Antagandehandling 110329

Tematiskt tillägg till ÖP07 med temat

VINDKR AF T

MEDVERKANDE
Örkelljunga kommun
CG Nilsson, Kommunchef
Gertrud Richter,Stadsarkitekt
Pauline Pertoft, Karttekniker
Tengbom
Erik Lönnerholm, Uppdragsansvarig
Gärda Sjöholm, Arkitekt
Ann Bergsjö, Landskapsarkitekt
Mattias Nilsson,Planarkitekt
Karl Grunning, Landskapsarkitekt
Henrik Olsson, Landskapsarkitektstuderande, praktikant
Cissela Olsson, Kulturvetare, Regionmuseet
Janne Johansson, Biolog/ekolog
Mattias Montelin, Civilingenjör, Grontmij
Clara Göransson, Akustiker, Tyréns
Foto: Erik Lönnerholm, Cissela Olsson, Pauline Pertoft,
Janne Johansson, Sven-Erik Svensson, Stanislav Pytel

2

Tematiskt tillägg - Vindkraft 2011

FÖRORD
Örkelljunga kommun utvecklas! Många människor söker
VLJKLWI|UDWWDUEHWDERRFKQMXWDDYYnUD¿QDQDWXURFK
kulturmiljöer. En långsiktig planering är nödvändig för att
kunna möta de utmaningar som kommunen står inför. En
sådan utmaning är att ta fram ett hållbart planeringsunderlag för vindbruk i kommunen. Enligt ställningstagande i
kommunens översiktsplan ÖP07 antagen 2008-12-15 ska
kommunen verka för:
´DWW JHRJUD¿VNDWHPDWLVND I|UGMXSQLQJDU DY |YHUVLNWV
planen tas fram för Örkelljunga tätort, för Skånes Fagerhult
och för landsbygdens upplevelsestråk, stora opåverkade
områden, vindkraft och bebyggelse.”
”att ett tematiskt tillägg till ÖP07 upprättas som beskriver
landskapets olika karaktärers lämplighet för vindkraftsetablering, kommunens olika kulturmiljöers lämplighet
för vindkraftsetableringar och reglerar vilka krav som ska
ställas och vad som ska beaktas, t.ex. avstånd till enstaka
bostadshus, till kommunens tätortsutbyggnadsplaner och
till övrig mark- och vattenanvändning och med avseende
på buller, skuggor, säkerhetsaspekter, estetiska krav, invånarnas, vindkraftexploatörernas, grannkommunernas
och övriga myndigheters intressen m.m.”
”att stora opåverkade områden inventeras, tydligare
JHRJUD¿VNW DYJUlQVDV RFK VN\GGDV GYV UHJOHUDV PHG
avseende på vad som bör tillåtas och inte tillåtas inom
respektive område. ”

För att kunna ta fram ett planeringunderlag för vindkraft
måste således även de stora opåverkade områdena i
NRPPXQHQGH¿QLHUDVPHULGHWDOM7LOOlJJHWWLOOg3PHG
tema vindkraft bygger vidare på, och utvecklar, de kunskaper om vindkraft, opåverkade områden, natur- och kulturmiljöer osv som har påbörjats i ÖP07.
Det första steget i processen med att ta fram detta tillägg
till ÖP07 var att ta fram ett program som alla berörda kunde
lämna synpunkter på under tiden 2009-02-04 till 200904-03. Under denna tid hölls två öppna möten, för alla
intresserade, ett i Skånes Fagerhult och ett i Örkelljunga.
Vid dessa tillfällen, och genom kommunens hemsida, har
alla haft möjlighet att, förutom vanliga yttranden, ge sina
synpunkter, anonymt eller ej, genom att fylla i en speciellt
framtagen enkät. Synpunkterna från programmet och enkäterna har sammanställts i en programredogörelse.
Programmet har därefter, med bland annat programredogörelsen som underlag, om- och vidarearbetats till ett
planförslag inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Processen fortsatte därefter med ett samråd då alla har haft
möjlighet att ge synpunkter på planförslaget. Två ytterligare möten har hållits. Under samrådet inkomna synpunkter har därefter sammanställs i en samrådsredogörelse
och planförslaget har omarbetas ytterligare en gång till
en utställningshandling. Denna hade berörda på nytt
möjlighet att yttra sig över under utställningen.

Utställningsfasen varade från den 2010-12-20 till 2011-0214. Även under denna fas har ett antal yttranden kommit in
på planförslaget.. Det handlar mestadels om utvecklande
av redan tidigare i processen avgivna yttranden. Efter utProgram

Samråd

Utställning

Antagande

Laga Kraft

ställningen är planen i princip klar för antagande av kommunfullmäktige. Planeringen bygger på att fullmäktige
antar planförslaget den 26 april 2011. Tre veckor därefter
vinner planen laga kraft.
I arbetet med planeringsunderlaget har Sweco (program),
Tengbom med underkonsulter (tematiskt tillägg), kommunens plankommitté och plangrupp, grannkommunerna,
statliga och regionala myndigheter, föreningar och invånare varit delaktiga. Kommmunens projektledare har
varit stadsarkitekt Gertrud Richter, som slutat sin tjänst
i kommunen i januari 2011, då planförslaget var ute på
utställning. Rådslag, workshop, studieresor och ett stort
antal underhandsmöten har hållits. Arbetet har bedrivits
med hjälp av statligt bidrag från Boverket.

Carina Zachau
Kommunalråd

Cg Nilsson
Kommunchef

Gertrud Richter
Stadsarkitekt
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SAMMANFATTNING
ning av områden med ”stoppkriterier” och områden
där bedömningen görs i detta tillägg att vindkraft inte
ska komma ifråga.

Tillägget till översiktsplanen har följande huvudstruktur:

 Samhällsmål för vindkraften, vilket intresse som
¿QQVIUnQH[SORDW|UHURFKKXUYLQGNUDIWHQKDQWHUDVL
grannkommunerna.

 Urval av områden som bedöms närmare. Urvalet utgår från att vindkraftverk i första hand bör placeras i
bullerzonen längs Ryggraden/E4-stråket och i andra
hand i det tystare och mer orörda landskapet.

 Vindkraftens förutsättningar: vindkraftverkens

INLEDNING
I december 2008 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Örkelljunga kommun, ÖP07. Sedan den arbetades fram har bl.a. en ny vindkartering gjorts för hela
landet. Den visar stor potential för vindkraft även i skogsE\JGHUQDRFKGHW¿QQVLQWUHVVHI|UDWWE\JJDYLQGNUDIWYHUN
i Örkelljunga kommun.
Örkelljunga kommun vill skapa förutsättningar för en utE\JJQDG DY YLQGNUDIW RFK GHW ¿QQV HWW SROLWLVNW LQWUHVVH
för att se om en del av kommunens elenergi i framtiden
kan komma från vindkraft. Samtidigt bör utbyggnaden ske
med en övergripande strategi, som tar hänsyn till andra
intressen i kommunen.
Syftet med detta tillägg till översiktsplanen är att redogöra
för hur etablering av vindkraft kan påverka Örkelljunga
kommun och vilka intressen som måste beaktas när man
bestämmer var eventuell etablering passar bäst. Förslaget
landar i en kommunövergripande strategi, där lämpliga
respektive olämpliga områden pekas ut och ett par olika
alternativ undersöks.
Tillägget har arbetats fram av Tengbom arkitekter i
samarbete med Örkelljunga kommun sedan våren 2010.
4
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storlek och utformning, anläggning och säkerhet, om
vertikalaxlade vindkraftverk, störningar i form av ljud,
skuggor mm. Samt vad som mer generellt karaktäriserar vindkraften i landskapet och hur den passar
bäst in i landskap som är storskaliga och föränderliga.



Slutsatserna landar i områden som är lämpliga för
vindkraftsetablering i första och andra hand.



Fotomontage visualiserar vindkraftverk i några av de
föreslagna områdena.

 2010 års beräkning av vindresurserna i Örkelljunga
och hur den kan bedömas.

 Andra intressen redovisas med analyser och ställningstaganden : bebyggelse och tätorter (inklusive
planerad utveckling) , väg och järnväg (planerad
Europabana), kraft- och vattenledningar, luftfarten,
försvaret och radio-telenätet.

Skånes Fagerhult
Flåssmyr

Fasalt

Skånes Värsjö

 Analyser och ställningstaganden redovisas för den
visuella upplevelsen av landskapet, naturvärden, kulturmiljön och fritid-turism-friluftsliv. Stora sammanhängande områden av värdefull natur och småskaligt
bylandskap avgränsas.

Västrarp

Åsljunga

Kerstenshall

Örkelljunga

 En ljudutredning klarlägger bullerzoner och tysta

Havabygget

Eket

områden.

 Stora opåverkade områden avgränsas, där vindkraft
inte bör förekomma.
Möjliga vindkraftsområden redovisas efter uteslut-
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VINDKRAFT
Användningen av förnybara energikällor är ett av de viktigaste medlen för att sänka våra utsläpp av växthusgaser
och ställa om till ett mer hållbart samhälle. Vindkraft är
förnybart och från utsläppssynpunkt ett av de bästa energialternativen.
Under hela livscykeln har vindkraftverket låga utsläpp,
efter bara ca 8 månader har verket producerat lika mycket
energi som det har gått åt att tillverka det.
Sverige satsar stort på vindkraft. Ett planeringsmål som
energimyndigheten har tagit fram är att det 2020 ska
¿QQDV SODQPlVVLJD I|UXWVlWWQLQJDU I|U DWW L 6YHULJH SURGXFHUD7:KSHUnUPHGYLQGNUDIW'HWLQQHElUDWWÀHUD
hundra nya vindkraftverk behöver byggas varje år fram
WLOOVGHVV,6YHULJH¿QQVDOOWVnHWWVWRUWEHKRYDYP|MOLJD
områden för etablering av vindkraft.
Tidigare har vindkraft på land, och framför allt i skogsområden, inte tillräknats så stor betydelse. Men i och med att
en ny vindkartering för Sverige gjorts som visar på högre
vindstyrkor samtidigt som moderna vindkraftverk blir allt
ElWWUH RFK HIIHNWLYDUH ¿QQV HQ VW|UUH SRWHQWLDO I|U YLQGkraft i skogsbygderna än man tidigare trott. Dessutom har
kostnaderna för uppförande av vindkraftverk till havs stigit
mycket, och gjort det mer lönsamt att uppföra vindkraft.
Vindstryka anges i m/s och varierar mycket på olika platser
6
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tydligt underlag vad gäller landskaps-, natur- och kulturmiljövärden och att landa i en övergripande landskapsDQDO\V VRP lYHQ LGHQWL¿HUDU RSnYHUNDGH RFK W\VWD RPråden. Med den analysen i ryggen borde kommunen
lättare kunna ta ställning till vindkraftsetableringar i olika
delar av kommunen.

GRANNKOMMUNERS VINDKRAFTSPLANER

VINDKRAFTSINTRESSET I ÖRKELLJUNGA
Intresset för att etablera vindkraft i kommunen är relativt
Q\WW RFK GHW ¿QQV lQQX LQJD XSSI|UGD YHUN , GDJVOlJHW
¿QQV GHW HWW DQWDO DQV|NQLQJDU RFK I|UIUnJQLQJDU RP DWW
uppföra vindkraftverk, majoriteten av dem ligger i den
norra delen av kommunen.
ÖP07 föreslår tre områden i närheten av E4 som utredningsområden för vindkraftverk (se karta nedan). Man påpekar att ett tematiskt tillägg till ÖP07 (detta tillägg) behövs
för att tydligt kunna ta ställning till vindkraftsetablering på
en övergripande och mellankommunal nivå. Ett program
har gjorts inför det tematiska tillägget, och där understryks
DWWGHW¿QQVSRWHQWLDOI|UYLQGNUDIWYHUNLgUNHOOMXQJDPHQ
att fördjupade studier krävs. Detta tillägg bör ta fram ett

Aktuella planeringsunderlag om vindkraft har inhämtats
från Örkelljungas sex grannkommuner, belägna inom tre
län.
Hässleholm, Ängelholm och Laholm (Hallands län) har
aktuella antagna tematiska tillägg till sina översiktsplaner
om vindkraft, medan Perstorp har inlett arbetet med ett
tillägg. Markaryd (Kronobergs län) behandlar vindkraftsfrågan i förslag till översiktsplan och i en antagen vindkraftspolicy. Klippans kommun har ännu ingen aktuell
översiktsplan som behandlar vindkraft men ett förslag till
vindkrafts-policy.
Markaryd föreslår vindkraftsområden som är belägna i
mellersta och norra kommundelarna, men inget av dem
EHU|U gUNHOOMXQJD 0HG +lVVOHKROP ¿QQV HWW VWRUW VDP
ordningsbehov, då de pekat ut såväl ett vindkraftsområde
som ett olämpligt område, som båda berör Örkelljunga.

MARKARYDS KOMMUN

LAHOLMS KOMMUN

Skånes Fagerh

Fasalt

sjö
Skånes Värsjö

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Ä12

Åsljunga

Örkelljunga
HÄSSLEHOLMS
KOMMUN

Eket
Ä16

PERSTORPS KOMMUN

Vindkraftsintressen
Utredningsområden
för
Fö
reslagna områden
förvindkraft,
vindkraftÖP07

Olämpligt för vindkraft, Hässleholm
Föreslagen vindkraft, grannkommuner

KLIPPANS KOMMUN

Förfrågningar för uppförande av vindkraftverk
Ansökt
bygglov
för vindkraft
Ansökningar
för vindkraftverk

Det ena Ä16, Brekille, bör av två skäl inte komma ifråga:
dels för att det ligger för nära bostäder i Örkelljunga kommun och dels för att samtidig utbyggnad här och i det
intillliggande föreslagna utbyggnadsområdet Västrarp
i Örkelljunga kommun inte är lämplig. Det andra, Ä12
Bassholma/Ekebäcken, har ett särskilt intresse som ett
utbyggnadsområde tillsammans med det föreslagna området Persköp i Örkelljunga kommun.
Ansökan om en vindkraftsgrupp vid Bjärabygget omfattar även ett verk i Hässleholms kommun. Det verket har
Hässleholms kommun beslutat att pröva med detaljplan.
,QRP +lVVOHKROPV NRPPXQ ¿QQV DQV|NQLQJDU RP HWW
stort antal verk nära gränsen till Örkelljunga som väntar
Sn NRPPXQDOD EHVOXW , 3HUVWRUSV NRPPXQ ¿QQV LQWUHV
senter för vindkraftverk i Bälingeområdet. Vid Bjärsgård i
Klippans kommun, 2 km från kommungränsen, har aktualiserats utbyggnad av elva vindkraftverk. Ängelholm pekar
ut två områden vid kommungränsen som anses möjliga
men mindre lämpliga, beroende på att endast enstaka
verk kan placeras där och behovet av samordning med
just Örkelljunga kommun. Laholms kommun har inga
vind-kraftsområden vid kommungränsen och förespråkar
en zon fri från vindkraftverk även på Örkelljungasidan.
Tematiskt tillägg - Vindkraft 2011
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VINDKRAFTVERK
Vindkraftverket består av fundament, torn, rotor med rotorblad och maskinhus. Tornet är oftast konformat och
tillverkat av stål eller betong i vita eller grå nyanser. Färgsättningen av vindkraftverk regleras i föreskrifter från
Transportstyrelsen. Energi produceras när vind sätter fart
på rotorn, som är kopplad till en generator som alstrar
elektricitet. Ett normalt vindkraftverk kan producera el upp
till 6000 av årets 8760 timmar. Effekten varierar beroende
på vindstyrkan och verkets storlek. Moderna vindkraftverk
blir allt större, tystare och effektivare. Ett stort vindkraftverk utvinner mer energi eftersom det blåser mer på högre
höjd. På land kommer antagligen många verk ha en effekt
på 1-3 MW även framöver, eftersom transport av större
verk utgör en begränsning.
Ofta byggs vindkraftverk i grupp, eftersom det lönar sig
DWWVSULGDHWDEOHULQJVNRVWQDGHUQDI|UEODNUDQDUSnÀHUD
verk. Den tekniska livslängden för ett vindkraftverk är 2025 år, men man räknar ofta med en avskrivingsperiod på
hälften, d.v.s. 10-15 år. När ett vindkraftverk tjänat ut kan
det demonteras utan att lämna några större spår efter sig.
Verkens fundament tas i regel inte bort utan anläggs på
sådant djup det kan täckas med ett gott lager jord.
Anläggning
Tornet förankras oftast i marken med hjälp av ett fundament
av betong. Fundamentet har en diameter på ca 20-25 m
och täcks med ett jordlager. Utöver det tillkommer transformatorstation, vägar, mötesplatser och parkeringsutrymme. En uppställningsplats på ca 2000 m2 krävs vid
varje vindkraftverk.
2PPDQXSSI|UÀHUDYLQGNUDIWYHUNWLOOVDPPDQVPnVWHGH
stå med ett visst avstånd, eftersom turbulens skapas runt
det enskilda tornet. På land handlar det om ett avstånd på
4-6 rotordiameters avståndmellan verken. För de aktuella
verken i Örkelljunga handlar det om avstånd på ca 450 m.
8
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I Örkelljunga kommer vindkraftverken ha en höjd på ca 150 m, eftersom
de måste komma upp en bit över skogen. Det är den storleken som
denna rapporten hänvisar till.
Ett vindkraftverk i den storleken har en effekt på ungefär 2 MW och kan
varje år:
utvinna ca 5000 MWh (hushållsel till 1000 villor)
minska brytningen av kol med knappt 2000 ton
minska utsläpp av koldioxid med ca 5000 ton
Ca 20 sådana vindkraftverk motsvarar ungefär hela Örkelljungas
elenergiförbrukning.

Rotor
(trebladig)

Rotordiameter
ca 90 meter

Maskinhus

Tornhöjd
105 meter

Maxhöjd
150 meter
Torn

VERKTYP

HÖJD

Miniverk

upp till 20m

Gårdsverk
Medelsstort verk
Stort verk

20-50m
50-150m
över 150m

Analyser och ställningstaganden
avser dessa typer av verk

GRUPPERING AV VERK
Utöver ytanspråk behöver vindkraftsuppbyggnad goda
vägförbindelser, vanligen räcker en grusväg i bra kondition,
men ibland behöver de breddas, rätas ut och förstärkas.
Vindkraftverket behöver närhet till elnätet, för att skicka
iväg den producerade energin. De kräver även tillgång till
antingen fast eller mobilt telefonnät, eftersom driften av
vindkraftverket sköts automatiskt av en dator och övervakas med hjälp av fjärrkontroll.
Säkerhet
Olycksrisken kring vindkraftverk handlar framför allt om
risken för att delar eller hård snö och is ska falla ner. Hög
teknisk kvalitet och regelbunden service gör sannolikheten
för olyckor liten. Vanligtvis anses skyltar uppsatta på vintern som varnar för nedfallande is vara en tillräcklig säkerhetsåtgärd.
'HW¿QQVLQJHQODJVWLIWQLQJRPQnJRWJHQHUHOOWVlNHUKHWV
avstånd till vindkraftverk och riskbedömningen bör göras
ORNDOWPHQGHWlUOlPSOLJWDWWGHW¿QQVHWWULVNDYVWnQGWLOO
t.ex. platser där människor ofta vistas och till byggnader.

