamns
kommun tagits fram så har Vindbruksplanen uppdaterats
vad gäller dataunderlag såsom bebyggelsens utbredning
och avgränsning av naturreservat etcetera. Även
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ÅRYD

Vindkraft är ett globalt intresse
Klimatförändringarna och dess konsekvenser är skrämmande. Vindkraft ger elektricitet utan att det egentligen sker några utsläpp. Ett modernt vindkraftverk sägs
producera den energi det tar att tillverka och bygga det
på cirka åtta månader. Vindkraft är en viktig komponent i
arbetet med att motverka klimatförändringarna.
Även om kolkraftverk också byggs på löpande band i
vissa delar av världen är vindkraften ett av de snabbast
växande produktionsslagen. Utbyggnaden i världen är så
snabb att leveranstiderna för verken är begränsande för
utbyggnadstakten.
I Sverige har utbyggnaden ökat stadigt de senaste åren.
2013 producerade vindkraft 10 TWh, vilket motsvarar
7 % av elanvändningen. Branschen gör prognosen att
elproduktionen kan fördubblas under åren 2014 till och
med 2017.

fulla komponenter i det svenska och det internationella
energisystemet. Medvetenheten om allvaret i klimatförändringarna är stor och insikten om att kommunens
beslut har betydelse i ett nationellt och globalt perspektiv är djup.
Att kommunen tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen om vindkraft är ett uttryck för kommunens
vilja att bidra till att uppfylla de nationella målen för
vindkraften. Ställningstagandena, analysen och beskrivningen av reglerna för utbyggnad, bidrar till att skapa
förutsägbarhet för de som är intresserade av att bygga
vindkraftverk i kommunen. Det är också kommunens
ambition att tillägget till översiktsplanen ska hjälpa till
att korta ner handläggningstider i prövningsprocesserna.

Riksdagen antog för många år sedan ett planeringsmål
för vindkraften. Observera att det är skillnad på mål för
planering och mål för produktion. År 2002 beslutades att
planeringen skulle bereda väg för en utbyggnad som gör
en årlig produktion om 10 TWh möjlig år 2015. Genom
att produktionen nådde upp till den milstolpen redan år
2013 får planeringsmålet anses ha uppfyllts.
Riksdagens mål för den svenska vindkraftsutbyggnaden
är att det år 2020 ska vara möjligt att producera 30 TWh
vindkraft per år. 20 TWh ska vara möjligt att producera
på land. Detta ska bland annat ske genom att kommunerna i sina översiktsplaner lyfter fram områden som är
lämpliga för vindkraft. I havet bör det planeras för
10 TWh.

Vindkraftens betydelse ökar
År 2011 uppgick energianvändningen till cirka 379 TWh.
Den totala energitillförseln är större och var år 2011
577 TWh. Skillnaden beror på att energi går förlorad vid
omvandling och distribution. Siffrorna påverkas också
bland annat av bunkring för utrikes sjöfart.

Karlshamns kommun drar sitt strå
till stacken
Kommunen rymmer ett oljeeldat kondenskraftverk, ett
omfattande eldistributionsnät, elintensiv industri, en
betydande oljehamn och dessutom tre vindkraftverk.
Samtliga, utom möjligen vindkraftverken, är betydelse-
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Så här vill vi ha det
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Så här vill vi ha det
Kommunens vilja sammanfattad i
punkter
Som en sammanställning följer här några punkter som
beskriver ställningstaganden som kommunen gör genom
antagandet av detta tillägg till översiktsplanen. Vissa
punkter följer också av lag. Mera utförliga beskrivningar
av innebörd och skäl återfinns i avsnitten som följer.
•
•
•
•

Vindytor skyddas mot nya bostäder
Tillstyrkan av tillståndsansökningar ska lämnas tidigt
Detaljplan endast i undantagsfall
Bygglov utom för ”friggeverk” och inte när
miljötillstånd finns

•
•
•

Försiktig etablering av gårdsverk
Stora verk framför små
Grupper framför enstaka

•
•
•

Inga vindkraftverk i sjöar och vattendrag
Inga vindkraftverk i Hällaryds skärgård
5 km frizon i havet till fastlandet och skärgården

•
•
•

Energi prioriteras i skogsbygden
Estetik prioriteras i mellanbygden
Endast vid områden tydligt påverkade av industriell
verksamhet i kustzonen

Översiktsplanen är just en översikt
Tills fördjupade utredningar genomförts ska vindytorna i
regel skyddas mot ny bebyggelse inom minst 500 meter
från vindytan, och beaktas vid bygglovsansökan inom
1000 meter.
Kommunen bör så tidigt som möjligt lämna besked om
eventuell tillstyrkan i tillståndsärenden för vindkraftsanläggningar.
Detaljplan behövs endast i undantagsfall.
Vid revideringen av vindbruksplanen år 2014 gäller följande bestämmelse om när detaljplan ska upprättas för
vindkraftverk:
Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller
vattenområdes lämplighet för ett vindkraftverk, om
1. vindkraftverket omfattas av krav på bygglov eller
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anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av plan- och bygglagens 16 kap. 7 eller 8 §,
2. det råder stor efterfrågan på området för bebyggande,
och
3. kraftverket inte kan prövas i samband med prövning av
ansökan om bygglov, förhandsbesked eller anmälan.
Bestämmelsen innebär i praktiken att det mycket sällan
blir aktuellt att pröva vindkraftsetableringar genom
detaljplaneläggning. I Plan-och byggförordningen
(2011:338) finns sådana föreskrifter som avses i första
punkten. Föreskrifterna omfattar lovplikt, anmälan och
sanktionsavgifter som gäller vindkraftverk.
Att på översiktsplanens nivå avgöra om en etablering
kan tillåtas eller inte på ett visst område är inte möjligt.
Efterföljande prövning avgör slutligt markens lämplighet
och ett projekts tillåtlighet. Översiktsplanens syfte är då
att ge det helhetsperspektiv som prövningen ska grundas
på.
Möjligheten att uppföra vindkraftsanläggningar på de
utpekade ytorna behöver säkerställas. Bostäder riskerar
att störas av ljudet från vindkraftsanläggningar och därför bör inte lov lämnas inom ytorna, eller inom 500 meter
utanför dem. Risken för störning, även från skuggor, bör
beaktas så långt som 1000 meter från vindytorna. Vindkraft kommer dock i praktiken inte etableras inom alla
utpekade vindytor. Därför bör alltid en bedömning av lov
för exempelvis bostäder göras från fall till fall. I en sådan
närmare granskning kan det till exempel visa sig att en
vindyta inte är lämplig för vindkraft.
Vindkraftens gränsöverskridande påverkan medför även
att samråd bör ske med berörda grannkommuner i de
fall etableringar av vindkraft eller ny bostadsbebyggelse
planeras inom 1000 meter från kommungräns.
Under tiden som detta tillägg till översiktsplanen utarbetades kom ny lagstiftning på plats. De nya bestämmelserna gav kommunen närmast full kontroll över vindkraftens
utbyggnad. För anläggningar där tillstånd enligt miljöbalken söks hos länsstyrelsen ska kommunens tillstyrkan
inhämtas innan tillstånd lämnas. Detta benämns ofta ”det
kommunala vetot”.
För vindkraftverk utan miljötillstånd gäller som huvudregel att bygglov krävs. Men om miljötillstånd lämnats
gäller alltså att bygglov inte krävs. Detta gäller oavsett

storlek eller antal. I avsnitten som följer beskrivs den
indelning i storlek och antal som sedan 1 augusti 2009
reglerar prövningen av vindkraftverk.
I de flesta fall bör kommunen kunna besluta om tillstyrkan/avstyrkan till en vindkraftsanläggning med den

aktuella ansökan, eventuell miljökonsekvensbeskrivning,
och den egna översiktsplanen (inklusive detta tillägg)
som grund. För att inte i onödan bromsa utbyggnaden av
vindkraften bör kommunen lämna ett sådant besked så
tidigt som möjligt i tillståndsprocessen.
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Indelning görs efter storlek och
antal
”Friggeverk”

Någon begränsning i antal vindkraftverk som får uppföras
utan bygglov finns inte. Dock krävs att en miljöanmälan
görs om fler än ett vindkraftverk uppförs. Detta gäller
även om ett vindkraftverk uppförs i närheten av ett redan
befintligt verk. Miljöanmälan görs till Miljöförbundet
Blekinge Väst.
För nyare vindkraftverk, utan konventionell rotor, finns
inget undantag från kravet på bygglov.

”Gårdsverk”

Inom följande gränser krävs inte bygglov. (Observera
dock att en bygganmälan ska göras minst tre veckor
innan arbetet påbörjas).
- max 3 meters rotor
- totalhöjd mindre än avståndet till närmaste
fastighetsgräns
- max 20 meters totalhöjd
- verket ej fäst vid byggnad

För gårdsverk krävs bygglov men för ett enstaka
gårdsverk behöver inte en miljöanmälan göras.

De allra minsta vindkraftverken, ”friggeverk”, behöver
inte bygglov. Liksom för friggebodar har gränser lagts
fast för hur stora vindkraftverken får vara samt var och
hur de kan placeras utan att det krävs bygglov.

Grupper om två eller flera gårdsverk bör undvikas.

Rotordiametern får vara upp till 3 meter. Höjd
och placering ska vara sådan att verket inte når
fastighetsgränsen om det faller. Totalhöjden får inte
överskrida avståndet till gränsen. Bestämmelserna
innehåller också en högsta totalhöjd på 20 meter.
Bakgrunden till det är bland annat kravet på anmälan av
föremål mellan 20 och 45 meters höjd utanför tätorter till
Transportstyrelsen (tidigare Luftfartsstyrelsen). Slutligen
ligger en gammal bestämmelse kvar om att verket för att
vara befriat från bygglov inte får vara fäst vid en byggnad.

Halvstora verk med anknytning till en enskild gård brukar
med ett otal varianter på definition kallas ”gårdsverk”.
Eftersom kravet på miljöanmälan för enstaka vindkraftverk går vid en totalhöjd på 50 meter väljer kommunen
att definiera gårdsverk som verk mellan 20 och 50 meters
totalhöjd.

Till skillnad mot friggebodarna ska alltid en bygganmälan
göras för ”friggeverk”. En bygganmälan ska göras minst
tre veckor innan arbetena påbörjas. Observera också att
krav på lov ändå kan gälla, exempelvis inom områden
med detaljplan. Den som vill uppföra ett ”friggeverk”
uppmanas alltid att i god tid ta kontakt med kommunen
för information om vad som gäller på den aktuella
platsen.
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Kommunen har en restriktiv inställning till att ge lov till
gårdsverk.

För enstaka gårdsverk är bygglov den enda prövning som
sker. En möjlighet att frivilligt söka miljötillstånd hos länsstyrelsen finns för alla vindkraftverk. Emellertid ska då,
som nämnts ovan, kommunens tillstyrkan inhämtas.
Gårdsverk har en omgivningspåverkan som är mycket
stor. Verken uppförs uteslutande i öppen terräng och blir
på så vis synliga i stora områden. De relativt små rotorerna rör sig mycket snabbt jämfört med större verk, vilket
ofta upplevs som mer störande.
Platser som rymmer mer än ett gårdsverk bör dessutom
istället användas för normalstora verk för att på så sätt

utnyttja platsens lämplighet för energiproduktion. För
det fall att två eller flera gårdsverk aktualiseras gäller att
en miljöanmälan ska göras. I handläggningen av en sådan
anmälan måste kommunen förelägga verksamhetsutövaren att istället söka miljötillstånd hos länsstyrelsen om en
betydande miljöpåverkan kan antas uppkomma.

det är osannolikt att det blir aktuellt med anläggningar
med sju eller flera vindkraftverk under 120 meter. Det
vore dålig hushållning med naturresurser, och därför
sannolikt en betydande miljöpåverkan, att bygga relativt
små verk på en plats som uppenbarligen kan rymma
större, mer effektiva, vindkraftverk.