Verken bör placeras i grupper om minst tre verk. På så
vis koncentreras vindkraftverken till färre områden och
större delar av landskapsvyer etc. bibehålls. Placeringen i
grupp gör även att verken upplevs som en egen avgränsad karaktär i landskapet och inte som ett enskilt objekt. Det är dessutom effektivare och mer ekonomiskt
att etablera grupper än enstaka verk. I utformningen av
grupper föredrar man oftast enkla geometriska formationer. Avståndet mellan verken inom grupperna är ca 450
m för optimalt vindutnyttjande. Så få områden som möjligt
är eftersträvansvärt. Alltför stora grupper av vindkraftverk
kan dock påverka landskapet för mycket. Avvägningen
beror på hur stor produktion man eftersträvar.
För att undvika att grupper av vindkraftverk tillsammans
upplevs som ett enda sammanhängande område av vindkraftverk bör grupperna stå med ett visst avstånd från
varandra. Flera länsstyrelser rekommenderar ett minsta
avstånd mellan grupper på 5 km. I Örkelljunga handlar
det om relativt stora verk och dessutom i grupp, så det är
snarare ett avstånd på 5 km eller mer mellan områdena
som är aktuellt. Minsta avstånd mellan grupperna av vindkraftverk beror naturligtvis även på hur stora grupper det
KDQGODURPH[SRQHULQJLODQGVNDSHWWRSRJUD¿RG\O

VERTIKALAXLADE VINDKRAFTVERK
Vertikalaxlade vindkraftverk är en ny typ av verk, som just
QXlULHWWWLGLJWXWYHFNOLQJVVWDGLH)|UKRSSQLQJDU¿QQVDWW
GHVND¿QQDVLSURGXNWLRQ
Vertikalaxlade vindkraftverk kommer ha ungefär lika höga
torn som dagens storskaliga verk (80-100 m), men totalhöjden blir något lägre (120-140 m) då vingarna har ett
helt annat utseende.
Förhoppningarna för vertikala vindkraftverk är att de kommer ha lägre investerings- och driftskostnader. De har
enklare konstruktion och är robustare och kommer därför
ha färre driftsstörningar och därmed större årsproduktion.
Vertikala vindkraftverk kan ställas tätare i grupp, eftersom
de är mindre känsliga för turbulens. De kommer alltså
kunna ta mindre arealer i anspråk (kan producera mer el
på mindre yta). De kräver även mindre vägar, monteringsytor och grundläggning, eftersom de är lättare.
En annan viktig aspekt med vertikala verk är att de har
en lägre ljudnivå, vilket gör att det acceptabla avståndet
till bostäder kan vara mindre. Verken är dock i samma
storleksklass som de nu vanliga verken och kommer vara
ett nytt inslag i landskapet av liknande karaktär. Längre
EDNLUDSSRUWHQ¿QQVHQYLVXDOLVHULQJDYYHUWLNDODYHUN
De analyser som görs för lämplighet/olämplighet för vindkraftverk i Örkelljungas landskap gäller även för vertikalaxlade verk, men avstånd till bostäder och mellan verk
o.dyl. kan behöva justeras.
Tematiskt tillägg - Vindkraft 2011
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VINDKRAFTENS PÅVERKAN
1lUPDQSODQHUDUI|UYLQGNUDIW¿QQVGHWPnQJDROLNDVDNHU
DWWWDKlQV\QWLOO'HW¿QQVIDNWRUHUVRPJ|UYLVVDRPUnGHQ
mycket olämpliga för vindkraftverk, t.ex. bostäder, fornlämningar eller höga natur- och friluftsvärden. Dessutom
måste man ta hänsyn till den påverkan som vindkraftverk
har på sin omgivning. Dels handlar det om en direkt påverkan, t.ex. i form av buller, skuggor och annan visuell störning. Men det handlar även om en indirekt påverkan, t.ex.
hur vindkraftverken påverkar, och kanske stör, landskapsbilden.

DIREKT PÅVERKAN
Ljud
Från vindkraftverk alstras två olika typer av ljud:
Maskinellt ljud – ljud från vindkraftverkets maskinhus.
I de vindkraftverk som byggs idag har dessa ljud starkt
begränsats. För att höra detta ljud från ett modernt vindNUDIWYHUNPnVWHPDQEH¿QQDVLJQlUDYHUNHW
Aerodynamiska ljud – de ljud som uppstår på grund av
bladens rotation, främst vid bladspetsarna.
10
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Ljudnivån avtar med avståndet från vindkraftverket. Vilket
avstånd det handlar om beror på vindriktningar, terräng
och växtlighet. Störningsstudier som gjorts påvisar att
såväl andelen som märkte vindkraftljud och andelen som
stördes av ljudet ökade med ökande ljudnivåer. Undersökningar visar även att faktorer som om vindkraftverket syns
eller inte samt uppfattningen om vindkraftens påverkan på
landskapet har betydelse för hur mycket man störs av ljudet. Om man bor i jordbrukslandskap är sannolikheten att
PDQVW|UVK|JUH'HW¿QQVUHJOHUI|UYLONDOMXGQLYnHUVRPlU
tillåtna vid bebyggelse. Som praxis används max 40 dB(A)
utanför bostadshus. Undersökningar visar att vindkraftsljud
hörs även vid relativt höga vindhastigheter.
Skugga
Vindkraftverk ger upphov till en roterande skugga som rör
sig snabbt och kan skapa irritation. Skuggorna är uppfattbara även på ca 1,5 km avstånd, men då bara som en
diffus ljusförändring. Enligt Boverkets rekommendationer
bör skuggtiden ej uppgå till mer än 8 timmar per år och
maximalt 30 min på en och samma dag vid ett bostadshus. Dessa värden är riktvärden och inte gränsvärden
och verken placeras normalt så att rekommendationerna
inte överskrids. Om en bostadsfastighet får mer än 8 timmar skuggtid per år och denna inträffar under tider som
boende uppfattar som störande kan man reglera bort den
drifttiden så att riktvärdet hålls.

5HÀH[HU
Turbinbladen (vingarna) på tidigare vindkraftverk målades
PHGHQIlUJVRPNXQGHPHGI|UDDWWVROOMXVHWUHÀHNWHUDGHV
i dessa när solljuset var tillräckligt starkt. På dagens vindNUDIWYHUNPnODVWXUELQEODGHQPHGDQWLUHÀH[IlUJI|UDWWVn
OnQJWVRPP|MOLJWPLQLPHUDULVNHQI|UUHÀH[HU
Ljus
Vindkraftverk med upp till 150 m ska markeras med rött
ljus på dagen, och med blinkande medelintensivt ljus
under skymning, gryning och mörker. Verk över 150 m ska
markeras med vit färg samt med blinkande högintensivt ljus.
Det kan störa boende både dag- och nattetid, något som
måste beaktas. Dock går ljuset att skärma av och dimma
så att det inte uppfattas lika lätt från marken och tekniska
lösningar kan komma så att hinderbelysningen endast
tänds vid behov.
Ekonomi
Etablering av vindkraftverk innebär stora ekonomiska investeringar. Ett verk kostar ca 35 - 40 miljoner att bygga
och arrendesummor till markägare kan uppgå till ett par
hundra tusen kr/år. För många markägare kan det vara
avgörande för fortsatt verksamhet och bevarande av det
öppna landskapet. Ersättning utgår även vid byggande av
tillfartsvägar etc. Delaktighet är viktigt för en positiv inställning till uppförandet av vinkraftverk, därför erbjuder många
vindkraftbolag ersättning även till grannar och närboende.

VINDKRAFTVERKENS TYPISKA
KARAKTÄRSEGENSKAPER:
0LOM|DQVYDU´JU|QIUDPWLG´
)|UlQGULQJ1\I|UHWHHOVH
3URGXFHUDQGHYHUNVDPKHWPHGLQGXVWULNDUDNWlU
6WRUVNDOLJW
5|UHOVHPHGVNXJJRU
/MXGEXOOHU
6LJQDOODPSRULEODQGEOLQNDQGH
6DPWLGDLQJHWWLGVGMXS
Landskap med samma karaktär

Landskap med samma karaktär

Vindkraftverk...
...passar in i landskap med samma karaktär
...passar inte in i landskap med motsatt karaktär

INDIREKT PÅVERKAN

Landskap med motsatt karaktär

Landskap med motsatt karaktär

Vindkraftverk är ett nytt, storskaligt inslag med en modern
industrikaraktär som påverkar landskapet och kulturmiljöer både på nära och långt håll. Framför allt påverkar
de höga verken landskapsvyer och upplevelsen av landskapet och naturen. Eftersom landskapets naturvärden är en
av Örkelljungas kommuns styrkor och signum, och även
något som man vill fortsätta utveckla, kräver den indirekta
påverkan en grundlig undersökning. Det tematiska tillägget till ÖP07 (denna handling) kommer att landa i en övergripande landskapsanalys och olika utbyggnadsalternativ
som ger en övergripande bild av läget i kommunen.
Tematiskt tillägg - Vindkraft 2011
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höjd

Nollplansförskjutningen=
upplevda marknivån för
vindens gränsskikt

VINDSTYRKOR OCH VINDKRAFT
och med höjden över marken. Vindkraftverk utvinner energi
vid vindhastigheter på 4-25 m/s. Vindens potentiella effekt
ökar teoretiskt med kuben på vindhastigheten, alltså kan
små skillnader i vindhastighet innebära att man får ut mycket
mer energi. Dessutom ökar vinden olika fort med höjden
beroende på hur terrängen ser ut. Generellt är vindgradienten brantare i rå terräng (t.ex. skog) än vad den är i
slättlandskap, d.v.s. vinden ökar snabbare med höjden i
skog än på slätten. För att kunna göra en produktionsuppskattning utan alltför stora osäkerheter krävs lokala
vindmätningar.
12
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h
vindhastighet

Vindkraftverket
måste komma upp
ungefär tre gånger
vegetationens höjd.

Skånes Fagerhult

Fasalt

Vindkraftsproduktion i olika områden,
ett exempel

Skånes Värsjö

7,0m/s Produktion: 6300-6700 MWh/år
6,7m/s Produktion: 5300-5600 MWh/år

Åsljunga

6,4m/s Produktion: 5150-5450 MWh/år
5,9m/s Produktion: 4300-4600 MWh/år

Örkelljunga

Eket

VINDKRAFTSFÖRUTSÄTTNINGAR
I ÖRKELLJUNGA

Vindhastighet 71m
över nollplansförskjutningen, m/s
5,8
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5,9

6,5

6,0

6,6

6,1

6,7

6,2

6,8

6,3

6,9

6,4

7,0

Vindhastigheter med
möjlighet för att få en
lönsam elproduktion
(ungefärlig)

I Örkelljunga kommun ligger årsmedelvindhastigheterna
på 5,8 – 7,0 m/s (71 meter över nollplansförskjutningen).
Den undre gränsen för genomsnittlig vindhastighet som
ger en lönsam elproduktion varierar med elpriset och en
mängd andra faktorer, inte minst teknikutvecklingen, men
i Sverige brukar man ange ungefär 6,5 m/s som gräns.
I produktionsmöjligheter (och därmed lönsamhet) är det
mycket stor skillnad på lägen med vindhastigheter på 5,8
m/s och 7,0 m/s.
Tematiskt tillägg - Vindkraft 2011
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STÄLLNINGSTAGANDE

SLUTSATSER
Här redovisas ställningstaganden till frågor som behandlas i
detta kapitel om VINDKRAFT.

14
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MOTIV

KONSEKVENSER

Om tillägget med temat vindkraft i
ÖP07:
att ett tematiskt tillägg till ÖP07
upprättas som beskriver landskapets
olika karaktärers lämplighet för
vindkraftsetablering, kommunens olika
kulturmiljöers lämplighet för
vindkraftsetableringar och reglerar vilka
krav som ska ställas och vad som ska
beaktas, tex avstånd till enstaka
bostadshus, till kommunens
tätortsutbyggnadsplaner och till övrig
mark- och vattenanvändning och med
avseende på buller, skuggor,
säkerhetsaspekter, estetiska krav,
invånarnas, vindkraftsexploatörernas,
grannkommunernas och övriga
myndigheters intressen mm.
Om stora opåverkade områden i ÖP07:
att stora opåverkade områden
inventeras, tydligare geografiskt
avgränsas och skyddas, dvs regleras med
avseende på vad som bör tillåtas och
inte tillåtas inom respektive område.

Enligt ställningstagande i ÖP07.

Kommer möjlighet ges att
producera ren el-energi på lämpliga
platser i kommunen. (enligt
formulering i ÖP07)

Enligt ställningstagande i ÖP07.

Om vindkraftsintresset i Örkelljunga i
ÖP07 : att vindkraftsutbyggnad kommer
till stånd i de områden som pekas ut som
lämpliga och att utbyggnad inte kommer
till stånd i de områden som pekas ut som
olämpliga.

Enligt ställningstagande i ÖP07.

Samråd mellan grannkommuner. För
vindkraftsetableringar närmare
kommungräns än 5 km:
- I Örkelljunga: Örkelljunga
kommun och länsstyrelsen
samråder med berörd
grannkommun
- I grannkommun: respektive
grannkommun och länsstyrelsen
samråder med Örkelljunga
kommun

Vindkraft i gränszonerna påverkar
förhållanden i grannkommunerna. Om
en angränsande kommun påverkas
ska samråd hållas.
Grannkommunerna har efterlyst
samråd om konkreta etableringar.
Tillägget till vindkraft har 5 km mellan
grupper av verk som en riktlinje.

Kommer stora opåverkade
områden att pekas ut, definieras
och skyddas, vilket innebär att ……,
vindkraftverk,…..inte kommer att
tillåtas i dessa områden utan främst
etableras längs ryggraden och om
så prövas möjligt invid befintliga
etableringar .(enligt formulering i
ÖP07)
Markägare och exploatörer
uppmärksammar lämpliga områden
och inlämnar ansökningar i dessa
områden. Markägare och
exploatörer överväger att återkalla
ansökningar inom olämpliga
områden.
Samordning av vindkraftens
utbyggnad över kommungränserna.
En avvägning kan göras mellan
vindkraftsintresset och andra
intressen över större områden
oberoende av kommungränser.
Grannkommunernas uttalade
önskemål tillgodoses.

STÄLLNINGSTAGANDE
Laholms kommun. Zonen mot Laholms
kommun är olämplig för vindkraftverk

Ängelholms kommun. Ä12 Bassholma/
Ekebacken är intressant som
utbyggnadsområde i kombination med
området Persköp i Örkelljunga.
Prövningen av ett eventuellt projekt
samordnas med Ängelholms kommun.

Ängelholms kommun. Ä16 Brekille är
olämpligt som utbyggnadsområde.

Hässleholms kommun . Föreslagna
lämpliga områden öster om E4 (
Yxenhult, Flåssmyr, Bjärabygget)
samordnas med utbyggnad inom
utbyggnadszon i Hässleholms kommun,
med samordnad prövning av projekt.
Storlek på vinkraftverk.
Ställningstaganden i tillägget omfattar
alla typer av verk över 20 meter,
gårdsverk likställs med medelstora och
stora verk.

MOTIV
Avgränsat stort opåverkat område i
nordvästra delen i Örkelljunga
kommun är olämplig för
vindkraftsutbyggnad.
Laholms kommun förespråkar en
vindkraftsfri zon här.
Tillsamman kan områdena på ömse
sidor om kommungränsen rymma fler
vindkraftsverk i en gemensam grupp.
Ä12 bör endast byggas ut om det
samordnas med utbyggnaden av
Persköp .

Området ligger för nära bostäder i
Örkelljunga kommun. Samtidig
utbyggnad här och i de intilliggande
alternativa föreslagna
utbyggnadsområdena Västrarp och
Persköp i Örkelljunga kommun är
olämplig.
Nära och över kommungränsen pekar
båda kommunerna ut lämpliga
områden och ansökningar finns för
vindkraftsprojekt som berör båda
kommunerna.

KONSEKVENSER
Samordning över kommungränsen.
Inga vindkraftverk i gränszonen.
Laholms önskemål tillgodoses.

Samordning över kommungränsen,
även efterfrågad av Ängelholms
kommun. Möjligheterna till
vindkraftsutbyggnad ökar. Detta
område är ett andrahandsalternativ
till Västrarp, som utgår som
utbyggnadsområde om Persköp
byggs ut.
Samordning över kommungränsen,
även efterfrågad av Ängelholms
kommun. Inga vindkraftverk inom
Ä16 Brekille men möjligheten till
vindkraftsutbyggnad ökar i
närområdet, i Västrarp.

STÄLLNINGSTAGANDE
Vertikalaxlade verk .
Ställningstagandena i tillägget omfattar
även vertikalaxlade verk, de likställs med
övriga typer.

Avståndet mellan grupper av verk bör
vara minst 5 km eller helst mer.

Likadana verk i en grupp. Verk i samma
grupp ska ha liknande utseende.
Endast områden som rymmer minst tre
verk är lämpliga.

Samordning över kommungränsen.
Möjligheten till
vindkraftsutbyggnad ökar.

Även mindre verk som gårdsverk
All vindkraftsutbyggnad, förutom
innebär ett intrång, en påverkan på
av miniverk, styrs till utpekade
omgivningen, som är likvärdig med
lämpliga områden.
större verk. Samtidigt är gårdsverk
inte ett effektivt sätt att nå de
nationella målen och syftet med detta
tillägg att producera ur
samhällssynpunkt betydelsefulla
energimängder med vindkraft. En
spridd utbyggnad med gårdsverk är
inte heller i överensstämmelse med
tilläggets syfte att begränsa antalet
platser med vindkraftverk. Intresset av
enskild småskalig vindkraft kan
tillgodoses inom kommunen med
miniverk upp till 20 meters höjd.
De översiktliga ställningstagandena
och konsekvenserna av vindkraftens
utbyggnad kan behandlas i ett
sammanhang samtidigt för hela
utbyggnaden, i detta tillägg.
Vindkraftsprojekt får en enhetlig
handläggning.

Få platser. Antalet platser med
vindkraftverk bör begränsas

Begränsad sektor vid bostäder.
Bostadsbebyggelse och tätorter bör ha
vindkraftverk bara i en begränsad sektor
av sin omgivning. Endast sådana
utbyggnadsområden för vindkraft är
lämpliga.
Optimalt utnyttjande. Utpekade
lämpliga områden bör utnyttjas så att
energiproduktionen optimeras.

Vindenergi .Av utpekade lämpliga
områden för vindkraft är de
intressantast som har de högsta
genomsnittliga vindhastigheterna och
därmed ger den största
energiproduktionen.

MOTIV

KONSEKVENSER

Om och när större vertikalaxlade verk
blir aktuella är oklart, då de ännu inte
finns i produktion.
Storlek och visuell påverkan är
troligen jämförbara med
konventionella verk. Den troligen
mindre störningen av ljud, mindre
omfattande anläggningsåtgärder mm
är inte anledning att peka ut fler
områden för vindkraft. Utpekade
lämpliga områden är även de
lämpligaste för vertikalaxlade verk.
Begränsa den prägel vindkraftverken
sätter på landskapet och inverkan på
landskapsbilden.
Olika slags verk, av olika storlek och
typ, färg o dyl i en och samma grupp
skapar ett oroligt inslag i landskapet.
Med enbart grupper av verk behöver
färre platser användas för
vindkraftsproduktion än med enstaka
eller parvisa verk, vilket är i
överensstämmelse med tillägget syfte
att begränsa vindkraftens påverkan på
andra intressen.
Eftersträvar att begränsa den prägel
vindkraften sätter på landskapet och
dess intrång i andra intressen.

Störningarna blir för stora (ljud, ljus,
visuellt intrång) med vindkraftverk i
en stor sektor och i flera väderstreck
omkring bostäder, byar och tätorter.

Att energiproduktionen optimeras
betyder att största möjliga
energiproduktion eftersträvas utan att
intrånget i andra intressen blir
oacceptabelt.
Så stor energiproduktion som möjligt
från varje verk är eftersträvansvärt.
Det ger även utbyggnadsprojekten
bättre lönsamhet.

Eventuell utbyggnad av
vertikalaxlade verk styrs till
utpekade lämpliga områden.

Grupperna blir avgränsade i
landskapet och bildar inte
tillsammans ett sammanhängande
vindkraftslandskap.
Grupperna får et enhetligt
utseende med mindre påverkan på
landskapsbilden.
En effektivare och mer ekonomisk
utbyggnad än med enstaka eller
parvisa verk och som även
begränsar antalet platser med
vindkraftverkantalet tillfartsvägar
och ledningsdragningar.
Vindkraftens samlade påverkan på
landskapet och intrång i andra
intressen blir mindre än med en
mer spridd utbyggnad över
kommunens yta.
Bostäder och tätorter utsätts för
mindre olägenheter pga vindbruk.

Energiproduktionen blir största
möjliga i utpekade lämpliga
områden, och verken blir få och
stora.
För de utpekade lämpliga
områdena varierar vindstyrkorna,
några av områdena kan ha så låga
vindhastigheter att lönsamheten
kan visa sig tveksam, med följd att
intressenter i respektive område
kan tveka att genomföra projekt.
Förbättring av tekniken kan dock
ändra detta.

Tematiskt tillägg - Vindkraft 2011
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FÖRUTSÄTTNINGAR
- ANDRA INTRESSEN

Skånes Fagerhult

Fasalt
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Örkelljunga
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BEBYGGELSE OCH TÄTORTER
Ca 75% av Örkelljungas invånare bor i det som i ÖP07
kallas kommunens ryggrad, d.v.s. stråket med de fem täWRUWHUQD6DPWLGLJW¿QQVGHWPnQJDHQVNLOGDERVWDGVKXV
på landsbygden och möjligheten att bo ostört på landet bör
vara en viktig kvalitet även i framtiden. Ett avstånd krävs
mellan vindkraftverk och bostäder för att säkerställa rimlig
ljudnivå, skuggförhållanden och ev. visuell störning. Därför utgör bostäder och verksamheter den enskilt största
begränsningen för utbyggnad av vindkraft.
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Avstånd till bostäder
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500 m till bostadshus
750 m till bostadshus
1000 m till bostadshus

VÄG OCH JÄRNVÄG
I förslaget används 500 meter, ett ganska vedertaget
schablonavstånd, som har koppling till de avstånd som
normalt krävs med hänsyn till buller och andra påtagliga
störningar. Med användning av det avståndet kan man
göra ett urval av områden som kan vara tänkbara för vindkraft. Man får en ganska sann bild av vilka områden det
¿QQVVNlODWWVHQlUPDUHSnRFKXQGHUV|NDI|UXWVlWWQLQJDUna för vindkraft, och väga vindkraften mot andra intressen.
Det ska understrykas att vilket avstånd till bostäder som
kan tillåtas prövas från fall till fall i samband med senare
tillåtlighetsprövningar.
1lULQWUHVVH¿QQVRFKPDQE|UMDUGHWDOMSURMHNWHUDPnVWH
områdena detaljstuderas och avstånden justeras efter
buller- och skuggberäkningar. Varje situation måste bedömas enskilt och mer noggrant. Betydligt större avstånd än
500 m kan behövas med hänsyn till känslan av störning
på grund av hur stor del av blickfånget i landskapet som
verken upptar. Exempelvis kan det vara motiverat att öka
avståndet till 750 m till bostadshus om vindkraftverket
placeras söder eller väster om huset med tanke på solens läge och med hänsyn till utblickar från uteplatser. Det
är dessutom viktigt att planera så att bostäder och fritidsmiljöer bara har kontakt med vindkraftverk i ett väderstreck.
Kartan bredvid visar även avståndet 750 m och 1000
m till bostäder för att illustrera hur ett utökat avstånd till
bostäder påverkar möjliga områden.

Säkerhetsavstånd
)|U DWW LQWH XWJ|UD HQ IDUD I|U WUD¿NVlNHUKHWHQ E|U YLQGkraftverk placeras med avstånd från vägar och järnvägar.
$YVWnQGHWWLOODOOPlQYlJE|UHQOLJW7UD¿NYHUNHWYDUDPLQVW
totalhöjden på vindkraftverket, dock minst 50 m oavsett vägtyp. De typer av vindkraftverk som är aktuella för Örkelljunga har en totalhöjd på ca 150 m och därför har det använts
som schablonavstånd. Rekommenderat skyddsavstånd till
järnväg är vindkraftverkets totalhöjd +20 m.
Europabanan
'HW ¿QQV SODQHU Sn HQ XWE\JJQDG DY K|JKDVWLJKHWVWnJ
mellan Stockholm och Hamburg genom Örkelljunga komPXQ 3ODQHUQD EH¿QQHU VLJ L HWW WLGLJW VNHGH RFK GHW lU
en statlig fråga. I ÖP07 ställer sig kommunen positiv till
Europabanan, om kommunen får tågstopp och regionaltåg.
Vindkraftsetablering bör därför inte hindra Europabanans
utbyggnad.

RISK FÖR RAS OCH SKRED
Utifrån jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning kan man konstatera att morän och isälvssediment, som inte är skredfarliga jordarter, helt dominerar
Örkelljunga kommun. Risksediment såsom lera, silt och
¿QVDQG VDNQDV QlVWDQ KHOW  6nGDQD ULVNHU VW\U GlUI|U
inte urvalet av vindkraftsområden i detta tillägg till översiktsplanen, och troligen inte heller den mer detaljerade
placeringen i samband prövningen av enskilda ärenden,
då dock de geotekniska förutsättningarna bör belysas.
Tematiskt tillägg - Vindkraft 2011
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KRAFT- OCH VATTENLEDNINGAR

Skånes Fagerhult

Ett skyddsavstånd bör hållas på båda sidor om kraftledningar. I en zon 0-100 m bör inga vindkraftverk uppföras,
inom 100-200 m bör vindkraftverk vara högst 50 m.
Avstånden räknas fram till yttersta spets på rotorbladen.

Fasalt

Förutsättningar för anslutning till elnät
En viktig faktor vid planering av vindkraftverk är avståndet
till kraftledningar med lämplig spänningsnivå. I Örkelljunga
NRPPXQ¿QQVGHWWYnEH¿QWOLJDHOVWDWLRQHUDWWDQVOXWDWLOO
vid Lärkeröd och Skånes Fagerhult. Enligt Eon är anslutningsmöjligheterna goda i kommunen och tack vare två
stationer blir överföringsavstånden inte speciellt långa,
oavsett placering. Projekten bör kunna bära kostnader för
eventuella nya transformatorstationer som kan tillkomma.

Åsljunga

Örkelljunga

Bolmentunneln
Den regionala vattenledningen Bolmentunneln går genom
de östra delarna av Örkelljunga kommun och är av riksintresse med en 15 m bred skyddszon på ömse sidor om
tunneln.

Eket

LUFTFART
5XQW À\JSODWVHU ¿QQV VN\GGVRPUnGHQ I|U DWW À\JYHUNVDPheten ska kunna fungera. Örkelljunga kommun berörs av
VN\GGVRPUnGHQ I|U I\UD À\JSODWVHU +DOPVWDG &LW\ $LUSRUW
bQJHOKROP +HOVLQJERUJ $LUSRUW /MXQJE\KHGV À\JSODWV RFK
6NnQH )DJHUKOXWV À\JOSDWV  5XQW 6NnQHV )DJHUKXOWV À\JSODWV ¿QQV K|MGUHVWULNWLRQHU VRP EHJUlQVDU HWDEOHULQJ DY
YLQGNUDIWYHUN/MXQJE\KHGVÀ\JSODWVKDUHQÀ\JI\UV|GHURP
kommunen. I övrigt innebär luftfarten inga generella begränsningar för vindkraftverk, men varje verk måste prövas
HQVNLOWDYDOODGHWUHVWRUDÀ\JSODWVHUQD
18
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Skånes Värsjö

Vägar med riksintresse
Kraftledning 200m
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Bolmentunneln m 15m buffer
Större vägar m 150m buffer
Europabanan m 150m buffer

FÖRSVARET
Skånes Fagerhult

Fasalt

Skånes Värsjö

Vindkraftverk kan på olika sätt störa försvarets intressen, dels som fysiska hinder för luftfart o.dyl., dels kan
de påverka tekniska system som radar och radiolänkar.
Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall
redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda
av riksintresset, även Örkelljunga. Under samrådet har
I|UVYDUHW UHGRYLVDW NRQÀLNWHU PHG HWW SDU RPUnGHQ I|U
vindkraft i Örkelljunga, vilket har beaktats i utställningsförslaget.

RADIO- OCH TELENÄT
I vissa lägen kan vindkraftverk medföra kraftiga störningar
på radio- och teleutrustning. Eventuellt kan man behöva
À\WWDHOOHUHUVlWWDEH¿QWOLJWUDGLRRFKWHOHQlW'ULIWHQDY
vindkraftverket kräver tillgång till fast eller mobilt telenät.

Åsljunga

Genom Örkelljunga kommun går ett antal sk länkstråk
VRP NDQ VW|UDV DY YLQGNUDIW ,GDJ ¿QQV  WLOOVWnQGVKDvare till radiolänkstråk i kommunen. Länkstråk behöver ca
100-120 m fritt utrymme runt sig, radiomaster behöver en
skyddszon på ca 350 m.

Örkelljunga

Vid fortsatt projektering av vindkraftverk måste man undersöka platserna i detalj för att se vilka länkstråk och
master som kan påverkas.

Eket

GRUNDVATTEN
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Höjdrestriktioner från
Skåne Fagerhults flygplats

Höjdrestriktioner från flygfyr

, gUNHOOMXQJD ¿QQV RPUnGHQ DY LQWUHVVH I|U IUDPWLGD
grundvattentäkter för dricksvatten redovisade i ÖP07. När
vindkraftverk placeras i sådana områden ska hänsyn tas
till grundvattenförekomsten vid uppförandet av verken och
vid utformningen och driften. Olja ska hindras att läcka
ut i grundvattnet och fundamentbygget får ej påverka
grundvattenförekomsten negativt. Många grundvattensförekomster omfattas sedan 2009 av miljökvalitetsnormer
enligt miljöbalken,se miljökonsekvensbeskrivningen.
Tematiskt tillägg - Vindkraft 2011
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STÄLLNINGSTAGANDE

SLUTSATSER
Här redovisas ställningstaganden till frågor som behandlas i
detta kapitel om FÖRUTSÄTTNINGAR - ANDRA INTRESSEN.
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MOTIV

KONSEKVENSER

Valt avstånd till bostäder för urval av
områden. 500 m används i förslaget
som schablonavstånd för ett första urval
av områden.

Vedertaget schablonavstånd, med
koppling till de minimiavstånd som
normalt krävs med hänsyn till buller
och andra störningar, används för att
kunna göra ett urval av områden som
kan vara tänkbara för vindkraft. Vilket
verkligt avstånd som kan tillåtas
prövas från fall till fall i senare
prövning.

Endast områden med minst 500 m
till bostäder behandlas som
tänkbara vindkraftsområden.

Respektavstånd till bostäder.
Det är kommunens uppfattning att 1000
m till bostäder är eftersträvansvärt men
att avståndet inte bör understiga 600 m.
Söder och väster om bostäder bör det
inte understiga 750 m. Avståndet kan
behöva vara större eller kan eventuellt
prövas vara mindre med hänsyn till
lokala förutsättningar. Strävan ska vara
att bostäder inte utsätts för
olägenheter.

De avstånd som bör hållas vid den
verkliga placeringen av vindkraftverk.
De utökade avstånden jämfört med
avstånd enbart utifrån ljudnivåer
betingas av att de modernare och
högre verken påverkar skuggbilder
och utblickar i landskapet mer än
tidigare verk. Söder och väster är med
hänsyn till utblickar från uteplatser vid
bostäder väderstreck som är känsliga
för störning, det är därför motiverat
med ett utökat avstånd.

Inga vindkraftverk placeras så att
Vindkraftverk kommer Kommunen
kommer i bygglov, detaljplaner och
yttranden i miljöbalksärenden att
utgå från dessa ställningstaganden.

Respaktavstånd till bostäder i tätort.
Det
Det är kommunens uppfattning att
avståndet till bostäder i tätorter,
inklusive planerad bebyggelse, inte bör
understiga 1000 m.

Ovanstående gäller naturligtvis även
bostäder i tätorter. Den striktare
riktlinjen med långt avstånd motiveras
av att många bostäder är berörda och
att tätorternas utveckling är berörd
och inte bör förhindras.

Inga vindkraftverk placeras i
tätorternas närmaste omgivningar.
Tätorterna kan utvecklas enligt
översiktsplanen ÖP07.

Avstånd till väg. 150 m kring de mer
allmänna vägarna undantas från
utbyggnad
Järnvägen Europabanan.
Vindkraftsutbyggnad bör inte ske 150 m
kring den tänkta sträckningen för
Europabanan.

Enligt Trafikverkets
rekommendationer.

Kraftledning . 200 M kring kraftledning
vid Skåne Fagerhult undantas från
utbyggnad. Verk på ömse sidor om
kraftledningen kan dock tillsammans
bilda en grupp.

Enligt EON:s rekommendationer.

Tänkt sträckning enligt ÖP07.
Avstånd till järnväg enligt
Trafikverkets rekommendationer.

Kommunens avsikter uttalade i
ÖP07 fullföljs, inga nya hinder
skapas för Europabanans
utbyggnad. Kan begränsa
utbyggnadsmöjligheterna i
Flåssmyr.
Kan begränsa
utbyggnadsmöjligheterna vid
Bjärabygget.

STÄLLNINGSTAGANDE

MOTIV

Luftfarten. Hinderfrihetsområden vid
Skånes Fagerhults flygplats och vid
flygfyr undantas från utbyggnad.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Försvaret . Områden som av försvaret
redovisats som konfliktområden
undantas från utbyggnad.
Radio- och telenät . Områden inom 100120 m kring länkstråk och 350 m kring
master måste undantas från
vindkraftverk men möjlighet kan finnas
att flytta länkstråk.
Grundvatten . Hänsyn ska tas till
områden av intresse för framtida
vattentäkter för drickvatten vid
uppförande och drift av verken.

Enligt Försvarsmaktens redovisning.

KONSEKVENSER
Flyget innebär ensamt ingen
begränsning för
vindkraftsutbyggnaden då dessa
områden av andra skäl bedöms som
olämpliga.
Minskar annars lämpliga områden,
vid Kerstenshall och Stivelsmosse.

Enligt länkoperatörernas
informationer.

Begränsar utbyggnadsmöjligheterna
men länkstråk är pga
flyttmöjligheten inte ett givet stopp
för vindkraftverk.

Enligt ÖP07 och länsstyrelsens
rekommendationer.

Skyddar grundvattenförekomsten.
Att skydda
grundvattenförekomsterna bedöms
dock som oproblematiskt.

Tematiskt tillägg - Vindkraft 2011
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FÖRUTSÄTTNINGAR
- ANALYSER
LANDSKAPET
7HUUlQJIRUPHU WRSRJUD¿
7RSRJUD¿QKDUVWRUSnYHUNDQSnKXUYLXSSIDWWDURFKXSSOHYHU
landskapet. Den mest markerade höjdsträckningen i detta
landskap är Hallandsås. Sluttningszonerna är omkring
PHWHUK|JDELWYLVEUDQWDRFKELWYLVPHUÀDFNDcVHQV
östra avslutning bildar mellan Åsljunga och Örkelljunga
en tydlig kant. Höjdpunkterna uppe på åsen når omkring
75 – 100 meter över det omgivande landskapet (194 möh
vid Hällede, 178 möh vid Svinstorp). Hallandsås fortsätter västerut mot havet och utgör en än mer markant terrängform där den möter den lägre liggande slättbygden i
Laholms kommun. Parallellt med åsen löper Lagan i en
låglinje i landskapet, från Markaryd i öster ut mot havet
vid Laholm. Denna låglinje ligger helt utanför kommunens
gränser.
De västra delarna av kommunen, norr om Hallandsås, är
till större delen belägna på nivåer mellan 100-120 m ö h,
men med inslag av högre liggande partier, vilket resulterar
L HQ PMXNW E|OMDQGH WRSRJUD¿ 'H |VWUD GHODUQD DY NRPmunen är belägna något högre, på omkring 125 m ö h och
utgörs huvudsakligen av stora skogklädda områden med
inslag av sjöar och myrmarker.
Inom kommunens södra del, från Åsljunga i nordost till
Östra Ljungby (utanför kommungränsen) i sydväst löper
en tydlig låglinje i form av Åsljungasjön, Hjälmsjön och
Pinnåns ådal.
22
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Rumslighet - öppet och slutet landskap
Avgränsningar som gör att man kan urskilja landskapsrum
kan vara av olika slag och olika storlek (tillhörande olika
skalor), som berg och höjdsträckningar, smala eller breda
dalgångar, skogsbryn och trädridåer. Upplevelse av
UXP L ODQGVNDSHW XSSVWnU Gn PDQ Sn ÀHUD VLGRU RPJHV
av avgränsande element som uppfattas som ”väggar”.
7RSRJUD¿Q ELGUDU VWDUNW WLOO UXPVXSSOHYHOVH /DQGVNDSHW
i kommunen är till stora delar skogklätt och slutet. Detta
LQQHElUDWWGHIn|SSQDODQGVNDSVUXPVRP¿QQVInUVWRU
betydelse för landskapets variation.

Landskap: Rumsligheter
Slutet
Öppet

Till de större öppna landskapsrummen kan man räkna de
större sjöarna med öppna vattenytor, de större myrarna,
kraftledningsgator och E4:ans vägrum. I en något mindre
VNDOD¿QQVRGOLQJVPDUNHUVRPIUDPI|UDOOWOLJJHULDQVOXWning till bebyggelse längs de mindre vägarna, längs Pinnån och runt många av sjöarna.
Tematiskt tillägg - Vindkraft 2011
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Skånes F gerhult

Fasalt

Åsljunga

Utblickar, landskapsvyer
En sammanhållen skogsbygd ger sällan möjligheter till
vida utblickar och långa siktlinjer. Utblickar och siktlinjer
¿QQVKXYXGVDNOLJHQLDQVOXWQLQJWLOOVM|DURFK|SSQDP\U
marker med vattenytor och trädlösa myrplan i förgrunden.
/lQJUHVLNWOLQMHUNDQRFNVn¿QQDVOlQJVVWUnNHQLODQGVND
pet, som vägrum och vattendrag.

Örkelljun

Högt liggande platser, utsiktspunkter, underlättar orienteringen, liksom större landskapspartier eller delar av stråk,
som ligger högre än omgivande landskap och där inte
skogen, eller andra landskapselement, skymmer sikten.
Vissa utblickar eller vyer är av vardaglig karaktär, som
från bebyggelseområden och vägsträckningar, medan
DQGUDKDUNDUDNWlUDYXWÀ\NWVPnOVnVRPcVOMXQJDNOLQW
Vissa platser eller objekt i landskapet är synliga på långt
håll, eller fungerar beroende på sin karaktär i övrigt, som
referenspunkter. Även dessa kan vara såväl naturgivna
som kulturskapade. I detta landskap är byggda eller anlagda objekt de mest framträdande landmärkena, t ex Rya
Q\DN\UNDWUD¿NSODWVHQ6NnQHSRUWHQYLGgUNHOOMXQJDRFK
ÀHUDNRPPXQLNDWLRQVPDVWHU
24
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Skånes Värsjö
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Viktiga utblickar

Skala och proportioner
I ett regionalt perspektiv domineras landskapets stora
skala av åsen, havet och kustlinjen i väster, Lagans dalgång i norr och de stora skogsområdena i öster. I en något
mindre skala, kommunen och angränsande delar av
grannkommunerna, kan man konstatera att såväl terrängformer som många andra landskapselement inordnar sig
i detta mönster. Den östra och norra delen av kommunen
har en mer storskalig karaktär, med större skogsområden,
större myrmarker och större sjöar med öppna vattenytor
lQYDGPDQ¿QQHULGH|YULJDPHUVPnVNDOLJDGHODUQDDY
kommunen.
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Strukturkarta

Riktningar och orienterbarhet
Riktningar och orienteringspunkter i ett landskap kan vara
såväl naturgivna som kulturskapade. De öppna delarna
och stora landskapsformerna är viktiga för orienteringen
i landskapet. och ett varierat och kontrastrikt landskap,
med olika landskapsrum och skilda karaktärer underlättar
orienteringen. Detta landskap har två tydliga och starka
ULNWQLQJDUVRPnWHU¿QQVLROLNDVNDOQLYnHU'HWlUGHOVGHQ
som går i väst-östlig och representeras av Hallandsås,
Lagans dalgång samt större och mindre vägar ut mot
kusten. Den andra riktningen är sydvästlig till nordostlig
och representeras framför allt av de stora kommunikationsstråken (E4:an, gamla E4:an, den numera nedlagda
järnvägen). Många av sjöarna Pinnån och de mindre vattendragen har också denna riktning.
Tematiskt tillägg - Vindkraft 2011
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Landskapskaraktärer
Vid ett mycket översiktligt betraktande kan landskapet i
kommunen te sig mycket ensartat. Det skånska landsbygdsprogrammet, ett planeringsunderlag från länsstyrelsen, delar in Örkelljunga kommun i en nordlig och
en sydlig del med var sin landskapstyp. Skillnaden mellan
dessa båda skogsdominerade landskapstyper är utifrån
en visuell landskapsbildsaspekt mycket liten. På en något
mer detaljerad nivå framträder en mer varierad bild, med
ÀHUODQGVNDSVNDUDNWlUHU
Skogsklädda områden
En landskapskaraktär i kommunen är stora skogklädda
områden med inslag av större sjöar och myrmarker. Bebyggelsen är gles, oftast ensamliggande gårdar i skogen.
, GDODU RFK PHUD ÀDFND SDUWLHU I|UHNRPPHU nDU PLQGUH
VM|DU RFK P\UDU 7RSRJUD¿Q lU UHODWLYW ÀDFN /DQGVNDSHW
öppnar sig där vattenytor och myrar förekommer och där
erbjuds ibland vida utblickar och långa siktlinjer.