På grund av stor omgivningspåverkan tillämpar kommunen en restriktiv lovgivning för gårdsverk.
Framtida halvstora vindkraftverk med ny teknik, till
exempel utan konventionell rotor, kan komma att ingå
i definitionen av gårdsverk. Kommunens inställning till
sådana verk kan skilja sig mot det som sägs här.

För ett till sex normalverk gäller alltså att bygglov krävs
och att en miljöanmälan ska göras. Detsamma gäller alltså
även för det fall att ett projekt med sju eller flera verk under 120 meter aktualiseras. Skulle kommunen i handläggningen av miljöanmälan komma fram till att en betydande
miljöpåverkan kan uppstå ska verksamhetsutövaren
föreläggas att i stället söka miljötillstånd hos länsstyrelsen.

”Normalverk”

”Högverk”

Ett till sex normalverk kräver bygglov och ska
miljöanmälas.

Enstaka högverk kräver bygglov och miljöanmälan.

Sju eller fler normalverk över 120 meter kräver
miljötillstånd.

För två eller flera högverk söks miljötillstånd hos
länsstyrelsen.

Sju eller fler normalverk under 120 meter kräver sannolikt
också miljötillstånd.

Verk med en totalhöjd över 150 meter benämns här
högverk.

För vindkraftverk utan miljötillstånd gäller som huvudregel att bygglov krävs. Oavsett storlek eller antal gäller att
bygglov inte krävs om miljötillstånd lämnats.

För ett enstaka vindkraftverk över 50 meter, det vill
säga även enstaka högverk, ska en miljöanmälan göras.
Bygglov krävs för alla vindkraftverk, med två undantag.
Undantagen är ”friggeverk” och vindkraftverk med
miljötillstånd.

För vindkraftverk i intervallet 50 till 150 meter använder
kommunen beteckningen normalverk. En miljöanmälan
ska göras om ett projekt medför att upp till sex vindkraftverk under 150 meter kommer att stå tillsammans.
Eventuella befintliga vindkraftverk läggs alltså samman
med nytillkommande.
För sju eller flera normalverk högre än 120 meter är det
obligatoriskt att söka miljötillstånd. Kommunen anser att

För två eller flera högverk krävs alltid miljötillstånd.
För vindkraftverk över 150 meter gäller utökade krav på
belysning för flygsäkerheten. Höjden gör dem förstås
väl synliga, åtminstone dagtid, oavsett var de placeras.
Det kan inte uteslutas att miljöpåverkan för högverk i
normalfallet bedöms vara betydande. En sådan bedöm-
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ning är endast av intresse för det fall att en miljöanmälan
görs för ett enstaka högverk. Då görs en bedömning av
miljöpåverkan, och om den anses kunna bli betydande
måste verksamhetsutövaren föreläggas att istället söka
tillstånd hos länsstyrelsen.
Eftersom ett högverk är en mycket stor investering är det
också troligt att en verksamhetsutövare väljer att frivilligt
söka tillstånd. Ett miljötillstånd ger en viss trygghet
genom att villkor fastställts och genom att rättigheter
knyts till innehavaren av tillståndet.

Inga vindkraftverk bör byggas i
sjöar
Bygglov lämnas inte till vindkraftanläggningar i sjöar eller
vattendrag.
Kommunen är positiv till etablering av vindkraftverk i
havet men anser att det behövs en mer ingående analys
av förenlighet med befintliga värden och intressen.
I havet lämnas inte lov till vindkraftverk inom fem kilometer till fastlandet eller Hällaryds skärgård.
Några byggnadstekniska hinder mot att bygga vindkraftverk i sjöar, vattendrag eller i havet finns inte. Olika typer
av fundament är framtagna, främst för att kunna uppföra
vindkraftverk i havet.
Att bygga vindkraftverk i sjöar och vattendrag ger en
onödigt stor miljöpåverkan och bör enligt kommunen
inte förekomma. Lov lämnas inte till sådana anläggningar.
Vindkraftverk som avses uppföras i vatten tillståndsprövas av miljödomstol.
Någon bedömning av etablering av vindkraftverk i havet
har inte gjorts i samband med att detta tillägg till översiktsplanen upprättades. Kommunen har tidigare konstaterat att befintliga värden och intressen utgör ett stort
hinder för vindkraftsetablering i havet. En mer ingående
analys bör göras för att undersöka om vindkraft kan vara
förenligt med befintliga värden och intressen.
Ett mycket stort vindkraftprojekt till havs, Blekinge Offshore, aktualiserades parallellt med att detta tillägg till
översiktsplan togs fram. Blekinge offshore kan innebära
att 500-700 vindkraftverk uppförs inom Sölvesborgs och
Karlshamns kommuners havsområden. Eftersom någon
utredning av förutsättningarna för vindkraftsetablering
till havs inte skett inom ramen för tillägget till översikts-
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plan görs ingen bedömning av det projektets lämplighet
i detta sammanhang.
Landbaserade etableringar som görs på mindre avstånd
än cirka 20 km från närmsta kust kan ha betydelse för
sjöfarten. En vindkraftsanläggning kan i undantagsfall
genom sin hinderbelysning störa eller skapa förväxlingsrisk för närliggande fyrljus avsett för sjöfarten.
Av hänsyn till boende, friluftsliv, turism, natur- och
kulturmiljövärden samt landskapsbilden bör vindkraftetablering i havet nära kusten inte komma i fråga. Kommunen anser att en frizon om ett minsta avstånd av fem
kilometer till fastlandet och Hällaryds skärgård behövs,
se karta nedan.
Frizonen till skärgården definieras av praktiska skäl
utifrån avgränsningen av området som är av riksintresse
för friluftslivet. Skyddsavståndet till Hällaryds skärgård
är emellertid motiverat av det stora antal överlagrade
värden av många olika slag.
Frizonen tar fasta på upplevelsen från land av en vindkraftsanläggning i havet. Valet av avståndet fem kilometer bygger på att normalstora vindkraftverk inom det
avståndet utgör ett betydande inslag i totalupplevelsen
av landskapet.

Geografisk analys
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Geografisk analys
Tjänstemän beskriver och politiker
värderar
Värderingsberoende frågor som genom översiktsplanen
blir demokratiskt förankrade och politiskt behandlade
återfinns i avsnitten Så här vill vi ha det och Särskilda
frågor. Avsnittet Geografisk analys är så långt möjligt en
objektiv analysdel. Här framgår bland annat analysens
avgränsningar.
Med värderingar menar vi, kommunens tjänstemän och
konsulterna på Sweco, sådana ställningstaganden som
ofta tecknas ned i en kommunal policy om vindkraft.
Det kan handla om utformning och placering av enskilda
verk och grupper, eller om att tillskriva olika motstående
intressen som till exempel friluftslivet, ett visst värde.
Ett annat sätt att markera skillnaden mot rena beskrivningar är att värderingarna ligger till grund för kommunala ställningstaganden som preciserar eller går utöver
lagstiftningens krav.
En analys har vissa ingångsvärden. Kvalitén på dessa är
avgörande för resultatet. Vissa ingångsvärden är data och
andra är principiella utgångspunkter. Dataunderlag, som
bebyggelsens utbredning och avgränsning av naturreservat etcetera. kommer från officiella källor och har tillhandahållits av kommunen. Endast i något undantagsfall,
bostadsbebyggelsens utbredning, har vi ändrat i underlagen och då redovisas det i den följande beskrivningen av
tillvägagångssätt.
De principiella utgångspunkterna gränsar till värdering
och är viktiga för förståelsen av kartorna. En sådan utgångspunkt är att vi endast sökt efter platser för konventionella normalstora vindkraftverk. Vi har också bara sökt
platser som kan rymma tre eller flera verk.
Dessa utgångspunkter grundar sig på att det på översiktsplanens nivå inte är lämpligt att hantera en så hög
detaljeringsgrad som är nödvändig för en annan avgränsning.
I gränsen mot grannkommunerna har små områden lyfts
fram. Det beror på att de eventuellt kan vara en del i ett
större område i kommunen intill.
Ett annat skäl till utgångspunkterna som också gränsar till värdering är att vi har förmodat att Karlshamns
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kommun, liksom många andra, ska välja att prioritera en
utbyggnad av vindkraften koncentrerad till grupper framför en spridd utbyggnad. Analysen binder emellertid inte
kommunen till den slutsatsen. Den ger bara inte vägledning för en spridd utbyggnad.

Så här gjorde vi kartan
Kartor som beskriver potentialen för vindkraft i en kommun kan se ut på många olika sätt. Vi har valt att fokusera just på vindkraftens behov. I andra liknande analyser
har förekomsten av motstående intressen varit i fokus.
Att vi tar vindkraften som utgångspunkt ska inte misstolkas som att vi vill att kommunen tar ställning emot andra
intressen.
Vår ambition har varit att göra en objektiv saklig analys
som ger intressenter, för eller emot, och kommunens
politiker ett tydligt underlag för sina ställningstaganden.
Frågan vi ställer är:
– Var får vindkraften rum i Karlshamns kommun?
För att hitta svaret krävs fakta, kunskap men också en del
värderingar. I analysen förekommer inslag av värdering
i enstaka fall där ett politiskt ställningstagande gjorts
i samband med det genomförda samrådet. Det handlar främst om att vissa områden av olika skäl bedömts
olämpliga för vindkraft. Dessa ställningstaganden beslutas slutligt när planen antas.
Till kategorin fakta räknar vi det faktum att tillgången på
vindenergi är god i hela kommunen. Det visar sig att det
inte finns anledning att undanta någon del av kommunens yta på grund av att vinden skulle vara för dålig. Se
avsnittet Friska vindar i hela kommunen nedan.
Det som avgör om vinden är tillräckligt bra är i praktiken
om det är lönsamt att bygga vindkraftverk på en viss
plats. En någorlunda god samstämmighet bland olika
bedömare säger att en beräknad medelvindhastighet i
närheten av 6,5 m/s på vindkraftverkshöjd är en lämplig
avgränsning. Inom den tidshorisont som översiktsplanen
omfattar, och med nuvarande stödsystem, kan elproduktion med vindkraft vara lönsamt inom sådana vindförhållanden.

Somligt hindrar mer än annat
I analysen lyfts områden med förutsättningar för vindkraft, vindytor, fram. De identifieras genom antagandet
att ett minsta avstånd till bostäder ska innehållas.
Värden och intressen kan vara mer eller mindre förenliga
med vindkraftetablering. Det är på intet sätt en lätt fråga
att avgöra om eller hur mycket ett visst intresse påverkas
av vindkraft. På samma sätt är det svårt att avgöra om
och hur mycket vindkraftens behov påverkas av ett visst
värde.
För att hantera den problematiken har vi valt att redovisa
värden och intressen i fyra åtskilda steg. Det är viktigt att
hålla i minnet att i stort sett ingen faktor är absolut. Ett
hus kan rivas eller byggas, en väg kan flyttas, ett naturvärde försvinna etcetera.
1. Det första steget bygger på att vindkraft inte kan
etableras för nära bostadsbebyggelse. Störande skuggor
och ljud från vindkraftverken är de mest begränsande
faktorerna. Sjöar anses också uteslutna för etablering av
vindkraftverk. Se avsnittet Villor i vägen nedan.
2. I det andra steget markeras närvaron av vägar och
annan infrastruktur inom vindytorna. Se avsnittet Vägar i
vägen nedan.
En intressant aspekt är att vägar och kraftledningar ofta
är något som bidrar till att göra ett område intressant för
vindkraftsutbyggnad. Trots det måste ett mindre område
i närheten hållas fritt från vindkraftverk av säkerhetsskäl.