Vindkraftverk som är belägna i områden med denna karaktär upplevs främst där skog saknas eller är gles som till
exempel från hyggen, myrar, eller över vattenytor. Även
längs vägar med riktning mot vindkraftverk kommer dessa
att kunna vara synliga. Sedda utifrån angränsande områden med annan landskapskaraktär kommer vindkraftverken främst att vara synliga från högt belägna områden,
eller från platser med långa siktlinjer. Vindkraftverk som är
placerade i områden utanför kommer att vara synliga från
områden med denna karaktär där utblickar och siktlinjer
¿QQVIUDPI|UDOOW|YHU|SSQDYDWWHQ\WRURFKP\USODQ,QQH
i skogen är siktlinjerna mycket begränsade.
Mosaikartade område
En annan landskapskaraktär i kommunen är ett mer mosaikartat, småskaligt och varierat landskap, med öppna
marker i första hand i anslutning till bebyggelse, längs de
många mindre vägarna, många mindre sjöar, vattendrag

och myrmarker. Skogen tillhör landskapsbilden även i
GHQQD GHO PHQ GH |SSQD GHODU VRP ¿QQV KDU VWRU EHtydelse för landskapets karaktär.
Kring byar och längs de många småvägarna har de
småskaliga odlingsområdena ofta en småskalig karaktär.
Utblickar och längre siktlinjer förekommer främst i de bebyggelsenära bymiljöerna men begränsas ofta av buskar
och träd längs vägar och gränser.
Vindkraftverk som är placerade i områden med denna
landskapskaraktär eller i angränsande områden med annan
landskapskaraktär kommer tillfälligtvis att vara väl synliga
GlUXWEOLFNDURFKVLNWOLQMHU¿QQV9LQGNUDIWYHUNLQRPNDUDNtären kommer att vara synlig från främst högt belägna områden i omgivningarna. Vindkraftverk som är placerade
i angränsande områden med annan landskapskaraktär
NDQSnYHUNDGHXWEOLFNDUVRP¿QQV
Förändring
Olika landskapskaraktärer och landskapsbilder har olika
förmåga, eller visuell tålighet, gentemot förändringar. Med
detta menas en förmåga att inordna förändringar utan
att förlora sin karaktär. Förändringen underlättas om det
¿QQVHQ|YHUHQVVWlPPHOVHPHOODQLQJUHSSHWVRFKODQG
skapets skala, om proportionerna i landskapet bibehålls.
Den storskaliga vindkraften överrensstämmer bäst med
relativt enhetliga och storskaliga landskapskaraktärer och
där den kan inordnas i landskapets storskaliga riktningar
och strukturer.

Skogsklätt område (hitta.se)
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Mosaikartat område (hitta.se)
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Skånes Fagerhult

Fasalt

NATUR
Örkelljunga kommun består av ett mosaiklandskap där
småskaliga, betade ååkerlandskap är blandade med mer
eller mindre dominanta skogsområden. Ur natursynvinkel är mossar och närliggande tallskogar ett viktigt kännetecken för stora delar av kommunen. Detta särmärke har
dock påverkats starkt under 1900-talets landskapsomvandling. Etablering av vindkraftverk påverkar naturligtvis
Yl[WRFKGMXUOLY(QKHOGHOIRUVNQLQJ¿QQVPHQPDQYHW
ännu inte så mycket om vindkraftens påverkan i just skogsbygd, eftersom vindkraft i skogsområden fortfarande är
en ganska ny företeelse.
3nYHUNDQSnYl[WRFKGMXUOLY
Skador på mark och växter kan ske under bygg- och
anläggningstiden. Påverkan och eventuella skador är
övergående och oftast sker en återhämtning efter ett par,
upp till fem år. Landlevande däggdjur bedöms vara ostörda
av vindkraftverk i drift, men kan störas under byggtiden, i
huvudsak av buller, vägbyggen och andra aktiviteter. UnGDQWDJHWlUÀDGGHUP|VVHQVRPW\FNVGUDEEDVDYYLQG
kraftverk under drift. Vindkraftens inverkan på fåglar är
ganska välstuderad, med undantag för fåglar i skog och
på myr. Flygkollisioner är inte så vanligt, däremot kan
vindkraftverk, med roterande vingar och lågfrekvent bullrande ljudmattor, störa häckning och födosökslokaler.
28
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Skånes Värsjö

Åsljunga

Örkelljunga

Eket

Landskapsanalys
Naturvärden,
regional/statlig nivå
Naturreservat
Natura 2000
Riksintresse naturvård
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Större områden med biologisk mångfald , RS
Värdefull skogsmark , RS
Strandskydd

RS=Region Skåne

9l[WRFKGMXUOLYLgUNHOOMXQJD
Skogsvårdsstyrelsen gör en kontinuerligt pågående inventering av nyckelbiotoper. Enligt den har Örkelljunga
kommun 61 nyckelbiotoper och 56 naturvärden. Objekten
är utspridda över landskapet. Inom natura 2000-områden
gäller att även verksamheter utanför som på ett betydande
sätt kan påverka miljön i området kräver tillstånd enligt 7
kap 28 a § MB.
Floran i Örkelljunga kan drabbas av kraftverksbygge om
tvingande dräneringar behöver genomföras i känsliga
markområden. Dräneringar genomförs dock sällan, möjligen en kort period, i direkt samband med fundamentbygge.
Då är det viktigt att ta särskild hänsyn till eventuell påverkan.
Ett övergripande urval av växt- och djurarter som skulle
kunna påverkas av vindkraft har gjorts som del av naturanalysen. Resultatet är ett antal fågelarter: röd glada,
QDWWVNlUUD RUUH WMlGHU VWRUORP WUDQD RFK ¿VNJMXVH )|U
ÀHUDDYInJHODUWHUQDKDUHQVN\GGV]RQUXQWOHNSODWVHURFK
boplatser tagits fram, andra fåglar får man detaljstudera
vidare.
Hur skogs- och myrfåglarna i ett landskap som Örkelljunga
kommuns kommer att reagera för uppförandet av permanenta vindkraftverk tätt in på sina vistelseorter och lekSODWVHU lU lQQX HQ |SSHQ IUnJD HIWHUVRP GHW LQWH ¿QQV
så mycket forskning på området. Allmänt brukar man vid
tillämpad lagstiftning lyfta fram ”försiktighetsprincipen”.

Stora naturområden
*HQRP DWW LGHQWL¿HUD VW|UUH RPUnGHQ PHG VWDUND ELR
logiska värden, istället för en naturvärdering med bara
punktobjekt, lyfts fram ett synsätt där hela landskap och
områden värderas och jämförs i ett helhetsperspektiv.
Med större sammanhängande områden får man på sikt
tillbaka en natur som har möjlighet att blomma ut allt efter
sin egenart. I jämförelse med dagens natur skulle den
kunna hysa mycket större natur- och rekreationsvärde
sett med både fältbiologens och gemene mans ögon. Ett
sådant arbete bygger på ett långsiktigt samarbete mellan
markägare, myndigheter och kunniga naturvårdare.
Att bevara och utveckla värdefulla naturområden till exempel för friluftsliv och turism är en rimlig målsättning för
Örkelljunga kommun. Inte minst med tanke på att närnaWXUHQLNRPPXQHQLPnQJDIDOOKDUÀHUDRIWDSHUPDQHQWD
VW|UQLQJDULIRUPDYEXOOHUPDWWRUIUnQWUD¿N'HWlUGlUI|U
viktigt att slå vakt om relativt bullerfria naturområden.
I dessa utvalda större landskapsområden prioriteras naturPLOM|HUQDPHGGHUDVÀRUDRFKIDXQDI|UHPRWVWnHQGHLQW
ressen. Urvalet är baserat på betydelsefulla värdekärnor
och består exempelvis av relativt orörda myrkomplex med
intilliggande skogsmark samt sjöar och sjöområden.
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Utpekade storområden
De utpekade områdena är huvudsakligen motiverade ur
naturvärdes- och landskapsperspektiv.
Utgångspunkter:
9LQGNUDIWVYHUNHQVNRUWVLNWLJDRFKOnQJVLNWLJDLQYHUNDQ
på växt- och framförallt djurlivet i skogs- och myrmiljöer
är dåligt känd, varvid försiktighetsprincipen bör få stort
genomslag.
9LQGNUDIWYHUNHQVI\VLVNDHWDEOHULQJRIWDPLQVWP
höga, skapar stark påverkan på upplevelsen av naturen
detta slår igenom på ett påtagligt sätt i anslutning till
större mossar och sjöar med utblick över stora närområden
%ULVWHQSn´W\VWD´RPUnGHQLNRPPXQHQlUXSSHQEDU
därför är det viktigt att mark- och sjöområden belägna
på ett avstånd av minst 3-4 km från de stora vägarna
lyfts fram som potentiellt betydelsefulla framtidsområden
i detta avseende
)UDPWLGDVDWVQLQJDUSnQDWXUHQPHGIRNXVLHWW
landskapsperspektiv bör rimligen utgå från områden
med redan idag starka naturvärden; en kraftig etablering
av höga vindkraftverk i sådana storområden kommer
nog av många att upplevas som starkt negativt;
Med hänsyn till ovanstående har i detta avsnitt valts ut
tre stora landskapsområden som innehåller värdefulla
myrmarker, blandskogar, sjöar och däremellan ett till stora
delar småskaligt kulturlandskap. Gränserna för storområdena är ungefärliga och kan komma att justeras.
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Område I
Område II
Område III

Örkelljunga NV
Värsjö-Stensmyr
Smörmyr-Varshult

150 m höga vindkraftverk uppförda även utanför den
avgränsande områden kommer att bli markanta landskapsHOHPHQW L GHW ÀDFND VYDJW VOXWWDQGH ODQGVNDSHW 'HWWD
beror inte minst på att man får större vyer både vid öppna
fält och stora vattenytor.

ÖRKELLJUNGA NV

Fasalt

Skånes Fagerhult

Skånes Värsjö

VÄRSJÖ-STENSMYR
Åsljunga

Örkelljunga NV
6WRUWRPUnGHPHGYLNWLJDODQGVNDSVGHODURFKW\VWDRPUnGHQ
,QEHJULSHUYLNWLJDP\UDURFKNXOWXUODQGVNDS
,QVODJDYYLNWLJDVM|DU 6WRUHVM|*nUGVM|Q9LWDVM|6YDUWDVM|
*RGSRWHQWLDOI|UIUDPWLGDVDWVQLQJDUSnHWWKHOKHWVJUHSSSnODQGVNDSHW
,VWRUWRH[SORDWHUDGHP\UPDUNHU
(Långalts myr, Smedhultamossen, Liamossen)
,QWUHVVDQWEHYDUDQGHYlUGIDXQDLIRUPDYRUUHWMlGHUQDWWVNlUUDWUDQD
)UDPWLGDP|MOLJKHWHUI|UXWYHFNOLQJDYQDWXUUHNUHDWLRQ

Örkelljunga

Landskapsanalys
Naturvärden,
analys

Eket

Natur, storområden

Fågelart
Orre 1,5 km kring lekplats

Värsjö-Stensmyr
*DQVNDVWRUWRPUnGHLDQVOXWQLQJWLOOGHQYLNWLJDVM|Q9lUVM|Q
 9LNWLJD P\UPDUNHU PHG 6WHQVP\U )lMH P\U RFK OLNDUWDGH ELRWRSHU L
närliggande Hässleholms kommun
9LNWLJDPLOM|HUI|UInJHODUWHUVRPVWRUORPVWRUVNUDN¿VNJMXVHOlUN
falk, liksom för orre och tjäder
*RGDXWYHFNOLQJVP|MOLJKHWHUI|UEnGHIDXQDÀRUDRFKQDWXUUHNUHDWLRQ
9lUVM|QlUHWW1DWXUDRPUnGH

ä
1,5 km kring spelplats
Nattskarra

SMÖRMYR-ÅRRÖD

Storlom 1 km kring boplats
1 km kring boplats, lekplats
ä
Tjader

0

1

2

4

6

8
Kilometers

±

Naturvårdsplan
Högt naturvärde
Mycket högt naturvärde
Särskilt högt naturvärde

Smörmyr-Årröd
/nQJVWUlFNWJDQVNDVWRUWRPUnGHRPIDWWDQGHLVWRUWE\DUQD6P|UP\U
Troedstorp, Esborrarp och Årröd
*UDQQNRPPXQHUQDVJUlQVPDUNHUlULÀHUDIDOOJRGDNRPSOHPHQWLHWW
tänkt storområde
,QRPRPUnGHW¿QQVVPnVNDOLJWNXOWXUODQGVNDSRFKDQJUlQVDQGHP\UPDUN
SnÀHUDKnOO
,QVODJPHGH[WUDYlUGHIXOOIDXQDLIRUPDYRUUHQDWWVNlUUD
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Kulturmiljöer i Örkelljunga kommun
, NRPPXQHQ ¿QQV LQJHW ULNVLQWUHVVH I|U NXOWXUPLOM| PHQ
i det regionala kulturmiljöprogrammet lyfts nio miljöer
fram som särskilt värdefulla. Tre av dem är tätorterna
Örkelljunga, Åsljunga och Skånes Fagerhult. De är bondbyar som snabbt expanderade till stationssamhällen i
slutet av 1800-talet och de anknyter till industri, handel
och rekreation. De sex övriga miljöerna är småskaliga,
variationsrika och ålderdomliga bymiljöer både vad gäller
ODQGVNDSRFKEHE\JJHOVH'HQLRXWYDOGDPLOM|HUQD¿QQV
även bland de 26 helhetsmiljöer som tas upp i Naturvårdsprogrammet för Örkelljunga kommun. Alla miljöerna har
VDPYHUNDQGH QDWXU RFK NXOWXUYlUGHQ RFK GHW ¿QQV HQ
viktig koppling mellan värdefulla natur- och kulturmiljöer
och besöksnäring och landsbygdsutveckling. I kommunen
¿QQV lYHQ FD  UHJLVWUHUDGH IRUQOlPQLQJDU  XQJHIlU
hälften av dem är agrara lämningar och by- och gårdsWRPWHU,V|GUDGHOHQDYNRPPXQHQ¿QQVPnQJDRPUnGHVbestämda fornlämningar. En stor del av fornlämningarna
ligger dolda under mark. Med en god lokalisering av de
enskilda vindkraftverken med tillhörande tillfartsvägar kan
man i regel undvika att fornlämningar berörs.
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Det är viktigt att se landskapet och kulturmiljöerna i ett
KHOKHWVSHUVSHNWLY,gUNHOOMXQJDNRPPXQ¿QQVLQWHQnJUD
spektakulära, publikdragande kulturmiljöer eller fornlämningar. Styrkan ligger istället i de småskaliga, vardagsnära
miljöerna som är präglade av successiva, långsamma
förändringar.
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Naturvårdsprogrammets värdefulla bymiljöer

SMÅSKALIGT

Skånes Fagerhult

SMÅSKALIGT
BYLANDSKAP
Fasalt

Skånes Värsjö

SMÅSKALIGT
BYLANDSKAP
Åsljunga

Örkelljunga

Eket

Kulturandskap som tål vindkraft
Olika typer av kulturlandskap är olika tåliga. Kulturlandskap
som är präglade av förändringar, ofta snabba, utan direkt
anknytning till äldre strukturer är ofta tåliga för vindkraft.
Det gäller områden med en storskalig karaktär eller landskap som redan har en etablerad storskalig anläggning
och områden med moderna eller industrialiserade inslag.
I landskap präglade av förändringar har nya inslag kontinuerligt lagts till, äldre historiska lämningar eller strukturer har
kanske redan fått ge vika för moderna inslag.
,gUNHOOMXQJD¿QQVLQJDVWRUVNDOLJDODQGVNDSXWRPP|MOLJHQ
de större sammanhängande skogsområdena. Motorvägen
E4 är däremot en storskalig anläggning som starkt
påverkar det omkringliggande landskapet.
Kommunens ryggrad
I kommunens ÖP07 är E4:an, och tätorterna längs med
den, ”ryggraden”, dit nybyggnation, infrastruktur och utveckling i första hand styrs. Ryggraden är ett kommunikationsstråk med lång historisk kontinuitet och det har ett
kulturhistoriskt värde, bl.a. i de tydligt läsbara årsringarna.
Men stråket präglas samtidigt av utveckling, nyheter och
stark förändring och är därför inte särskilt känsligt för
vindkraft. Motorvägen tar ett stort omland i anspråk och
vallarna begränsar möjligheten till utblickar längs långa
sträckor. Landskapet längs E4 är starkt påverkat av barriäreffekter och ständigt buller och upplevs nog av många
som monotont, enahanda och starkt påverkat.

ÅLDERDOMLIGT

SMÅSKALIGT
BYLANDSKAP

ÅLDERDOMLIGT
Landskapsanalys
Kulturmiljövärden,
analys

SMÅSKALIGT
0

1

2

4

6

Äldre vägstruktur

8
Kilometers

±

Historisk i nägostruktur
Kulturmiljö: tåliga områden
Kulturmiljö : icke tåliga områden

Kriterier för kulturlandskap som tål vindkraft
-Präglat av förändring
-Storskaligt
-Modernt
-Industrialiserat
-Fragmenterat
-Påverkat av buller, ljus, rörelse
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Kulturlandskap som är känsliga för vindkraft
I kulturlandskap som är småskaliga och variationsrika
¿QQVRIWDHQEODQGQLQJDYJDPODRFKQ\DLQVODJPHQJHmensamt är den lilla skalan. De knappt märkbara förändringarna har skett successivt och långsamt. Stora delar av
kommunens bylandskap hamnar i denna kategori.
Ålderdomliga landskap präglas av lång historisk kontinuitet där markanvändning och funktion har varit och är
densamma eller likartad under lång tid. Dessa områden
har ofta en koppling till besöksnäring eller har potential att
XWYHFNODVGLWnW,gUNHOOMXQJD¿QQVUHODWLYWInnOGHUGRPOLJD
landskap.
Landskap där människors närvaro knappt är märkbar
kan karaktäriseras som ”naturliga” landskap. Landskapet
känns ”uråldrigt” och det är känsligt för nya anläggningar
som vindkraftverk. De blir alltför dominerande och bryter
av både i skala och tidsdjup.
Tystnad och mörker är faktorer som kraftigt förstärker det
småskaliga landskapets karaktär. Det är viktigt att slå vakt
om de områden där tystnad och mörker ännu kan upplevas
eftersom de tenderar att bli allt sällsyntare. Sannolikt kommer de bli ännu mer eftertraktade i framtiden. Både den
EH¿QWOLJD RFK GHQ IUDPWLGD SRWHQWLHOOD EHV|NVQlULQJHQ L
kommunen har en tydlig koppling till bymiljöerna, naturen
och lugnet. Det är därför något man behöver ta stor hänsyn till när man planerar för vindkraft i Örkelljunga.
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Kriterier för kulturlandskap som inte tål vindkraft
-(till synes) Opåverkat av människor
-Småskaligt
-Ålderdomligt
-Tidlöst
-Avläsbart, har tydliga “årsringar”
-Präglat av långsam förändring
-Tyst, mörkt, stilla

FRITID - FRILUFTSLIV - TURISM

Friluftsliv, fritid, turism
Skåneleden
Upplevelsestråk från ÖP

±

s
o

Målpunkter, friluftsliv

Fritidshusområden

Målpunkter, turism

Viktiga strövområden

Golfbana

Viktiga friluftsområden
Riksintresse för friluftsliv, kap 3 och 4 MB

Skjutbana

Rekreationsområde från Länsstyrelsen

Skånes Fagerhults flygplats

Grönstruktur från ÖP

Turism och besöksindustrin har stor potential att utvecklas i Örkelljunga kommun och det understryks i ÖP07.
Genom att vidareutveckla de s.k. upplevelsestråken runt
om i kommunen ska landsbygden utvecklas och bevaras.
Kommunen vill kunna erbjuda vildmarksliv och upplevelser som t.ex. sinnesfrid, stillhet, mystik och frihet. För att
kunna erbjuda de kvaliteterna i Örkelljunga även i framtiden är det viktigt att värna om upplevelsevärdena. T.ex.
att bevara större sammanhängande natur- och rekreationsområden relativt opåverkade. Vindkraftverk påverkar sitt
omland även på längre avstånd både visuellt och ljudmässigt, något som väsentligt påverkar upplevelsen av
”vildmarken”. Det är samtidigt viktigt att kommunen har
mer lättillgängliga rekreationsområden i närheten av tätorterna.
Hur jakten påverkas av storskalig vindkraft i ett skogsområde har jaktlaget i Oxhult, Hishult, Laholms kommun erfarenhet av. Det har visat sig att viltet uppträder ostört av
verken och att jakten kan bedrivas ungefär som tidigare.
Regleras området med detaljplan, som i Oxhult, krävs enligt ordningslagen särskilt personligt skottillstånd av poOLVHQ'HWNDQJHVI|UÀHUDnULWDJHW
Hallandsåsen omfattas av såväl riksintresse för friluftsliv
enligt 3 kap i miljöbalken som riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap miljöbalken.
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Skånes Fagerhult

LJUDFÖRHÅLLANDEN

Fasalt

En ljudutredning har gjorts för att kartlägga bullernivåer
och ljudutbredning i Örkelljunga kommun. Ljudkällorna
VRPUlNQDWVLQlUWH[YlJWUD¿NIUDPWLGDMlUQYlJ (XURSD
banan), tätorter, industrier och fritidshusområden. Man har
tagit hänsyn till olika typer av bullerkällor: de som orsakar
buller dygnet runt, bullerkällor som väsnas huvudsakligen
vardagar dagtid och de ljudkällor som bara är i drift vid
enstaka tillfällen.

Åsljunga

Örkelljunga

Resultatet visar att det är relativt stora områden i Örkelljunga kommun som underskrider 35 dBA, vilket är en mycket
låg ljudnivå. Ett par områden pekas dessutom ut som de
allra mest opåverkade områdena när det gäller samhällsbuller och de anses extra betydelsefulla när ljudkvalitet
lU HQ YLNWLJ DVSHNW ,QRP GHVVD ]RQHU ¿QQV VWRUD VDPmanhängande områden där naturens egna ljud dominerar
fullständigt. Ur bullersynpunkt är det istället lämpligt att
SODFHUDYLQGNUDIWYHUNHQQlUDGHVW|UUHWUD¿NOHGHUQDLQRP
GHQ]RQVRPUHGDQH[SRQHUDVI|UHQK|JWUD¿NEXOOHUQLYn
0RWRUYlJHQV NRQWLQXHUOLJD WUD¿NVWU|PPDU I|URUVDNDU
nära motorvägen ett dånande buller och kan även längre
bort, varierande med väder och vind, även i relativt tysta
RPJLYQLQJDUVlQGDHWWWUD¿NVXVVRPEODQGDVPHGQDWXrens egna ljud. När Europabanan byggs uppstår en ny
bullerkälla i relativt tysta områden, störst områden påverkas i kommunens södra del.
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Skånes Värsjö

Ljudutredning
Skjutbana

o

Eket

Skånes Fagerhults flygplats
Tyst område < 25 dB(A)
(Opåverkade av kontinuerligt samhällsbuller)
Relativt tyst område 25-35 dB(A)
Tyst område < 25 dB(A)
(Inte tyst när Europabanan byggts ut)
Buller > 50 dB(A) (När Europabanan byggts ut)
Buller 45-50 dB(A) (När Europabanan byggts ut)
Buller 35-45 dB(A) (När Europabanan byggts ut)

0
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Kilometers

±

Buller > 50 dB(A)
Buller 45-50 dB(A)
Buller 35-45 dB(A)

Skånes Fagerhult

Fasalt

Skånes Värsjö

Stora områden som inte alls eller endast obetydligt är
påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp
i miljön ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Miljöbalken 3 kap 2 §

Åsljunga

Eftersom vindkraft påverkar så stora arealer är det viktigt att ta ett övergripande grepp på hela landskapsbilden. Utan samordning i större skyddade områden utan
påverkan från vindkraftverk, riskerar man stycka upp och
“förstöra” opåverkade landskapsvyer över hela kommunen. Att försöka bevara stora, orörda och tysta områden
bör vara en prioriterad fråga, inte minst med tanke på
Örkelljungas visioner för turism och besöksindustri.

Örkelljunga

Eket
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8
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STORA OPÅVERKADE OMRÅDEN

±

Stora opåverkade områden

Avgränsningen av de stora opåverkade områdena har
tillkommit genom en sammanvägning av alla de värden
som redovisas. Underlag för avgränsningen är särskilt
naturvärdesanalysens avgränsning av storområden-natur,
ljudutredningens avgränsning av tysta områden, kulturmiljöanalysens avgränsning av småskaliga bymiljöer och
landskapsanalysen. Alla tre områdena har så pass stora
kvaliteter att de bör undantas från vindkraftsutbyggnad.
Även vindkraftverk i närheten av områdena bör studeras
YLGDUH I|U DWW LQWH SnYHUND GH EH¿QWOLJD RFK IUDPWLGD
värdena för mycket.
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STÄLLNINGSTAGANDE
Vindkraftens karaktär –
landskapskaraktärer. Vindkraftverk
passar bäst in i de landskap i kommunen
som har en karaktär som stämmer
överens med
vindkraftens/vindkraftverkens egen
karaktär.
Vindkraft bör i första hand lokaliseras
där det storskaliga landskapet kring
motorvägen E4 möter det storskaliga
skogs- och myrlandskapet, i andra hand
till andra storskaliga skogs- och
myrområden.

SLUTSATSER

Natura 2000. Inom Natura 2000områdena (Värsjön och Stensmyr) tillåts
inte vindkraftverk, inte heller i
närområdet om det kan skada värden i
områdena.
Riksintresse för naturvård. Inom område
av riksintresse för naturvård ska
vindkraftverk inte tillåtas då dessa
påtagligt kan skada riksintresset.
Enligt ÖP07 ska inga intrång göras som
kan skada riksintresset i områden av
riksintresse för naturvård.

Här redovisas ställningstaganden till frågor som behandlas i
detta kapitel om FÖRUTSÄTTNINGAR - ANALYSER.

Strandskyddsområden. Inom
strandskyddsområden tillåts inte
vindkraftverk.
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MOTIV
Man bör eftersträva att vindkraften
som nytt inslag i landskapet
harmonierar och inte konkurrerar
med omgivande landskap.
Vindkraftens /vindkraftverkens
visuella karaktär sammanfattas i några
punkter under landskapsanalysen.
Kan omgivande landskap
karaktäriseras av samma begrepp så
passar vindkraften bättre in här än i
landskap där andra eller motsatta
begrepp karaktäriserar.
Se i övrigt analyserna av landskap,
naturvärden, kulturvärden,
ljudutredning och stora opåverkade
områden.
Enligt miljöbalk och förordnanden.

Riksintresseområdet StensmyrVejshultamyr (N5) upptas till större
delen av Natura 2000-området
Stensmyr och andra delar är belägna
mellan detta och Natura 2000området Värsjön. Vindkraftverk inom
riksintresseområdet skulle på ett
betydande sätt påverka miljön i
Natura 2000 områdena.
Naturvärdena är bland annat känsliga
för åtgärder som påverkar hydrologin i
området, för anläggande av
skogsvägar och avverkning av skogen.
Hässleholms kommun har gjort
ställningstagandet att
riksintresseområdet är olämpligt för
vindkraft.
Vindkraftverk bedöms inte ha den
betydelse för landsbygdens utveckling
att strandskyddet ska differentieras i
översiktsplanen.
Möjligheten till dispens bör inte heller
användas då vindkraftverk bedöms
skada upplevelsevärdet vid stränderna
och de omfattande
anläggningsåtgärderna skada
livsvillkoren för växt- och djurlivet.

KONSEKVENSER
Vindkraftverk kommer att placeras
utmed motorvägen E4, i
kommunens norra del på den östra
sidan, i andra hand i kommunens
södra del inom lämpliga storskaliga
skogs- och myrområden.

Natura 2000-områdena tillvaratas
enligt miljöbalk och förordnanden.

Riksintresset för naturvård
tillgodoses.

Syftet med strandskyddet
tillgodoses.

STÄLLNINGSTAGANDE
Naturvårdsplanens utvalda områden.
Vindkraftverk bör inte tillåtas inom de i
naturvårdsplanen avgränsade områdena.

Storområden – natur. Vindkraftverk bör
undvikas inom de i tillägget avgränsade
storområdena- natur.

Fågellokaler. Vid val av lämpliga
områden för vindkraft och vid placering
av enskilda vindkraftverk ska redovisade
fågellokaler beaktas så att dessa inte
skadas. Detaljstudier ska göras gällande
eventuella nya fågellokaler i utpekade
lämpliga områden.

MOTIV

j
ÖP07 har följande ställningstaganden
och konsekvensbeskrivning som stöd:
Natur- och kulturmiljöns och
friluftslivets intressen enligt
kommunens naturvårdsplan
….tillgodoses. Naturmiljön kommer att
vårdas väl.
Naturvårdsplanen redovisar distinkt
avgränsade områden med höga
naturvärden. Här bedöms de stora
anläggningsåtgärder i marken som
vindkraftverk medför, inklusive
tillfartsvägar och ledningsdragningar,
att skada dessa värden och
vindkraftverken på plats och i drift
bedöms skada upplevelsevärdet av
naturen i dessa områden.
Avgränsningena av storområden-natur
är ett av underlagen för
avgränsningena av stora opåverkade
områden.
Vindkraftverkens storlek och att
vinkraftverken påverkar stora
områden runt omkring gör det aktuellt
att de områden som ska skyddas inte
blir små utan stora. Identifieras endast
små naturområden som skyddsvärda
kommer dessa att påverkas av
vindkraft. Naturvårdsplanen
identifierar ett antal väl avgränsade
mindre naturområden med höga
naturvärden, kärnområden. Kring
dessa behöver i delar av kommunen
större naturområden avgränsas som
skyddsområden gentemot
vindkraftverken. De naturupplevelser
som ska tillvaratas handlar även om
frånvaron av industriella
exploateringsföretag och närvaron av
finstämda naturkänslor, mörker så att
stjärnorna kan ses och tystnad.
I avvaktan på större kunskap om
påverkan på redovisade fågelarter bör
försiktighetsprincipen tillämpas.
Fågellokalerna är en indikation på
sammantaget höga naturvärden och
upplevelsevärden med särskild
betydelse för Örkelljunga kommun.
Fågellokalerna bedöms ha ett
nationellt/regionalt värde som sydliga
utposter i landet. De utgör ett av
underlagen för avgränsning av
storområden-natur.

KONSEKVENSER
Områden med höga naturvärden
kommer att skyddas från skada.

STÄLLNINGSTAGANDE
Inga vindkraftverk placeras inom
dessa storområden-natur.
Gränsdragningen är översiktlig. Vid
vindkraftetablering i gränszonen
får detaljbedömningar göras. En
sådan detaljbedömning får göras i
området Bjärabygget
(utredningsområde)

Fornlämningsområden. Vid placering av
enskilda verk bör fornlämningar
undvikas.

Naturvårdsprogrammets värdefulla
bymiljöer. Regionala kulturmiljöer
enligt länsstyrelsen. Inga vindkraftverk
bör tillåtas inom dessa miljöer.

Småskaliga och ålderdomliga bymiljöer.
Vindkraftverk bör undvikas inom de i
tillägget avgränsade småskaliga och
ålderdomliga bymiljöerna.

Fågellokaler skyddas.

MOTIV

storområden natur.
De flesta fornlämningar i Örkelljunga
ligger dolda under mark och kan med
god lokalisering av verk och
kringanläggningar skyddas från
skador. Den rika
fornlämningsförekomsten i södra
kommundelen är ett av underlagen
för avgränsningen av stora
opåverkade områden.
Vindkraftverk bedöms skada
kulturmiljövärdet i dessa miljöer.
Vindkraftens karaktär bedöms inte var
förenlig med kulturmiljöernas karaktär
och bedöms skada värdena.
Avgränsningen av småskaliga och
ålderdomliga bymiljöer är ett av
underlagen för avgränsningen av stora
opåverkade områden.
Vindkraftverkens storlek och att
vinkraftverken påverkar stora
områden runt omkring gör det aktuellt
att de områden som ska skyddas inte
blir små utan stora. Identifieras endast
små kulturmijöer som skyddsvärda
kommer alla dessa att påverkas av
vindkraft. Naturvårdsprogrammet
identifierar ett antal väl avgränsade
mindre bymiljöer med höga
kulturmiljövärden, kärnområden.
Kring dessa behöver större områden
avgränsas som skyddsområden
gentemot vindkraftverken. Det
handlar även om att dessa
kulturmiljöer ska kunna upplevas i
frånvaro av industriella
exploateringsföretag.

KONSEKVENSER
In ga vindkraftverk kommer att
beröra fornlämningar.

Inga vindkraftverk placeras i eller
nära dessa kulturmiljöer.

Inga vindkraftverk placeras annat
än undantagsvis i dessa
kulturmiljöer.
Gränsdragningen är översiktlig. Vid
vindkraftetablering i gränszonen
får detaljbedömningar göras. En
sådan detaljbedömning får göras i
området Västrarp och i Bjärabygget
(utredningsområde).
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STÄLLNINGSTAGANDE

STÄLLNINGSTAGANDE
Riksintresse Friluftsliv (3kap MB) och
riksintresse rörligt friluftsliv (4kap MB) .
Inom område av riksintresse för friluftsliv
och rörligt friluftsliv ska vindkraftverk
inte tillåtas då dessa påtagligt kan skada
riksintresset.
Enligt ÖP07 ska inga intrång göras som
kan skada riksintresset i områden av
riksintresse för friluftsliv.
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MOTIV
Enligt länsstyrelsens beslut om
riksintresse gäller bland annat
följande:
Större bebyggelseexploatering, väg
och ledningsföretag bör undvikas.
Intresseväckande natur och
kulturföreteelser, säregen omväxlande
och tilltalande landskapsbild. Särskilt
goda förutsättningar för vandring,
strövande och cykling. Sydsluttningen
av Hallandsåsen har stora
sammanhängande bokskogar
lämpliga för strövande och vandring.
Platåområdet erbjuder möjligheter till
vintersport och längre vandringsturer.
Bjärehalvön med Hallandsåsen är
genom sitt läge, sin storlek och
lättillgänglighet och sin vackra natur
både av internationellt och nationellt
värde för friluftslivet.
Vindkraftverk, som inte var aktuella
när beslutet togs, bör betraktas som
ett sådant större exploateringsföretag
som bör undvikas. Hela
riksintresseområdet på Hallandsåsen
är av värde för besöksnäringen och
som ett regionalt (öresundsregionen)
och lokalt/kommunalt
friluftslivsområde. Skåneleden
genomkorsar området. Under de
senaste åren har Hallandsåsen som
destination för besöksnäringen
utvecklats genom projektet
Destination Hallandsåsen.
Förutsättningarna, främst
upplevelsevärdet för vandring,
strövande och cykling skulle påtagligt
skadas av vindraftverk.
Grannkommunerna Laholm och
Ängelholm har undantagit
riksintresseområdet för friluftsliv på
Hallandsåsen från
vindkraftsutbyggnad.

MOTIV

KONSEKVENSER

Upplevelsestråk enligt ÖP07. Vid val av
lämpliga områden för vindkraft och vid
placering av enskilda verk bör
upplevelsestråk undvikas.

Ställningstaganden enligt ÖP07:
Idén med upplevelsestråken
vidareutvecklas, i samarbete med
berörda och intresserade markägare,
bl a genom utökad tillgänglighet för
alla och genom att utnyttjas i
utbildnings- oc rekreationssyfte, för
besöksnäringen etc.
Stråken kan komma att förändras över
tiden. Vindkraftverk bedöms i
allmänhet skada upplevelsevärden vid
dessa stråk men undantag kan finnas
där upplevelsevärdena är mindre,
exempelvis längs den centrala
ryggraden exempelvis.

Inga vindkraftverk där
upplevelsestråken är förknippade
med större upplevelsevärden, men
verk där dessa värde inte är lika
påtagliga.

Grönstruktur enligt ÖP07. Inom
redovisade grönområden enligt ÖP07
bör inga vindkraftverk tillåtas.

Vindkraftverken bedöms skada
upplevelsevärdena i dessa områden.

Inga vindkraftverk kommer att
placeras inom grönområdena. Det
utpekade området vid Bjärabygget
(utredningsområde) är ett
undantag, det innefattar
grönområden som får utredas
närmare.

Viktiga strövområden. Viktiga
friluftsområden. Rekreationsområden
enligt länsstyrelsen. Inom dessa
områden bör inga vindkraftverk tillåtas.

Vindkraftverken bedöms skada
upplevelsevärdena i dessa områden
och därmed deras attraktionskraft.

Inga vindkraftverk kommer att
placeras inom dessa områden.
Områdena är regionalt och
ungefärligt avgränsade,
avgränsningen får detaljstuderas
vid senare prövning.

Målpunkter friluftsliv och
målpunkter turism. Vid val av lämpliga
områden för vindkraft beaktas
målpunkter så deras attraktivitet inte
försämras.

Vindkraftverken bedöms kunna skada
upplevelsevärdena i dessa områden
och därmed attraktionskraften och
besöksnäringen i och i närheten av
dessa områden.

Inga vindkraftverk kommer att
placeras inom och i omgivningarna
till dessa områden så att deras
attraktionskraft försämras.

Ljudutredningens tysta områden ч 25
dB(A). Vindkraftverk bör inte tillåtas
inom tysta områden ч25dB(A).
Ljudutredningens relativt tysta
områden 25-35 dB(A). Vindkraftverk bör
undvikas i relativt tysta områden 25-35
dB(A) utom där lämpliga områden för
vindkraft utpekas.
Bullerutsatta områden ш35 dB(A). Den
bullerutsatta zonen kring motorvägen E4
är ur ljudsynpunkt lämpad för vindkraft.

Ljudutredningen är ett av underlagen
för avgränsningen av stora
opåverkade områden. Örkelljunga
kommun har en tydlig uppdelning i en
bullerutsatt zon (ryggraden) kring
motorvägen och bandet av tätorter
och en zon (upplevelsezonen) som blir
allt tystare med ökande avstånd till
motorvägen. Upplevelsezonens
tystnad/relativa tystnad är ett värde
att skydda från bland annat ljudet från
vindkraftverk. Särskilt den av
kontinuerligt motorvägsljud mest
utsatta zonen kring motorvägen
bedöms som lämplig för vindkraft. I
några som lämpliga utpekade
områden har intresset av vindkraft
bedömts ha större tyngd.

Tysta områden ч 25 dB(A):
Vindkraftverk kommer inte att
uppföras, tystnaden kan bibehållas.
Relativt tysta områden 25-35
dB(A): Vindkraftverk kommer inte
att uppföras med undantag av de
utpekade lämpliga områdena
Bjärabygget (utredningsområde),
Backabygget, Västrarp och
Persköp, med dessa undantag
bibehålls den relativa tystnaden .
Bullerutsatta områden ш35 dB(A):
Redan bullerstörda områden (ш35
dB(A) får ett tillskott av ljud från
vindkraftverk.