3. Det tredje steget bygger på att vissa värden i hög
utsträckning kan antas vara oförenliga med vindkraft. Se
avsnittet Värden i vägen nedan.
Områden som prioriteras för andra ändamål, exempelvis
utbyggnadsområden för tätorter och verksamheter redovisas på den här nivån. Områden med lagskydd redovisas
också i steg tre. För naturreservat är det ofta så att reservatsbestämmelserna i praktiken inte tillåter vindkraft och
de redovisas därför också som oförenliga med vindkraft.
Observera att det tredje steget, Värden i vägen, egentligen inte innebär ett ställningstagande för de befintliga
värdena. Innebörden är istället att om vindkraft ska
komma till stånd sker det genom att vindkraften tillmäts
större värde och på så sätt vinner företräde. Det är
emellertid inte troligt att det kommer att ske annat än
undantagsvis.
4. Steg fyra bygger på att vissa värden ibland kan vara
förenliga med en utbyggnad av vindkraft. Se avsnittet
Värden i värden nedan.
Att på förhand säga att vissa värden är förenliga med
vindkraft är mycket svårt. Utformningen av en eventuell
vindkraftsetablering har lika stor betydelse som karaktären på det berörda området för utgången av en sådan
bedömning.
I de följande avsnitten redovisas de värden och intressen
som beaktats i analysen. Observera att det är principerna
för de ovanstående stegen som ligger bakom indelningen. Någon egentlig värdering av ett intresses tyngd har
inte gjorts.
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Så kan exempelvis ett stort område av riksintresse
behandlas på nivån Värden i värden. Förklaringen till det är
att det kan vara möjligt att etablera vindkraftverk inom
området utan att det uppstår så kallad påtaglig skada.
Verksamheter som inte orsakar påtaglig skada är oftast
tillåtna inom områden av riksintresse.

Eftersom 6,5 m/s brukar anses vara tillräckligt bra för
vindkraft kan det antas att hela kommunens yta har
tillräckligt bra vind. Det ska dock påpekas att vindmätning normalt alltid föregår en vindkraftsetablering för
att säkerställa att den översiktliga beräkningen stämmer
med verkligheten.

Friska vindar i hela kommunen

Villor i vägen

Även om det är energin vi vill åt är det vindens fart som
beräknats. Vindenergi och vindhastighet är emellertid
inte samma sak. Luften kan vara olika tät. Exempelvis är
kall luft tätare än varm. Ju tätare luften är ju mer energi
innehåller den.

Analysens första steg är att söka ut områden som inte ligger för nära bostäder. De områdena redovisas på kartan
Villor i vägen på nästa sida. Vi har gett sådana områden
beteckningen vindytor. Till en början markeras alla områden med grön färg. Allteftersom analysen fortskrider ges
ytorna röd eller gul färg enligt ”trafikljusprincipen”

Beräkningen av medelvindhastigheter som Uppsala
Universitet har gjort redovisar alltså inte energiinnehållet
direkt. Eftersom sambandet mellan energi och vindhastighet trots allt är gott blir vindhastighetskartorna ändå
en genväg till områden med bra vindenergi.
Uppsala universitet har 2011 genomfört en ny, mer detaljerad vindkartering på uppdrag av Energimyndigheten.
Kartan ovan visar medelvindar på höjden 120 meter ovan
mark, alltså ungefär tornhöjden för ”högverk” lämpliga
för skog, och har en rumslig upplösning på 0,25 kvadratkilometer. Med vindkartering menas alltså modellberäkning av vindhastighet och kartläggning av vindförhållandena per kvadratkilometer.

Bostäder och fritidshus är den största begränsande
faktorn för utbyggnad av vindkraft på land. Ljudet från
vindkraftverk är störande och det finns en gräns för hur
mycket ljud man behöver tåla där man bor. Den gränsen
är 40 dbA enligt en speciell beräkningsmetod. Hur långt
ifrån en bostad ett verk bör stå varierar. Framförallt påverkas det av vilken typ av vindkraftverk det är frågan om.
Nya modeller är tystare men större. Använder man 500
meter som en tumregel kommer man ganska nära ett
verkligt skyddsavstånd. Även om större skydsavstånd kan
behövas, i takt med att verken blir större, ger analysen en
god information om var lämpliga områden kan finnas.
I analysens första steg har vi lyft fram områden på land
som inte är närmare tätorter, bostäder, inklusive fritidshus eller kyrkor än 500 meter.
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Vindkraft är visserligen ett starkt allmänt intresse men
det finns i dagsläget inget behov av att från samhällets
sida driva människor från deras hem. Frivillig försäljning
har kommunen däremot inga tungt vägande skäl att
motsätta sig. Att i förväg spekulera i var det skulle kunna
inträffa är inte lämpligt. Analysen ger därför begränsad
vägledning för sådana händelser.

Kommunens dataskikt för bostäder hade såväl bebyggelsedata som taxerings- och folkbokföringsdata som
underlag. Motsvarande skikt från Länsstyrelsen bygger
delvis på andra data och saknar bland annat fritidshus.
Kommunens data har kvalitetssäkrats med kontroller
mot flygfoto och i fält. Dataunderlagen har justerats för
att ge en bättre överensstämmelse med verkliga förhållanden.

I sjöar och vattendrag är det av många orsaker inte
heller aktuellt att bygga vindkraftverk. Det fördyrar
produktionen och sjöar hyser ofta sådana värden för
rekreation och naturmiljön att det helt enkelt inte är
intressant. Sjöar och vattendrag har därför uteslutits från
vindytorna.

Vindytorna visar indirekt dagens bebyggelsemönster. I
Karlshamns kommun blir det uppenbart att bebyggelsen
är väl spridd och i hög grad sammanfaller med vägnätets
utbredning. I många fall, men inte alltid, är skogarna mellan vägarna fria från bebyggelse vilket ger goda förutsättningar för vindkraft.

Ytterligare kriterier har lagts till i det inledande analyssteget som definierar vindytorna. Kustzonen och behovet
av mark för en långsiktig utveckling av området mellan
Mörrum och Asarum har bedömts medföra en så stark
inskränkning i möjligheten till vindkraftsutbyggnad att
de i analysen hanteras på nivån ”villor i vägen”.

Bostäder kan tillkomma, och framförallt kan byggnader
upphöra att vara bostäder. Eftersom en större vindkraftpark har ett stort ekonomiskt värde kan det inte uteslutas att enstaka bostäder löses in av en exploatör för att
frigöra en större yta.
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Kustzonen (se karta sida 12) har i den politiska processen
bedömts som olämplig för vindkraft. Det innebär att inga
vindytor redovisas söder om E22, och väster om Mörrum,
söder om Blekinge kustbana. Till kustzonen inräknas även
den ”frizon” på 5 km från kusten och Hällaryds skärgård
som beskrivs närmare på sida 12. Kustzonens stora
bevarandevärden och även dess potential för bebyggelseutveckling är skäl till att i princip helt avstå från vindkraftsutbyggnad inom zonen. Endast i områden tydligt
påverkade av industriell verksamhet kan någon mindre
vindkraftsetablering komma i fråga (Kommunens bedömning återfinns i kapitlet Särskilda frågor).
Som ett resultat av en politisk värdering har även
området kring Djurtorp, vid östra kommungränsen,
bedömts olämpligt för större vindkraftsetableringar.
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård
med för dalgångsbygden karaktäristisk, välbevarad
bebyggelse i ett småskaligt odlingslandskap.

Vägar i vägen
I analysens andra steg har vi inom vindytorna markerat
var det redan idag går järnvägar, vägar och kraftledningar. Intill dessa behövs ett säkerhetsavstånd.
Vi har på kartan illustrerat ett säkerhetsavstånd på 200
meter från vägmitt eller motsvarande. Med vindkraftverk
som numera ofta får en totalhöjd omkring 150 meter är
det vår bedömning att 200 meter ganska väl beskriver
det avstånd som krävs för att till exempel hindra att ett
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verk faller in på ett vägområde, en järnvägsanläggning eller utgör en fara för en kraftledning. Även om större verk
etableras ger 200 meter en god indikation på en vindytas
användbarhet för en vindkraftsetablering.
Avståndet till allmän väg bör vara minst verkets totalhöjd
(det vill säga tornhöjden plus halva rotorbladsdiametern),
dock minst 50 meter oavsett vägtyp. Lämpligt avstånd
får bedömas i det enskilda fallet och fastställas efter
samråd med Trafikverket och andra berörda. Placeringen
måste bedömas individuellt i varje enskilt fall.
Avstånd mellan järnvägsbank/kontaktledning bör vara
minst totalhöjden, det vill säga tornhöjden + halva rotorbladsdiametern, dock minst 50 meter.
För att främja flygsäkerhet vid inspektion av kraftledningar rekommenderas att det ska vara minst 100 meter
mellan kraftledning och vindkraftsrotorns periferi vid en
totalhöjd under 50 meter och minst 200 meter mellan
kraftledning och vindkraftsrotorns periferi vid en totalhöjd över 50 meter och för vindkraftverk med stag. En
säkerhetsmarginal om 10 meter utöver verkets totalhöjd
rekommenderas också.
Vägar ”släcker ut” relativt lite av vindytorna. Det beror
på att vägarna oftast ligger inom områden där närhet till
bebyggelse ändå gör vindkraft olämpligt.
Vägar och kraftledningar är heller inte enbart motstående värden utan de är ju också rent av en förutsättning för
att en vindkraftetablering ska kunna komma till stånd.

Värden i vägen

Vindytor med befintlig infrastruktur redovisas i kartan
Vägar i vägen.

Vissa värden kan helt enkelt inte förenas med vindkraft.
Liksom för bostäder kan inte överensstämmelse med
verkligheten garanteras för all framtid men redovisningen
ger ändå en god vägledning för var det är mycket svårt
att få till stånd en vindkraftsetablering.

Från kartan Villor i vägen har alltså kartan Vägar i vägen
tagits fram genom att vindytorna skrafferats där säkerhetsavstånd till befintlig infrastruktur gör vindkraftsetablering olämpligt.

De värden och intressen som redovisas på denna nivå
har lite olika karaktär. Det kan vara skyddade natur- och
kulturmiljöer men det kan också vara områden som prioriterats för andra ändamål. Gemensamt är att det för en
eventuell vindkraftsetablering krävs att vindkraften i så
fall ges företräde framför befintliga värden. De befintliga
värdena är i princip ”i vägen”.

I kommande avsnitt utvecklas Vägar i vägen till kartan
Värden i vägen för att slutligen resultera i sammanvägningskartan Värden i värden.
Först på sammanvägningskartan, Värden i värden, är alltså
gröna, kvarvarande, vindytor en indikation på att motstående intressen helt kan saknas.

På kartan Värden i vägen på nästa uppslag redovisas med
röd färg:

Kartornas benämning får sin förklaring i respektive avsnitt. Vägar i vägen, nedan, har följaktligen fått sitt namn
av att vägar etcetera. kan vara i vägen för vindkraftsetableringar.
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Tätortsnära rekreationsområden
Tätortsnära grönområden (grönstrukturplanen) anses
inte kunna kombineras med vindkraft. I tätortsnära områden kan emellertid inte tystnad förmodas vara en särskild
kvalitet. Därför har ingen skyddszon redovisats.

Områden av riksintresse för infrastruktur
I kommunen finns flera utpekade riksintressen för vägar och järnvägar. Behovet av skyddsavstånd mellan
en vindkraftsanläggning och väg, järnväg respektive
kraftledning redovisas i avsnittet Vägar i vägen. Vindytor
inom 200 meter från riksintressen för väg eller järnväg
har markerats på vindbruksplanens karta som starka
motstående värden.