KONSEKVENSER
Riksintressena för friluftsliv/rörligt
friluftsliv tillgodoses.

STÄLLNINGSTAGANDE

Stora opåverkade områden.
Vindkraftverk tillåts inte inom stora
opåverkade områden.

MOTIV

Avgränsning och reglering har stöd i
ÖP07 som har följande
ställningstaganden och
konsekvensbeskrivning:
Stora opåverkade områden
inventeras, tydligare geografiskt
avgränsas och skyddas, dvs regleras
med avseende på vad som bör tillåtas
och inte tillåtas inom respektive
område.
Stora opåverkade områden kommer
att pekas ut, definieras och skyddas,
vilket innebär att ….,vindkraftverk och
andra tekniska anläggningar, ….inte
kommer att tillåtas i dessa områden
utan främst etableras längs ryggraden
och om så prövas möjligt invid
befintliga anläggningar.
Enligt Miljöbalken:
Stora opåverkade områden som inte
alls eller endast obetydligt är
påverkade av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön ska så
långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt påverka områdenas
karaktär.

KONSEKVENSER

Vindkraftverk kommer inte att
uppföras inom de stora
opåverkade områdena vilket
innebär att stora
sammanhängande områden
långsiktigt bibehåller och kan
utveckla sina nuvarande kvaliteter
för boende, natur, kultur,
besöksnäring, friluftsliv och relativa
tystnad. Miljöbalken uppfylls. Stora
områden bibehålls
allemansrättsligt tillgängliga.
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LÄMPLIGA
VINDKRAFTSOMRÅDEN
Övergripande kan man säga att analyserna av såväl landskap, naturmiljöer, kulturmiljöer som ljudutredningen ger
en entydig bild av att Örkelljunga kommun har två olika
typer av landskap som förhåller sig väldigt olika till vindNUDIWVHWDEOHULQJ'HOV¿QQVGHWVWRUDRPUnGHQPHGRU|UG
natur, där landskapet är relativt opåverkat och där vindkraftverk skulle bryta av mycket, både i skala och karaktär.
'HOV¿QQVHWWVWUnNJHQRPNRPPXQHQOlQJV(DQVRP
under en lång tid varit präglat av förändring och modernitet. Även där skulle vindkraftverk i och för sig påverka
landskapsbilden mycket, men det är ett landskap som redan
är väldigt förändrat och som är mer tåligt. Uppdelningen
sammanfaller väl med visionen om en tydlig ryggrad och
upplevelsestråk från översiktsplanen ÖP07.
För att välja ut de områden i Örkelljunga kommun som
lämpar sig för vindkraft och de som inte lämpar sig har alla
de intressen och de ställningstaganden sammanvägts
som redovisas i den tidigare delen av detta tillägg. Utgångspunkt är målsättningen och syftet med detta tillägg
att möjliggöra en utbyggnad av vindkraft för samhällsviktig energiproduktion.

Som lämpliga områden för vindkraft har därför i huvudsak
valts ut områden i den bullerutsatta zonen längs ryggraden/ E4-stråket.

Vindkraften ges genom lagstiftningen en viss tyngd i
avvägningen mellan olika intressen. Enligt 3 kap 8 §
miljöbalken ska områden för energiproduktion så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.

I samrådsförslaget bedömdes förutsättningarna för vindkraft närmare i 18 delområden, en bedömning huruvida
de var lämpliga, mindre lämpliga eller olämpliga att bygga
ut med vindkraft. Även fyra olika alternativ fanns i samrådsförslaget med som diskussionsunderlag, de hade
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Som lämpliga andrahandsalternativ redovisas även några
områden som berör det tystare och mer orörda landskapet
något utanför den bullerutsatta zonen kring motorvägen.

olika utbyggnadsgrader räknat i totalt antal verk i kommunen och var förknippade med olika val av utbyggnadsområden. I samrådsförslaget föreslogs att utbyggnaden
samlades och fördelades på de två områdena Flåssmyr
och Kerstenshall (då kallat Reiserska norra), motsvarande
en utbyggnadsnivå med ungefär 20 verk.
Redovisningen av lämpliga och olämpliga områden har
utvecklats sedan samrådsförslaget med anledning av vad
som framkommit under samrådet. Framförallt gäller det
möjligheterna till utbyggnad av Flåssmyr, där ägaren är
tveksam till utbyggnad och Kerstenshall där försvarets intressen minskar omfattningen på området och där många
haft invändningar under samrådet. Eftersom den slutliga
utbredningen av vindkraftsområdena först kan klarläggas
vid senare prövning har områdena även markerats mer
ungefärligt som utredningszoner.
Förslaget redovisar nu inte en viss nivå i antal verk för
XWE\JJQDGHQXWDQYLVDUHQÀH[LEHOSODQPHGHWWDQWDORPråden som kan vara lämpliga för utbyggnad. Vissa av
de 18 områdena har fallit ifrån sedan samrådsförslaget,
andra värderas något annorlunda, såsom Bjärabygget
och Västrarp.
Samtidigt klarläggs att utbyggnad endast kan bli aktuell
i de områden som utpekas som lämpliga. Vindkraft är
bedömd som olämplig överallt inom kommunen i övrigt.

Yxenhult

Skånes Fagerhult
Flåssmyr

SAMTLIGA LÄMPLIGA OMRÅDEN

Bjärabygget

Fasalt

Skånes Värsjö

)OnVVP\U<[HQKXOW%MlUDE\JJHW
Flåssmyr
Västrarp

Yxenhult

Åsljunga

Bjärabygget
Persköp
Kerstenshall

Örkelljunga

Kerstenshall / Backabygget
Backabygget

Kerstenshall
Backabygget

Havabygget

Eket

Havabygget / Ringbo
Ringbo

Havabygget
Ringbo

0

1

2

4

6

8
Km

±

Lämpliga områden för vindkraft

Västrarp / Persköp

Områden för vindkraft

Västrarp

Utredningszoner för vindkraft

Persköp
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FÖRSTA / ANDRAHANDSALTERNATIV

Skånes Fagerhult

)OnVVP\U<[HQKXOW%MlUDE\JJHW
Förstahandsalternativ:
enbart
FLÅSSMYR

Flåssmyr

Andrahandsalternativ:
YXENHULT
och/eller
BJÄRABYGGET

Kerstenshall / Backabygget

Fasalt

Skånes Värsjö

Västrarp

Åsljunga

Förstahandsalternativ:
enbart
KERSTENSHALL
Andrahandsalternativ:
enbart
BACKABYGGET

Kerstenshall

Örkelljunga

Havabygget / Ringbo
Förstahandsalternativ:
enbart
HAVABYGGET

Havabygget

Eket

Andrahandsalternativ:
enbart
RINGBO

Västrarp / Persköp
Förstahandsalternativ:
enbart
VÄSTRARP
0

Andrahandsalternativ:
enbart
PERSKÖP
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Förstahandsalternativen
Områden för vindkraft
Utredningszoner för vindkraft

Yxenhult

Skånes Fagerhult

Bjärabygget

Fasalt

Skånes Värsjö

Åsljunga
Persköp

Örkelljunga
Backabygget

Eket
Ringbo

0

1

2

4

6

8
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±

Andrahandsalternativen
Områden för vindkraft
Utredningszoner för vindkraft
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Yxenhult

Yxenhult

Skånes Fagerhult

Bjärabygget

UTBYGGNADSKOMBINATIONER
Alla områden som bedömts lämpliga för vindkraft kan inte
byggas ut samtidigt därför att vissa områden är belägna
för nära varandra (se resonemang om avstånd mellan
grupper av vindkraftverk, minst 5km mellan grupper) eller
därför att samtidig utbyggnad av närbelägna områden
skulle ge upphov till en samlad störning som inte kan accepteras, framförallt för bostäder som skulle omslutas
DY YLQGNUDIWYHUN L ÀHUD YlGHUVWUHFN VH UHVRQHPDQJ RP
störningar för bostäder).

Skånes Fagerhult

Fasalt

Bjärabygget

Fasalt

Skånes Värsjö

Västrarp

Skånes Värsjö

Åsljunga

Åsljunga
Persköp

Örkelljunga

Kerstenshall

Örkelljunga
Backabygget

Eket

Eket
Ringbo

Ringbo

I valet mellan närbelägna områden har de lämpligaste
områdena valts ut som förstahandsalternativ vilket innebär att utbyggnad i dessa områden är att föredra och
bör väljas i första hand. Om förstahandsalternativen inte
förverkligas kan utbyggnad istället ske enligt andrahandsalternativen.
Skånes Fagerhult

Som beteckningarna anger bör de prövningar av vindkraftsutbyggnad som först följer på detta tillägg handla om
förstahandsalternativen. Fattas beslut om utbyggnad av
ett andrahandsalternativ bör det föregås eller kombineras
med prövning och beslut att utbyggnad inte ska ske enligt
förstahandsalternativet.

MÖJLIGA UTBYGGNADSKOMBINATIONER
- EXEMPEL
Vilka av de lämpliga områdena som kommer att byggas ut
och när det sker avgörs inte med detta tillägg till översiktsplanen. För att beskriva att olika utfall kan bli resultatet av
planen visas här fyra möjliga utbyggnadskombinationer,
ett antal ytterligare till är möjliga.
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Skånes Fagerhult
Flåssmyr

Fasalt

Flåssmyr

Fasalt

Skånes Värsjö

Skånes Värsjö

Åsljunga

Åsljunga

Persköp

Persköp

Örkelljunga

Kerstenshall

Örkelljunga
Backabygget

Eket

Havabygget

Eket

Havabygget

6

UTVALDA OMRÅDEN I DET
TIDIGARE SAMRÅDSFÖRSLAGET

1

Skånes Fagerhult
2

OMRÅDEN INOM E4:ANS BULLEROMRÅDE
mer än 35 dBA

7

Utvalt för bedömning
Utvalt för bedömning

4

Kerstenshall norra
Ringbo

Utvalt för bedömning
Utvalt för bedömning

5

Havabygget

Utvalt för bedömning

2

8

3

Fasalt

Skånes Värsjö

3

Åsljunga

9

17
18

6

Örkelljunga

12

11

9
10

4

Eket

7
8

5

15

13

11
12
13
14
15

14

0

1

2

4

6

8
Kilometers

2

Fasalt

Skånes Värsjö

3

OMRÅDEN I TYSTA DELAR AV KOMMUNEN
mer än 25-35 dBA

10

16

Skånes Fagerhult

Yxenhult
Flåssmyr (-Hässleholm)

1

±

16
17
18

Noräng
Bosjöholm
Bjärabygget
Kerstenshall mellersta
Kerstenshall södra

Åsljunga

Örkelljunga

Utvalt för bedömning

Eket

Ljungahuset
Träskobygget
Västra Ringarp
Ingeborrarp
Västrarp
Persköp
Stivelsmosse
Skönna

FÖRESLAGNA OMRÅDEN I DET
TIDIGARE SAMRÅDSFÖRSLAGET

Utvalt för bedömning
Utvalt för bedömning
Utvalt för bedömning
0

1

2

4

6

8
Kilometers

±

2

)OnVVP\U +lVVOHKROP  YHUN

3

Reierska norra YHUN

1

Skånes Fagerhult

Fasalt

Skånes Fagerhult

2

Fasalt

Skånes Värsjö

4 ALTERNATIV I DET TIDIGARE
SAMRÅDSFÖRSLAGET
Fyra olika alternativ med olika utbyggnadsgrad togs fram
till samrådsförslaget. Tillsammans med en utvärderingstabell fungerade alternativen som diskussionsunderlag
och belyste de ställningstaganden som behöver göras
vad gäller t.ex. lämplig mängd vindkraftverk och acceptabel landskapspåverkan och hur man ska förhålla sig till ev.
LQWUHVVHNRQÀLNWHU

15
Eket

5

Fasalt

Skånes Värsjö

3
Åsljunga

Åsljunga

Örkelljunga

Skånes Fagerhult

2

Eket

Fasalt

Skånes Värsjö

3

Åsljunga

Örkelljunga

Skånes Fagerhult

2

Skånes Värsjö

3

Åsljunga

Örkelljunga

Eket

3

Örkelljunga

Eket

30 VERK: EXPORT

20 VERK: SJÄLVFÖRSÖRJNING

10 VERK: HALVA
SJÄLVFÖRSÖRJNINGEN

3 VERK: MINI

Örkelljunga kommun producerar elenergi
utöver sina egna behov

Vindkraften producerar lika mycket elenergi
som förbrukas inom Örkelljunga kommun

Örkelljunga producerar hälften av den
elenergi från vindkraft som förbrukas inom
Örkelljunga kommun.

Örkelljunga minimerar utbyggnaden

2. Flåssmyr (12-17 verk)
3. Reiserska norr (7-10 verk)
5. Havabygget (4-7 verk)
15. Västrarp (7-8 verk)

2. Flåssmyr (12-17 verk)
3. Reiserska norr (7-10 verk)

2. Flåssmyr (5-10 verk)
3. Reiserska norr (0-5 verk)
Möjlighet till utbyggnad enbart vid Flåssmyr

2

Ett av områdena:
1. Yxenhult
2. Flåssmyr
2. Reiserska norr
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Alla översiktsplaner ska miljöbedömas, bestämmelser
RPGHWWD¿QQVLNDSLWOHWLPLOM|EDONHQgYHUVLNWVSODQHU
fördjupningar och tillägg, hör till de planer som
alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan,
då planen till sin karaktär vanligen medför större
förändringar av miljön. Därför ska detta tillägg åtföljas
av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som ska läsas
tillsammans med övriga delar av planen. Där framgår
exempelvis planens innehåll, huvudsyfte och förhållande
till andra planer och program.
Detta tematiska tillägg till översiktsplanen redovisar en
kommunövergripande strategi där lämpliga och olämpliga
områden för vindkraft pekas ut. Med utgångspunkt i de
OlPSOLJD RPUnGHQD ¿QQV HQ UDG XWE\JJQDGVP|MOLJKHWHU
och olika kombinationer av vindkraftsanläggningar.
Planen utarbetas i sin helhet med hänsynsreglerna i
miljöbalkens andra kapitel för ögonen:
… med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och
miljön.
(Lokaliseringsprincipen)
… förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön.
(Försiktighetsprincipen)
… i första hand ska förnybara energikällor användas.
(Hushållnings- och kretsloppsprincipen)
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AVGRÄNSNING
Då planen är översiktlig kommer även miljökonsekvensbeskrivningen att fokusera på de översiktliga frågorna.
I kommande prövningsprocesser behöver varje
vindkraftsetablering och dess påverkan beskrivas, även
om det inte sker i form av miljökonsekvensbeskrivningar.
Miljökonsekvensbeskrivningen avser förhållanden som
kan tänkas råda under denna översiktsplans tidshorisont,
uppskattad till 10-20 år. I praktiken kan denna översiktsplan
och dess MKB behöva revideras inom kortare tidsrymd
då förutsättningarna för vindkraftens utbyggnad är snabbt
föränderliga.
Denna MKB gäller konsekvenser som vindkraft kan
tänkas ha inom kommunens yta i allmänhet och speciellt
inom de landskapsutsnitt där utpekade potentiella
XWE\JJQDGVRPUnGHQDnWHU¿QQV
Vissa miljöaspekter kan behöva prövas med hänseende till
angränsande kommuner, exempelvis vindkraftverk nära
kommungräns som kan ge konsekvenser i fråga om buller
och landskapsbild för boende i angränsande kommun.
Då elsystemet som vindkraften kopplas till spänner över
nationell och transnationell skala bedöms även vissa
miljöaspekters nationella och globala konsekvenser
(minskad användning av el från fossila bränslen, minskad
belastning på de norrländska älvarna, etc.)

ALTERNATIVA STRATEGIER/
NOLLALTERNATIV
Nollalternativet är den situation att tillägget till översiktsplan
om vindkraft inte antas eller genomförs. Om tillägget inte
antas kommer det att saknas stöd för den efterföljande
prövningen av vindkraft.
Kommunerna har uppdraget att aktivt verka för en
utbyggnad av vindkraften. Nollalternativet skulle innebära
att kommunen inte fullföljer sitt uppdrag.
Utan tillägget till översiktsplan skulle prövningar i
bygglov, detaljplan, anmälan och tillstånd behöva göras
som enskilda bedömningar, istället för att ingå i ett
helhetsgrepp. Detta kan leda till att verk blir olämpligt
placerade i förhållande till allmänna intressen. En olämplig
placering kan blockera ett effektivt utnyttjande av marken
och försvåra att uppsatta mål med vindkraftsproduktion
uppnås.
Utan en övergripande översiktsplan för vindkraft kan
PHGERUJDUQDV GHOWDJDQGH RFK LQÀ\WDQGH I|UVYnUDV HQ
konsekvens kan bli mindre acceptans för vindkraft.

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
De aspekter som är relevanta för vindkraftsutbyggnaden
RFK GlU SnYHUNDQ NDQ ¿QQDV WDV XSS WLOO SU|YQLQJ  L
planen. Mer betydande miljöpåverkan, negativ och
positiv, bedöms planens vindkraftsutbyggnad kunna få för
följande aspekter:
 Förändrad landskapsbild.
 Påverkan på bebyggelse och boendemiljö genom
ljud, ljus och skuggeffekter.
 Påverkan på besöks- och rekreationsvärden.
 Påverkan på natur- och kulturmiljövärden.
 Luft- och klimatpåverkan.
Genom konsekvensbeskrivningen vägs vindkraftsintresset
mot exempelvis natur och kulturvärden, eller landskapets
rumsliga och visuella kvaliteter.
Vilken påverkan på dessa värden som kan bli
följden
av
vindkraftsutbyggnaden
framgår
av
konsekvensbeskrivningen för vart och ett av områdena.

RIKSINTRESSEN
)|OMDQGH ULNVLQWUHVVHQ ¿QQV LQRP gUNHOOMXQJD NRPPXQ
Inga av dessa riksintressen berörs av föreslagna
utbyggnadsområden, vilket innebär säkerställande av alla
riksintressen.
 Riksintresse naturvård
 Riksintresse friluftsliv (3 kap MB)
 Riksintresse rörligt friluftsliv (4 kap MB)
 Riksintresse Bolmentunneln
 Riksintresse vägar
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ÖVRIGA NATURMILJÖER
Vindkraftsutbyggnaden bedöms inte medföra någon
påverkan av betydelse för normen. För att minimera
påverkan från ledningsdragningar bör dessa inte förläggas till zoner närmast sjöar och vattendrag, vilket införs
som en riktlinje för utformningen. Bedömningen är att
miljökvalitetsnormerna för de berörda vattenförekomsterna följs.

Förekomsten av övriga känsliga naturmiljöer, djur och
växter i de lämpliga vindkraftsområden som redovisas i
förslaget, kan utläsas i konsekvensbeskrivningen för vart
och ett av områdena.
Natura 2000 – område Värsjön är undantaget från
vindkraft. Prövning av utbyggnad i området Bjärabygget
kan dock behöva omfatta risken för påverkan på Natura
2000 – området.
Påverkan på djurlivet i Örkelljunga gäller främst känsliga
InJODURFKÀDGGHUP|VVRFKLDQGUDKDQGJURGRFKNUlOGMXU
För en allmän beskrivning av den påverkan av vindkraft
som dessa djur kan utsättas för, se avsnittet Natur.
Påverkan på känsliga insekter och växter bedöms som
liten och lätt att undvika med kännedom om växtlokaler.
Vissa av landskapets aspekter bedöms inte bli berörda
av eventuell vindkraft. Dessa är följande:
Vatten
Anläggning av vindkraft bedöms inte ha någon betydande
inverkan på lokal vattenkvalitet om regelmässiga
skyddsåtgärder vidtas.
Luft
De enda luftföroreningar som skapas är i samband med
transporter och andra moment vid anläggning. Därför
anses detta vara försumbart i relation till den klimatnytta
vindkraften ger.
Materiella tillgångar
Vindkraften bedöms inte ha någon effekt på materiella
tillgångar hos tredje part, offentliga som privata.
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MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i
miljöbalken som ska hjälpa till att förebygga eller åtgärda
miljöproblem.
0LOM|NYDOLWHWVQRUPHU I|U OXIW ¿QQV I|U NYlYHGLR[LG NYl
veoxid, bly, bensen, arsenik, kadmium, nickel, bensopyren, partiklar och ozon. Vindkraft ersätter energiproduktion med fossila bränslen, med resultatet att utsläpp som
förorskas av fossila bränslen minskar. Tillägget till översiktsplan bidrar således inte till att miljökvalitetsnormerna
för luft överskrids.
6HGDQ¿QQVPLOM|NYDOLWHWVQRUPHUI|UYDWWHQI|UHNRP
ster. Det grundläggande målet är att dessa 2015 ska uppnå god kemisk och kvantitativ status (grundvatten) eller
god kemisk och ekologisk status (ytvatten). I Örkelljunga
kommun gäller miljökvalitetsnormer för 14 grundvatten 10
vattendrag (åar) och 8 sjöar.