Områden av riksintresse för energiproduktion på
land
Energimyndigheten har pekat ut havsområdet där
vindkraftsanläggningen Blekinge Offshore planeras som
riksintresse för energiproduktion. I kommunen finns
inget riksintresse för energiproduktion genom vindkraft
på land. Kommunens riksintresse för energiproduktion på
land kan därför förmodas vara oförenligt med vindkraft.

Områden av riksintresse för naturmiljö,
kulturmiljö och friluftsliv, miljöbalken 3 kap 6 §
Dessa tre riksintresseslag har stora likheter när det gäller
förenlighet med vindkraft. Om vindkraft kan etableras
inom områdena utan att påtaglig skada uppkommer
utgör inte riksintresset något hinder för etableringen. I
princip skulle därför dessa värden kunnat redovisas som
förenliga med vindkraft.
Bevarandevärdenas karaktär, och det faktum att områdena i kommunen inte berör särskilt stora ytor påverkar
dock bedömningen. Det är helt enkelt inte särskilt sannolikt att vindkraft kan etableras inom dessa områden utan
att påtaglig skada på värdet uppkommer. Kommunen
har i översiktsplanen markerat bevarandevärdenas starka
ställning.
Slutsatsen är särskilt uppenbar för områden av riksintresse för friluftslivet. När det gäller natur- och kulturmiljövärdena kan en annan bedömning vid slutlig prövning
inte helt uteslutas.

Primära rekreationsområden, turism och
friluftsliv, miljöbalken 4 kap. 2 §
Eftersom syftet med intresset är att skydda områden för
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rekreation och turism kan en etablering av vindkraft inom
områdena inte ske utan att påtaglig skada på intresset
uppstår.

Natura 2000-områden, miljöbalken 4 kap 8 §
De så kallade Natura 2000-områdena har olika naturvärden som grund för det starka lagliga skydd som gäller.
Liksom för övriga riksintressen är det eventuell skada på
värdet som avgör om en exploatering kan tillåtas.
Det kan inte uteslutas att något Natura 2000-område
kan tåla ett vindkraftverk eller två, men det är mycket
osannolikt.
Natura 2000-områden påverkar också möjligheten till
etablering i närområdet. Det beror på att skyddet av områdena gäller mot anläggningar såväl inom som utanför
områdets gräns. De olika motiven för skydd gör dock
att vi valt att lägga till en skyddszon först i nästa karta,
värden i värden.

Ramsarområden
Dessa områden är våtmarker som skyddas genom en internationell konvention till förmån för fågellivet. Områdena är ytstora och behovet av en skyddszon bör bedömas
vid prövning av en eventuell etablering.

Naturreservat, miljöbalken 7 kap. 4 §
För naturreservat är det ofta så att reservatsbestämmelserna inte tillåter vindkraft och de redovisas därför också
som oförenliga med vindkraft.

Biotopskyddsområden, miljöbalken 7 kap. 11 §,
nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt
Områdena är nästan alltid mycket små och placering
av vindkraftverk inom områdena är lätt att undvika. De
redovisas här utan en frizon eftersom de värden som
omfattas av dessa skydd och utpekanden inte regelmässigt kan sägas vara i behov av en frizon. Hänsynsbehov för
dessa värden får utredas vid efterföljande prövning.

Djurskyddsområden, miljöbalken 7 kap. 12 §
Behovet av skydd för störningskänsliga arter medför en
skyddszon på 1 000 meter, vilket får ses som en mycket
grov uppskattning. För vissa arter, som stora rovfåglar,
kan vid slutlig prövning ett mycket större skyddsavstånd
behöva tillämpas.

Område av riksintresse för värdefulla ämnen
eller material, miljöbalken 3 kap. 7 §

etablering övervägas. Eftersom det är mycket osannolikt
att det skulle inträffa behandlas ”stoppområden” på nivån ”Värden i vägen”. Se även ”Värden i värden” för andra
områden av betydelse för totalförsvaret.

Karlshamns kommuns viljeinriktning är att riksintresset
upphävs, vilket framgår av översiktsplanen. Frågan om
hur en eventuell etablering av vindkraft i närheten kan
ske utan att möjligheten till brytning försvåras bör dock
beaktas i efterföljande prövning, så länge riksintresset
kvarstår. Något skyddsavstånd anses inte lämpligt att
redovisa för detta intresse.

Skyddsområde vid CNS-anläggning
Luftfartsverkets anläggning med CNS-utrustning (Communication, Navigation, Surveillance, det vill säga system
för radiokommunikation, navigationsutrustning och
radarutrustning). I det här fallet flygtrafikledningsradio.

Stoppområde avseende höga objekt

Vindytor med befintlig infrastruktur och starka motstående värden (röda) redovisas på kartan Värden i vägen
nedan.

Försvarsmaktens ”stoppområde” runt Ronneby flygflottilj avseende höga objekt kopplat till flygsäkerhet och
Försvarets operativa krav.
Försvarsmaktens ”stoppområden” innebär att möjligheterna att etablera vindkraftsanläggningar där är mycket
små. Endast om Försvarmakten ger uttryck för att en viss
föreslagen placering och utformning är möjlig kan en
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Värden i värden
Många värden kan samexistera med vindkraft utan
att spolieras. I andra fall kan värden som redovisas på
kartan värden i vägen behöva en skyddszon där det är
oklart om, eller i vilken utsträckning, vindkraft kan vara
lämplig. Om inget annat sägs utgör det visuella intrånget
grunden för frizonen, vilken då sätts till 1000 meter. Inom
det avståndet är normalstora vindkraftverk en tydlig
komponent i den samlade upplevelsen.
På kartan värden i värden redovisas med gult:

1000 meter skyddszon kring tätorter
Behovet av mark för tätortsutbyggnad är högprioriterat.
En koncentrisk utbyggnad runt befintliga tätorter med
500 meter (plus 500 meters skyddszon) är dock inte
trolig. Redovisning av sådana områden på denna karta är
en signal om att en intressekonflikt mellan tätortsutbyggnad och vindkraftetablering kan uppstå.

Riksintressen för natur- och kulturmiljön,
miljöbalken 4 kap.
Vissa områden som är utpekade för särskilda värden är
också av riksintresse på grund av deras värde för naturoch kulturmiljön.

1000 meter skyddszon runt primära rekreationsområden, turism och friluftsliv, miljöbalken 4
kap. 2 §
Områdena innehåller sådana värden att möjligheterna att
etablera vindkraft i närheten är oklara.

Kustzon, begränsad fritidsbebyggelse,
miljöbalken 4 kap. 4 §
Kustzonen är ett mycket stort avgränsat havsområde
som också inkluderar landområden där möjligheten till
ny fritidsbebyggelse är begränsad. Områdets storlek gör
att det inte kan uteslutas att även relativt omfattande
vindkraftsetablering kan komma till stånd utan att värdet
skadas påtagligt.

1000 meter skyddszon kring kyrkor
Kyrkor har ett kulturellt värde och en symbolisk funktion
i landskapet vilket kan motivera ett större så kallat ”respektavstånd” mellan kyrkor och vindkraft. En bedömning
av behovet av ett respektavstånd bör göras från fall till
fall.

Områden med befintliga verksamheter inklusive
en skyddszon på 500 meter
Är en verksamhet inte förenlig med en vindkraftetablering behövs som regel också en skyddszon på grund av
ljud och skuggor. Observera dock att närhet till en redan
befintlig verksamhet i vissa fall kan vara en kvalitet som
gör ett område mer lämpligt för en vindkraftetablering
än andra.

Ekologiskt känsliga områden, miljöbalken 3 kap.
3§
Mark- och vattenområden som är särksilt känsliga från
ekologisk synpunkt innehåller sådana värden att det är
oklart om vindkraft kan etableras inom områdena utan
att påverka dess karaktär.

1000 meter skyddszon runt Natura 2000områden, miljöbalken 4 kap 8 §
Områdena innehåller sådana värden att möjligheterna att
etablera vindkraft i närheten är oklara.

1000 meter skyddszon runt Ramsarområden
Eftersom skyddet avser fåglar som generellt antas vara
känsliga för störning från vindkraftverk vid häckningsplatserna redovisas en skyddszon på 1000 meter. För vissa
arter, som stora rovfåglar, kan vid slutlig prövning ett
mycket större skyddsavstånd behöva tillämpas.

1000 meter skyddszon runt naturreservat,
miljöbalken 7 kap. 4 §
För naturreservat är det ofta så att reservatsbestämmelserna inte tillåter vindkraft och de redovisas därför också
som oförenliga med vindkraft på kartan Värden i vägen.
Naturreservat innehåller i regel sådana värden att möjligheterna att etablera vindkraft i närheten är oklara.

Strandskyddsområde, miljöbalken 7 kap. 13 §
1000 meter skyddszon runt områden av
riksintresse för naturmiljö, kulturmiljö och
friluftsliv, miljöbalken 3 kap 6 §
Dessa områden innehåller sådana värden att möjligheterna att etablera vindkraft i närheten är oklara.
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100 meter runt sjöar, större vattendrag och havet ska
friluftsliv och natur skyddas mot exploateringar. Vindkraft kan teoretiskt anses vara förenligt med strandskydd
i vissa fall. Strandskyddet är i sig en slags skyddszon och
något behov av en utökning av den zonen till följd av
påverkan från vindkraft föreligger inte.

Områden i bevarandeplan för odlingslandskapet

Försvarets samrådsområden

Dessa områden har främst kulturhistoriskt värde och de
saknar lagligt skydd. Huruvida förenlighet med vindkraft
är möjlig är beroende av bevarandevärdets karaktär.
Behovet av en eventuell skyddszon bör bedömas från fall
till fall och någon sådan redovisas inte här.

Försvarsmaktens ”samrådsområden” innebär att möjligheterna att etablera vindkraftsanläggningar där är ganska små. Endast om Försvarmakten ger uttryck för att en
viss föreslagen placering och utformning är möjlig kan en
etablering övervägas. Eftersom det inte är helt osannolikt att det skulle inträffa behandlas ”samrådsområden”
på nivån ”Värden i värden”. (Se även ”Värden i vägen” för
andra områden av betydelse för totalförsvaret.)

Landskapsbildskydd, naturvårdslagen 19 §
Trots att naturvårdslagen upphävts och landskapsbildsskydd inte finns i miljöbalken gäller gamla förordnanden
alltjämt. Landskapsbildsskyddet bedöms i sig inte utgöra
ett absolut hinder mot vindkraftsetableringar. Stor försiktighet ska dock vidtas när det gäller vindkraftsetableringar inom dessa områden. Eventuella åtgärder kräver
tillstånd av Länsstyrelsen. I avsnittet Estetik i söder, energi
i norr nedan framgår att kusten och skärgården där landskapsbildsskydd förekommer i princip helt undantagits
från vindkraftsetablering.

Skyddsområde vid CNS-anläggning
Luftfartsverkets anläggning med CNS-utrustning (Communication, Navigation, Surveillance, det vill säga system
för radiokommunikation, navigationsutrustning och
radarutrustning). I det här fallet primärradaranläggning.
Nedan visas kartan värden i värden. Kartan är resultatet av
hela analysen. Den innehåller en redovisning av förutsättningarna för vindkraft men utgör inte något ställningstagande för vindkraft inom samtliga vindytor. Kartan finns
också i A3-format i skala 1:100 000, se bilaga.
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Ytor ej lämpliga för vindkraft
Vindytor
Infrastruktur inom 200 m
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Starka motstående intressen
Värden ev förenliga med vindkraft
Kvarvarande vindytor
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Särskilda frågor
Vindkraftverk är stora
Dagens vindkraftverk är stora byggnadsverk. En
rotordiameter på över 100 meter är normalt idag.
Det kan innebära totalhöjder omkring 160 meter.
Prognosen är att totalhöjderna fortsätter att öka medan
rotordiametrar något över 100 meter väntas vara det
normala några år framöver.
Flygsäkerhetskrav begränsar inte höjden i någon större
utsträckning men särskilda krav på belysning ställs när
gränsen 150 meter passeras. Vindkraftverk ska markeras
i enlighet med TSFS 2010:155, Transportstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål
som kan utgöra en fara för luftfarten, ändrad genom TSFS
2013:9. Ytterligare information om luftfartens intressen
i den fysiska planeringen samt nämnda föreskrifter
finns tillgängligt på Transportstyrelsens hemsida
www.transportstyrelsen.se.
Ett generellt anmälningskrav gäller för alla byggnadsobjekt högre än 20 meter oavsett placering på land eller till
sjöss.
Karlshamns kommun ligger inom skyddsområdena runt
Kallinges och Kristianstads flygplatser, vilka är av riksintresse för kommunikationsändamål.
Högre höjd kräver mer byggnadsmaterial. Särskilt priset
på stål som används till tornen motverkar högre höjd.

Energiinnehållet i vinden är dock högre på högre höjd
och det är den främsta förklaringen till att verken blir allt
högre.
I Karlshamns kommun kan en stor andel av utbyggnaden
komma att ske i skogsbygd. Det kommer att innebära
mycket höga vindkraftverk.
Vägnätet kan ofta vara underdimensionerat med begränsad bärighet vilket bör beaktas vid lokalisering av
vindkraftverk. För breddning och uträtning av kurvor kan
tillstånd krävas.
Ställningstaganden om utformning av dessa stora anläggningar med hänsyn till hur de påverkar vår upplevelse av
landskapet behandlas i nästa avsnitt.

Olika utformning i olika landskap
Vindkraftverk är synliga på stora avstånd. Eftersom
de roterar drar de blickarna till sig. Stora vindkraftverk
roterar betydligt långsammare än små vilket oftast upplevs mycket mindre störande. Trots det blir påverkan på
landskapet stor. Effekten blir olika i olika landskapstyper.
I skogsklädda kuperade landskap blir grupper av verk
oftast bara synliga tillsammans på mycket stora avstånd.
Genom det ökade avståndet upptar verken då dessutom
en mindre del av synfältet. Effekten blir därmed inte så
stor.
I skogsbygd är det svårt att uppfatta om grupper av
verk är placerade i geometriska mönster eller ens i linje.
Kraven på utformning kan därför ställas lägre i sådana
landskap.
I öppna landskap, framförallt i jordbruksbygd, kan
vindkraftverk ge en dramatiskt förändrad upplevelse av
landskapet. Såväl enstaka som grupper av verk påverkar
landskapets skala. Särskilt i småskalig jordbruksbygd med
få eller inga inslag av större byggnadsverk gör tillkomst
av vindkraftverk att upplevelsen av landskapets skala
förändras.
I öppna landskap bör därför kraven på verkens utformning ställas högt. En strävan bör vara att verk placeras i
geometriska former. En utformning där en eller ett par
linjer kan uppfattas upplevs mer harmoniskt, särskilt om
verken harmonierar med landskapets skala.
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I Karlshamns kommun är tre övergripande landskapstyper urskiljbara. I söder präglas kusten av närheten
till havet och skärgården. Längs med E 22 och längs
sprickdalarna uppåt genom kommunens södra halva
domineras landskapet av småbruten, mosaikartad odlingsbygd. Bitvis är den skogsdominerad och bitvis mer
öppen odlingsbygd. I norr består landskapen av mer eller
mindre kuperad skogsmark med en stor mängd sjöar och
våtmarkspräglade områden.
Ur vindkraftsynpunkt kan en funktionell indelning vara
kustzon, mellanbygd och skogsbygd.

I mellanbygden ställs kraven på utformning av grupper av
vindkraftverk högt. Endast linjer eller andra geometriskt
harmoniska placeringar accepteras.
I mellanbygden är det osannolikt att det är möjligt att
etablera enstaka vindkraftverk utan att en mycket stor
omgivningspåverkan sker. Trots ett bebyggelsemönster
som försvårar vindkraftutbyggnad finns det flera mindre
områden där enstaka verk ur den aspekten kan vara möjliga att uppföra. Med tiden riskerar en sådan etablering
leda till att många människor upplever att vindkraftverken ”står överallt”. En liten inverkan från varje enskilt verk
adderas till en mycket stor påverkan på landskapet.
Enstaka vindkraftverk ges inte lov på platser som är lämpliga för grupper av vindkraftverk.
Att utnyttja lämpliga områden på bästa sätt har bedömts
så angeläget att lagkrav om resursutnyttjande finns som
inneburit att enstaka små verk inte får uppföras där en
grupp av större verk kan komma till stånd.
En strategi för mellanbygden bör istället vara att endast
tillåta grupper av vindkraftverk, på få platser. Därigenom
ger utbyggnaden största effekt till minsta möjliga skada.
En restriktiv lovgivning tillämpas för enstaka vindkraftverk i mellanbygd och kustzon.

Estetik i söder, energi i norr
I den norra skogsbygden ska principen vara att så långt
möjligt utnyttja ett lämpligt områdes potential för
energiproduktion.
Krav på geometrisk gruppering av verken som ändå inte
kan uppfattas bör i den norra skogsbygden inte tillåtas
minska den mängd energi som ett lämpligt område
kan generera. Till den norra skogsbygden hör de 10
nordligast belägna områdena.
Det kan inte uteslutas att platser i skogsbygden utanför
de redovisade vindytorna kan rymma enstaka verk utan
att det påverkar bostäder eller landskapet negativt.

I kustzonen är det så få platser som är lämpliga för
vindkraft att det inte kan uteslutas att enstaka verk som
uppförs, i förlängningen leder till en spridd etablering
som verkar störande för landskapet. Värdet av landskapet
värderas också särskilt högt i kustzonen varför det kan
ifrågasättas om värdet av energin från ett vindkraftverk
motsvarar den skada på landskapet det medför. Slutsatsen blir alltså att en mycket stor restriktivitet bör gälla
för etablering av enstaka verk i såväl mellanbygd som
kustzon.
I kustzonen medges vindkraftverk endast i områden som
är tydligt påverkade av industriell verksamhet.
Befintlig industri utgör ett sådant påtagligt inslag i
kustzonens landskapsbild att tillkommande vindkraftverk
sannolikt inte får en stor negativ påverkan. Det bör därför
inte vara uteslutet med enstaka mindre vindkraftsanläggningar i omedelbar närhet till industriområden.
Ett exempel på en industri som utgör ett påtagligt inslag
i kustzonens landskapsbild är Södra Cell, Mörrum, se foto
sida 29.
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Kraftledningar
Stamnät 400 kv
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Regionnät 30 - 130 kv

Strömmen ska ut på nätet
Möjligheten att distribuera elektricitet påverkar ett
områdes lämplighet för vindkraft. I Karlshamns kommun
är det inte lämpligt att göra en definitiv prioritering av
områden på denna grund i översiktsplanen.
En stor kostnad i samband med vindkraftetablering är
anslutning till elnätet. Avgifter, transformatorer och ledningsdragning påverkar om en plats är lämplig eller ej.
Elnätet är oftast starkare nära kraftverk och tätare
bebyggelse. Där bebyggelsen glesnar är nätet också som
svagast. Just där är det paradoxalt nog oftast mest intressant att uppföra vindkraftverk. Elnätet kan sägas vara
felkonstruerat för vindkraftens behov.
I Karlshamns kommun finns det trots det ovanligt gott
om kraftledningar med hög spänning på platser med lite
bebyggelse. Troligen finns också ledigt utrymme för en
ökad tillförsel av el.
De allra största ledningarna, 400 och 130 kilovolt, är
dock inte lämpliga för anslutning av annat än verkligt
stora vindkraftsanläggningar. 130 kV-ledningarna kanske
kan komma i fråga för anslutning av flera grupper tillsammans.

En svensk tiger
Vissa aspekter som kan påverka möjligheten till utbyggnad av vindkraft i mycket hög grad kan ändå inte göras
synliga i en översiktsplan. Försvarsmakten har bland
mycket annat kommunikationsutrustning som kan störas
av att vindkraftverk placeras olämpligt. Även stora övningsområden kan medföra begränsningar.
Många av försvarets intresseområden är öppna och
kända och kan beaktas tidigt. Andra är hemliga och kan
inte redovisas innan samråd hållits med försvarsmakten.
Vissa intresseområden måste hållas hemliga även efter
samråd vilket kan leda till att Försvarsmakten avstyrker
områden utan att kunna ge en helt öppen beskrivning av
skälen för det.
Självklart finns även andra intressen där konkurrens om
områden blir kända först vid samråd. Särskilt luftfartens
intressen och vissa icke militära radio- och telekommunikationsanläggningar, särskilt radiolänkstråk, kan vara
svåra att fånga upp i en översiktlig analys.
Konkret innebär dessa ofrånkomliga brister i ett tidigt
skede att bilden av vilka områden som är lämpliga för en
utbyggnad kan komma att förändras radikalt.

Var och hur anslutning kan ske är en fråga som främst
avgörs på kommersiella grunder.
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Konsekvenser
Miljökonsekvenser
Samlad bedömning av konsekvenser och
alternativ
Enligt vad som framkommit i miljöbedömningen innebär
vindbruksplanen en strategi för kommunens framtida
vindkraftsplanering som har goda förutsättningar att
bidra till en hållbar utveckling. Vindbruksplanen ger en
tydlig styrning för hur kulturmiljö- och naturintressen ska
beaktas i den framtida etableringsprocessen för vindkraft. Planen ger även tydliga riktlinjer för hur vindkraftsetableringar ska utformas för att minimera påverkan på
landskapsbilden. Vindbruksplanen ger såväl bevarandeintressen som utbyggnadsintresset för vindkraftsetableringar utrymme och främjar en god balans mellan dessa
delvis motstående intressen.
Planen är det alternativ för utbyggnaden av vindkraften
som bedöms ha bäst balans mellan intressen för vindkraftsetableringar och bevarandeintressen för kultur- och
naturmiljö. Vindbruksplanen ger också klara anvisningar
om hur vindkraftsetableringarna ska kunna komma till
stånd för att minimera påverkan på landskapsbilden.
Även styrningen till att optimera nyttjandet av lämpliga
områden för vindkraft bedöms vara mycket positiv.
Människorna
En utbyggnad av vindkraften är endast möjlig om riktvärden för buller (40 dB(A) vid närmaste bostäder) samt
riktvärden för skugga (förväntad skuggtid om 8 timmar
per år) innehålls. Med teknik som stoppar vindkraftverken
korta tider kan ibland problem med skuggning undvikas.
Ur ett hälsoperspektiv bedöms således inte utbyggnad av
vindkraft ha någon direkt hälsoskadlig effekt. Vindbruksplanen ger ur upplevelsestörningssynpunkt en relativt låg
påverkan då den ger tydlig styrning om att inte etablera
enskilda verk fritt utspritt i kommunen.
Landskapet
Effekten av vindkraftsetableringar blir olika i olika landskapstyper. I öppna landskap, framförallt i jordbruksbygd,
kan vindkraftverk ge en dramatiskt förändrad upplevelse
av landskapet. I skogsbygden däremot bedöms potential
för energiproduktion vara viktigare än estetiken. Vindbruksplanen ger även en tydlig styrning att optimera
nyttjandet av de områden som är möjliga för vindkraft,
samtidigt som planen inte ser etableringar av enskilda
verk som önskvärda. Detta ger förutsättningar för en
”icke sönderhackad” landskapsbild. Vindbruksplanens
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ambition och inriktning för utformning av vindkraftsetableringar ger goda rekommendationer för att minimera
påverkan på landskapsbilden. Avgörande för hur stor
påverkan vindkraftsetableringarna blir beror på hur väl
Vindbruksplanen följs i framtida etableringsbeslut.
Kulturmiljön
Vindkraftsetableringar är stora och utgör ett visuellt
inslag som kan skada/påverka ett intresse för kulturmiljön
på relativt stora avstånd. Även anläggandet av vägar och
dragning av kablar som är nödvändigt för vindkraftsetableringar kan direkt och indirekt påverka intressen för
kulturmiljön. Vindbruksplanen visar tydligt förekomst
av kulturmiljövärden och kan därigenom förhindra att
kulturmiljöer kommer till skada som en följd av okunskap.
Lagen medger dock att vindkraftexploatering inom eller
nära exempelvis områden av riksintresse för kulturmiljön
kan komma till stånd om etableringen kan ske utan att
påtagligt skada intresset. Vindbruksplanen ger tydlig
styrning för att optimera nyttjandet av de områden som
är möjliga för vindkraft.
Naturen
Vindbruksplanen visar tydligt förekomst av naturmiljövärden och kan därigenom förhindra skada som en följd
av okunskap. Lagen medger dock vindkraftsetablering
inom eller nära exempelvis områden av riksintresse för
naturmiljön om etableringen kan ske utan att påtagligt
skada intresset. Vindbruksplanen ger tydlig styrning för
att optimera nyttjandet av de områden som är möjliga
för vindkraft. Särskilt viktigt är att risken för skada på
fåglar och fladdermöss alltid hanteras i samband med
anmälan, lov och tillstånd.
Infrastrukturen
Inriktningen i Vindbruksplanen är att gällande bestämmelser och skyddsavstånd till olika infrastrukturanläggningar ska innehållas. Påverkan på infrastrukturanläggningar är således begränsad.
Klimatet
Vindbruksplanen förväntas ge följande årliga effekter på
klimatet (beräknat på 100 verk om 2 MW):
Produktion av 500 000 MWh el, vilket sparar utvinning av
kol om cirka 200 000 ton. Det minskar utsläppen av koldioxid med cirka 500 000 ton, utsläppen av svaveldioxid
med cirka 600 ton samt kväveoxider om cirka 500 ton.
Vindkraftsetableringar påverkar kommunens möjlighet