Tre grundvattenförekomster är berörda av utpekade lämpliga vindkraftsområden. Därtill är fyra andra grundvattens
inströmningsområden möjligen berörda. Sex av dessa
JUXQGYDWWHQ KDU JRG VWDWXV RFK LQJHQ ULVN ¿QQV DWW JRG
status inte uppnås 2015. För ett av de eventuellt berörda
grundvattnen, Pinnån-Eket, är den kemiska statusen otillIUHGVVWlOODQGH DYVHU EHNlPSQLQJVPHGHO  RFK ULVN ¿QQV
att god status inte uppnås 2015.
Fyra sjöar är möjligen berörda av utpekade utbyggnadsområden: Hjälmsjön, Värsjön, Köphultasjön och Kraxasjön. De har alla god kemisk och ekologisk status men
alla löper risker att inte uppnå god status 2015 på grund
av miljögifter. För Värsjön, Köphultasjön och Kraxasjön
tillkommer riskerna med försurning.
Ett vattendrag, Pinnån: Hjämsjön-Källa, berörs av utpekade utbyggnadsområden, och ett annat, Vieån: ÖresjönVärsjön, kan möjligen beröras. Den kemiska statusen är
JRGRFKLQJDULVNHUDQVHV¿QQDVDWWXSSQnGHQQD
Den ekologiska statusen är däremot inte god för någondera vattendraget, normen innebär därför att god ekologisk status ska uppnås först 2021. Miljöproblemen är
miljögifter och morfologiska förändringar, för Pinnåns del
därtill övergödning och för Vieåns del försurning.

MILJÖKVALITETSMÅLEN
Riksdagen har lagt fast 16 nationella miljömål och för
6NnQH¿QQVGHOPnONQXWQDWLOOGHVVD)|OMDQGHEHG|PQLQJ
har gjorts av hur tillägget om vindkraft påverkar relevanta
delar av miljömålen.
1.Begränsad klimatpåverkan
2.Frisk luft
3.Bara naturlig försurning
7. Ingen övergödning
Bedömning:
Dessa fyra mål avser minskade utsläpp av växthusgaser
och minskade luftföroreningar och är alla förbundna med
energiproduktion, som bör övergå från fossila bränslen
till förnyelsebara alternativ. Planens vindkraftsutbyggnad
bidrar till att minska utsläppen och bidrar därmed till att
uppnå dessa miljömål.
4. Giftfri miljö
Bedömning:
Målet avser spridning av metaller och andra giftiga ämnen
i naturen. Vindkraftverk innebär normalt ingen sådan
spridning. Vid prövning enligt miljöbalken kan krav ställas
på nedmontering och återställning när verk tagits ur drift.
Målet påverkas inte negativt.
6. Säker strålmiljö
Bedömning:
Målet avser skydd mot skadlig strålning från bland annat
elektromagnetiska fält. Vindkraftens nätanslutningar kan
potentiellt innebära en ökning av dessa fält. Med elkablar
i mark blir dock magnetfälten försumbara.

8. Levande sjöar och vattendrag
Bedömning:
Målet avser skydd av värdefulla sjöar och vattendrag. För
att avgöra i vilken utsträckning det här tillägget medverkar
till att uppnå detta mål får man i det slutliga förslaget ta
ställning till i vad mån vindkraft kan tillåtas längs kusten
och vattendragen, inom strandskyddsområden.
15. God bebyggd miljö
Bedömning:
Ett delmål är att fysisk planering och samhällsbyggnad
senast år 2010 ska grundas på program och strategier
för hur utbyggnad av vindkraft ska främjas. Planen
överensstämmer med det delmålet. Bebyggelse och
rekreationsmiljöer kan lokalt komma att påverkas negativt
av buller, skuggbilder och störd landskapsupplevelse. Lokalt
kan nybyggnation hindras av vindkraftutbyggnaden.

mot ingrepp och andra störningar. Då planen kommer
att undanta kommunens kust- och utsjövatten från
vindkraftsutbyggnad påverkas inte vattenområden
negativt. I kustzonen, på land, återstår i utställningsskedet
att ta ställning till vilken utbyggnad som är förenlig med
detta miljömål.
13. Ett rikt odlingslandskap
12. Levande skogar
(WWULNWYl[WRFKGMXUOLY
Bedömning:
Dessa tre mål kan komma att påverkas negativt av
anläggningarnas intrång med lokala effekter på biologisk
mångfald, produktionsmöjligheter och kulturlandskapets
kontinuitet. Påverkan minimeras dock genom att planen
redovisar och kommer att ta stor hänsyn till dessa kvaliteter.

11. Myllrande våtmarker
Bedömning:
Målet avser bibehållande av våtmarker. Ett delmål
för Skåne är att återställa uträtade vattendrag och
återskapa våtmarker i odlingslandkapet. För att tillägget
till översiktsplan ska kunna beakta frågan, att vindkraft
inte kommer att hindra nya våtmarker i restaurerbara
områden, behöver berörda myndigheter inför det slutliga
förslaget redovisa dessa områden.
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
Bedömning:
Målet avser att näringar, rekreation och annat utnyttjande
av hav och kust ska bedrivas så att hållbar utveckling
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas
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SOCIALA KONSEKVENSER
Om de ekonomiska vinsterna tillfaller endast markägare
och projektägare medan grannar och övriga medborgare
upplever störningar, kan det komma att uppfattas som
orättfärdigt av de störda. Då kan det också gro ett starkt
missnöje. Med konsekvensen att en önskvärd utbyggnad
motverkas. Det tillämpas ibland modeller som fördelar de
ekonomiska vinsterna, exempelvis så kallad bygdepeng
som betalas av exploatörer eller lokalt, kollektivt ägande
av en del av verken.

SAMHÄLLSEKONOMISKA
KONSEKVENSER
Varje stort vindkraftverk är en stor investering,
uppskattningsvis ca 35 miljoner kronor. De framtida
intäkterna under verkets drifttid är svåra att bedöma
men en skattning för verk i Simrishamn i dagsläget,
beroende av vindläget, är intäkter på 70-95 miljoner
kronor. En markägare som upplåter sin mark kan få årliga
arrendeersättningar på 150.000 -180.000 kronor.

Uppförandet av ett antal vindkraftverk kan sammantaget
alltså bli mycket stora investeringar i Örkelljunga kommun.
En fråga är om den gynnar den lokala ekonomin.
Utbyggnadsfasen, liksom service under driftstiden,
genererar arbetstillfällen. I vilken utsträckning de blir lokala
kan inte förutses men kan påverkas av markägare och
exploatörer. Lokala företag inom besöksnäringen kan dra
fördel under utbyggnadsfasen, liksom företag inriktade på
DQOlJJQLQJVDUEHWHQ 0|MOLJKHWHQ NDQ ¿QQDV DWW VHUYLFHQ
av vindkraftverken sköts av en lokal organisation.
I diskussionen om landsbygdsutveckling framhävs att
markägare får ekonomisk nytta av att sätta vindkraftverk
på sin mark. För den ekonomiska utvecklingen på
landsbygden bedöms inte att sprida utbyggnaden med
målet att ge ekonomisk nytta åt många markägare som
en bra väg att gå, en spridd utbyggnad skulle försämra
landsbygden för boende, besöksnäring, friluftsliv och
naturupplevelser.
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ÅTGÄRDER SOM PLANERAS FÖR ATT
FÖREBYGGA,HINDRAELLERMOTVERKA
BETYDANDE MIJÖPÅVERKAN

MILJÖASPEKTER SOM BÖR BEHANDLAS I SENARE PRÖVNINGSSKEDEN
Dessa aspekter bedöms ligga på en detaljeringsgrad som
inte är lämplig för ÖP. Likaledes är dessa aspekter i högre
grad lokala samt beroende på omständigheter som kan
komma att förändras under den tidrymd MKB:n ska gälla:
 Bygg/anläggningsskedets inverkan på närmiljön –
buller, begränsad framkomlighet, ev. skador som kan
tänkas uppstå på miljön, etc.
 Växt- och djurliv - närmare inventeringar och
bedömningar av känsliga arter och livsmiljöer
 Skuggbildning – beräkningar på skuggor för
närliggande bebyggelse.
 Buller – beräkningar för bulleremission för närliggande
bebyggelse och rekreationsområden.
 Risker - isbildning, lossade delar (högst osannolikt),
m.m. Säkerhetsavstånd till bostäder, samlingsplatser,
vägar, m.m.
 Transporter - mark som behöver tas i anspråk för
tillfarts- och servicevägar samt uppställningsplatser.
Om det är lämpligt/möjligt att använda sig av tekniker
där tillfartsvägar ej behöver anläggas ska så påpekas
(utläggande av temporära plattor).

 (ODQVOXWQLQJ  $QVOXWQLQJVSXQNW WLOO EH¿QWOLJW Hela det tematiska tillägget handlar om avvägningar och





kraftledningsnät anges, liksom spänningsnivå. Kabel
eller luftledning och eventuella stolpars utseende och
höjd. Eventuella ställverk i närheten noteras.
Avfall - Beskrivning av avfallet från anläggningen
under anläggning, drift och rivningsskede, samt hur
avfallet ska tas om hand.
Konkurrerande energiproduktion – Huruvida det
ansökta verket kan tänkas påverka närliggande verks
energiproduktion.
Beskrivning av skyddsåtgärder - Åtgärder som
planeras för att kompensera för eller minska negativa
konsekvenser beskrivs.

bedömningar när det gäller påverkan, miljömässig och
DQQDQ 2PUnGHQ VRP lU GLUHNW ROlPSOLJD SJD NRQÀLNWHU
med olika intressen har redan uteslutits och dessa
åtgärder framgår av planen i övrigt. Många aspekter
VRPKDQGODUPHURPGHWDOMQLYnRFKVSHFL¿NSURMNHWHULQJ
behandlas i senare skede (detaljplan och bygglov enligt
PBL eller anmälan och tillstånd enligt MB). I efterföljande
NDSLWHO +DQGOlJJQLQJ DY lUHQGHQ VSHFL¿FHUDV ULNWOLQMHU
för efterföljande prövning, krav som bör ställas på
beslutsunderlag vid den prövningen, på utformningen av
vindkraftsanläggningar och krav på samrådsprocessen.

UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING
Vid kommande prövningsprocesser med detaljplan och
bygglov enligt PBL eller anmälan och tillstånd enligt MB
kommer miljöpåverkan att prövas närmare. Kontrollprogram
ska tas fram för varje vindkraftetablering.
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BEDÖMNING AV
MILJÖKONSEKVENSER
Antal
verk

Vind
m/s

Exploaterings- LANDSKAPSBILD
LQWUHVVH¿QQV

NOLLALTERNATIV

BESÖKS- OCH
REKREATIONSVÄRDEN

NATURVÄRDEN

KULTURVÄRDEN

Spridd utbyggnad och sämre planeringsunderlag
riskerar större påverkan på landskapsbilden
och ingen bedömning av den samlade
landskapspåverkan .

Spridd utbyggnad och sämre
planeringsunderlag riskerar störa
ÀHUEHV|NVPnO

Spridd utbyggnad och sämre
planeringsunderlag riskerar skador i
naturmiljöer.

Spridd utbyggnad och
sämre planeringsunderlag
riskerar större påverkan i
kulturmiljöer.

FLÅSSMYR

12-17

6,5

Nej

Utanför det småskaliga bylandskapet. Exponerade
från E4. Kan styras till ingen eller liten påverkan
på sjövyerna.

Områdena är inte vanliga
besöksmål.

Relativt tåliga miljöer med hänsyn
till natur, förutom förekomsten av
skogsfågel.

Tåliga miljöer med hänsyn
till kulturvärden.

KERSTENSHALL

3-5

6,4-6,6

Ja

Sjövyer över Åsljungasjön, Lärkesholmssjön
och Värsjön kan få inslag av verk. Utanför det
småskaliga bylandskapet. Exponerade från E4.

Hänsyn att ta till närbelägna
skåneleden, Lärkesholmssjön och
Värsjön.

Relativt tåliga miljöer med hänsyn
till natur, förutom förekomsten av
skogsfågel.

Tåliga miljöer med hänsyn
till kulturvärden.

HAVABYGGET

4+3

6,2

Ja

Inslag i fjärran inom landskapspanoramat från
Åsljunga klint. Sjövyer över Hjälmsjön får möjligen
inslag av verk. Exponerade från E4.

Områdena är inte vanliga
besöksmål. Dock behöver hänsyn
tas till Grytåsa strövområde.

Relativt tåliga miljöer med hänsyn
till natur.

Tåliga miljöer med hänsyn
till kulturvärden.

VÄSTRARP

7-10

6,6-6,7

Nej

Inslag i fjärran inom landskapspanoramat från
Åsljunga klint. Berör det småskaliga bylandskapet.
Exponerade från E4.

Områdena är inte vanliga
besöksmål.

Relativt tåliga miljöer med hänsyn
till natur, förutom förekomsten av
skogsfågel.

Tåligt utmarksområde men
påverkan på angränsande
småskaligt bylandskap.

YXENHULT

3-4

6,5

Nej

Utanför det småskaliga bylandskapet. Exponerade Områdena är inte vanliga
från E4. Kan styras till ingen eller liten påverkan
besöksmål.
på sjövyerna.

Relativt tåliga miljöer mht natur,
förutom förekomsten av skogsfågel.

Tåliga miljöer med hänsyn
till kulturvärden.

BJÄRABYGGET

3-oklart

6,5

Ja

Berör det småskaliga bylandskapet. Sjövyn från
Värsjön kan få inslag av verk.

Berör stort opåverkat område,
storområde natur, grönområden
och upplevelsestråk. Tillhör det omgivande landskapet kring Värsjön.

Berör storområde natur och
områden enligt naturvårdsplanen.
Ingår i omgivningarna till Natura
2000-området vid Värsjön / Fäjemyr.

Påverkan på småskaliga
bymiljöer.

BACKABYGGET

10-12

6,2-6,4

Ja

Vyn från Lärkesholmssjön kan få inslag av verk.
Utanför det småskaliga bylandskapet.

Områdena är inte vanliga
besöksmål.

Relativt tåliga miljöer med hänsyn
till naturvärden.

Tåliga områden med hänsyn till kulturvärden.

RINGBO

3

6,2

Ja

Inslag i fjärrvyn från Åsljunga klint. Sjövyn från
Hjälmsjön får troligen inslag av verk. Utanför det
småskaliga bylandskapet. Exponerade från E4.

Områdena är inte vanliga
besöksmål.

Relativt tåliga områden med hänsyn
till naturvärden.

Tåliga områden med
hänsyn till kulturvärden.

PERSKÖP

3-5

6,4

Nej

Berör marginellt det småskaliga bylandskapet.

Områdena är inte vanliga
besöksmål.

Relativt tåliga områden med hänsyn
till naturvärden.

Tåliga områden med
hänsyn till kulturvärden.
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Alternativ

BEBYGGELSE OCH
BOENDEMILJÖ

EXISTERANDE
BULLER

ENERGIPRODUKTION / KLIMATNYTTA

BEDÖMNING /
ÖVRIGT

VISUALISERING

NOLLALTERNATIV

Spridd utbyggnad och sämre
planeringsunderlag riskerar
utbyggnad onödigt nära bostäders
och tätorters intimare skala.

Spridd utbyggnad och sämre
planeringsunderlag riskerar
att vindkraft inte lokaliseras till
redan störda områden.

Sämre planerad, spridd
utbyggnad har dåliga
möjligheter att optimera
enrgiutvinningen.

Kommunen uppfyller inte målen att verka för utbyggnad av vindkraft.

FLÅSSMYR

Blygsam påverkan.
Kan bygga ut utan närhet till någon
tätort.

Inom E 4:ans bullerområde
> 35 dBA

Mycket god
energiproduktion.

Område med potential för stor samlad utbyggnad och tåligt med
hänsyn till andra intressen.
Samordning med Hässleholms kommun nödvändigt.
Osäkert om utbyggnad kommer ske, bristande intresse.

Bild B, I, J

KERSTENSHALL

Påtagligt inslag.
Närhet till Åsljunga.

Inom E 4:ans bullerområde
> 35 dBA

Mycket god
energiproduktion.

Har minskats efter samråd med försvarsmakten.
Många invändningar i samrådet ang. närhet till Åsljunga tätort.
Syns från Värsjön, men inte dominerande

Bild A, B, C, D, E,
H, K, L

HAVABYGGET

Blygsam påverkan, närhet till
Örkelljunga.

Inom E 4:ans bullerområde
> 35 dBA

Måttlig energiproduktion.

Läge vid E4-stråket och potential för medelstor grupp gör området
lämpligt.
Svag vind, delas av väg.

Bild F

VÄSTRARP

Blygsam påverkan, kan byggas ut
utan närhet till tätort.

I relativt tyst del av kommunen
25-35 dB(A) och inom E4:ans
EXOOHURPUnGHG% $

Mycket god
energiproduktion.

Möjlighet till stor grupp och goda vindförhållanden gör området till ett
lämpligt alternativ. Närmare avgränsning nödvändig mot småskaliga
bymiljöer, fornlämningsområden och fågellokaler.
Förutsätter samsyn med Ängelholm och Klippans kommuner.

Bild F, G

YXENHULT

Kan styras till blygsam påverkan.
Kan bygga ut utan närhet till någon
tätort.

Inom E 4:ans bullerområde
> 35 dBA

God energiproduktion.

Läge vid E4 med tåliga natur- och kulturmiljöer. Samordning med
Hässleholms kommun och samråd med Markaryds kommun nödvändigt.

BJÄRABYGGET

Påverkan på bebyggelse. Kan
bygga utan närhet till tätort.

I relativt tyst del av kommunen
25-35 dB(A)och inom E4:ans
EXOOHURPUnGHG% $

God energiproduktion.

Förutsätter särskilda utredningar och närmare avgränsningar av
småskaliga bymiljöer, stora opåverkade områden, sorområden-natur,
grönområden och upplevelsestråk. Avståndet till Natura 2000 kring
Värsjön och Fäje myr behöver särskilt beaktas. Samordning med
Hässleholms kommun nödvändig. Hässleholms kommun har påbörjat prövning med detaljplan för ett verk vid kommungränsen.

BACKABYGGET

Blygsam påverkan. Kan bygga utan
närhet till tätort.

I relativt tyst tyst del av kommunen 25-35 dB(A)

God energiproduktion.

Perstorps kommun anser att vindkraftverk i området skulle kunna påverka det angränsande ålderdomliga landskapet i Perstorps kommun negativt (se utlåtande). Hässleholms kommun anser att området är olämpligt
och motsätter sig vindkraftsutbyggnad i området (se utlåtande).
Svag vind.

RINGBO

Blygsam påverkan. Kan bygga utan
närhet till tätort.

Inom E 4:ans bullerområde
> 35 dBA

Måttlig energiproduktion.

Svag vind, invid E4.

PERSKÖP

Blygsam påverkan. Kan bygga utan
närhet till tätort.

I relativt tyst del av kommunen
25-35 dBA

Måttlig energiproduktion.