att även i framtiden innehålla miljökvalitetsnormerna i
positiv riktning.
Nollalternativet
Nollalternativet torde få liknande påverkan på natur- och
kulturmiljön som vindbruksplanen, främst eftersom
skydd för värdena redan finns i miljöbalken och kommunens översiktsplan. Alternativet bedöms dock vara sämre
än det valda alternativet ur resursutnyttjandesynpunkt
och för landskapspåverkan. Det beror på att styrningen
av efterföljande prövning uteblir om vindbruksplanen
inte antas. Nollalternativet förmodas bland annat medföra en mer spridd utbyggnad av vindkraften.
Restriktiv utbyggnad
En restriktiv utbyggnad är det alternativ som kan ses som
bäst ur ett bevarandeperspektiv för kulturmiljön och
beträffande direkt exploatering av naturmiljön. Detta
alternativ bedöms vara sämre ur resursutnyttjande- och
klimatsynpunkt.
Frisläppt utbyggnad
Alternativet är det som ger mest positiva effekter på
klimatet. Detta alternativ bedöms dock som sämre ur
bevarande-och resursutnyttjandesynpunkt samt för
påverkan på landskapsbilden.

Ekonomiska och sociala
konsekvenser
Vindbruksplanen anger förutsättningarna för en kommande vindkraftsutbyggnad i kommunen. Även utan vindbruksplanen finns förutsättningarna där, för en utbyggnad
av vindkraft i Karlshamns kommun. De ekonomiska och
sociala konsekvenserna av vindbruksplanen kan därför
anses relativt likvärdiga oberoende av planens existens.
Genom vindbruksplanen har dock rekommendationer
och ställningstaganden förankrats hos allmänheten under
samrådsprocessen. Med vindbruksplanen som beslutsunderlag bedöms därför hanteringen av inkommande
vindkraftsärenden kunna ske effektivt. Detta innebär en
minskad tidsåtgång och därmed lägre kostnad för handläggning av inkommande ärenden.
Lokala, ekonomiska konsekvenser av en vindkraftsutbyggnad sammanhänger främst med de arbetstillfällen
som skapas - dels tillfälligt för lokala anläggningsentreprenörer, dels under driftskedet för underhåll, service och
tillsyn. Genom nya arbetstillfällen och investeringar, kan
även positiva synergieffekter på andra områden i kommunen uppstå, inom exempelvis handel.

Markägare kan upplåta mark för vindkraftverk mot ersättning från exploatör samtidigt som eventuellt skogsbruk/
jordbruk kan pågå inom områdena. Förutsättningarna för
rationellt skogsbruk försämras dock något i anslutning till
vindkraftverken som kräver att cirka 1000 m2 avskogas i
anslutning till varje verk. Å andra sidan kan nya och bättre
vägar till vindkraftanläggningarna underlätta transporterna inom skogsområdena och därmed bidra till bättre
villkor för skogsbruksnäringen.
Varje etablering av vindkraftverk innebär att annan exploatering omöjliggörs i närområdet, exempelvis bostäder
eller andra vindkraftverk vilket kan medföra ekonomiska
förluster för angränsande fastighetsägare. Ett sätt att
möta detta är att lokalbefolkningen erbjuds möjlighet till
delaktighet i vindkraftprojekt, med ekonomisk ersättning för upplåtande av mark eller närmiljö. Detta kan ofta
innebära en gynnsam fördelning av ekonomiska medel
lokalt samtidigt som effekten blir att större grupper
av människor känner sig delaktiga i projekten. Om den
ekonomiska avkastningen endast kommer de markägare
som upplåter sin mark till godo, medan störningarna
drabbar grannar och annan lokal befolkning kan oönskade spänningar uppstå mellan exploatörer, markägare
och närboende. På sikt skulle detta kunna försvåra en
utbyggnad av vindkraften.
Bostäder som ligger nära föreslagna områden för vindbruk kan komma att utsättas för störande ljud och ljuseffekter. När området har varierad topografi och växtlighet
är det svårt att generellt säga var bostäder påverkas.
Gällande gränsvärden och angivna riktlinjer innebär dock
att ingen kommer att utsättas för oacceptabel påverkan i
dessa avseenden.
Rekreationsvärden för befolkningen och de företagsekonomiska förutsättningarna för utveckling av lokal turismnäring kan påverkas negativt där vindbruk etableras inom
eller i närheten av anläggningar och naturområden av
stor betydelse för rekreation och friluftsliv.
Även upplevelsen av landskapsbilden kan påverkas
negativt när utsikten och upplevelsen av ett opåverkat
landskap förändras.
Stor omsorg behövs vid placering och gruppering av
vindkraftverk och vid visualisering av den tänkta anläggningen.
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Alternativhantering
Nedan följer en beskrivning av alternativ för vindkraftsutbyggnaden i Karlshamns kommun. Det valda alternativet
finns beskrivet ovan. För samtliga alternativ gäller att en
utbyggnad av vindkraften endast är möjlig om riktvärden
för buller (40 dB(A) vid närmaste bostäder) samt riktvärden för skugga (förväntad skuggtid om 8 timmar per år)
innehålls.

Nollalternativ
Alternativet ger en beskrivning av hur utbyggnaden av
vindkraften kan förväntas bli om inte föreslagen Vindbruksplan antas. Nollalternativet kan förväntas ge en utbyggnad som till stor del styrs av olika exploatörer inom
området. Ingen direkt samordning mellan olika aktörer
kan förväntas. Sannolikt kommer det in ansökningar
om att få bygga vindkraftverk spritt över kommunen.
Kommunen och i vissa fall länsstyrelsen skulle tvingas att
hantera varje enskilt ärende utan att ha någon strategisk
plan att grunda sina beslut på.
Nollalternativet skulle sannolikt även medföra ett mindre
effektivt markutnyttjande för vindkraftsetableringar,
exempelvis om områden som är lämpliga för en stor
etablering blockeras av en mindre etablering.
För ”friggeverk” innebär nollalternativet ingen skillnad
gentemot ett genomförande av planen.
Nollalternativet skulle, i enlighet med lagstiftningen,
kunna medföra en svagt kontrollerad etablering av
”gårdsverk”.
Genom nollalternativet skulle cirka 50–100 stora vindkraftverk kunna förväntas etableras i Karlshamns kommun. Antagandet bygger på att områden utan motstående intressen skulle tas i anspråk samt stora delar av
områden med värden som eventuellt är förenliga med
vindkraft. I undantagsfall skulle även några verk kunna
etableras i områden med starka motstående intressen.
Att uppskattningen av antalet verk sätts något lägre än
för vindbruksplanen beror på att ett sämre utnyttjande
av lämpliga vindytor kan förväntas. Ett annat antagande
som påverkar uppskattningen är att avsaknad av stöd i
översiktsplanen kan leda till att någon eller några etableringar inte kommer till stånd.

Restriktiv utbyggnad
Alternativet innebär i princip att endast områden som är
helt konfliktfria blir aktuella för vindkraftsetableringar.
Det vill säga att alla motstående intressen ses som starka
och omöjliggör vindkraftsetablering. En restriktiv utbygg-
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nad kan ur ett vindkraftsetableringsperspektiv ses som
dåligt mark- och resursutnyttjande, men kan samtidigt
ur ett bevarandeperspektiv i vissa avseenden ses som
positivt.
Frågan om en restriktiv utbyggnad verkligen är positiv
för bevarandevärden är komplex. Det fysiska intrånget
som följer av en vindkraftsetablering är direkt negativ
om det sker på bekostnad av befintliga värden. Vindkraftens bidrag till att motverka klimatförändring och
minska utsläpp av försurande och övergödande ämnen
kan dock på längre sikt vara positiv för samma bevarandevärden.
Endast en mycket omsorgsfull planering av vindkraftens
utbyggnad kan göra att bevarandeintressena tillgodoses
både på kort och på lång sikt.
En restriktiv utbyggnad har samma påverkan på
utbyggnaden av ”friggeverk” som nollalternativet.
För ”gårdsverk” kan påverkan bli densamma som det
förordade alternativet. Även vindbruksplanen innebär en
restriktiv lovgivning för gårdsverk.
Genom alternativet restriktiv utbyggnad skulle cirka
50 större vindkraftverk kunna förväntas etableras i
Karlshamns kommun. Antagandet bygger på att endast
områden utan motstående intressen skulle tas i anspråk.

Frisläppt utbyggnad
Innebär i princip att alla områden som är ”möjliga” för
vindkraft skulle vara aktuella för vindkraftsetableringar.
I princip alla motstående intressen skulle ses som svaga
och vindkraftsetableringar skulle i de fall lagstiftningen
tillåter det ges företräde.
En frisläppt utbyggnad kan ur ett vindkraftsetableringsperspektiv ses som optimalt, men kan samtidigt ur ett
bevarandeperspektiv ses som fullständigt ohållbart.
En frisläppt utbyggnad har samma påverkan på
utbyggnaden av ”friggeverk” som nollalternativet.
En frisläppt utbyggnad skulle även ge en inom
lagstiftningens ram fri etablering av ”gårdsverk”.
Genom ett frisläppt alternativ skulle cirka 150 stora
vindkraftverk förväntas etableras i Karlshamns kommun.
I princip skulle då alla områden utan motstående
intressen tas i anspråk samt merparten av områden med
värden som eventuellt är förenliga med vindkraft. Även
inom områden med starka motstående intressen antas
att vindkraftverk skulle kunna prioriteras i några få fall.