Samordning med Ängelholms kommun är nödvändig. (Möjlighet med
samordning med området Ä12 inom Ängelholms kommun.)
Svag vind. Närmare avgränsning mot småskaliga bymiljöer krävs.
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1

2

4

6

8
Kilometers

±

1

BILD B

2

BILD C, D, E och K

3

BILD A och L

4

BILD F

5

BILD G

6

BILD H

7

BILD I

8

BILD J

BILD A
OLÄMPLIGT
Kerstenshall (tidigare Reiserska norra)
Vy från väster vid Åsljungasjön
Visar ej längre aktuellt alt från samrådet med 10 verk
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BILD B
LÄMPLIGT

Flåssmyr
Vy från väster i Killhult
Tre verk synliga, de sydligaste av en möjligen mycket
stor grupp på 15-17 verk
Troligen inga synliga verk i denna vy om gruppen minskas

BILD C
LÄMPLIGT
Kerstenshall (tidigare Reiserska norra)
Vy från gamla riksvägen i nordväst
Visar ej längre aktuellt alt (placeringen) från samrådet med 5 verk
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BILD D
OLÄMPLIGT
Kerstenshall (tidigare Reiserska norra)
Vy från gamla riksvägen i nordväst
Visar ej längre aktuellt alt från samrådet med 10 verk

BILD E
OLÄMPLIGT
Kerstenshall (tidigare Reiserska norra)
Vy från gamla riksvägen i nordväst
Illustrerar utseendet på 10 vertikalaxlade verk
Visar ej längre aktuellt alt från samrådet
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BILD F
LÄMPLIGA
Havabygget och Västrarp
Vy från Åsljunga klint i nordost med Hjälmsjöns vattenblänk i bilden
Visar områdena med 7 verk (Havabygget), alla synliga och 8 verk
(Västrarp), varav tre är synliga i bild, de andra döljs av träd i förgrunden.

BILD G
LÄMPLIGT
Västrarp
Vy mot byns gårdar från söder
Visar området med 8 verk.
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Havabygget

Västrarp

BILD H
LÄMPLIGT
Kerstenshall
Vy från Värsjön i öster
Visar området med 4 verk
Ett är synligt,övriga döljs av grönskan

BILD I
LÄMPLIGT
Flåssmyr
Vy från Värsjön i söder
Visar området med 15 verk
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BILD J
LÄMPLIGT
Flåssmyr
Vy från Sandhult i nordväst
Visar området med 15 verk
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BILD K
LÄMPLIGT
Kerstenshall
Vy från gamla riksvägen i nordväst
Visar alternativ med 4 verk
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BILD L
LÄMPLIGT
Kerstenshall
Vy från Åsljungasjön i väster
Visar alternativ med 4 verk
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HANDLÄGGNING
AV ÄRENDEN

LAGSTIFTNINGEN OCH
PRÖVNINGSPROCESSEN
Översiktsplanens roll
En aktuell och väl underbyggd översiktsplan enligt planoch bygglagen PBL som behandlar vindkraft bör enligt lagstiftaren ligga till grund för ett beslut om en vindkraftsetablering. Rättspraxis visar också att en sådan
översiktsplan har avgörande betydelse även vid lokaliseringsprövningar enligt miljöbalken.
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FYRA PRÖVNINGSKLASSER
2PUnGHQI|UHQHUJLSURGXNWLRQ NDS0%
Områden som i översiktsplanen pekas ut som lämpliga
för vindkraft blir därmed sådana områden för energiproduktion som avses i 3 kap 8 § miljöbalken. Områdena är
särskilt lämpliga för vindkraftproduktion och ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av sådana anläggningar.
Två lagar – fyra prövningsprocesser
Vindkraftsetableringar kan prövas enligt två lagar. Med den
ena, plan- och bygglagen (PBL), prövas ett ärende med
detaljplan och/eller bygglov. Med den andra, miljöbalken
(MB), prövas ärenden med tillstånd eller endast anmälan.
Prövningsprocesserna hanteras antingen av kommunen
(ärenden enligt PBL och anmälan enligt MB) eller av länsstyrelsen (tillstånd enligt MB). Nyligen gjorda ändringar
i PBL och MB syftar till att underlätta utbyggnaden av
vindkraft och att i möjligaste mån undvika dubbelprövning,
dvs prövning enligt båda lagarna parallellt. I de fall vindkraftverk får tillstånd enligt MB, ett krav som gäller större
verk, har det generella kravet på bygglov och detaljplan
därför tagits bort. Avsikten med regeländringarna är inte
DWWPLQVNDNRPPXQHQVLQÀ\WDQGHRFKGlUI|UKDUNRPPXnens roll vid länsstyrelsens tillståndsprövning enligt MB
förstärkts med en ny regel att tillstånd endast får ges om
kommunen har tillstyrkt det. Vid dessa beslut blir tillägget till översiktsplan ett viktigt beslutsunderlag. Värt att
notera är möjligheten för den sökande att för medelstora
anläggningar, som kräver bygglov enligt PBL istället för
anmälan frivilligt begära tillstånd med konsekvensen att
kravet på bygglov då faller bort, men att kommunens
tillstyrkan istället krävs.

'HW¿QQVLKXYXGVDNI\UDROLNDW\SHUDYSU|YQLQJVNODVVHU
för vindkraftverk:
Miniverk
0LQLYHUNGH¿QLHUDVVRPHWWYLQGNUDIWYHUNPHGHQWRWDOK|MG
av maximalt 20 m och med en rotordiameter av maximalt
3 m. Det krävs varken bygglov, detaljplan, anmälan eller
tillstånd för att bygga ett sådant vindkraftverk om inte verket ska monteras på en byggnad eller kommer att uppföras
på ett närmare avstånd från tomtgräns än verkets totalhöjd.
Gårdsverk
*nUGVYHUNGH¿QLHUDVVRPHWWYLQGNUDIWYHUNPHGHQWRWDOhöjd av 20-50 m eller ett verk vars rotordiameter överstiger 3 m. För att bygga ett sådant vindkraftverk krävs
bygglov och i vissa fall anmälan.
Medelstora anläggningar
0HGHOVWRUDDQOlJJQLQJDUGH¿QLHUDVVRPHWWYLQGNUDIWYHUN
med en totalhöjd som överstiger 50 m eller en anläggning
GlUWYnHOOHUÀHUYLQGNUDIWYHUNVWnUWLOOVDPPDQ)|UDWWE\Jga en medelstor anläggning krävs anmälan och bygglov.
Stor anläggning
6WRU DQOlJJQLQJ GH¿QLHUDV VRP HQ JUXSSVWDWLRQ VRP
EHVWnUDYWYnHOOHUÀHUYLQGNUDIWYHUNPHGHQWRWDOK|MG|YHU
 P HOOHU HQ JUXSSVWDWLRQ VRP EHVWnU DY VMX HOOHU ÀHU
vindkraftverk med en totalhöjd över 120 m. För att bygga
en stor vindkraftsanläggning krävs tillstånd enligt MB samt
kommunens tillstyrkan.
Tabellen på nästa sida sammanfattar och ger en överblick
över prövningen av ärenden.

VINDKRAFTSANLÄGGNINGENS
UTFORMNING
ALTERNATIV 1

;ϭͿ>ćŶŐƌĞćŶƚŽƚĂůŚƂũĚĞŶĨƌĊŶĨĂƐƟŐŚĞƚƐŐƌćŶƐ͕
ŝŶƚĞƉĊďǇŐŐŶĂĚ͕ƌŽƚŽƌĚŝĂŵĞƚĞƌŵŝŶĚƌĞćŶϯŵĞƚĞƌ
;ϮͿEćƌŵĂƌĞćŶƚŽƚĂůŚƂũĚĞŶĨƌĊŶĨĂƐƟŐŚĞƚƐŐƌćŶƐ͕
ƉĊďǇŐŐŶĂĚ͕ƌŽƚŽƌĚŝĂŵĞƚĞƌƐƚƂƌƌĞćŶϯŵĞƚĞƌ

VINDKRAFTSANLÄGGNINGENS UTFORMNING
ALTERNATIV 2

Prövningsklasser

Total
höjd

Antal

Kommunens
prövning

Länsstyrelsens
prövning

Total
höjd

Antal

Kommunens
prövning

Länsstyrelsens
prövning

MINIVERK

Mindre
än 20 m
(1)

1

Bygglovfria PBL
Bygganmälanfria
Anmälningsfria
MB

-

Mindre
än 20 m
(1)

2 eller
ŇĞƌ

Bygglovfria
PBL

-

GÅRDSVERK

20 – 50 m
(2)

1

Bygglov PBL
Anmälningsfria
MB
Detaljplan kan
krävas

-

20 – 50 m
(2)

2 eller
ŇĞƌ

Bygglov PBL
Anmälan MB
Detaljplan kan
krävas

-

MEDELSTOR

Mer än
50 m

1 eller
ŇĞƌ

Bygglov PBL
Anmälan MB
Detaljplan kan
krävas

-

Mer än
50 m

1 eller
ŇĞƌ

Bygglovsfria
PBL
Kommunalt
veto
Detaljplan kan
krävas

&ƌŝǀŝůůŝŐƚƟůůƐƚĊŶĚD

STOR

Mer än
150 m

2 eller
ŇĞƌ

Bygglovsfria PBL
Kommunalt veto
Detaljplan kan
krävas

dŝůůƐƚĊŶĚ
MB

Mer än
120 m

7 eller
ŇĞƌ

Bygglovsfria
PBL
Kommunalt
veto
Detaljplan kan
krävas

dŝůůƐƚĊŶĚD
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KRAV PÅ DETALJPLAN
Kommunen har att ta ställning till om detaljplan enligt
PBL ska upprättas för en vindkraftsetablering. Detaljplan
kan krävas för alla gårdsverk, medelstora och stora vindkraftsanläggningar men inte för miniverk och således
REHURHQGHDYRPGHW¿QQVNUDYHOOHULQWHSnE\JJORYHQOLJW
PBL eller anmälan/tillstyrkan enligt MB. Detaljplan krävs
om det inom området råder stor efterfrågan på mark för
byggnader eller andra anläggningar. Detaljplan krävs
VnOHGHVRPÀHUDROLNDIDVWLJKHWVlJDUHPHGDQJUlQVDQGH
PDUNRPUnGHQYLOOXSSI|UDYLQGNUDIWYHUNHOOHURPGHW¿QQV
andra konkurrerande anspråk på bebyggelse i närheten.
Även i fall där detaljplan inte kan krävas av kommunen
kan det vara det för alla berörda parter mest ändamålsenliga redskapet för att pröva en vindkraftsetablering.

KOMMUNENS ROLL VID
TILLSTÅNDSPRÖVNING ENLIGTMB
Kommunen ska höras av länsstyrelsen vid deras tillståndsSU|YQLQJI|UDWWVlNHUVWlOODNRPPXQHQVLQÀ\WDQGH|YHUDQvändningen av mark och vattenområden. Kommunens yttranden i tillståndsärenden kommer främst att grunda sig
på en aktuell översiktsplan som behandlar vindkraft. Då
tillstånd endast får ges om kommunen har tillstyrkt det, innebär det i praktiken en vetorätt för kommunen. Särskilda
skäl för kommunen att avstyrka ett tillstånd kan vara att
området bör detaljplanläggas eller att en ny översiktsplan
om vindkraft är på gång.
Samordning med bygglovhantering
För gårdsverk och medelstora anläggningar som prövas
både med anmälan enligt MB och bygglov enligt PBL ligger
det på den kommunala myndighet som prövar anmälan att
samordna handläggningen med bygglovhandläggningen.
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RIKTLINJER FÖR EFTERFÖLJANDE
PRÖVNING
Det tematiska tillägget är ett beslutsunderlag, ett kunskapsunderlag, en vägledning och Örkelljunga kommuns politiska viljeyttring inför både kommunens och länsstyrelsens
kommande prövningar. Prövningen av lämpligheten för en
vindkraftetablering sker i varje enskilt ärende.
Det tematiska tillägget likställer gårdsverk med medelstora och stora vindkraftsanläggningar vilket betyder att
ställningstagandena omfattar alla dessa verk samt att utbyggnad av dessa typer av verk endast bör tillåtas ske
inom utpekade områden.
I yttranden i tillståndsärenden ska kommunen tillämpa
ställningstaganden i detta tillägg och endast medge vindkraftverk inom utpekade lämpliga områden.
Detaljplan är enligt kommunens uppfattning vanligtvis
det lämpligaste instrumentet för prövning. För Flåssmyr,
Bjärabygget och Persköp behövs samordning med angränsande utbyggnadsintressen i grannkommunerna och
sannolikt med samtidiga eller gemensamma detaljplaner
i två kommuner.
För miniverk sker ingen prövning, men den som sätter
upp ett sådant verk ska beakta plan- och bygglagens och
miljöbalkens generella regler.

Om ett utpekat lämpligt område upphör att vara aktuellt för
utbyggnad, se exempelvis avsnittet om förstahandsval och
andrahandsval, upphör skyddet enligt 3 kap 8 § miljöbalken
att gälla.

 Kontrollprogram bör tas fram för varje vind-

KRAV PÅ PRÖVNINGEN





 Kontrollprogram enligt miljöbalken bör tas fram för







varje vindkraftsetablering, för att reglera mätning av
OMXGQLYnHUUHÀH[HURFKVNXJJQLQJDU
Närmare inventering av känsligt djurliv ska göras beWUlIIDQGHEHU|UGDInJHODUWHURFKÀDGGHUP|VV
Närmare beskrivning ska göras av särskilt känsliga
boenden, lokaler och anläggningar såsom äldreboenden, gruppbostäder, servicebostäder, idrottsplatser
och rekreationsområden.
Fotomontage ska utföras för alla känsliga vyer.
Riskerna med elektromagnetiska fält kring elledningarna från verken bör kartläggas och nödvändiga åtgärder vidtas.
All prövning bör innehålla en landskapsanalys anpassad för ärendet.





KRAV PÅ UTFORMNINGEN
 Avståndet till fastighetsgräns bör vara minst som ver-



kets totalhöjd
Egenkontrollprogram med mätning och uppföljning av
VW|UQLQJDUE|U¿QQDV





kraftsetablering för att reglera mätning av ljudnivåer,
UHÀH[HURFKVNXJJQLQJDU
Verken i en grupp bör ställas i en sådan formation och
på sådant inbördes avstånd att de upplevs som en
sammanhållen enhet
Verken i grupperna bör även stå i formationer som tar
hänsyn till omgivningens påverkan och landskapets
stora strukturer.
Inom områden där naturupplevelsen och den relativa
tystnaden är en viktig kvalitet är det kommunens uppfattning att man bör eftersträva att bullret inte överskrider Naturvårdsverkets riktvärden, reducerade
med 5 dB(A), således 35 dB(A). När följande typer
av områden är berörda ska betydelsen av den relativa tystnaden i dessa bedömas: stora opåverkade
områden, natura 2000, riksintresse naturvård,
strandskyddsområden, naturvårdsplanens områden,
storområden-natur, riksintresse friluftsliv, upplevelsestråk och grönstruktur enligt ÖP 07, viktiga ströv-, frilufts- och rekreationsområden.
Ljusstörningar från hinderbelysningen på vindkraftverk bör undvikas genom tekniska lösningar, exempelvis avskärmning, dimning eller att ljuset tänds endast vid behov.
Ledningsdragningar
bör
med
hänsyn
till
miljökvalitetsnormer för vatten inte förläggas till zoner
närmast sjöar och vattendrag.
Geotekniska förutsättningar ska redovisas.
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KONTAKT/REMISS/SAMRÅD
ALLTID
 Berörda grannar och sakägare ska involveras i tidigast möjliga skede vilket är ett viktigt inslag i prövningsprocessen
 Samråd mellan grannkommuner för vindkraftsetableringar närmare kommungränsen än 5 km.
 Försvarsmakten (gäller alla vindkraftverk högre än 20
meter utanför sammanhållen bebyggelse)
 7UD¿NYHUNHWVRPKDU|YHURUGQDWDQVYDUI|UYlJ±MlUQväg – luftfart
 )O\JSODWVHUQDI|UEHVNHGRPKLQGHU¿QQVSJDÀ\JVl
kerhetskritiska ytor:
 Halmstad City Airport
 Ängelholm Helsingborg Airport
 /MXQJE\KHGVÀ\JSODWV
 6NnQHV)DJHUKXOWVÀ\JSODWV
 EON om möjligheterna till anslutning till elnätet.
 Post- och Telestyrelsen för att få aktuell lista med
verksamma länkoperatörer i kommunen.
 Länkoperatörer för besked om länkstråk, kända operatörer är Myndigheten för samhällsskydd och beredVNDS 5DNHOV\VWHPHW 7UD¿NYHUNHW MlUQYlJHQVUDGLRsystem), Teracom och Telia Sonera.
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I VISSA FALL

 Klippans kommun beträffande Västrarp.
 Perstorps kommun beträffande Backabygget.
 Hässleholms kommun beträffande Yxenhult, Flåssmyr,
Bjärabygget och Backabygget.

 Länsstyrelsen huruvida tillstånd enligt miljöbalken
krävs utanför Natura 2000 område.

 (21RPNUDIWOHGQLQJ¿QQVLQRPPHWHU
 6NnQHV'UDNÀ\JNOXEELQRPNPIUnQ6NnQHV)DJHUKXOWVÀ\JSODWV

 Transportstyrelsens luftfartsavdelning om hur verk
ska markeras.

 7UD¿NYHUNHWRPWUDQVSRUWHQDYYLQGNUDIWYHUN
 Grannkommunerna om vindkraftverken ska transporteras genom dem.

 Olsson, Cissela & Johansson, Janne, 2009, Bland



PLANERINGSUNDERLAG



 ÖP07 Översiktsplan för Örkelljunga kommun, 2008.
 Vindenergikartering 2010, Energimyndigheten och



Uppsala Universitet

 www.vindlov.se, samordnad webplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk, Energimyndigheten

 “Nu vet vi det här”, Vindkraftens miljöåverkan – re-






sultat från forskning 2005-2009 inom Vindval (forskningsprogram om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö)
Vindkraftshandboken, Boverket 2008
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
markering av föremål
Grannkommunernas vindkraftsplanering
Ljudutredning, PM om buller, Tyréns, 2010-07-09

KULTURMILJÖ- OCH NATURKAPITLEN
 Andersson, Jörgen & Johansson, Janne, 1998, Naturvårdsplan, Örkelljunga kommun
 Carlsson, P. & Hector, P, 1999, Fåglarna i Örkelljunga
kommun
 Lilja, Helén, 1995, Bebyggelse och kulturmiljö i
Örkelljunga kommun, Kristianstads länsmuseum




stengärden och slåttergubbar, Naturvårdsprogram i
odlingslandskapet, Örkelljunga kommun
Sigbo, L., 1981-2011, Floran i Örkelljunga kommun
Det skånska landsbygdsprogrammet, Skåne i utveckling 2007:10, Länsstyrelsen i Skåne län
Region Skåne, 2004, Strategi för en grön struktur i
Skåne
Från Bjäre till Österlen, Skånska natur- och
kulturmiljöer,1996, Länsstyrelsen i Kristianstads län
Länsstyrelsen i Kristianstads län, 1983, Myrar i Kristianstads län
Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2009, Rapport
2009:70, Fåglarna, däggdjuren och vindkraftsverken.

Digitalt
 Kulturmiljöprogram för Skåne:

http://www.lansstyrelsen.
se/SKANE/SV/SAMHALLSPLANERING-OCH-KULTURMILJO/
LANDSKAPSVARD/KULTURMILJOPROGRAM/Pages/kulturmiljoprogram.aspx

 FMIS, Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister: http://www.raa.se/cms/fornsok/start.html

 Naturvårdsverkets hemsida: http://www.naturvardsverket.se
Muntligt
 Eriksson, Mats; zooekolog, Göteborgs universitet,
 koppling Sveriges ornitologiska förening
 Karlsson, Håkan; zooekolog, Lunds universitet
 Medlemmar i Örkelljungabygdens Natur, 2010, Initierad kunskap om fåglar, växter
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