Påverkan
I avsnittet om påverkan nedan beskrivs den inverkan
planens genomförande förväntas få. Detta skulle kunna
kallas den egentliga konsekvensbeskrivningen. Rimliga
skyddsåtgärder eller viktiga strategier att beakta för att
minimera skada noteras i förekommande fall i respektive
avsnitt nedan.

Människorna
(MB 6:12, 2 st. 6 Befolkning och människors hälsa)
För samtliga alternativ gäller att en utbyggnad av vindkraften endast är möjlig om riktvärden för buller (40
dB(A) vid närmaste bostäder) samt riktvärden för skugga
(förväntad skuggtid om 8 timmar per år) innehålls.
Även det visuella intrycket av vindkraftverken har också
betydelse för den upplevda störningen. Det vill säga att
människor som ser vindkraftverk i hemmiljön ofta känner
sig mer besvärade än de som inte har vindkraftverk i
närheten.

Kommunens områden av riksintresse för friluftsliv är enligt planen inte aktuella för vindkraftsetablering. En viss
påverkan han uppstå om vindkraft etableras nära dessa
områden. Även friluftslivet i resten av kommunen kan
påverkas. Särskilt utövare av rörligt friluftsliv i den norra
skogsbygden kan komma att uppleva att förekomst av
vindkraftverk försämrar upplevelsen.
Beträffande friggeverk förmodas en frisläppt utbyggnad
ge störst påverkan och direkta effekter på människors
hälsa kan inte uteslutas. En friisläppt utbyggnad skulle
kräva en utökad tillsyn för att motverka sådana effekter.
Om man beaktar gårdsverk kan vindbruksplanen, och
alternativet med restriktiv utbyggnad, förväntas ge lägst
påverkan.
Föväntade effekter från luftutsläpp beskrivs under avsnitt
Klimatet, nedan.

Landskapet
Det finns även en koppling till vilken grundinställning
människor har till vindkraft. En person som är positiv till
vindkraft upplever ofta en mindre grad av störning än
en person som har en negativ inställning till vindkraft.
Att bedöma denna typ av störningar på individnivå är i
princip omöjligt då störningen bygger på upplevelse och
känsla.
Risken för påverkan från elektromagnetiska fält bedöms
vara försumbar. Ett elektromagnetiskt fält är en kombination av ett elektriskt och ett magnetiskt fält och uppstår
då elektricitet skapas, transporteras eller förbrukas.
Vindkraftverken i sig emitterar inga högre nivåer av
elektromagnetiska fält. En större källa är i stället transformatorer och eventuella luftledningar från verken. Vid ett
vindkraftverk uppstår fält i kablar och transformatorstationer men de är i många fall mindre är de fält som finns
i till exempel en bostad. Styrkan på ett fält avtar snabbt
med avståndet från källan.
Ur ett hälsoperspektiv kan inte något av alternativen
för utbyggnad av vindkraft anses ha någon betydande
hälsoskadlig effekt på populationsnivå.
Upplevelsestörning, vilket kan medföra viss negativ
påverkan på hälsan, kan dock förväntas bli störst vid
frisläppt exploatering och därefter nollalternativet. Vindbruksplanen förväntas ge en något lägre upplevelsebaserad störning medan alternativet med restriktiv exploatering kan förväntas ge lägst grad av upplevelsebaserad
störning om man ser till etableringen av ”normalverk”
och större verk.

(MB 6:12, 2 st. 6 Landskap)
Avgörande för hur stor påverkan vindkraftsetableringarna
gör på landskapet är hur väl vindbruksplanen åtföljs i
framtida etableringsbeslut.
Effekten av vindkraftsetableringar blir olika i olika
landskapstyper. I kuperade landskap blir grupper av verk
oftast bara synliga tillsammans på mycket stora avstånd.
Genom det ökade avståndet upptar verken också en mindre del av synfältet. Effekten blir därmed inte så stor.
I öppna landskap, framförallt i jordbruksbygd, kan
vindkraftverk ge en dramatiskt förändrad upplevelse av
landskapet. Såväl enstaka som grupper av verk påverkar
landskapets skala. I småskalig jordbruksbygd med få eller
inga inslag av större byggnadsverk gör tillkomst av vindkraftverk att upplevelsen av landskapets skala förändras.
I skogsbygden bedöms områdens potential för energiproduktion vara viktigare än estetiken. Att ställa krav på en
geometrisk gruppering av verken som ändå inte kan uppfattas bör enligt planen inte tillåtas minska den mängd
energi ett lämpligt område kan generera.
Att utnyttja lämpliga områden på bästa sätt har bedömts
så angeläget att lagkrav om resursutnyttjande finns som
inneburit att enstaka små verk inte får uppföras där en
grupp av större verk kan komma till stånd. Det kan emellertid inte uteslutas att platser i skogsbygden utanför de
redovisade vindytorna kan rymma enstaka verk utan att
det påverkar landskapet negativt.
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I småbruten mosaikartad odlingsbygd är bedömningen
att en spridd etablering av enstaka verk ger en upplevelse
av ett splittrat landskap. Trots ett bebyggelsemönster
som försvårar vindkraftutbyggnad finns det flera mindre
områden i Karlshamns kommun, där det skulle kunna
vara möjligt att uppföra enstaka verk. En sådan etablering riskerar dock leda till att många människor upplever
att vindkraftverken ”står överallt”. En liten inverkan från
varje enskilt verk adderas till en mycket stor påverkan på
landskapet. I småbruten mosaikartad odlingsbygd, mellanbygden, bör därför endast grupper av vindkraftverk
tillåtas, på ett fåtal platser. Därigenom kan utbyggnaden
av vindkraften ske med stor effekt samtidigt som skadan
på landskapsbilden kan minimeras.
Ovan anges generella viktiga ställningstagande för att
minimera skadan på landskapsbilden, vid vindkraftsetableringar. Dessa ställningstaganden är hämtade från vindbruksplanen men är också relevanta rekommendationer
för att minimera miljöpåverkan.
De markområden som direkt tas i anspråk för varje verk
uppskattas till cirka 1 000 m2, inklusive tillhörande uppställningsytor med mera. Det är således i princip endast på
denna yta som skogsavverkning sker. Därutöver behöver
träd avverkas i viss utsträckning vid anläggandet eller
iordningställandet av el- och väginfrastrukturen. Denna
påverkan bedöms inte som avgörande för påverkan på
landskapsbilden, men kan i enstaka fall upplevas som
störande.
Vindbruksplanen ger en tydlig styrning att optimera
nyttjandet av de områden som är möjliga för vindkraft,
samtidigt som planen i princip inte ser etableringar av
enskilda verk som önskvärda. Detta förväntas medföra ett
gott resursutnyttjande och ger förutsättningar för en ”icke
sönderhackad” landskapsbild. Med undantag för en restriktiv utbyggnad ger övriga alternativ inte denna tydliga styrning och får ur landskapssynpunkt ses som mycket sämre.
Påverkan på landskapsbilden kan förväntas bli störst
vid frisläppt exploatering och därefter nollalternativet.
Vindbruksplanen och restriktiv exploatering bedöms ge
lägre påverkan.

Kulturmiljön
(MB 6:12, 2 st. 6 Forn- och kulturlämningar och annat
kulturarv)
Vindkraftsetableringar är stora och utgör ett visuellt
inslag som kan påverka ett intresse för kulturmiljön
på relativt stora avstånd. Även anläggandet av
vägar och dragning av kablar som är nödvändigt för
vindkraftsetableringar kan direkt och indirekt påverka
intressen för kulturmiljön.
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Analysen i vindbruksplanen beaktar förekomsten av de
kulturmiljövärden som redovisas i översiktsplanen och
kan därigenom förhindra att kulturmiljöer kommer till
skada som en följd av okunskap. I vindbruksplanen framkommer emellertid att vindkraftexploatering exempelvis
inom eller nära områden av riksintresse för kulturmiljön
kan komma till stånd om etableringen kan ske utan att
påtagligt skada intresset. Om så kan ske avgörs i en
senare prövning då man inte kan göra detta definitiva
ställningstagande på översiktsplanens nivå.
Vindbruksplanen ger tydlig styrning för att optimera
nyttjandet av de områden som är möjliga för vindkraft
vilket i någon mån kan minska exploateringstrycket mot
värdefulla kulturmiljöer.
Fornlämningar (punktobjekt, linjeobjekt och områdesobjekt), samt andra bevarandevärda och/eller biotopskyddade kulturobjekt, kan oftast relativt enkelt undvikas
vid projektering av vindkraft. Mot denna bakgrund ses
inte dessa, till ytan små, intressen som avgörande för
om vindkraften ska tillåtas inom ett område eller inte.
Påverkan på denna typ av kulturmiljöintressen bedöms
bli relativt liten oavsett vilket alternativ som beaktas.
Vindbruksplanen anses ha en begränsad påverkan på
intressen för kulturmiljön. Eventuell skada på riksintresse
för kulturmiljövärden på nivån under ”påtaglig” kan dock
inte uteslutas. Nollalternativet torde få liknande påverkan
på kulturmiljön då förutsättningarna för riksintressena
redan uttrycks i miljöbalken och kommunens översiktsplan. En restriktiv utbyggnad bedöms ge lägst påverkan
på kulturmiljön medan en frisläppt utbyggnad bedöms
påverka kulturmiljön i betydligt större utsträckning, då
vindkraftsetableringar i flera avseenden ges företräde. En
sådan påverkan skulle bli särskilt märkbar i kulturmiljöer
utan formellt skydd.
Friggeverk kan för samtliga alternativ påverka kulturmiljöer i stor utsträckning. Små vindkraftverk har förvisso
förekommit i gårdsmiljöer, särskilt under första hälften
av 1900-talet. Moderna friggeverk kan dock endast
samverka med sådana miljöer genom en symbolisk och
funktionell anknytning.
Beträffande gårdsverk ger vindbruksplanen och en restriktiv utbyggnad lägst påverkan. En eventuell etablering
av dessa mindre verk bedöms ge en i förhållande till
nyttan (elproduktion/reduktion av klimatpåverkan) stor
påverkan på kulturmiljön oavsett vilket alternativ som
beaktas.

Naturen
(MB 6:12, 2 st. 6 Biologisk mångfald, djurliv, växtliv, mark,
vatten och luft)

Denna påverkan kan givetvis i vissa områden påverka
naturmiljön negativt och det ställer krav på försiktighet
och anpassning vid den framtida etableringen. Buller
förekommer i högre utsträckning under bygg- och etableringsskedet. Tillfälligt buller bedöms dock inte ge någon
större påverkan på sikt, men är givetvis viktigt att beakta
vid prövning av en enskild anläggning.
Vindbruksplanen belyser att vindkraftsexploatering inom
eller nära områden av riksintresse för naturmiljön kan
komma till stånd om etableringen kan ske utan att påtagligt skada intresset. Om så kan ske avgörs i en senare
prövning då man inte kan göra detta definitiva ställningstagande på översiktsplanens nivå.
Vindkraftens påverkan på naturmiljön är komplex. Klimatpåverkan kan utgöra ett betydligt större hot mot biologisk
mångfald, och därmed förbundna naturvärden, än vad enstaka exploateringar gör. Att göra en trovärdig värdering
av eventuell skada från lokala exploateringar mot minskad
klimatpåverkan, inom ramen för arbetet med tillägg
till översiktsplanen är egentligen inte möjligt. Att skilja
alternativen åt i detta avseende blir därmed också svårt.
Även om det alltså inte är helt givet är det sannolikt så att
skillnaderna hänger samman med exploateringsgraden.

Vindkraftsetableringar är stora och kan framför allt
utgöra ett visuellt inslag som kan påverka ett intresse
för naturmiljön på relativt stora avstånd. Även buller och
skugga från verken kan utgöra negativ påverkan på djurlivet på stora avstånd. De flesta djur (inklusive sträckande
fåglar) har en stor förmåga till anpassning och kan oftast
undvika vindkraftverk, vilket belagts i flera studier. Inom
ramen för Naturvårdsverkets forskningsprogram Vindval
(Naturvardsverket.se) som finansieras av Energimyndigheten har flera studier genomförts som klarlägger
vindkraftens inverkan på olika artgrupper. Frågan om
påverkan på fåglar, och även fladdermöss, måste alltid
belysas i samband med prövning av vindkraftsetablering.
Hotade fladdermusarter och även häckning av större
rovfåglar kan förekomma inom hela kommunens yta.
Anläggandet av vägar och dragning av kablar som är nödvändiga för vindkraftsetableringar kan direkt och indirekt
påverka intressen för naturmiljön. De markområden som
tas i anspråk för varje verk uppskattas till cirka 1 000 m2,
med tillhörande uppställningsytor med mera. Det är
på denna yta som den främsta skogsavverkningen och
markberedningen sker. Därutöver behöver träd avverkas
och markarbeten utföras i viss utsträckning vid anläggandet eller iordningställandet av el- och väginfrastrukturen.

Vindbruksplanen bedöms medföra begränsad påverkan
på intressen för naturmiljön. Stor osäkerhet i bedömningen gäller dock för etablering i skog. Detta förhållande är
olyckligt då större delen av kommunens utbyggnad av
vindkraft förväntas ske i skogsbygd. Tills mer omfattande
kunskapsutveckling skett innebär det att särskilda krav i
detta avseende måste ställas på miljökonsekvensbeskrivningarna för kommande etableringar.
Nollalternativet skulle kunna antas ge en mer negativ
påverkan på naturmiljön än vindbruksplanen. Det beror
främst på att styrning mot större anläggningar då antas
utebli. En mer spridd utbyggnad ger mer negativ påverkan på naturmiljön. Det gäller särskilt inom områden
utan formellt skydd.
En restriktiv utbyggnad bedöms ge lägst direkt påverkan
på naturmiljön medan en frisläppt utbyggnad för den
direkta påverkan bedöms påverka naturmiljön i mycket
större utsträckning, då vindkraftsetableringar i flera avseende ges företräde.
Friggeverk bedöms inte påverka naturmiljön i någon
nämnvärd utsträckning.
Beträffande gårdsverk kan vindbruksplanen, och en
restriktiv utbyggnad förväntas ge lägst påverkan. En
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eventuell etablering av dessa mindre verk bedöms dock
ha relativt liten påverkan på naturmiljön oavsett vilket
alternativ som beaktas.
I en miljöbedömning på denna översiktliga nivå är det
omöjligt att beakta alla skyddsvärda naturvärden och det
är först i den efterföljande prövningen som alla naturmiljöaspekter kan belysas. Det är således viktigt att beakta
att även om ett område i vindbruksplanen pekats ut som
möjligt för vindkraft (utan motstående intressen), så
kan det exempelvis finnas skyddsvärda naturobjekt (djur
eller växter) som först uppmärksammas i samband med
efterföljande prövning och då eventuellt kan medföra
restriktioner för vindkraften i området.

Infrastrukturen
(MB 6:12, 2 st. 6 Materiella tillgångar, bebyggelse, mark
och vatten)
Oavsett vilket utbyggnadsalternativ som väljs är inriktningen att gällande bestämmelser och skyddsavstånd till
olika infrastrukturanläggningar ska innehållas. Mot denna
bakgrund är det endast marginell skillnad avseende
påverkan på infrastrukturen mellan de olika utbyggnadsalternativen.
En frisläppt utbyggnad förväntas ge större nybyggnation
av vägar samt längre sträckor för kabeldragning än övriga
alternativ.
Oavsett vilket alternativ som väljs för vindkraftsetableringar i kommunen så är en god väg-och elinfrastruktur
i området avgörande för om en etablering blir ekonomiskt lönsam. Det är naturligt att dessa faktorer ses som
positiva för vindkraften och inte som begränsningar, trots
att väg-och elinfrastrukturobjekten har vissa restriktioner
och skyddsavstånd som givetvis måste innehållas.

Klimatet

att någon ur klimatsynpunkt sämre anläggning för energiproduktion fasas ut eller inte anläggs.
Vindbruksplanen förväntas ge följande årliga effekter på
klimatet (beräknat på 100 verk om 2 MW):
Produktion av 500 000 MWh el, sparad utvinning av kol
om cirka 200 000 ton, minskade utsläpp av koldioxid
med cirka 500 000 ton, minskade utsläpp av svaveldioxid
med cirka 600 ton samt av kväveoxider om cirka 500 ton.
Nollalternativet förväntas ge följande årliga effekter på
klimatet (beräknat på 80 verk om 2 MW):
Producera 400 000 MWh el, spara utvinning av kol om
cirka 160 000 ton, minska utsläppen av koldioxid med
cirka 400 000 ton, minska utsläppen av svaveldioxid med
cirka 480 ton samt minska utsläppen av kväveoxider om
cirka 400 ton.
Restriktiv utbyggnad förväntas ge följande årliga effekter
på klimatet (beräknat på 50 verk om 2 MW):
Producera 250 000 MWh el, spara utvinning av kol om
cirka 100 000 ton, minska utsläppen av koldioxid med
cirka 250 000 ton, minska utsläppen av svaveldioxid med
cirka 300 ton samt minska utsläppen av kväveoxider om
cirka 250 ton.
Frisläppt utbyggnad förväntas ge följande årliga effekter
på klimatet (beräknat på 150 verk om 2 MW):
Producera 750 000 MWh el, spara utvinning av kol om
cirka 100 000 ton, minska utsläppen av koldioxid med
cirka 750 000 ton, minska utsläppen av svaveldioxid med
cirka 900 ton samt minska utsläppen av kväveoxider om
cirka 750 ton.

(MB 6:12, 2 st. 6 Klimatfaktorer)
Ett modernt vindkraftverk med en effekt på 2 MW kan,
beroende på vindenergitillgång, varje år (i jämförelse
med kolkraft):
• producera cirka 5 – 5 500 MWh, vilket motsvarar
behovet av hushållsel till cirka 1000 villor
• spara utvinning av kol med nästan 2 000 ton
• minska utsläppen av koldioxid med cirka 5 000 ton
• minska utsläppen av svaveldioxid med cirka 6 ton
• minska utsläppen av kväveoxider med cirka 5 ton.

Miljömålen

Dessa uppgifter (uppskattningar baserade på Livscykelanalys från Vattenfalls el, Vattenfall 2005) ger en
fingervisning om vilka positiva effekter på klimatet som
vindkraftsetableringar kan medföra. En förutsättning är

(MB 12:6 2 st. 5)
Planens genomförande har en begränsad påverkan på
de flesta av de 16 nationella och regionaliserade miljökvalitetsmålen. Påverkan på målet om klimatpåverkan
är i betydande utsträckning positiv. Den påverkan på
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Friggeverk och gårdsverk bedöms inte ha någon väsentlig
inverkan på klimatet.
Minskade utsläpp av koldioxid i spannet 250 000 till
750 000 ton innebär samtliga betydelsefulla bidrag i
ansträngningarna att motverka klimatförändringarna.
Alternativens klimatnytta står i proportion till minskningen av utsläppen av koldioxid.

miljömålen som bedöms uppstå redovisas nedan:
Klimatpåverkan

kan minska risken för att skogens natur- och kulturmiljövärden kommer till skada.

Planen lyfter fram områden som kan vara lämpliga för
vindkraftsetablering. Om vindkraftsetableringen kommer
till enligt planens riktlinjer, medför det stora positiva effekter på klimatet då vindkraften kan ersätta ur klimatperspektiv sämre alternativ för energiproduktion.

Odlingslandskap

Frisk luft

Berörs ej.

Planen medför positiva effekter på målet då vindkraften
kan ersätta för luftmiljön sämre alternativ för energiproduktion.

Bebyggd miljö

Försurning
Jämfört med relevanta alternativa slag av energiproduktion ger planen minskade utsläpp av försurande ämnen.
Giftfri miljö
Målet påverkas inte nämnvärt av planen.
Ozonskiktet
Målet påverkas positivt av planen till följd av minskade
utsläpp av ozonnedbrytande ämnen.
Säker strålmiljö

Målet påverkas inte nämnvärt av planen. En vindkraftsetablering i odlingslandskapet tar mycket liten yta i
anspråk.
Fjäll

Delmålet om planeringsunderlag för bland annat
vindkraft uppfylls för kommunen. Påverkan på befintlig
bebyggd miljö kan förväntas bli liten. Planen pekar
på att erforderliga skyddsavstånd ska hållas mellan
befintlig bebyggelse och vindkraftsetablering. Behovet
av områden för nya bostäder och verksamheter beaktas i
planen. Riktvärden för buller och skugga ska innehållas.
Växt- och djurliv
Påverkan på målet är komplex. Målet påverkas svagt
negativt av planen då främst skogsområden pekas ut som
lämpliga för vindkraftsetablering. Vindkraftens påverkan
på klimatet medför att klimatförändringarnas påtagliga
hot mot växt- och djurliv motverkas.

Målet påverkas inte nämnvärt av planen.
Övergödning
Målet påverkas positivt av planens genomförande. Annan
energiproduktion medför utsläpp av närsalter som bidrar
till övergödning.
Sjöar och vattendrag
Målet påverkas positivt av planen. Planen anger att det
är olämpligt att bygga verk i sjöar och vattendrag. En
positiv påverkan kan följa av minskade närsaltutsläpp och
minskad försurning.
Grundvatten
Målet påverkas inte nämnvärt av planen.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel.
En miljökvalitetsnorm kan exempelvis gälla högsta til�låtna halt av ett ämne i luft, mark eller vatten. Utgångspunkten för en sådan norm är vad människan och naturen tål. De flesta av miljökvalitetsnormerna är baserade
på krav i olika EG-direktiv. Bestämmelser om miljökvalitetsnormer finns i miljöbalken 5 kap. Myndigheter och
kommuner ska säkerställa att miljökvalitetsnormer uppfylls när de prövar tillåtlighet, tillstånd, godkännanden,
dispenser och anmälningsärenden, utövar tillsyn eller
meddelar föreskrifter. Vid planering och planläggning ska
kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer.

Hav i balans
Målet påverkas inte nämnvärt av planen.
Våtmarker
Målet påverkas inte nämnvärt av planen. En viss risk finns
för att våtmarker skadas av nya vägar och kabeldragning.
Skogar

Vindbruksplanen påverkar endast möjligheten att innehålla miljökvalitetsnormer indirekt. Eftersom vindbruksplanen underlättar utbyggnaden av vindkraft kan den i
någon mån bidra till att utsläpp till luft minskar. Inverkan
av vindkraft på övriga miljökvalitetsnormer, exempelvis
fisk och musselvatten eller övrig vattenförvaltning påverkas endast obetydligt.

Målet påverkas både negativt och positivt. Om vindkraftsetablering kommer till enligt planen medför det att
en begränsad yta skog avverkas. Elproduktion som ersätter biobränsle dämpar efterfrågan på skogsråvara vilket
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Så arbetar vi
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Så arbetar vi
Pågående arbete
Denna vindbruksplan är en revidering av tidigare antaget
tillägg till Översiktsplan 2007. Dokumentet ersätter
tidigare tillägg och kommer att bli en del av Karlshamn
2030 - Översiktsplan för Karlshamns kommun.
Handlingen har följt översiktsplanen under processen,
genom samråd, granskning och antagande. Synpunkter
från allmänheten har inhämtats vid två tillfällen, dels
under samrådet och dels efter revidering, i samband med
att planen varit utställd för granskning.
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